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Sharanyaa -: Uwin I have to go now 

Uwin -: ok  

Sharanyaa -: 072******* 

Uwin -: ????? 

Sharanyaa -: here’s my number, I’ll call you tomorrow 

Uwin -: k sweetheart cu 

Sharanyaa -: bye 

Uwin -: bye love you loads…. 

 

“ දන්නලද ර්මි  ාරන්යා මට දශට  call   රන්නම් කිවුලා ” උවින් යම්කිසි ව 

වතුටකින් ර්මි ට එදව කීදේය. 

“අදන් උදේ  love කිරිල්.” ර්මි  තමාටම කියාගත්දත් උවින් කිසිදා  ඇත්ත 

ආදරයක් ගැන දනොසිතන බල දැනදගනය.  

 

ාරන්යා උවින්ට ලඩා අවුරුද්දක් ලයසින් බාය. උවින් ඳෂාදත් ප්රසිද්ධ ඳාව  

ඉදගනුම ැබූ අතර ාරන්යා ඉදගනුම ැබුදේ එම ඳාව තිබු දඳදදදවේ පිහිටි දමි 

ඳාව ය. වාමාන්ය දඳෂ විභාගය අලවන් වී ප්රතිඳ ැදබන තුරු නිලදවේ සිටි 

ාරන්යා නිලදවන් පිටතට ඳැමිණිදේ  ාතුරකිනි.  

දින වති ගණන් දගවී ගිදේ උවින් වශ ාරන්යා ටිකින් ටි  එකිදන ාට සිතින් ං 

දලමින්, ආදර බව් දතඳමින්, විදනෝදදයන්  ාය ගත කිරීමට ඉඩ ශවර වවමිනි. 

දමදවේ දින දගවී යද්දී ාරන්යාදේ ඳාවදල් ක්රීඩා උත්වලයට  ාය ඳැමිණිදේය. 
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මාර්තු මාවදේ මැද භාගදේ දිදන  ාරන්යාදේ ඳාවදල් ක්රීඩා උත්වලය ඳැලතිනි. 

උවින් ශට එදින ඳාවල් දිනයක් විය. උවින් ාරන්යා දැකීමට ඇති ව ආාල නිවාම 

ාරන්යාදේ ඳාවදල් ක්රීඩා උත්වලය නැරඹීම වශා තම ඳන්තිදේ මිතුරන් වමග 

නගරදේ ක්රීඩා පිටියට යන්නට දයොදාගත්දත් ඇය වමග  තා කිරීදම් අදශසිනි.  

ඇය වමග  තා කිරීමට යමක් සිත සිතා සිටි උවින් තමන්ට පිටරටින් ැබුණු 

ද ොක්ට් දද ක් දගන තම යශළුලන්දගන් වඟලා තබා ගත්දත්ය. ඳාවදන් ඳසු 

සියලු දදනාම පිටියට ඳැමිණ ාරන්යා අව සිටදගන ඈ දදව බමින් සිටිදේය. දම් 

ලන විට ඳන්තිදේ සියලුම පිරිමි ෂමුන් ාරන්යා වශ උවින්දේ ආදර වම්බන්දය ගැන 

දැන සිටි නිවාදලන් ඔවුන් සියලු දදනා ාරන්යාදේ වශ උවින්දේ ආරක්ාල පිණිව 

දවෝදිසිදයන් ඳසු විය. 

 

“ම න් දම්...  වාද බැා අදප් දගලල් ඳැත්දත් ලදරන්. උදේ  ෑල්ට කිය අදප් 

ලත්දත් දඳොල් ටි   ඩාගන්න පුළුලන්.” නිතරම ාරන්යාදේ උව ගැන විහිලු තශළු 

කිරීමට පුරුදුල සිටි වසිඳු කියා සිටිදේය. 

“ මුට ඉරිසියාල බන්, අපි උව නිවා මුට දෙ. අනි  ාරන්යාත් වසියට ලඩා උව නිවා 

මුට තලත් ඉරිසියා ඇති.”  

