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“Love” ෙකොෙහොමද ෙම් කතාව පටන් ගන්ෙන්..

පළමුෙවන්ම Love and Other Objects නිර්මාණය සමඟ එක් වූ නාට්ය වැඩමුළුෙව් සාමාජිකයන් සහ ආරාධිත රූපණ
ශිල්පින් මම හඳුන්වා ෙදන්න කැමතියි.
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වැඩමුළුව අවසානෙය් අප කරන නිෂ්පාදනය කුමක්ද යන්න පිළිබඳ ව මම කිහිප වරක්ම කණ්ඩායෙම්
සාමාජිකයන්ෙගන් අසා සිටියත් කණ්ඩායමක් වශෙයන් සියලුම ෙදනාෙගන් එක් අදහසක් ඉදිරිපත් වුෙණ් නෑ.
විවිධ පුද්ගලයන් තම තමන් කැමති අදහස් විවිධ අවස්ථාවන්වල අප ඉදිරිෙය් ෙයෝජනා වශෙයන් ඉදිරිපත් කරා.
එක් ෙයෝජනාවක් වුෙණ් ඉතිහාසය ගැන යම්කිසි නිර්මාණයක් කරමු කියලා. නමුත් ඒ සඳහා සියලුම ෙදනාෙග් වැඩි
උවමනාවක් දකින්න තිබුෙණ් නෑ. මදුභාෂ කිහිප වරක් මා සමඟ තනිව කතා කර තිබුණා ෙව්ගෙයන් ෙවනස් වන
නගර නිර්මාණකරණය සම්බන්ධ ව යම්කිසි නිර්මාණයක් සිදුකරමු යන අදහස. ඒ අදහස පහළ වීමට මුලික ෙහේතුව
ෙලස ඔහු අපි සමඟ කිවුෙව් වැඩමුළුව තුළදී වැඩි වශෙයන් අෙප් �යාකාරකම්වල භාවිතය තිබුෙණ් තමන් කැමති
ස්ථානයක්, මිනිසුන් ගැවෙසන තැන් ආදිය වීමයි.

වෙරක ඔහු මට කිව්වා ‘‘අපිට පුලුවන්නම් ස්ෙල්ව් අයිලන්ඩ් වැනි ස්ථානයක ෙගොස් යම්කිසි නිර්මාණයක් කරන්න’’
කියලා. ඒ ෙවලාෙව් මට ඔහුට කියන්න සිද්ද වුණා “ මචං ෙපොඩ්ඩක් ඉඳපන්, Team එකට ඕන ෙමොකක්ද කියලා බලමු,
ඉදිරි දින කිහිපය තුළ අපි Nature Training (ස්වභාවික පරිසරයක ජිවත්වන හැටි අධ්යනය කිරිම) එකට ගිහින් වැඩ
කරලා, ඊට පස්ෙසේ හිතමු ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා.”
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වැඩමුළුව කාලය පුරාවට අප විවිධ අභ්යාස හා ඉගැන්වීම් ක්රමෙව්ද පිළිබඳ ව අප සතු වු දැනුම සහ අත්දැකීම් ඔවුන් සමඟ
ෙබදාගත්තා. Interpretation, Body and Space, Alexander Technique, Animal studying, Yoga and Meditation,
Theatre Games, Ensemble Games, Breathing Exercises, Body Massage, Nature Training. ෙම් වැඩමුළුෙව්
අන්තර්ගත ඉගැන්වීම්වලින් ෙකොටසක්. ෙම්වා තුළින් නිර්මාණකරුෙවකුට අවශ්ය ශරීරය සහ මනස පුහුණු කිරීම අප
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. එහි අවසාන අදියර වශෙයන් ස්වභාවික පරිසරයක් තුළ ෙන්වාසික පුහුණුවිමක් සිදු කළා. ඒ
අනුව අපි යනවා දවස් තුනක් ෙසොබා දහමත් සමඟ සමීප ව ජීවත් ෙවන්න.
වැඩමුළුව විෂය නිර්ෙද්ශය
www.stages.lk
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අපි ෙතෝරාගත්තා මාතෙල් ප්රෙද්ශෙය් මානිගල කියන කන්ද පාමුල ලස්සන ගමක්. ෙම් කියන දවස ෙපෝය
දවසක් වීම විෙශේෂයි. අපි හැෙමෝම පළමු වන දිනෙය් වැඩ ඉවර කරලා ගිනි මැලයක් ගහන්න තීරණය කරා. රෑ සඳ
එළිෙය්.. ෙවල් යායක් මැද... දැවැන්ත මානිගල පාමුල තරු පිරුණු විශාල අහස දිහා බලාෙගන ඉන්නවා
මානිගල කන්ද මැද්ෙදන් පිරුණු හඳ අපි දිහාවට එනකන්. ඉතින් සීතල සුළං ෙරොදක් හැම ෙවලාවකම අෙප්
ඇඟ වෙට් දුවද්දී අපි කතා කරන්න ගත්තා අපි ඊළඟට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්, ෙම් වැඩමුළුව අවසාන
කරන නිර්මාණය ෙමොකක්ද? ෙමොකක්ද ෙත්මාව? කට්ටිය අතරින් මට මතකයි ගිමන්ත කියනවා “අපි love ගැන
කරමු...?” කණ්ඩායම දැන් සුදානම්. පළෙවනි වතාවට කණ්ඩායෙම් සියලුම ෙදනාෙග් පුර්ණ සහෙයෝගය ඇතුව
ෙයෝජනාව ස්ථිර වුණා. ඉතින් ඒ වෙග් ෙවලාවක ෙමොකක්ද ෙවන්න පුළුවන් ෙහොඳම ෙද්..? හැෙමෝම තම
තමන්ෙග් ආදර කතාවලට නිදහෙසේ එළියට එන්න ඉඩ දුන්නා. තරු පිරුණු, විශාල අහසකට ඒ කතා මුදා හරින්න පටන්
ගත්තා. හැෙමෝම තමන්ෙග් ප්රථම ආදර කතාව වචනවලට ෙපරලන්න පටන් ගත්තා. ඒ කතා ඇතුෙළේ අපි හිනා
උනා... සුසුම් ෙහළුවා... කඳුළු පිට කරා... ඔෙහේ අහස දිහා බලාෙගන කට්ටිය තුරුල් ෙවලා හිටියා... සින්දු
කිවුවා..

මට ෙමෙහම කියන්නම ෙවනවා.. ආදර කතා අහන්න ඕන ඒ වෙග් තැනක... ඒ වෙග් රැයකම තමයි. ෙමොනවා
කරන්නද අෙප් ෙප්රේක්ෂකෙයෝ අපිට එෙහම ෙගනියන්න බැහැෙන්.. ෙකොළඹ තියන නාට්යය ශාලාවටත් ෙගන්න ගන්න
අමාරු ෙවනෙකොට. ෙකොෙහොම වුනත් අපි අෙප් ආදර කතා කියන ගමන ඒ විදිහට තමයි පටන්ගත්ෙත්. ඉතින් ඒ වෙග්
පරිසරයක් තුළ දී අපි හැෙමෝෙගම ජීවිත හා සම්බන්ධ ෙවලා තිබුණු ෙත්මාවක් අෙප් නිර්මාණ �යාවලිය සඳහා අපි
ෙතෝරා ගන්න තීරණය කරා.
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Love, Research, Devising and Rehearsal

පළමු වන දිනය.. ෙකොළඹ... බස්නාහිර පළාත් ෙසෞන්දර්ය නිෙක්තනය (නාඩා එෙක්..) ආදරය කියන මහා සාගරයට
ෙකොතනින් හරි බහින්න ඕන. ෙකොෙහන්ද ලියුම් අදහස ආෙව්?.. දැන් කට්ටියම ෙතොරතුරු එකතු කිරීම පටන් ගන්න
ඕන. ලියුම් කියන කාරණාව අපි කාෙග්ත් ඔළුෙව් ටික ටික වැෙඩන්න පටන් අරෙගන තිබුණා. ෙම් අදහසත් එක්කම
අපි කතා කරපු ෙදයක් තමයි දැන් දැන් ෙපම් හසුන් කියන ෙද් නැති ෙවලා යන එක. අපි ෙම් ෙපම් හසුන් ගැන අෙප්
ඉහල පරම්පරාෙවන් විස්තර එකතු කරද්දී එයාලා හරිම ලස්සන ෙදයක් කිවුවා.
“ඒ කාෙල් හැම ෙදයක්ම ලියුම්වලින් තමයි කියා ගන්ෙන්. ඒ වෙග්ම ලියුමක් ලියලා
සෑෙහන දවසක් බලාෙගන ඉන්න ඕන පිළිතුරු ලිපිය ලැෙබන්න. සමහරක් ෙවලාවට
ෙමොකක් හරි ප්රශ්නයක් ගැන ලියුමකින් ලියුවහම උත්තරය එනෙකොට ඒ ප්රශ්ෙන් විසඳිලා
ඉවරයි. දැන් ඉතින් ලියුම් ලියනවට වැඩිය ඉක්මනට වචෙනන් වචෙන් type කරලා
යවන්න ක්රම සහ විධි ඇති ෙවනකන් තිෙයනවෙන්.. කාෙලත් එක්ක ෙද්වල් ෙවනස්
ෙවන ෙව්ගය...”
පළෙවනිම දවෙසේ, පළෙවනිම අභ්යාසය. ඔන්න අපි ලියන්න පටන් ගත්තා
තමන්ෙග් පරණ ආදරවන්තියට ෙහෝ ආදරවන්තයාට ලියුමක්. හැෙමෝම තනි
තනිවම, ෙවලාව අරෙගන ලියන්න පටන්ගත්තා. ෙම් අභ්යාසෙය් දී ලියවුණු
ලියුම් ෙදකක් අපි අන්තිමට කරපු නිර්මාණයට එකතු කර ගත්තා. කාංචනා
සහ පැතුම්ෙග් රංගයට, ගිමන්ත එයාෙග් ගැහැණු ළමයා ගැන පළෙවනිම
දවෙසේ ලියපු ලිපිය අපි Audio එකක් ආකාරයට හදලා පාවිච්චි කරන්න තීරණ
කරා. ඒ වෙග්ම මදුභාෂ ෙප්රේක්ෂකයන් ආමන්ත්රණය කරලා කියවන පළෙවනි
ලියුමත් පළෙවනිම දවෙසේ ඔහු අතින් ලියවුණු ලියුමක් වීම විෙශේෂයි. ෙම්
ලියුම් ලියද්දි වුණු වැදගත්ම ෙද් තමයි අපි අෙප් ජීවිත අත්දැකීම් ෙම් ලියුම්
තුළට එකතු කරන්න දරපු උත්සාහය. ඒ මතක ඇතැම් ෙවලාවට සිහින් අයිස්
කූරක් හදවත පසාරු කරෙගන යනවා වෙග් හැඟීමක් ඇති කරන්න සමත්
වුණා.
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අතුරු කතා..:
අෙත් තියන සල්ලිවලින් Beer ෙබෝතල් කිහිපයක් අරෙගන ඇවිත් අපි අෙප් ලියුම්
කියවන්න ගත්තා. ලියුම්වලට ලියන්න බැරි අතීත මතක කියා ගන්න ගත්තා. හැෙමෝම
තම තමාෙග් අත්දැකීම එකතු කරන්න මහන්සි ගත්තා.

