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2 ලවන්තය එනලා වත්තයි 

 

ව්තුතිය 
කලදාලත් කතාලක් ලියත් නැති, ලියන්න හිශලත් තිබුනන් නැති මම නේ 

කතාල ලියන්න ඳටන් ගත්නත් novelslk බ්නොග් එකට මනග් තිනයන 

මශත් ව ආාලත් කැමැත්තත් නිවානලනි. වි්මි ප්රාර්ථනා නග් ඉල්ලීම, 

අලලාද, උදවු නිවා අද මම නේ කතානේ ඳෂමු නකොටව ලියුනලමි. ඉතින් නේ 

කතාල ලියන්න උදේලක් උන වි්මිටත් කතාල කියලන ශැම නදනනක්ටමත් 

මනග් ව්තුතිය පුද කරමි. 

 

පිදුම 

 
නේ පුුංචි නෝනකට පුුංචි නකනනක් උනත් මනග් මුළු නෝනකම නලා 

ඉන්න ඒ නකනාට ආදරනයන් පුදමි.  
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3 ලවන්තය එනලා වත්තයි 

 
 

Uwin -: Hi 

Sharanyaa -: hi 

Uwin -: How are you? 

Sharanyaa -: fine 

Uwin -: Where are you from? 

Sharanyaa -: nugegoda 

Uwin -: Ahhh... Now only i checked your profile, you are 

shanmugamoorthi uncles daughter right? I barely know your dad 

Sharanyaa -: yeah 

Uwin -: Do you know me? 

Sharanyaa -: no 

Uwin -: My dad is working with your dad. well.... I hardly get to see you 

in your shop. 

Sharanyaa -: hmm.... 

 

“ මචන් ගණන් ශදා ඉලරද?? ” 

උවින් ලාඩි වී සිටි නමවනේම අනනක් ඳව සිටි ර්මික ඇසුනේය. 

“නැශැ බන් මශා එඳා කරපු නකල්නක් එක්ක මම chat  කරනලා.” 

ර්මික ඇසූ ප්ර්නයට පිළිතුරු දුන් උවින් නැලතත් තම ජුංගම දුරකතනනේ තිරය 

නදවට නනත් නයොමු කරමින් උවින් ශා ාරන්යා අතර වුංලාදය දිගටම කරනගන 

ගිනේය 
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4 ලවන්තය එනලා වත්තයි 

ර්මික යනු උවින්නග් නශොම මිත්රයාය. නිතරම ඉනගනීේ කටයුතු ල නයදුනු ඔහු 

ඳාවල් ගිනේ උවින්නග් නිලනවේ නැලතී සිටයි. නකතරේ උත්වශ කද ර්මිකට 

උවින්නග් ඉනගනීනේ ආවලනේ ලැඩි ක නනොශැකි විය. නිතරම ජුංගම දුරකතනනේ 

නශෝ ඳරිගණකනේ යේ නදයක් කරනලා ශැනරන්නට නලනත් කිසිම ප්රනයෝජනලත් 

යමක් නනොකරන උවින්ල නනොනයක් ක්රම ලලින් ඉනගනීමට නයොමු කිරීමට ර්මික 

ශැම විටකම උත්වශ කනෂේය.  

උවින් ඳාඩේ නනොකරන බල නත්රුේ ගත ර්මික නැලතත් තමන්නග් ඳාඩේ ලැඩ වශා 

සිත නයොමු කනෂේය.  

 

කේමැලි වතියක අලවානය වනිටුශන් කරමින් නවනසුරාද දිනනේ තරමක් 

උද්නයෝගනයන් ර්මික වමග කතා කරමින් සිටි උවින් ඳරිගණකය නදව බැල විට 

ාරන්යා online  සිටින බල දැක ඇය ශා  chat  කිරීම ආරේභ කත් ාරන්යානග්  

පිළිතුරු ල ලචන නදකක් නශෝ තුනකට ලඩා නනොව නිවා උවින් ාරන්යා වමග 

නක්න්තිනයන් ඳසු විය.  

“මචන් උඹ දන්නලා නන්ද අර නවන්සිප්  එනක් class එන සුදු උවම උව ව්වන 

නකල්? එයානග් නම ාරන්යා, මශා අලි ඔලුනලන් බන් ඉන්නන්.” 

ර්මිකට ාරන්යා  ගැන සියුේ  මතකයක් තිබුනන් ඇය අන් සියලුම ගැශැණු ෂමුන් 

අතනර් කැපී නඳනනන නිවාය. අන් අයට ලඩා උසින් ලැඩි, එනශත්  උවට වරින 

රීරයක්ද, ඇයට ආනේනික ව ඳානලන්නාක් නමන් ගමන් විාවයත් ඇනග් ගමන් 

රිද්මයටම නැෂනලන දිගු නකව ්කෂඹද නිවාය. ඇය දුටු නබොනශෝ දමි චිත්රඳට 

නරඹන යශළුලන් ඇය නතලිඟු චිත්රඳට නිලි  shruthi hassan  ශා වමාන නකොට යේ 

යේ නද් කතා ක බලත් ර්මිකනග් මතකනේ රැදී තිබිණි. 

“දන්නලා දන්නලා. මටනේ ඕක නත්රුනන් එකී දැකපු දලනවේ. එයයි එයානග් යාළුනලො 

ටිකයි ඇවිදින්නන් නඳොනෂොලට අඩි 35,000ක් විතර උඩින්.” 