ර්මි  කියා සිටිදේ සියලු දදනාම හිනා ගව්වලමිනි. 

 

විහිලු තශළු  රන අතර ාරන්යා දදව බා සිටි උවින් ද ොක්ට් දද  අතට දගන 

ාරන්යා අවට යන්නට වැරසුදන්ය.  

“ද ොදශද යන්දන්. අන්න ප්රින්සි එනලා උබට මල් හිනාලක් දාදගන.” සිනාදවමින් 

ඔේන් දදවට ඇදදන ාරන්යාදේ ඳාවදල් විදුශල්ඳතිතුමා දදඇසින් දඳන්ලමින් 

ර්මි  ඳැලසුදේය.  

“අයිදයෝ..... අපි කිතුල් ගශට නැේදගොත් එද ත් දදබරයක්. ” උවින් තමන්දේ 

යශළුලන්ට ඳමණක් ඇදවන දව කීදේ විදුශල්ඳතිලරයා වමග හිදත් ඇති උනු 

තරශක්ද වමගිනි.  

ඳෂාදත් සියලුම ගුරුලරුන් වශ විදුශල්ඳතිලරුන් උවින් ශඳුනන්දන් ඔහුදේ පියා 

ං ාති , ටි   ායක් අධ්යාඳන ඇමතිදේ දල් ම් ද දනක් ශා ලවර ගණනක් 

අධ්යාඳන  ාර්යාදේ රක්ාල   නිවාදලනි. විදුශල්ඳතිතුමා උවින් වමග  තා  ර 
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අලවන් ලන බලක් දනොදඳනුණු නිවා උවින්දේ ඉලසීදම් සීමාල ඉක්මලා ඉක්මලා 

ගිදේය.  

“වර් අර ඳැත්දත් event ටි  බන්න යන්දන් නැද්ද? “ යයි ඇසුදේ විදුශල්ඳතිතුමා 

පිටත්  ර ශැරීදම් අදශසිනි. 

“ තාදලන්  තාදලන් ඒ ත් අමත  උනා. එදශනම්.... මන් යන්නම් පුතා. තාත්තයි 

අම්මයි මතක්  රා කියන්නද ෝ.” කියමින් විදුශල්ඳතිතුමා  එතනින් නික්ම ගිදේය.  

 

විදුශල්ඳතිලරයා දනොදඳදනන මානය ට යන තුරු එදදව දශොරැහින් බා සිටි උවින් 

තනියම ාරන්යා අවට ගිදේ ඇයට ද ොක්ට් එ  බා දී  තා කිරීමටය. 

ද දින ලත් ගැශැණු ෂමදයකු වමග  තා කිරීමට ැජ්ොලක් දශෝ  කිතයක් 

දනොතිබුණු උවින් ශට එදින මශා අමුත්තක් දැනුදන්ය. කිසි දින  ගැශැණු 

ෂමදයක්දේ ව්වන අගය දනො ෂ ඔහු එදින ාරන්යාදේ ව්වන ගැන සිතමින් මද 

දලාලක් ඇය දදව බා සිටිදේය.  

 

ාරන්යා එදින ඇ සිටිදේ තැඹිලි ඳාට top එ කුත්, සුදු ඳාට මි්ර ව නි ඳැශැති 

denim   ලිවමකුත්ය, ඇදේ සුදදෝ සුදු මුහුණ ා තැඹිලි ඳාටින් ආදෝ මත් වී 

තිබුදන් අවු ර්මිය නිවා ඇදේ ඇඳුදමන් ඳරාලර්තන ව ආදෝ දයනි.   තා කිරීමට 

මශත් ප්රයත්නයක් දයද ඔහු දබොදශොමත් අමාරුදලන්  

“රා.. (මද දලාලකින් ඳසු) න්යා” 

 යනුදලන් ල න ගැට ගවා ගත්දත්ය.ාරන්යා ලදට් සිටි යශළුලන් ශතර දදනාම එ  

ලර හිනා උදන්ය. මුල් දිනම තමන් විහිළුලක් බලට ඳත්වීම ගැන තමන්ටම බැනගත් 

උවින් ාරන්යා දලත ද ොක්ට් දද  දිගු  දල්ය. ාරන්යා මද දලාලක් ද ොක්ට 

දදව බා සිට “දම් දමොනාද?” ඇසුදේය. 