අපිට පුහුණු වීම කරන තැන මාරු කරන්න සිද්ද වුණා. ඒකට ෙහේතුව වුෙණ් පුහුණු වීම සඳහා ස්ථානයක්
ගැනීමට මුදල් ෙනොමැති වීම. අපි පුහුණු වීම් පටන් ගන්නෙකොට අපිට මුදල් නෑ. ඉතින් අපි එක එක්ෙකනා අෙත්
තියන මුදල් ෙයොදවලා තමයි පුහුණුවීම්වලට අවශ්ය මුලික වියදම පියවා ගැනීම සිදු කරෙගන ගිෙය්. අවසානෙය් අපි
තීරණය කරා පුහුණු වීම් මහරගම Stages Artists’ Home ෙවත ෙගනියන්න. එතන යම්කිසි ෙපොඩි ඉඩ ප්රමාණයක්
තියනවා මුලික තලෙය් පුහුණු වීම කරෙගන යන්න. ෙම් ෙමොෙහොත ෙවනෙකොටත් මට දැනිලා තිබුණා නාඩා එක ෙම්
වැෙඩ් පුහුණු වීම සඳහා ෙනොගැලෙපන බව. ඒ ෙමොකද, එතන ෙවන ෙවන ශබ්ද ෙගොඩක් එනවා. ෙම් වෙග් නිර්මාණයක
පුහුණුවීම ෙපොඩ්ඩක් නිෂ්ශබ්ද තැනක සිදු වුණා නම් ෙහොඳයි කියන අදහස ඇවිත් තිබුණා. ඇත්තටම අෙප් සමස්ත පුහුණු
වීම් �යාවලියම සිදුකෙළේ Stages Artists’ Home හිදී බව කියන්න සතුටුයි. ඒ තීරණය අෙප් වැෙඩ්ට ආශීර්වාදයක්
වුණා.

පුහුණු වීම සඳහා දිනය ෙවන්කරෙගන තිබුෙණ් සිකුරාදා දවස. අපිට විෙශේෂෙයන් ෙව්දිකා පරිපාලකවරෙයක් හිටිෙය්
නෑ. අපි හැෙමෝම අපිට පුහුණු වීම් එන්න පුළුවන් පහසු ෙවලාවල් පැහැදිලි ව කතා කරෙගන තිබුණා. ෙමොකද, අපි කතා
කරන ෙත්මාවට ගැලෙපන ආකාරයට අපි අෙප් සම්බන්ධතාවයන් පවත්වාෙගනයාම සිදු කළා. ප්රාෙයෝගික ප්රශ්නවලට
අපි කණ්ඩායමක් විදිහට මුහුණ දුන්නා. ඒ වෙග්ම Stages Artists Home එකට යන එන අය අෙප් පුහුණුවීම් බලන්න
පුරුදු ෙවලා හිටියා. එයාලෙගන් එන අදහස් වැදගත් වුණා සමහරක් ලියුම් ෙගොඩ නගන්න. හැෙමෝම තමන්ෙග් ලියුම
කියවන්න කෑදරකමක ඉන්න බව කණ්ඩායෙම් සාමාජිකයන් කතා කරලා තියනවා.
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ෙගොඩක් ෙවලාවට පුහුණු වීම සිදු වුෙණ් රා� කාලෙය්. ඉතින් ඒ ෙවලාවට ෙලොකුවට සද්ද කරන්න අමාරුයි. වටපිටාවත්
නිෂ්ශබ්දයි. ඒ නිෂ්ශබ්දතාවය තව තවත් අෙප් කතා ෙපෝෂණය කරා. ඒ නිහඬ බව තමන්ෙග් ගැඹුරු ඇතුළාන්තෙයන්
වචන ගලාෙගන එන ස්වභාවයට ෙපරලන්න සහයක් වුණා. අපි අෙප් ලියුම කියවනවා වෙග්ම අෙනකාෙග් ලියුමට
ඇහුම්කන් ෙදන්න පුරුදු ෙවලා හිටියා. පාලිෙග් ගිටාර් එක සහ හඬ අපිව කණ්ඩායමක් වශෙයන් ආදරණීය ව
ෙවලාගන්න සෑම ෙමොෙහොතකම සමත් වුණා. කිසිදු අපහසුතාවයකින් ෙතොර ව අපිට අවශ්ය තානය ෙමම නිර්මාණය
තුළට ඇතුල් වුණා.

අපි තාම දන්ෙන් ආදරය ගැන නාට්යයක් කරනවා කියන්න විතරයි. නාට්යයක් කිවුවට අපි මුල ඉඳලම තීරණය කරලා
තිබුණා ෙව්දිකාවක ෙපන්වන නාට්යයක් ෙනොකරන්න. එයට මූලික ෙහේතුව වැඩමුළුව පුරාවට අපි අෙප් �යාකාරකම්
සිදු කෙළේ විවිධ ස්ථානවල වීමයි.
ෙම් තීරණය නිසා අපිට ෙවනත් ආකෘතියක් ෙසොයාෙගන යන්න අවශ්ය ඉඩ ප්රස්තාව අපි සියලුම ෙදනාෙග් මනස තුළ
විවර ෙවලා තිබුණා.
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Love and ලියුම් ෙගොඩ නැගුණු අකාරය ගැන
මතකය අවදි කරන්නයි ෙම් සුදානම

කණ්ඩායෙම් ඉන්න අයෙග්, එයාලා ලියපු ඇත්ත පරණ ලියුම්
එකතු කරා.
කුඩා කණ්ඩායම්වලට ෙබදිලා විවිධ මාතෘකා යටෙත් ලියුම්
ලිවිම සිදු කරා.
එකම මාතෘකාවක් යටෙත් හැම ෙදනාම තමා එකතු කරගත්
අත්දැකීම්වලින් ලියුම් ලිවීම සිදු කළ අතර ඒවායින් ෙහොඳම
අදහස් එක ලියුමකට එකතු කරන්න උත්සහ කරා.
අෙප් ළඟම ඉන්න යාලුවන්ෙග් කතා ලියුම් විදිහට ලියලා
ඉල්ලා ගත්තා.
සෑම පුහුණු වීමකටම පැමිෙණන විට තමන් නිවෙසේ සිටිද්දී ෙම්
සම්බන්ධෙයන් හිෙතන ෙද්වල් ලියන්න ෙපොතක් හැම ෙදනාම
වෙග් පාවිච්චි කරා. එහි එකතු ෙවන ෙද්වල් ලියුම් තුළට එකතු
කරන්න පටන්ගත්තා.
පුද්ගලිකව තමන්ෙග් කතාව ලියුමක් ආකාරෙයන් කියන්න
සමහර අය කැමති වුණා.
ලියුම තුළ ලිංග ෙබ්දය ෙපන්නුම් ෙනොකරන්න අපි උපරිම
උත්සහ කරා. (අහන ෙකනාට තමන් කැමති ෙකෙනක් ඒ තුළ
පරිකල්පනය කරගැනීෙම් නිදහස රකින්න අපි උත්සහ ගත්තා.)
ප්රශ්නාවලියක් හදලා නිර්නාමික ව අන්තර්ජාලය හරහා දත්ත
එකතු කරන්න පුළුවන් ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවලක් සුදානම්
කළා. නමුත් එය එතරම් සාර්ථක වුෙණ් නෑ.
නම, වයස, පළාත, අනුව ලියුම් එකතු කරන්න අපි අදහස් කරා.
ඒකත් එතරම් ප්රෙයෝගික වුෙණ් නෑ.
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ෙම් ආකාරෙයන් සාමුහිකව ෙමම රචනය ෙගොඩනැගීම තුළින් විවිධ තලයන්හි අදහස් හා දෘෂ්ටීන් ෙමම නිර්මාණයට
එකතු කරගැනීමට හැකි වුණා. ඒ වෙග්ම එය පිටපෙත් සාහිත්යමය වපසරිය පුළුල් කිරීමට ෙලොකු ශක්තියක් වුණා
කියලා අපි හිතනවා.
ඇතැම් අදහස් ප්රෙයෝගික ව �යාත්මක කරන්න බැරි අවස්ථාවල ඒ ෙවනුෙවන් ෙබොරුවට කාලය විඩංගු ෙනොකර
ප්රෙයෝගිකව ඉදිරියට යා හැකි ක්රම සම්බන්ධෙයන් වැඩි අවදානයක් ලබාදීම සිදු වුණා.
මුලින්ම සඳහන් කරා වෙග් අපි කිසිම කලබලයක් නැතුව ලියුම් එකතු කරමින් ඉදිරියට ආවා. තවම හරියටම කවුද...
ෙමොන ලියුමද කියවන්ෙන්, කියන අන්තිම තීරණයට ඇවිල්ලා තිබුෙණ් නෑ. ඒ වෙග්ම ෙම්ක ෙමොන වෙග් නිර්මාණයක්
ද ෙවන්ෙන් කියන එකත් හරියටම තීරණය කරලා තිබුෙණ් නැ. ඊළඟ වැදගත්ම ෙද් තමයි අවසාන ෙමොෙහොත ෙවනකන්
ලියුමවල ෙපොඩි ෙපොඩි ෙවනස්කම් සිද්ද වුණා. ඒ ලියවුණු හැම ලියුමකටම ලස්සන කතාවක් තිබුණා. ඒවා ඇතුෙල් අපිට
ඉෙගනගන්න ෙද්වල් තිබුණා. ඒ කතා කිහිපයක් කියන්නයි සුදානම.

11

“Love and රත්තරන් ..”

ෙම් ලියුම ලියලා තිබුෙණ් අශාන් සාමාන්ය ෙපළ කරන කාෙල්. එයා මුලින්ම ආදෙර් කරපු ගෑණු ළමයට. අශාන් දවසක්
පුහුණු වීමට අරෙගන ආවා ෙම් කියන ලියුම. මම හිතන්ෙන් එදා තමයි ආශාන්ටත් හරියටම ෙත්රුෙණ් එයා ඒ කාෙල්
ෙකොච්චර ෙබොළඳ ද කියලා. අශාන් ලියපුවා කියවලා එයාම හිනා වුණා. ඔලුෙව් අත ගහගත්තා. මුලින්ම අශාන් එක්ක
අපි ෙවනත් ලියුමක් කියවන්න උත්සහ කරා. නමුත් ඒ තුළ අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන හැඟීම මතුකරගැනීම අපහසු
වුණා. අපි නැවත වතාවක් පාසල් කාලෙය් ඔහුෙග් ලියුම කිෙයව්වා. එදා තීරණය කරා ඒ ලියුම අෙප් නිර්මාණයට එකතු
කරගන්න. ඒ ලියුෙම් විෙශේෂත්වයක් තිබුණා. “මෙග් රත්තරන්” කියන එක සෑෙහන තැනක පාවිච්චි කරලා තිබුණා. ඒ
වෙග්ම ඒ ලියුම ෙගොඩක් දිගයි. එෙහම තමයි ඉතින් ආදෙර් කරද්දී. ෙකොෙහොම වුනත් අත්යවශ්යම ෙද්වල් ඉතුර කරෙගන
අපි ඒ ලියුම කට්ටිය ඉස්සරහා දිග හැරිය. ඒක ඉතින් ආශාන්ම තමයි කියවන්න ඕන. ෙවන කවුරුවත් ඒ ලියුම කියවූවා
කියලා ලස්සන ෙවන්ෙන් නෑ කියලා අපි හැෙමෝම ෙත්රුම් ගත්තා. හැෙමෝම හිනා වුණා. අපිට පුළුවන් වුනා පාසල්
කාෙල් අෙප් අවංක ෙබොළඳ ආදෙර් ෙපොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න.

“මං බලාෙගන ඉන්නවා මෙග් ෙදයිෙයෝ. පරිස්සමින් මෙග් රත්තරෙන් . බුදු සරණයි.

I love you මෙග් රත්තරෙන්...

I love you too මෙග් ෙදයිෙයෝ....

I love you so much මෙග් බබී...

Uuuuuuuuuummmmmmaaa...