එවිට උවින් ඳරිගණක තිරයට තට්ටු කර “ ලැඩිකල් ඔනශොම නටන්න නලන්නන් නන් 

නුංගී. ඔයා ෂඟදීම මාල නැතුල ඉන්න බැරි නකනනක් කරනලා මම.”  

 

උවින් යනු නබොනශෝ විට ගැශැණු ෂමුන් ඇසුරු කරන, රුවින් නමන්ම සිත් ඇදගන්නා 

කතා විාවනයන්ද ගැශැණු ෂමුන් ඔහු නලත ඇදගන්නා ව ඳෂානත් ප්රසිද්ධ 

චරිතයකිනි. ඔහු සුදු, වාමාන්ය උවකින්ද, වාමාන්ය රීරයකින්ද නශබි තරුණනයකි. 

ඔහුනග් නරෝව ඳැශැ නතොල් ශා ඔහුනග් බැල්ම ඔහුනග් විනේත්ලය විය. ගැශැණු ෂමුන් 
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අතර එනවේ වුලද පිරිමි ෂමුන් වමග ලැඩි කතා බශක් නනොමැති නිවා පිරිමි ෂමුන් ඔහුට 

ලැඩි කැමැත්තක් නනොදැක්වීය.  

 

නිතරම තමන්ට අමුතු විදියට වකන නබොනශෝ ගැශැනු ෂමුන් අලවානනේ උවින්නග් 

නමම ඳලිගැනීමට ක් ලන බල දැන සිටියත් ර්මිකට අමුත්තක් දැනුනන් ාරන්යා 

වමග chat  කරන විට  උවින්නග් තිබුණු  අමුතු ශැසිරීේ නිවාය. එනශත් ඔහුනග් 

තීරණය එතරේ නශො නැති බල ලැටහුණු ර්මික කල්ඳනාලට ලැටුනන් නේ උවින්නග් 

කී නලනි ඳලී ගැනීමද යන්න නි්චය කර ගැනීමටය. 

උත්වාශය නි්ඳ බල ලැටහුණු ර්මික නැලතත් උවින්නග් මුල නදව බා සිනාසුනන් 

උවින්නග් ඳලි ගැනීේ ගැන කිසියේ තැනක වශන් කරගන්න තිබුන බල සිතමිනි.  

ශලව් ලන තුරුම ඔේන් නදනදනා විවිධ නද් ගැන කතා කරමින් සුරතල් බල්ා වමග 

නවල්මින් කල් නගේනේ එදින මුළු රැයම ඳාඩේ කරන අදශසිනි. 

ඳාඩේ කිරිම නකනවේ නලතත් උවින් රාත්රී ආශාරනයන් ඳසුල online  ගිනේ 

නිවැකනයන්ම ාරන්යා  online  බල දැනනගනය. 

Uwin -: Hi Hi  , how are you??? 

sharanyaa -: hi, fine 

Uwin -: how was your day? I gotta tell something important to you 

sharanyaa -: what’s it? 

Uwin -:  sharanyaa u know what all these days I felt very happy when 

Talking to you... You’resocute,sweet,andreally nice to talk 

to. I just feel like I’mhavingahugecrushonyou<3   

( ඔයා දන්නලද sharanyaa , නේ දලව ්ටිනක්ම මට නගොඩක් වතුටක් 

දැනුනා ඔයා එක්ක කතා කරනනකොට  ...ඔයානගොඩක්ව්වනයි ...

ඇත්තටමඔයාඑක්කකතා කරන්න අව හිනතනලා ...මම ඔයාට 

නගොඩාක් කැමති...) 

sharanyaa -:  thanks.. 

Uwin -:  promise me that you won’t get angry with me if i said another 

     thing? PROMISE? 
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sharanyaa -: ok promis 

Uwin -: will you be ma GF? I mean lover? 

sharanyaa -: noooo 

Uwin -: why???    

sharanyaa -: sorry... 

Uwin -: k I’ll remove you and won’t trouble you again :’( 

sharanyaa -: i don’t know... 

Uwin -: think and tell me tomorrow then. pleeeeeeeease  

sharanyaa -: k 

Uwin -: k then bye see you, take care, Love you <3 

sharanyaa -: byeee 

“මම ාරන්යාට ලචනන් දැේම බන්. බෑ කිේනේ නෑ... නශට සුනර් එකට ශා කියයි. 

නොකු කමටනන් දැන් බෑ කිේනේ. මචන් මනග් status  ටික හිතට ලදිනලද බඳන්. “ 

උවින් ර්මිකට එනව මිමිණුනේ ඔහුනග් මලට නශෝ පියාට ඇනවේවි යැයි බිනයනි.  

ඳසු දිනද රාත්රී අශාරනයන් ඳසුල උවින් online ගිනේ ාරන්යානගන් පිළිතුරක් 

බානඳොනරොත්තුනලනි.  

Uwin -: Hi…Howareyou? 

sharanyaa -: hi, fine 

Uwin -: sooooo…. 

    What’syouranswer?? 

sharanyaa -: Ican’t 

    මද නලාලකින් ඳසු.... 

     Tell 

Uwin -: C’monjustsayyesornowillyou?ThenIwon’tkeephopeson

youifyousaid“NO” 
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sharanyaa -: myheartsays…. 

Uwin -: Yeah…what?? 

sharanyaa -: I like you 

Uwin -: OhMyGOSH….Ican’tevenbelievethis.Iloveyou

sooooooooooooooomuch….Ummmmmmmmmmmmmaaah 

 

 

නැලතත් නදලන නකොටසින් ශමු ලන්නේ ලවන්තය එනතුරු තලත් පියලරක් ඉදිරියට 

යන්නට. 

 

  