දැන් ෙගදර තත්ෙව් ෙකොෙහොමද මැණික...”
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Love and පාලි...
ෙම් වැෙඩ්ට අපිට සංගීතය ඕන. ෙකොෙහොමද ඒක කරගන්ෙන්..?
අපි පාලිට කතා කරමු. දවසක් පාලිට එන්න කියලා අපි කරෙගන
යන වැෙඩ් කිවුවා. සරලවම කිවුෙවොත් ලියුම් කිහිපයක් කියවන්න
ගත්තා. ඔන්න එක ලියුමකට පස්ෙසේ පාලි එයාෙග් කතාවක් කියන්න
ගත්තා. මම අහෙගන ඉඳලා පාලි ගියපු ගමන් පාලිෙග් කතාෙව්
සමහරක් කාරණා අර ලියුමට දාලා අලුතින් ලියුම ලියලා ඉවර කරා.
ඊළඟ දවෙසේ ආයිත් පාලි ෙගන්න ගත්තා. අලුත් ලියුම කිෙයවුවා. මට
මතකයි....
පාලි : ඔෙහොම කරන්න එපා බං මිනිස්සුන්ට..
Jam: උඹ කැමතිද ෙම් ලියුම කියවන්න.
පාලි : ෙපොඩ්ඩක් හිතන්න ඕන.. මම වයිෆ්ෙගන් ෙපොඩ්ඩක් අහන්න ඕන..
Jam: මම කැමතියි උඹ ෙම්ක කියවනවා නම්
පාලි : මමත් කැමතියි.. මම උඹට කියන්නම්..
මතක හැටියට දවසකට පස්ෙසේ පාලි කතා කරලා කිවුවා “මචං ජයා..
මම අර ලියුම කිෙයව්වට කමක් නැද්ද...?” කියලා. අපිට ඇත්තටම
ඕන වුෙණ් අපි දන්නම මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිත ෙම් ලියුම් තුළින් එළියට
ගන්න. එයාලට කියාගන්න ඕන ෙදයක් කියන්න ඉඩක් හදලා
ෙදන්න. ඉතින් පාලි අපිත් එක්ක කිසිම බලාෙපොෙරොත්තුවකින්
ෙතොරව එකතු වුණා. හැමදාමත් වෙග්. ෙම් ටිකත් කියන්න ඕන. අෙප්
නිර්මාණය විනාඩි 120 යි. ලියුම් 12 යි. පාලිෙග් ලියුම දිග A4 එකයි.
හැබැයි ඒක කියවන්න පාලිට ආසන්න ව විනාඩි 30ක් යනවා.
ෙමොකද එයා කියවනවට වැඩිය අපි දිහා බලාෙගන ඉන්නවා. හිත
ඇතුෙල් ෙපොරකන බලාෙපොෙරොත්තු, මතක ෙගොන්නක් එක්ක. අපිට
පාලි ෙවනුෙවන් කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිබුෙණ් එයාට ඒ ෙවලාව
ෙදන එක විතරයි.

“ආය අපි කවදාවත් අෙපන් අහන්ෙන් නැතුව ඉමු ඔයා ෙමොනවද මං
ෙවනුෙවන් කෙර් කියලා. සරලවම කිවුෙවොත් අපි අෙප් සම්බන්දය
රැකගන්න අවශ්ය හැම ෙද්ම අපි ෙදන්නට ෙදන්නා අමාරුෙවන් ෙහෝ
ෙල්සිෙයන් කරගත්තා. මම දන්ෙන් එච්චරයි...”
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Love, දිල් and නිපුනි

අෙප් වැඩමුළුෙව් ඉතුරු ෙවලා හිටිෙය් එක ගෑනු ළමයයි. පියුමි කැමති ෙවලා තිබුණා ලියුමක් කියවන්න. තවත් අඩුම
ගැහැණු ෙදන්ෙනක්වත් ඕන. මම කිහිප ෙදෙනකුට කතා කරා. ඒ අතරින් අන්තිමට නිපුනි සහ දිල්ට අපිත් එක්ක එකතු
ෙවන්න පුළුවන් වුණා.

“දිල් මැණික.. අපි අලුතින් play එකක් කරනවා.
(සම්පුර්ණ විස්තරය කිවුවා..) ඔයා කැමතිද ලියුමක් කියවන්න. නැත්නම් ඔයා කියන්න
කැමති ෙදයක් ලියුමකින් ලියලා කියවන්න.” එයා ඉල්ලුවා අපි දැනට ලියලා තියන ලියුම් කිහිපයක්
දිල්... මට මතකයි මම දිල්ෙගන් අහනවා

බලන්න. දවස් කීපයකින් දිල් කතා කරලා කිවුවා එයා කැමතියි කියලා එයාෙග් පරණ ෙපම්වතාට ලියුමක් ලියන්න.
අපි දවස් කිහිපයකට පස්ෙසේ හම්බුණා. එයා ලස්සන ලියුමක් ලියාෙගන ඇවිත් තිබුණා. එතන තිබුෙණ් ලියුම ලියන්න
පටන්ගන්න උත්සහ කරන එක. අපි ඒකට පුංචි අදහසක්, ෙදකක් එකතු කරපු එක විතරයි කෙර්. එයා හරිම ලස්සනට
අපි අතර ගිය කතාවයි එයාෙග් ලියුමයි බලන්න ඇවිල්ලා හිටපු අයත් එක්ක ෙබදා ගත්තා.

“Problem one. How to address you in the letter? Hey there. Hello! My darling.
Stop. Start. Stop.
Problem two. How to make the opening statements? How have you been? What’s
new? Do you think about me sometimes? Do you miss me? Me, I’m fantastic.
Yeah, I’m doing very well. I have good and bad days. Some days I don’t sleep.
Sometimes it hurts so much that I can’t breathe. Stop. Start. Stop.”
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නිපුනි... මම හිතන්ෙන් ෙම් හැෙමෝෙගන්ම ෙලොකුම අභිෙයෝගය තිබුෙණ් නිපුනිට. ෙමොකද ඒ ලියුෙම් ස්වභාවය
අනුව ඒක කියන්ෙන් ෙප්රේක්ෂකයන්ෙගන් ෙකෙනක් ව ෙතෝරාෙගන. අපි ඒ වෙග් තීරණයක් ගැනීමට මුලික ෙහේතුව
සමලිංගික සම්බන්ධයන් පිළිබඳ ව අපට කතා කරන්න අවශ්ය වීම. ඒ වෙග්ම යම් ෙකෙනකුට ඇති ආදරය ප්රසිද්ධිෙය්
ප්රකාශ කිරීමට ඇති අපහසුතාවය සහ සමාජය ඒ ෙදස බලන ආකාරය පිළිබඳවත් අපට ෙමම නිර්මාණය තුළට එකතු
කරගැනීමට අවශ්ය වුණා. අපි ෙප්රේක්ෂකාගාරය තුළින් ෙතෝරාගන්නා ෙකනා ළඟට ගිහින් අතින් අල්ලාෙගන තමයි ලියුම
කියවීම සිදු කෙළේ. ඒ ෙකනාත් ගැහැණු ෙකෙනක්. ඒ වෙග් ආදරයක් කට්ටියක් ඉස්සරහා ඇත්තට වෙග් කියනෙකොට
ෙකොච්චර අමාරු ෙවන්න ඇතිද? ඒ ෙකනා කට්ටිය ඉස්සරහා ෙකොච්චර අපහසු තත්වයකට යන්න ඇතිද? ඒක දන්ෙන්
ඒ ෙදන්නම විතරයි. ෙකොෙහොම වුනත් පුහුණුවීම්වලදී දවසක් ෙවනුරි ෙපෙර්රා ඒ සම්බන්ධය ෙගොඩනගන්න අවශ්ය
සහෙයෝගය නිපුනිට ලබා දුන්නා. ෙවනුරි කියපු වැදගත් කාරණයක් තමයි ෙම් වෙග් රංගනයක දී අපි පරිස්සම් ෙවන්න
ඕන කියන එක. අපි ෙතෝරාගන්නා පුද්ගලයා, ඒ වෙග්ම අපි එම පුද්ගලයත් සමඟ ෙගොඩ නඟන සම්බන්ධය. එම
සම්බන්ධය විශ්වසනීය ෙවන්න ඕන. ඒ වෙග්ම එම පුද්ගලයාෙග් ෙගෞරවය සම්බන්ධෙයන් අපි වගකීම ගන්න ඕන.
ඇයව අල්ලනවා නම් ඇයෙග් කැමැත්ත විමසා සිටීම වැදගත්. ෙමතන තව විෙශේෂ කාරණයක් සිද්ද වුණා. එම ෙකොටස
සිදු ෙවන ෙවලාව තුළදීම නිපුනිට අවකාශය තිබුණා ලියුෙමන් පරිබාහිරව ෙද්වල් කියන්න. සම්බන්ධය ෙගොඩනගන්න.
සරලවම කිවුෙවොත් රංගය අතරතුරම එයාෙග් කතාවට ෙතෝරාගන්න ෙකනාෙගන් එන ප්රතිචාරය අනුව ෙද්වල් එකතු
කරන්න අඩු කරන්න නිදහස නිපුනි සතු වුණා.

“ I like you… මම ඔයා දිහා බලාෙගන ඉඳලා තියනවා. ඔයා පිස්සු නටන ෙවලාවට මම බලාෙගන
ඉදලා තියනවා. මම හරි ආසයි ඒකට.”
අතුරු කතා..:
නිපුනියි මමයි ෙප්රේක්ෂකෙයෝ එන දිහා බලාෙගන ඉන්නවා අද කාවද ෙතෝරාගන්ෙන්
කියලා. ඊළඟට ඉතින් ඉක්මනට ඉක්මනට ඒ ෙකනා ගැන දන්නා ෙද්වල් ටික ඔලුවට
දාගන්නවා.
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ෙනොකියපු Love

එක එක ලියුම් අෙප් ලිපි ෙගොනුවට එකතු ෙවනෙකොට අපි බැලුවා ෙම්වා දැන් ෙපළගස්සන්න විදිහක් ෙහොයා ගන්න ඕන.
අපි එක එක විදිහට ලැයිස්තු හැදුවා. පාසල් කාෙල් ආදෙර්, සැකය, ඔයා මං ෙවනුෙවන් ෙමොනවද කෙර්, Sorry, පරණ
ෙපම්වතියට ලියුමක්, ඇති...ඇති.. ඇති.. සියල්ලම සිදුවී හමාරයි.. ඔය වෙග් විවිධ නම් යටෙත් ලැයිස්තු සහ ලියුම් එකතු
කරා. ඒක ඇතුළට ආවා “ෙනොකියපු ආදෙර්..” ඉතින් අපි හැෙමෝටම තියනවෙන් ඒ වෙග් කතා ඕන තරම්. ෙමොනවා
කරන්නද මම කාලයක් පුරාවට ෙකෙනක් ගැන ලිය ලිය හිටපු ලියුම් මිටියකින් තැනින් තැන ලියලා තිබුණු ෙද්වල්
අරෙගන ෙනොකියපු ආදෙර් ලියුම ඉවර කරා. ඒ හැඟීමක්.. කිසිම බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැති බලාෙපොෙරොත්තුවක්.

“ හැෙමෝම දන්නවා... හැෙමෝටම දැෙනනවා.. ඔයත් දන්නවා.. දන්ෙන් නෑ වෙග් ඉන්නවා...”

“දන්නා බව ෙනොදන්නා ෙලස ඉන්න බව දන්න...
ෙනොකියන ...
ෙනොලියන ...
ෙනොෙත්ෙරන
ආදෙර්
කියලා section එකක් තිබුනනං
ඔයාට ෙකොළයක් හිස් තියනවා.
අපරාෙද් ...
එෙහම section එකක් තිබ්ෙබ් නැෙන් ..
ඉතින් ඒ හිස් ෙකොෙළත් නෑ..”

ෙම් වෙග් ෙපොඩි ෙපොඩි ෙද්වල් සමහරුන්ෙග් ෙපොත්
ඇතුෙළේ ෙහොෙරන් ලියලා තිබුණා.
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Love, අකලංක සහ Bus...

අකා.. ඒෙහම තමයි හැෙමෝම කතා කරන්ෙන්. ඉතින් අකා කියන්ෙන් ස්ෙට්ජස් එෙක් ඉන්න ස්ථිර සාමාජිකෙයක්. ෙම්
කාෙල් ෙවනෙකොට අකාෙග් විනය පිළිබඳව ගැටළු කිහිපයක් මතුෙවලා තිබුණා. දවසක් අකලංක ඇහුවා “අයිෙය්
මමත් ලියුමක් කියවන්නද කියලා..” තමන්ට ෙම් වෙග් ෙදයක් ගැන ෙලොකු උවමනාවක් නැත්නම් මිනිස්සු
එෙහම ෙද්වල් අහන්ෙන් නෑ. ඉතින් මම හා කිවුවා. අපි දැනගන්න ඕන මිනිස්සුන්ට අවස්ථාවක් ෙදන්න.

අතුරු කතා..:
ඒ දවස්වල අකලංක ෙවලාවටකට ෙබොරු කියනවා. මම ඉතාම කළකිරීෙමන් රුවන්ති
එක්ක කතා කරලා තියනවා ඒ ගැන. ඒ ෙවලාවට රුවා හරි ලස්සනට කියනවා “බං උං
තාම ෙපොඩියි කියලා හිතන්න. ෙපොඩි ෙවලාවක් ෙදන්න. ෙමොන ෙද් නැතත් මිනිහා පට්ට
Actor ෙකෙනක් කියලා අපි දන්නවෙන්. මිනිස්සුන්ට ෙවනස් ෙවන්න කාලය ෙදන්න
ඕන. හැබැයි එයාට කියන්න ඔයා ඇත්ත දැනගත්ත බව.”
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මෙගන් අහනෙකොටම මිනිහා ලියුමක් ලියාෙගන ඉඳලා තිෙයන්ෙන්. ඒක මට ඇෙහන්න කිවුවා. එෙක් තිබුෙණ් අකා
වැඩිෙයන්ම ආදෙර් කරන ෙකල්ල ගැන. ඉතින් ඒ කතාව කවදාවත් ප්රසිද්ධිෙය් කියන්නත් බැරි කතාවක්. ෙමොකද ඒ
ගෑනු ළමයට ෙවන සම්බන්ධයක් තියනවා. ඒ ෙකල්ලත් අකාට ආදෙරයි. එයාලෙග් මුළු ආදර කතාවම තිෙයන්ෙන් බස්
එෙක්. ඒ ෙකල්ල ෙකොළඹ ඉඳලා පැය 8ක් විතර දුර ඉන්ෙන්. එයා ෙගදර ඉඳන් ෙකොළඹ එනෙකොටයි.. ෙකොළඹ ඉඳන්
ෙගදර යනෙකොටයි තමයි ෙදන්නා හම්බෙවන්ෙන්. ෙම් ෙවනෙකොට ෙදන්නෙග් සම්බන්ධය නැවතිලා. ෙකොෙහොම වුනත්
අකාෙග්ම වචනවලින් ඒ ආදර කතාව ලියලා තිබුණා. “දැන් ෙම් කතාව බය නැතුව කට්ටිය ඉස්සරහා
කියන්න පුළුවන්. ෙමොකද ෙම්ක නාට්යයක්ෙන්.” අකාෙග් කතාවට ඒ වෙග් මිනිස්සුන්ට ප්රසිද්ධිෙය්
කියාගන්න බැරි තවත් ආදර කතාවල් එකතු කරා. මිනිස්සු ඒ වෙග් සම්බන්ධ දිහා බලන විදිහ ගැන ෙද්වල් එකතු කරා.
ඔන්න දවසක් රෑ අපි සම්පුර්ණ පුහුණු වීමක් යනවා. අකාෙග් ලියුම කියවන වාරය ආවා. ලියුම කියවලා ඉවර වුණා.
මිනිහා කෑගහලා අඬන්න පටන් ගත්තා. අපිට පුළුවන් වුෙණ් අකා අඬලා ඉවර ෙවනකන් ළඟට ෙවලා ඉන්න විතරයි.
එදා අකා හිෙත් හිරකරෙගන තිබුණු හැඟීම් එළියට දාලා යම්කිසි සැහැල්ලුවක් ගන්න ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරා. අපි
ඇත්තටම මිනිස්සුන්ට අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕන. මට කියන්න බැරි වුණා. අකා ඒ ෙකල්ලට කියන්ෙන් සුද්දී කියලා.

“මිනිස්සු අපිව සැක කරනවා ඇති. මට කාටවත් ෙබොරු කරන්න ඕෙන් නෑ.... හැබැයි මම ෙම්
ෙවලාෙව් මුළු ෙලෝෙකට ෙබොරු කරනවා.. ඔයාට හැර....”
අතුරු කතා..:
විනය �යාමාර්ග... අන්තිම පුහුණු වීම. ජර්මානු සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය. අකා නෑ.
පහුවදා show එක. ඉතින් කරන්න ෙදයක් නෑ. දැනුම් දීමකින් ෙතොර ව පුහුණු වීමට
ෙනොපැමිණීෙම් වරදට show එක තහනම්. කට්ටිය මෙගන් ෙමොකුත් අහන්න ආෙව් නෑ.
ෙමොකද මම අහන්න කලින් කිවුවා. එදා රෑ මට අකා හම්බවුණා. මම අකාට කිවුවා..
“මල්ලි ඔයා ෙහට show එෙක් නෑ” කියලා. අකා ඒ ෙවනෙකොටම ඒක ෙත්රුම් අරෙගන
ඉවරයි. හැබැයි ෙදෙවනි දර්ශනෙය් දී අපි එයාෙග් කතාව කියන්න ඉඩ දුන්නා. ෙමොකද
මිනිස්සුන්ට තමන්ෙග් අඩුපාඩු හදාගන්න අපිම අවස්ථාව ෙදන්න ඕන නිසා.

ආදරය කියන්ෙන් හරිම ෙබොළඳ ෙදයක් කියලා සමහරක් ෙවලාවට හිෙතන්න පුළුවන්. හැබැයි දාර්ශනික ව ආදරය
කරන්න බෑ. මිනිස්සු බහුතරයක් විශ්වාස කරනවා ආදරය කියලා ෙදයක් ෙම් විශ්වය තුළ පවතිනවා කියලා. විශ්වය
කියලා කියන්ෙනම සෑම ෙමොෙහොතකම ෙවනස් වන යමක් කියන්න සමහරක් ෙවලාවට මිනිස්සුන්ට අමතක ෙවනවා.
ෙම් ලියුම් ෙගොඩනැගුණු හැටි ගැන මතකයන්ෙගන් ෙපොඩ්ඩක්. ෙකොෙහොම වුණත් හැම ලියුමක්ම ෙගොඩනැගුණ හැටි
ගැන රසබර කතා තියනවා. ඒ හැම ෙදයක්ම අෙප් ජීවිතවලට සම්බන්ධයි. ෙම් �යාවලිය තුළ දී අපි අෙප් ජීවිත වෙග්ම
අපි ළඟින්ම ඉන්න අයෙග් ජීවිතත් ෙත්රුම් ගන්න උත්සහ කරා. සමස්ත ගමනම ෙම් වෙග් ආදරණීය ව තමයි ඉදිරියට
ගිෙය්.
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Love, Food and Drinks
ෙම් ෙවනෙකොට අෙප් කණ්ඩායම පවුෙල් කට්ටියක් වෙග්. එන හැම ෙකනාම ෙමොනවා හරි අරෙගන තමයි එන්ෙන්.
ෙකටිෙයන් කිවුෙවොත් පසිඳු එනෙකොට හැෙමෝටම කන්න පුළුවන් ප්රමාණෙය් ෙලොකු බත් එකක් අරෙගන එනවා.
ඊට අමතරව ෙපොල් ෙගඩි කිහිපයක්. කාංචනා ෙගදර කුස්සිෙය් තියන හැම ෙද්ම එක මල්ලකට දාෙගන ඇවිත් අෙප්
කුස්සිෙය් හලනවා. හරියටම පිස්සිෙග් පලා මල්ල වෙග්මයි. අනිත් හැෙමෝමත් ෙමොනවා හරි ෙග්නවා. බිස්කට්.. සීනි..
ෙත් ෙකොළ හැම ෙදයක්ම හැම ෙකනාම එනෙකොට ෙගන්න පුරුදු ෙවලා තිබුණා. කාටවත් කියලා ෙනෙවයි. හැෙමෝම
දන්නවා. ඉතින් තම තමන්ට පුළුවන් විදිහට ෙද්වල් ෙබදා ගන්නවා. වැදගත්ම ෙද් උයන ෙවලාවට හැෙමෝම ඇවිත්
ෙමොනවා හරි කරනවා. හැෙමෝම හැෙමෝෙගම වගකීම අරෙගන තිබුණා. ලස්සනම ෙද් හැමදාම කෑම පිඟන් 10 – 12
දවල්ටයි, රෑටයි කුස්සිෙය් ෙපෝළිමට ෙබදලා තියනවා. එක ෙහොද්දක් එක්ක වුනත් රසට, ෙබදාෙගන කන්න හැෙමෝම
පුරුදු ෙවලා තිබුණා.
අතුරු කතා..:
කාංචනා කුස්සිෙය් වැඩ ටික ටික පුරුදු ෙවන්න ගත්තා. ෙත් හදන්න පුරුදු වුණා.
කට්ටියත් එක්ක ෙද්වල් ෙබදාගන්න පුරුදු වුණා. මම එෙහම කියන්න ෙහේතුවක්
තියනවා. කාංචනා පවුෙල් එකම ළමයා. එයා ෙගදර කිසිම ෙදයක් කරලා පුරුද්දක් නෑ.
එයාම ඒක අපිත් එක්ක කියනවා. මම දැක්කා එයා ෙකොච්චර මහන්සි වුනා ද කියලා
ෙද්වල් ඉෙගන ගන්න. ෙම් ගමෙන් ඒ ෙද්ත් ඉතාම වැදගත්. අපි ෙකොෙහොමද සාමාන්ය
ජීවිෙත් ජිවත් ෙවන ෙද්වල් පවා එකිෙනකාෙගන් ඉෙගන ගන්ෙන් කියන කාරණාව.

බීම..
කලාකරුවන් අතර බීම වෙග් ෙදයක් ඉතාම සාමාන්යයි කියන
මතයක් තියනවා. ඔව්.. ඒක ඇත්ත. රෑ ෙවනෙකොට කවුරුත්
වෙග් ඒ වගකීමත් ගන්නවා. අහලා බලනවා ෙමොනවද ෙබොන්න
කැමති කියලා. ඒකටත් බාධාවක් තිබුෙණ් නෑ. ෙමොකද සමහරක්
ෙවලාවට පාන්දර ෙවනකන් පුහුණු වීම යනවා. පුහුණු වීම්වලට
කිසිම බාධාවක් ෙනොෙවන විදිහට තමයි බීම වැෙඩ් සිද්ද වුෙණ්.
ඒ ෙවලාවට කට්ටිය කතා කරන්ෙනම වැෙඩ් ගැන තමයි. ඉතින්
ඒ ෙවලාවට පාලි සහ ගිටාර් එක කියන්ෙන් නැතුවම බැරි
ෙදයක්. අෙප් නිර්මාණයට අවශ්ය ගීත එකතුව ෙගොඩක් ෙවලාවට
ලැබුෙණ් ෙමන්න ෙම් වෙග් ෙවලාවට. ෙම් පුරුද්ද නිසා තමයි අපි
තීරණය කෙර් show එක දවසටත් එන අයට බීමට ෙමොනවා හරි
ලෑස්ති කරන්න ඕන කියල. ෙමොකද ෙපොඩි මත් ගතියක් ආදරය
වෙග් ෙදයක් අවුස්සලා ගන්න උනන්දු කරවනවා කියන්න
ෙබොන කවුරුත් දන්නවා. ඒවා හංගන්න ෙදයක් නෑ.
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Love and Other Objects....? ෙකොෙහොමද නම හැදුෙණ්....

ෙකටිෙයන්ම කියන්නම්.

Love Letters…
ආදර කවි…
Love Stories
ආදරය හා බැඳුනු කියමන්…
Love Presents…
Love and Chocolate…
Love and Songs…
Love and other Memories…
Love and Other Stories…
Of Love and Other Objects… ෙම් හැම ෙදයක් ගැනම අපි ෙතොරතුරු එකතු කරන්න ගත්තා. ඒෙක් ප්රතිපලයක්
විදිහට තමයි Love and Other Objects කියන නම අපිට එකතු වුෙණ්.
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Love and Language
අපි නාට්ය කණ්ඩායමක් වශෙයන් අෙප් සියලුම නාට්ය අවමය භාෂා ෙදකකින්වත් පවත්වා ෙගන යන්න උත්සහ
කරනවා. ඒ විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රට තුළ තිෙබන එක්තරා ආකාරයක භාෂා අර්බුදයට පිළියමක් වශෙයන්. අපි ෙමම
නිර්මාණය තුළත් එම ප්රතිපත්තිය උපරිම රකින්න උත්සහ කළා. නමුත් ෙමහි දී අපට ජයගන්න ලැබුෙණ් එක්තරා
සීමාවක් පමණයි. අපි මුලදී තීරණය කළා තිරයක් මත භාෂාව පරිවර්තනය කර ෙප්රේක්ෂකයන්ට බලන්න සලස්වන්න.
නමුත් අවසානෙය් අපෙග් නිර්මාණය සිදු වන ආකාරය අනුව එය රංගයට බාධාවක් වන නිසා එම අදහස අකමැත්ෙතන්
ෙහෝ ඉවත් කරගැනීමට සිදු වුණා. නමුත් ෙමම රංගය තුළ සිංහල මාධ්ය ලිපි 8ක් සහ ඉං�සි මාධ්ය ලිපි 4ක් ඇතුළත්
වුණා. ෙදමළ මාධ්යෙයන් ලිපියක් කියවීමට තරම් හැකියාව ඇති පුද්ගලෙයක් ඒ ෙමොෙහොත වන විට කාණ්ඩායම තුළ
ෙනොසිටීම කණගාටුවට කරුණක්.
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Love and Designing
ෙමම නිර්මාණ �යාවලිය ආරම්භෙය්දීම ෙව්දිකාවක ෙපන්වන නාට්යයක් ෙනොකර සිටීමට අපි අදහස් කරෙගන සිටියා.
දැන් ෙමොනවෙග් තැනකද, ෙමොනවෙග් විදිහකටද ෙම් නිර්මාණය ෙප්රේක්ෂකයන් ෙවතට ෙගනියන්ෙන් කියන කාරණාව
පුහුණු වීම් කාලය තුළ දී අප නිර්මාණය කරමින් සිටින යම් යම් රංග ෙකොටස් මුල් ෙකොටෙගන හිතන්න පටන් ගත්තා.
අපි ගත් තීරණ සහ වැදගත් අවස්ථා කිහිපයක මතකය දිග හරින්නයි ෙම් සුදානම.
නිර්මාණ �යාවලිය තුළ දී එම ෙත්මාවට අදාළ ආකෘතියක් ෙගොඩනැගීමට අවශ්ය කාලය සහ අවකාශය ක්රමානුකූල ව
ලබා ෙදමින් තමයි අපි ඉදිරියට යාම සිදුකෙළේ. ආකෘතිය විසින් ඉල්ලා සිටින ස්ථාන කුමක්ද යන්න පිළිබඳ ව අපෙග්
අවධානය ෙයොමුෙවලා තිබුණා.
ලියුමක් කියවනවා කියා තීරණය කළ මුල් කාලෙය් අපි විවිධ වූ ලිපි ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්ය ආකාරයට ගැළෙපන
ආකෘතියක් ෙසොයා ගැනීමට ක්ෂණික නිරුපණ �යාවලියක ෙයදී සිටියා. එහි ප්රතිපලයක් වශෙයන්;

සමහරක් ලිපි කිහිප ෙදෙනක් ෙබදාෙගන කියවන්න පුහුණු වුණා.
පියුමිෙග් Sorry ලිපිය ෙවන ෙකෙනකුට කියනවා වෙග් Act එකක් අපි
මුලදී හැදුවා.
ෙනොකියා හිටපු ආදෙර් ලිපිය කට්ටියක් ඉන්න තැනක ෙදන්ෙනක්
කියවගන්නවා වෙග් Act එකක් හැදුවා.
ඇතැම් ලිපි තනිවම කියනවා.
ඇතැම් ලිපි ෙප්රේක්ෂකයන්ට ෙකලින්ම කියනවා.

ඒ වෙග් මුල් කාලෙය් එක එක ලිපි එක් එක් ආකෘති තුළ නිර්මාණය ෙවමින් පැවතුණා. මට අවශ්ය වුණා උපරිම ෙම්
නිර්මාණය සහ කියවන ෙද් තුළ ගැබ් වී තිෙබන සත්ය ෙප්රේක්ෂකයා ෙවත විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මට්ටමකට තබා
ගන්න. නමුත් කණ්ඩායමක් වශෙයන් ෙද්වල් ෙවනස් ෙවමින් ඉදිරියට යන්න අපි ඉඩදී තිබුණා.
වැදගත් ෙමොෙහොතක් තමයි රුවන්ති ද චිෙක්රා (රුවා) අවසාන සතිය තුළ අෙප් පුහුණු වීමක් නරඹන්න අවස්ථාව ලැබීම.
එහිදී ඇය ෙමම නිර්මාණය තුළ විවිධ ආකෘතින් දකින්න පුළුවන් වීම සම්බන්ධෙයන් ප්රශ්න කරා. ඇයෙග් ෙයෝජනාව
වුෙන් යම්කිසි එක් ආකෘතියක් තුළ ෙමය ස්ථාන ගත කරන්න හැකියාව තිෙබනවා නම් ෙප්රේක්ෂකයාට පහසු ෙවන්න ඉඩ
තිෙයනවා ෙම් සමඟ එකතු ෙවන්න. මම හිතනවා එම ප්රශ්න කිරීෙම් ප්රතිපලයක් වශෙයන් අපි තීරණය කරා තනි තනිවම
ලියුම් කියවන්න. ඒ වෙග්ම සියලුම ලිපි ෙප්රේක්ෂකයන් සමඟ ෙබදාගන්න. එම තීරණය අපෙග් අෙනකුත් සියලුම තීරණ
පහසු කරන්න සහෙයෝගයක් වුණා. එම ෙමොෙහොත තුළදී මා අෙප්ක්ෂා කළ ෙමහි ඇති රඟපෑම සහ රඟ ෙනොපා සිටීම
අතර ඇති සිහින් හුය වඩාත් ප්රෙව්සම්කාරී ෙලස ඉදිරියට ෙගනියන්න පහසු වුණා.
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ෙමම පිරිස සමඟ කළ එක් රංග අභ්යාසයක් ෙකටිෙයන් විස්තර කරන්න තමයි මම දැන් සුදානම් ෙවන්ෙන්. තමාෙග්
ආදර කතාව නිදහස් චතුරස්රය පරිශ්රය තුළ සිටින කවර ෙහෝ පුද්ගලෙයකුට ගිහින් කියන්න ඕන. හැබැයි එයා දැනගන්න
බෑ ඔයා රඟපෑමක් කරන්ෙන් කියලා. එදා ඒ අත්දැකීම ලබාගත් සියලුම ෙදනාට එය කවදාවත් අමතක ෙනොවන
අත්දැකීමක් කියලා අපි සියලුම ෙදනා විශ්වාස කරනවා. හිතන්න කවදාවත් හම්බ ෙවලා නැති, දන්ෙන් නැති ෙකෙනක්
ඉස්සරහා ගිහින් ආදර කතාවක් කියන්න ඉඩ ප්රස්ථාව හදාගන්නවා කියන එක. සියලුම ෙදනා එම අභිෙයෝගය ඉතාම
සාර්ථකව ජය ගත්තා. එහි ප්රතිපලයක් වශෙයන් දුලන්ජය මට එම අභ්යාසය අවසන් වූ වහාම ප්රකාශ කර සිටියා.

දුලා : බලු වැඩ කරන්න එපා අයිෙය්. මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිතත් එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න එපා ෙම් වෙග්.
මෙග් කතාව අහන්න ගිය මිනිහා අඬන්න පටන්ගත්තා. මිනිහා මිනිහෙග් කතාවක් කියන්න ගත්තා.
මිනිහා හිතුවා මම ඇත්තම කියන්ෙන් කියලා. මම ෙමතන ෙබොරුවක් ෙන්ද කරන්ෙන් කියලා මට
මහා පිළිකුලක් ආවා.
ආශාන්ට ගැහැණු ළමයි තුන්ෙදෙනක් හම්බ වුෙණ්. ඒ ෙකල්ෙලෝ තුන්ෙදනා ආශාන්ට ලියුමක්
ලියලා දුන්නා ආදරය ගැන. එයා ලියලා දීපු ලියුෙම් මුලින්ම සඳහන් ෙවනවා “අයිෙය් ඔයා ඉතාම
ෙහොඳ අවංක අයියා ෙකෙනක් කියලා මම හිතනවා” කියලා. ඒ වෙග්ම ඒක ළමෙයක් ආශාන්ෙග්
දුරකථන අංකය අරෙගන. ඉඳලා හිටලා තාමත් කතා කරලා විස්තර අහනවලු. තාමත් ඒ ෙකල්ල
දන්ෙන් නෑ අශාන් එදා හම්බුන මුල්ම දවෙසේ සිදුකෙළේ රංග අභ්යාසයක් කියන්න.

ෙමම අභ්යාසෙය් මූලිකම අරමුණ වුෙණ් අපි ෙකොෙහොමද වැඩි ෙවලාවක් ෙවන ෙකෙනක් ඉදිරිෙය් ඉන්ෙන් ඇත්තට
වෙග් කියන එක අත්දැකීම. එම කාලය පුරාවටම තනිකරම තමන් කරන්ෙන් ෙබොරුවක් ෙන්ද කියලා එම රූපණ
ශිල්පියා හඳුනා ගන්නවා. ඒ වෙග්ම අෙප් සාමාන්ය ජීවිතය තුළදීත් අපි මිනිසුන් ඉදිරිෙය් එවැනි ආකාරයට ජීවත් වන
බව වටහා ගන්න එම අභ්යාසය ඉවහල් වුණා. එය එක්තරා විදිහකට තමන්ෙග් ස්වාත්මය ප්රශ්න කිරීමක් කරන්න පටන්
ගන්නවා. ෙමහි දී විෙශේෂෙයන්ම රඟපෑම සහ රඟ ෙනොපා සිටීම සම්බන්ධෙයන් ප්රශ්න කිරීෙම් ඉඩ ප්රස්ථාව කණ්ඩායෙම්
සාමාජීකයන්ට විවර වුණා.
අපි එදා ෙත්රුම් ගත්තා මිනිස්සු ආදරය වෙග් ෙදයක් කිසිම ෙලෝබකමකින් ෙතොර ව ෙබදාගන්න කැමතියි කියන
එක. ඒ වෙග්ම අනුන්ෙග් කතා අහන්න සුදානම් බව. තමන්ෙග් කතා කියන්න කැමති බව. ඉතින් ඒ අත්දැකීමත් අෙප්
නිර්මාණෙය් ආකෘතිය ෙගොඩනගන්න විශාල සහෙයෝගයක් වුණා කියලා කණ්ඩායම නිතරම මතක් කරනවා. ෙමොකද
අපිට ඕන වුෙණ් ෙකොෙහොම හරි ෙම් කතාවල තියන සත්ය උපරිමය රැකෙගන ෙප්රේක්ෂකයා ෙවත ෙගනියන්න.
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕන ලියුම් කියවන ආකාරය දිගින් දිගටම ෙවනස් ෙවන එක කවුරුවත් ප්රශ්නයක් කරගත්ෙත් නෑ.
අපි ඒ හැම ෙදයක්ම ෙහේතුවක් ඇතුව ෙවනස් කරනවා කියන්න කණ්ඩායම ඉතාම ෙහොඳින් දැනුවත් ව සිටියා. අපට එන
ඕනෑම ප්රශ්නයක් කණ්ඩායෙම් සියලුම ෙදනා සමඟ ප්රසිද්ධ ව කතා කිරීෙම් නිදහස සියලුම සමාජිකයන් ෙවත එක හා
සමාන ව තිබුණා.
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Love and Space
ආදරය යන ෙත්මාව අපි අෙප් මුඛ්ය ෙත්මාව වශෙයන් ෙතෝරගත්තට පස්ෙසේ අපිට ආපු ඊළඟ අභිෙයෝගය තමයි
ෙකොතනද ෙම්ක ෙපන්නන්ෙන් කියන කාරණාව. අපට විවිධ අවස්ථාවන්වල විවිධ අදහස් ගලාෙගන එන්න පටන්
ගත්තා. එක් අදහසක් බස් එකක් තුළ අෙප් රංගය සුදානම් කිරීම. බසයක් තුළ ෙප්රේක්ෂකයන් දමාෙගන ෙකොළඹ
අවට ඇති ස්ථාන කිහිපයකට අරෙගන යනවා. එහි දී අපි සාකච්ඡා කරා ඒ ස්ථාන සිතියමක් ෙකොට ඒ ඒ ස්ථානවල
අප පැමිණීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙවලාව සඳහන් කරන්න. බස් එෙක් යන්න බැරි අයට එම ස්ථානවලට එන්න
පුළුවන්. ස්ථාන විදිහට අපි ෙතෝරාෙගන තිබුෙණ් විහාරමහාෙද්වි උද්යානය, නිදහස් චතුරස්රය, ගාලු මුවෙදොර, ආදී
ස්ථානයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙපම්වතුන් ගැවෙසන ස්ථාන ගැන අෙප් වැඩි අවධානයක් ෙයොමුෙවලා තිබුණා. නමුත් ෙම්
අදහස �යාත්මක කිරීම සඳහා අපට අවශ්ය මුල්යමය ශක්තිය ෙනොමැතිකම මත එම අදහස ඉවත්ව යාමට අප නිදහස
ලබා දුන්නා.
බාර් එකක ෙපන්නුෙවොත් ෙකොෙහොමද? ෙම් අදහස ආෙව් පුහුණුවීම් අවසන් වී දිනක් මම සහ මදුභාෂ මහරගම ප්රෙද්ශෙය්
සාමාන්ය මිනිසුන් ගැවෙසන බාර් එකකට වී බියර් එකක් පානය කරමින් සිටියදී. නමුත් එවැනි ස්ථානයක ඇතිවිය හැකි
තත්ත්වය අපට පාලනය කරගත ෙනොහැකියි යන අදහස මත එම අදහසත් දියවී ගියා.
Café එකක ෙම් නිර්මාණය ෙපන්නුෙවොත් ෙහොඳයි කියන අදහස පුහුණුවීම් කරෙගන යනෙකොට ලියුම් කියවමු කියන
අදහස ස්ථිර වනවාත් සමඟම අපෙග් මනසට එන්න පටන් ගත්තා. නැත්නම් ජර්මානු සංස්කෘතික මධ්යස්ථානෙය්
එළිෙය් ඇති ආහාර ගන්න ස්ථානය ෙහොඳයි ෙන්ද කියන අදහස ආවා. එහි ප්රතිපලයක් විදිහට තමයි අපි එම ආයතනයත්
සමඟ කතා කෙර්. අපට එම ස්ථානය ලැබුණා. එහිදී වුණු විෙශේෂම ෙද් තමයි අවසාන පුහුණු වීම තුළ දී තමයි අපි තීරණය
කෙර් එම ස්ථානෙය් ඇති ශාලාව තුළට ෙමය රැෙගන යන්න. ඒ ෙමොකද එළිමහනක අපට ෙප්රේක්ෂකයන්ෙග් අවධානය
තබාගැනීම සඳහා විශාල ෙවෙහසක් අවශ්ය ෙවන බව එම එළිමහෙන් කළ පුහුණුවීෙම් දී අපට වැටහී ගියා. ෙම් කාලය
වන විට අයහපත් කාලගුණය නිසා අෙප් රංගයට අවහිරයක් ඇතිෙව්ද යන සැකය එන්න පටන්ගත්තා. ඒ වෙග්ම ෙදබස්
උච්ඡාරණය කරන ශබ්දයට සහ සංගීතයට ඇති පහසුව සම්බන්ධෙයන් අවදානයක් ලබාෙදන්නත් අපි තීරණය කරා. අපි
හිතනවා අවසාන ෙමොෙහොෙත් ගත් එම තීරණය නිර්මාණෙය් ගුණාත්මකභාවය රැකගැනීමට ඉවහල් වුණා කියලා.
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ෙම් ගැන මූලිකම තීරණ ගත්ෙත් පියුමි සහ මදුභාෂ සමඟයි. පියුමිට කාටුන් අඳින්න පුළුවන්කම තිබුණා. අපි ඒ
හැකියාව මුල් කරෙගන අෙප් සියලුම ප්රචාරණ කටයුතු සඳහා කාටුන් චිත්ර ඇඳීම සිදු කරා. ඒ වෙග්ම ප්රචාරණෙය්දී
අපි හැකි උපරිමෙයන් ෙමය නාට්යයක් ෙනොවන බව ෙත්රුම් කිරීමට උත්සහ කළා. සමස්ත ප්රචාරණ �යාවලිය තුළ
ඒකමිතියක් පවත්වාෙගන යාමට අපි උපරිම උත්සහ කළා. ලියුම් කියන මාධ්යය අෙප් ප්රචාරණය තුළ ඉස්මතු කරන්න
අපි උත්සහ කරා. කිසිම වියදමකින් ෙතොරව video trailer එකක් නිර්මාණය කරගැනීම සඳහා අප නාට්ය කණ්ඩායම
සමඟ ළඟින්ම කටයුතු කරන මිත්රයන් හැකි අයුරින් උදව් කළා. ෙප්රෞඩ ඇවිත් video කරලා දුන්නා. ෙවනුර හැමදාම
වෙග් ඒක සංස්කරණය කරලා දුන්නා. සමාජ මාධ්ය ජාලා හරහා පමණයි අපි අෙප් ප්රචාරණ කටයුතු සිදු කෙළේ.
විෙශේෂෙයන්ම දර්ශන වාර ෙදකක් සූදානම් කර තිබීම සහ ෙප්රේක්ෂාගාරය සීමිත නිසා ප්රචාරණය සඳහා අපිට ෙලොකු
මහන්සියක් ෙවන්න සිද්ධ වුෙණ් නෑ. දර්ශනය පැවැත්වීමට නියමිත දිනට ෙපර අපෙග් සියලුම ආසන ෙවන් වී ගිය
බව කියන්න සතුටුයි.
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අපි අෙප් ෙප්රේක්ෂකයන් කවුද කියන එක ගැන සාකච්ඡා කරා. ඒ ෙමොකද අපිට අවශ්ය වුණා අපි ආමන්ත්රණය කරන්න
සුදානම් වන පිරිස ෙමොන වෙග්ද කියන එක ගැන හිතන්න. ඇතැම් ෙවලාවට අපි පුද්ගලිකව ඇතැම් පුද්ගලයන්ට කතා
කරා. ඒ ෙමොකද ඒ සමහෙරකුෙග් ජීවිෙත් මුහුණ දුන් සිදුවීම් ෙම් ලියුම් තුළ ගැබ්ෙවලා තියනවා කියන්න අපි දැනෙගන
හිටියා. ඔවුන් රිදවීමට ෙනෙවයි. ඇතැම් ෙවලාවට යම් කිසි නිර්මාණයක් තුළින් මිනිසුන් යම්කිසි අවෙබෝධයක් ලබා
ගන්නවා අප දැක තිබු නිසයි. ඒ වෙග්ම අපි කණ්ඩායමක් වශෙයන් තීරණය කරා අෙප් ෙප්රේක්ෂක සංඛ්යාව උපරිමය
50-60 අතර පවත්වා ගැනීම වැදගත් බව. ඒ ෙමොකද, ෙම් ලියුම් කියවන එක යම්කිසි සංයමයක් තුළ සිටෙගන කරන
වැඩක් නිසා විශාල ෙප්රේක්ෂක පිරිසට හඬ උස්කර ආමන්ත්රණය කිරීෙමන් ෙමම නිර්මාණෙය් මුලික ගුණාත්මකභාවය
රැකගැනීමට අපහසු වීමයි.
ඒ වෙග්ම එම ෙප්රේක්ෂකයන් සමඟ ෙගොඩනගන සම්බන්ධය ගැන අපි හිතුවා. ඔවුන් වැඩි ෙදෙනක් එන්ෙන් නාට්යයක්
බලන්න. නමුත් අපි සුදානම් කරලා තිෙයන්ෙන් ෙවනත් ආකාරයක අත්දැකීමක් ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න. ප්රචාරණෙය්
සිට අප උපරිම උත්සහ කළා ඔවුන්ව ෙමම නිර්මාණය සමඟ සුහදව එකතු කරගන්න. එම ස්ථානයට පැමිණි පසු අපි
ප්රෙව්ශ පත්රය ෙවනුවට ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් නම ලියු ලිපියක් අතට ලබා දීමට අප කටයුතු කළා.
දර්ශනය පටන් ගැනීමට ප්රථම එම සියලුම ෙදනා ෙවත වයින් සහ බියර් ෙනොමිෙල් ලබාදීමට අප කටයුතු සුදානම් කර
තිබුණා. ඒ සඳහා ජර්මානු සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය සම්පුර්ණ වගකීම ගත් බව කියන්න සතුටුයි.
අපි මුලින් තීරණය ෙකොට තිබුණා යම්කිසි මුදලකට ප්රෙව්ශ පත්රයක් ලබා ෙදන්න. ඒ අපට දරන්නට සිදුවන මුලික
පිරිවැය පියවා ගැනීම සඳහා පමණයි. අවසානෙය් අපට අවශ්ය මූලික වියදම සඳහා යම්කිසි මුදලක් ජර්මනු සංස්කෘතික
මධ්යස්ථානය ලබාදීමට තීරණය කිරීමත් සමඟ අප ෙප්රේක්ෂකයන්ෙගන් මුදලක් අයෙනොකිරීමට තීරණය කරා. කැමති
ෙකෙනකුට ආධාරයක් ලබා දීමට අවශ්ය ෙපට්ටියක් පැත්තක තියන්න අපි තීරණය කරා.
සම්ප්රදායික ෙප්රේක්ෂකයාෙග් භූමිකාව ෙනොමැතිව ස�ය ෙප්රේක්ෂක පිරිසක් නිර්මාණය කරගැනීම උෙදසා හැකි උපරිම
සහෙයෝගය අපට ලබා ෙදන්න සියලුම ෙදනා සුදානමින් සිටියා. ෙමොකද පුරුදු පරිදි සාමාන්ය නාට්යයක් බලනවට
වඩා ෙමම කාලය තුළ ඔවුන් සමඟ යම්කිසි සුහද සම්බන්ධතාවයක් ෙගොඩනගන්න අපට අවශ්ය වුණා. ඒ නිසා ඔවුන්ට
උපරිම නිදහස ලබා ෙදන්න තීරණය කරා.
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Love and Music
පුහුණු වීම් �යාවලිය තුළදී සංගීත භාවිතය පිළිබඳව විවිධ අත්හදාබැලීම් අපි සිදු කළා. විවිධ ෙයෝජනා ඉතිරිපත් වුණා.
පාලි කලින් සංගීතය කල නාට්යවල ඇතැම් ගීත සමහරක් ෙම් නිර්මාණය තුළට ෙයොදාගන්න අවකාශය ලැබුණා. පාලි
හරි ලස්සන වැඩක් කරා. එක් එක් පුද්ගලයින්ට තමන්ෙග් ලියුමත් සමඟ සිහිෙවන ගීතයක්, සංගීත ඛණ්ඩයක් තියනවාද
යන්න පිළිබඳව ද කතා කරා. ඒ තුළින් අෙප් නිර්මාණයට අවශ්ය සංගීතය ෙගොඩනගාගැනීමට පහසු වුණා. පුහුණු වීම්
කාලෙය් දී අපි වාදනය කළ සමහර සංගීත ෙකොටස් දර්ශන වාරය තුළ ලියුම් කියවන විටදී වාදනය ෙනොකර සිටීමට අපි
රංගය යන ගමන් තීරණය කරා. ඒ ෙමොෙහොෙත් අපිට දැනුනා සංගිත ඛණ්ඩයක් වාදනය කිරිම ෙප්රේක්ෂකයන්ට බාධාවක්
ෙවයි කියලා. ඒ නිදහස සහ තීරණයට වැෙඩ් යන ගමන්ම සියලුම ෙදනා එකඟ වුණා.
අපි රංගය පටන්ගන්න කාංචනා සහ පැතුම්ෙග් රංගයට ඉං�සි ගීතයක් ෙයොදා ගත්තා. ඒක ෙතෝරාගත්ෙත් පැතුම්.
කාංචනා ලස්සන කතාවක් ළඟදි කිවුවා. “මම තාමත් ඒ සිංදුෙව් ෙත්රුම දන්ෙන් නෑ. එත් ඒ සිංදුව මට feel ෙවනවා.”
අපිට ඕන වුෙණ් ෙප්රේක්ෂකයන්ට ඇෙහන ප්රමාණයට පමණක් සංගීතය ෙයොදාගන්න. අපි ළඟ තියන කුඩා ස්පීකර් එකක්
අපි ඒ සඳහා භාවිතා කරා. සංගීතය සඳහා ස්ෙටෆාන් අපිට ෙලොකු සහෙයෝගයක් ලබා දුන්නා.

Love and Set
මධුභාෂ තමයි ෙම් පිළිබඳ ව වැඩිම තීරණ ගත් පුද්ගලයා. විෙශේෂෙයන් අපි පසුතල හැදුෙව් නෑ. මුලින් හිතුවා ලියුම් ගුලි
කරලා හැම තැනම දාන්න. නමුත් අපිට එය �යාත්මක කරන්න අවශ්ය වුෙණ් නෑ. අපි ෙතෝර ගන්න තැන අනුව ඒ
තියන ෙද්වල්, හැඩ අෙප් නිර්මාණයට එකතු කරගන්න තීරණය වුණා. අවසාන ෙවනෙකොට අපි නිර්මාණය ඉදිරිපත්
කරන තැන ක්රමෙයන් තීරණය ෙව්ෙගන එනෙකොට ෙප්රේක්ෂකයන්ට පහසුෙවන් ඉන්න පුළුවන් අවකාශයක් හදන්න
උත්සහ කරා. ජර්මානු සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය ඇතුෙළේ ශාලාව තුළ කරන්න ගත් තීරණයත් සමඟ අෙනකුත් තීරණ
පහසු වුණා. අපි තීරණය කරා එම ශාලාව ඇතුෙලත් එක ෙකොටසක් පමණක් භාවිතා කරන්න. ෙප්රේක්ෂකයන්ට බිම
ඉඳෙගන බලන්න ෙකොට්ට අතුරලා තිබුණා. ඒ වෙට් බංකු තිබ්බා. ඒ බිම ඉඳගන්න අපහසු අයට ඉඳගන්න. ෙකොෙහොම
වුනත් ෙප්රේක්ෂකයන්ට පහසු විදිහට එම ස්ථානය තුළ ගැවෙසන්න අවශ්ය පරිසරය නිර්මාණය කරන්න උත්සහ කරා.
අපි එම ස්ථානය සුදානම් කරලා තිබුණු ආකාරය අනුව ෙප්රේක්ෂකයන්ට හිතාගන්න බැරිවුණා රංගය ෙකොෙහද
තිෙයන්ෙන් කියලා. අපි අෙප් ලියුම් කියවන පිරිස ෙකොෙහද ස්ථාන ගතකරන්ෙන් කියන අදහස තීරණ කරා. එයාලත්
ෙප්රේක්ෂකයන් සමඟම ඇතුළට ආවා. ඒ අය ෙහමිට තමාට හිමි තැන ෙවත ගියා. ඉතින් ෙප්රේක්ෂකෙයෝ දන්ෙන් නෑ
තමාෙග් ළඟ ඉන්ෙන් කවුද කියන්න. ලියුම් එකින් එක කියවන්න පටන් ගද්දි හැෙමෝම පහසුෙවන් හඬ එන පැත්තට
හැරිලා කතාව අහෙගන ඉන්න පටන් ගත්තා.
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Love and Costume, Lights, Make up
ඇඳුම් සම්බන්ධව තීරණය ගන්න අපි දිනු සම්බන්ධ කරෙගන හිටියා. එයා තමයි අෙප් නාට්ය කණ්ඩායෙම් ඉන්න ඇඳුම්
නිර්මාණ ශිල්පිනිය. අපි කතා කරලා තීරණය කරා අමුතුෙවන් ඇඳුම් හදන්ෙන් නැතුව අපි ළඟ තියන අපි සාමාන්යෙයන්
අඳින ඇඳුම්ම භාවිතා කරන්න. ඒ ෙමොකද අපට අවශ්ය වුණා ෙප්රේක්ෂකයන් සහ රූපණ ශිල්පින් අතර ෙවනසක් ඇති
ෙනොෙවන ආකාරයට ඇඳුම් තීරණය කරන්න. අපි සමස්තයක් විදිහට ඇඳුම් සඳහා වර්ණාවලියක් ෙතෝරාගනු ලැබුවා. ඒ
වර්ණවලට සමාන තමන් ළඟ තියන ඇඳුම් භාවිතා කරන්න තීරණය කරා.
රංගය තිබුෙණ් ජර්මානු සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය ශාලාව තුළ. ඒක ඇතුෙළම තියන සාමාන්ය ආෙලෝකයම තමයි
අපි භාවිතා කෙර්. ෙප්රේක්ෂකයන් සහ රූපණ ශිල්පීන් සියලුම ෙදනාට එකිෙනකා ෙපෙනන මට්ටමක අෙලෝකයක් අපි
භාවිතා කරා. එම ශාලාව තුළ ඇති ෙවනස් කිරීමට හැකි කුඩා විදුලි පහන් අපි අෙප් ලියුම් කියවන අය සිටින ස්ථානවලට
ෙයොමු කරන්න තීරණය කරා. ෙකොෙහොම වුනත් විෙශේෂ රංගාෙලෝක නිරමාණයක් ෙමම නිර්මාණය තුළින් ඉල්ලා
සිටීමක් කෙර් නෑ කියන්න අපි කවුරුත් දැනෙගන හිටියා.
අපි සාමාන්ය ජීවිතෙය් ඉන්න විදිහට අෙප් මුහුණ තියාගන්න අපි තීරණය කරා. ඇත්තටම ඒක තීරණය කරන්න
ෙදයකුත් ෙනෙවයි. Make up කෙර් නෑ.
අපෙග් සමස්ත �යාවලිය තුළ පහසුෙවන් සහ ක්රමවත් ව තීන්දු තීරණ ගැනීෙම් හැකියාව කණ්ඩායමක් වශෙයන් අපට
තිබුණු බව කියන්න සතුටුයි.
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Love and Feedback
ෙමම නිර්මාණය සමඟ සම්බන්ධ ඇතැම් පිරිසකෙගන් සහ ෙප්රේක්ෂකෙයක් වශෙයන් සම්බන්ධ වූ අයෙග් අදහස්
කිහිපයක් ෙම් සමඟ එකතු කරන්න හිතුණා.
Love and Other Objects නිර්මාණය සමඟ එක් වූ ශිල්පින් කිහිප ෙදෙනකුෙග් අත්දැකීම් ඔවුන්ෙග්ම වචනෙයන්

“ෙප්රොසීනියම් එකට තමයි අපි Actorsලා පුහුණු කරන්ෙන්.
ඒක කැඩුණු ගමන් පුහුණු නළුවන්ට Challenge ෙවනවා.”
රජිත මදුභාෂ

“පළෙවනි දවෙසේ තරම් ෙදෙවනි දවෙසේ මට දැනුෙණ් නෑ.”
පසිඳු හිරන්ය

“Drama එකක් කරන්ෙන් කියලා තමයි මම හිතුෙව්. Stage
එකක කරන Drama එකක්. එත් ෙම්ක ෙවනස්. මට මුලින්
ෙත්රුෙණ් නෑ ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියලා. අකලංක
මට උදව් කළා. උෙඹ් විදිහට කියපන් කියලා. මම ෙමොකුත්
හිතන්ෙන් නැතුව මෙග් විදිහට කරන්න ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ
පහසු වුණා Act කරන්න.”
අශාන් ලක්ෂාන්

“ෙම්ක නාට්යයක් විදිහට ෙප්රේක්ෂකෙයෝ ෙකොෙහොම
බාරගනියිද? කියන ප්රශ්නය ආවා. ෙම්ක නාට්යයකුත්
ෙනෙවයි. හැබැයි නාට්යයක්. වැෙඩ් ඇතුෙළේ වැඩ කරපු
කට්ටියට වඩා බය වුෙණ් නාට්යෙය් පුහුණුවීම් බලන්න ආපු
අය. මම ඒෙක් කෙල් Act එකක් කියලා මම හිතුෙව් නෑ”.
දුලන්ජ දිල්ෂාන්

“ජයම්පති හැම තිස්ෙසම කිවුෙව් රඟපාන්න එපා කියලා.
Performance එක ඇතුෙළේ අලුත් අය විදිහට කලින් Drama
කරලා අත්දැකීම් නැති එකත් එක්ක ටිකක් පහසු වුණා ෙම්
වෙග් ෙදයක් කරන්න. ආයාසයක් නැතුව Act කරන්න තිබුණු
එක පහසු වුණා.”
කාංචනා මල්ශානි

“Actors – Non Actors ෙදෙගොල්ෙලොම රඟපාන්න ගිෙයොත්
අමාරුෙව් වැෙටනවා.”
පාලිත අෙබ්රත්න
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“මෙග් Act එක තීරණය ෙවන්ෙන් Practice කරපු එෙකන්
ෙනෙවයි. ඒ ෙමොෙහොෙත් මට Audience එෙකන් ඉන්න
ෙකෙනක් එක්ක. ඒ select කරගන්න ෙකනාෙග් ප්රතිචාරය
මත ෙවනස් ෙවනවා. එතෙකොට කලින් පුහුණු වුණු Act එකක්
තවදුරටත් කරන්න බෑ. Act එක ෙවනස් ෙවනවා. පුහුණු
රංගන ශිල්පිනියක් විදිහට ඒක Challenge එකක් වුණා.
ෙප්රේක්ෂකෙයක් පලෙවනි දවෙසේ කිවුවා Act ෙනොකර හිටිය
නම් ෙහොඳයි කියලා. - මට පළෙවනි දවෙසේ අමතක වුණා
රඟ ෙනොපා ඉන්න. මම රඟපෑවා. ෙදෙවනි දවෙසේ රඟෙනොපා
හිටියා. ඒක වැඩකරා.”
නිපුනි ශාරදා

“තරුණ කණ්ඩායමක් නිසා තීරණ ගන්න බය නැතිකමක්
තිබුණා. ඒක හැෙමෝටම ෙබෝවුණා.”
අකලංක ප්රභාශ්වර

Love and Other Objects නිර්මාණය නරඹන්න පැමිණි කිහිප ෙදෙනකුෙග් අදහස් කිහිපයක්

“ෙම්ක කෙළොත් ආෙය Stages එෙක් නාට්යයක් බලන්න
කවුරුත් එන එකක් නෑ.”
දුමින්ද සඳරුවන්

වැෙඩ් හරි රසයි.
දමින්ද ප්රසාද් නන්දරත්න

“එය නළු පුහුණුවට වැදගත් අත්දැකීමක් විය හැකියි. තවත්
මානයකින් කණ්ඩායෙම් සාමාජීකයන් එකිෙනකා තුළින්
ෙපෝෂණය කරගත් සම්බන්ධයක් ෙලස යම් දැනීමක ඉඟියක්
මට දැනුණා. ෙමය අපි සාමාන්යෙයන් දකින නාට්යයක් විදිහට
හඳුන්වන්න බෑ. එක්තරා Performance මාදිලියක්. ඇත්ත
වශෙයන් කිවුෙවොත් ඒ ෙමොෙහොත මාව ෙප්රේක්ෂකෙයක් විදිහට
විෙටක සමීප වෙග්ම විෙටක දුරස් බවක් දැනුණා.”
කසුන් උක්වත්ත
ෙකෙනකුට හිෙතන්න පුළුවන් අපිට ප්රශ්නයක් තිබුෙනම නැද්ද කියලා. ඔව්.. ඒ කිසිම ගැටළුවක් ගැටළුවක් කරගන්ෙන්
නැතුව තමයි අවසානය ෙවනකම්ම අපි ආදරණියව ඉදිරියට ආෙව්. නිර්මාණය අවසන් වී දැන් අවුරුද්දක් ගත වී
හමාරයි. නමුත් අෙප් පිරිසට තවමත් එය ආදරණිය මතකයක්. ආදරය කියලා කියන්ෙනම මතක ෙගොන්නක්.
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ෙකටිෙයන් ස්තුති කිරීම් කිහිපයක්
හැමදාමත් වෙග් එකිෙනකා ආදෙරන් බලාගන්න Stages Theatre Group එෙක් හැෙමෝටම.
නාට්ය වැඩමුළුවට සහභාගී වූ සියලුම ෙදනාට.
කිසිම බලාෙපොෙරොත්තුවකින් ෙතොරව අපෙග් නිරමාණ සඳහා උදවු වන සියලුම ෙදනාට.
හැමදාමත් අප සමඟ එකතු වන ෙප්රේක්ෂක සියලුම ෙදනාට
ජර්මානු සංස්කෘතික මධ්යස්ථානෙය් සියලුම ෙදනාට.
අපිට ආදර කතා කියූ සියලුම ෙදනාට
ආදරය ගැන අත්දැකීමක් ලබාදුන් සියලුම ෙදනාට
ආදරය කියලා ෙදයක් විශ්වාස කරන විශ්වෙය් සියලුම ෙදනාට
ජීවිෙත් අපි තනි කියලා දැන දැනත්, තනිකමක් දැෙනන ෙවලාවට කවුරු හරි ළඟින් ඉන්න
ඕන කියලා හිෙතන ඒ සිතුවිල්ලට
සහ
................
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“Love and Other Objects” කණ්ඩායම
රංගන ශිල්පින් සහ රචකයන්
රජිත මධුභාෂ
කාංචනා මල්ශානී
පැතුම් ධර්මරත්න
දුලන්ජය දිල්ෂාන්
අශාන් ලක්ෂාන්
පසිඳු හිරන්ය
ගිමන්ත ෙවලෙගදර
ආරාධිත ශිල්පින්
අකලංක ප්රභාෂ්වර
පාලිත අෙබ්රත්න
නිපුනි ශාරදා
දිල්රුක්ෂි ෙෆොන්ෙසේකා

පිටපත් සංස්කරණය ( සිංහල - ඉං�සි ) ජයම්පති ගුරුෙග් | පියුමි විෙජ්සුන්දර
අධ්යක්ෂණය ජයම්පති ගුරුෙග්
සහය අධ්යක්ෂණය පියුමි විෙජ්සුන්දර | රජිත මධුභාෂ
සංගීතය පාලිත අෙබ්රත්න | ස්ෙටෆාන් තිරිමාන්න
ඇඳුම් නිර්මාණය දිනුශිකා ෙසෙනවිරත්න
නිෂ්පාදනෙය් සැලසුම් නිර්මාණකරණය රාජිත මදුභාෂ | පියුමි විෙජ්සුන්දර | ජයම්පති ගුරුෙග්
(Production designing)
ෙවබ් සහ සමාජ මාධ්ය ජාලා උත්තුංග රන්සක
(Web and FB)
වීඩිෙයෝ සංස්කරණය ෙවනුර නෙවෝද් | සංජය එක්නැලිෙගොඩ
ඡායාරූපකරණය ෙප්රෞඩ භුවෙනක (Prauda Buwaneka photography)
පටිගත කිරීම කසුන් සචින්ත දිසානායක (Pinthalee productions)
Front of House සඳා විෙජ්රත්න | බිම්සරා ෙප්රේමරත්න

විෙශේෂ ස්තුතිය
රුවන්ති ද චිෙක්රා - Stages Theater Group
Dr.Petra Raymond | Jan Ramesh Schöning-de Saram - Goethe Institut Sri Lanka
පීටර් ද අල්ෙම්දා | ෙවනුරි ෙපෙර්රා | දුමින්ද සඳරුවන් | කසුන් ෙපෙර්රා
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© iafÜcia ;shg¾ .erkaà ,sñgâ" 2020
fuu wOHhk f.dkqj iafÜcia kdgH lKavdhfï                         
jHdmD;sfha fldgila f,i iïmdokh jQjls'

       kï

iafÜcia kdgH lKavdhu jir oyhla mqrdjg l< ksIamdok l%shdj,Ska úYaf,aIKh yryd l,d Ndú;fha
kshq;= l,d Ys,amSka Tjqkaf.au ks¾udKhka l%uj;a yd úpdrd;aul úYaf,aIKhg Ndckh lsÍu fuu
jHdmD;sh yryd isÿúh' fï oYlh kï Y%S ,xldfõ isú,a hqoaOh ksu jQ jif¾ isg t<eô oi jirhs
^2009 isg 2019 olajd&'
m%ldYkhg m;alsÍfï wáfhka fujeks wOHhk f.dkq odihla isxy," fou< iy bx.%Sis hk NdIdjkaf.ka ksu úh' l,d Ys,amSka úiska m¾fhaIKfldg rpkd lrk ,o fï iEu wOHhk f.dkqjlau fuu
ksIamdok ìys jQ iudc-foaYmd,ksl ikao¾N jgmsgdjka úNd. lrk w;r tu l%shdj,Ska ;=<§ lrkd
,o ks¾udKd;aul ;SrK úYaf,aIKh lrhs' fï m%h;akfhau wx.hla f,i Bg iu.dó ùäfhdamg ud,djlao ks¾udKh lrk ,§' fuu m¾fhaIK jHdmD;sh yryd ksIamdokh lrk ,o ish¨u iïm;a
       fjí wvúh yryd Tng ,nd.; yel'

wOHhk f.dkq
ixialrKh ^,sÅ;&( rejka;s o Ñflard
ixialrKh ^ùäfhda&( u,s;a iq,dr
NdId ixialrKh( ksmqks Ydrod m;srf.a ^isx&" lsx r;akï ^fo&
rpkh( rejka;s o Ñflard" fmuka;s m%kdkaÿ" chïm;s .=ref.a" k§ lïue,a,ùr" ksmqks Ydrod
m;srf.a" mshqñ úfÊiqkaor" k,ska ¨fiakd
msgq ie,iqï( u,aIdks fo,a.ymsáh" rð; mú;% uOqNdI
fidaÿm;a ne,Su iy NdId ixialrKh( wdYd wfífldaka" .sydka o Ñflard" fmuka;s m%kdkaÿ"
hq'ä'wd¾'tÉ'fla'.=Kisxy" fg%is fyd,aiska.¾" wrúkao chfialr" k§ lïue,a,ùr" ksmqks Ydrod
m;srf.a" iqfoaYakd rkauq;=.," lsx r;akï" ;s,ld iqNisxy'
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;" fâúâ fldgr,a" ixch tlake<sf.dv" rð; mú;%
uOqNdI" fjkqr kfjdaoa" foYdka f;kakfldaka
ie,iqï iyh( lshdia wyuâ" u,aIdks fo,a.ymsáh" cks;a y¾Yk'
m¾fhaIK iyh( fl!I,Hd wdá.," k,ska ¨fiakd" rð; mú;% uOqNdI" wl,xl m%NdYajr"
ÈkqIsld fifkúr;ak
mßj¾;kh( ysrKHod foajisß ^isx$bx&" wrekaÈ chfialr ^isx$bx&" ukq,s ,jkHd ^isx$bx&" ,sys‚
ks,ùr ^isx$bx&" ðkdokS mrfïYajrï ^fo&" Ydu,d fõokdh.ï ^fo&" mshqñ úfÊiqkaor ^bx&" ysuxis
foys.u ^is&
leurdlrKh( fjkqr kfjdaoa" lsx r;akï" m%ñ, iurfldaka" liqka Wlaj;a;
fjí wvú ks¾udKh( rkail .,aukaf.dv
l<ukdlrKh( u,aIdks fo,a.ymsáh" ufyaIa ,laud,a

iafÜcia kdgH lKavdhu
wOHhk f.dkq
DCS oYl y;l Y%S ,xldj
rpkh ( rejka;s o Ñflard" ksmqks Ydrod m;srf.a
iyh( wl,xl m%NdYajr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fjkqr kfjdaoa
DCS Girls at Checkpoints
rpkh ( mshqñ úfÊiqkaor
iyh( wl,xl m%NdYajr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fjkqr kfjdaoa
DCS iajhxl:k
rpkh ( rejka;s o Ñflard
iyh( fmuka;s m%kdkaÿ
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( foYdka f;kakfldaka
DCS rejkavd - Y%S ,xld iyfhda.S;aj ks¾udKh
rpkh ( ksmqks Ydrod m;srf.a
iyh( wl,xl m%NdYajr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;
.%Sia hld
rpkh( rejka;s o Ñflard" fmuka;s m%kdkaÿ
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( foYdka f;kakfldaka
l¨ud,s ( jeäysáhkag iqrx.kd l;djla
rpkh( rejka;s o Ñflard" k§ lïue,a,ùr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( foYdka f;kakfldaka
Love and Other Objects
rpkh( chïm;s .=ref.a
iyh( k,ska ¨fiakd
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fjkqr kfjdaoa
Ovaryacting!
rpkh ( mshqñ úfÊiqkaor
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fjkqr kfjdaoa
Passing Stage jHdmD;sh
rpkh( rejka;s o Ñflard
iyh( fl!I,Hd wdá.," rð; mú;% uOqNdI
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( ixch tlake<sf.dv" rð; mú;% uOqNdI
isßhdkq iajhxl:k
rpkh( chïm;s .=ref.a
iyh( k,ska ¨fiakd
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( foYdka f;kakfldaka

The Certificate
rpkh( rejka;s o Ñflard
iyh( wl,xl m%NdYajr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( ixch tlake<sf.dv
Thought Curfew
rpkh( mshqñ úfÊiqkaor
iyh( wl,xl m%NdYajr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fâúâ fldgr,a
Walking Path - jpk ke;s kdgHhla
rpkh( chïm;s .=ref.a
iyh( k,ska ¨fiakd
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;
iafÜcia l,d Ys,amS mqyqKq jevuq¿j
rpkh( k,ska ¨fiakd
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;
Stages Junior Ensemble
rpkh( mshqñ úfÊiqkaor
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;

iafÜcia fcHIaG jDkao mdGud,dj
rpkh( chïm;s .=ref.a
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;

info@stages.lk | www.stages.lk