ඳරිව්වමින් ල න ශැසිරවීමට ඉටා ගත් උවින් “ද ොක්ට්. ඔයාට දගනාදේ” යැයි 

ඳැලසුදේය. 

“මට එඳා උවින්.” ාරන්යා කිසිදු ශැගීමක් නැති දව ඳැලසුලාය. 

කිසිලක් දනොකියා උවින් ආඳසු ශැරුදන් සිදත් ඇති උන තරශත් ාරන්යා වමග  තා 

කිරීමට අලව්ථාලක් ැබුණු නිවා ඇති උන වතුටත් වමගිනි. කිසි දින  ඔහුදේ සිදත් 

ඇති දනොවුණු ශැගීම් උවින්ට දැදනන්නට විය. යශළුලන් තරග නරඹන අතරතුර උවින් 

තම සිතත් වමග තර්   රමින් සිටිදේ ඔහුට ාරන්යා පිලිබ ආදරයක් ඇති වී නැති 

බල ඳැශැදිලි  ර ගැනීමටය.  



 

 www.novelslk.wordpress.com 
 

5 ලවන්තය එනලා වත්තයි 

“පිව්සු ශැදදයි මටනම් බැ  ලදාලත් එයාට ආදදර්  රන්න. ද ොටි ලල්දේ 

අල්ගත්ත ලදේ තිදයයි. එත් ඉතින් shruthi hassan එක්  දවට් උනා ලදේ තමයි. 

කියලන්දනත් නැ , මට බනින්දනත් නැ.  වාද බදින්නනම් දශොයි. මට  නක් 

ඇහිා ඉන්න පුළුලන්. අදඳෝ....   වාද බදින්න දනදමයි තල මාවයක් දද ක් මාත් 

එක්  හිටිදයොත් දොකු දදයක්. මමනම්  ලදාලත් ද ල්දක්ට ආදදර්  රන්දන් 

නැදතෝ.....” උවින් එදවේ සිතුලත් ඔහු ාරන්යාට ආදදර්  රන බල ඔහුට වක්සුදක් 

දමන් ඳැශැදිලිය.  

ශලව් ලන තුරුම ක්රීඩා තරඟ නැරඹු සියලු දදනා ක්රීඩා පිටිදයන් නික්ම යාමට වැරසී 

සිටියත් උවින් තලමත් යන්නට සුදානමින් සිටිදේ නැත. නිතරම ාරන්යා දදව බැලු 

උවින් යන්නට දමොදශොත ට දඳර දශෝ ාරන්යදගන් සිනාලක් 

බාදඳොදරොත්තුදලන් ඳසු විය. උවින්දේ සියලු බාදඳොදරොත්තු  ඩ  රමින් 

ාරන්යා වශ ඇදේ යශළුලන් නිලව බා යාමට පිටත් වුදේය. තමන් දගනා තෑේග 

භාර දනොගත් නිවාත්, තමාට යන්නම් දනොකීම නිවාත් උවින් ාරන්යා වමග දබොදශෝ 

තරහින් ඳසු විය.  

“අද තමයි මන් දෝ  යුද්දද් ඳටන් ගන්දන්. බාගමුද ෝ දගදර ගිහින්.” 

උවින් ර්මි දේ  රට අත දමමින් ඳැලසීය. 

 

දතලන ද ොටසින් ශමු ලන්නම් තුන් ලන දෝ  යුද්ධදේ විව්තර වමගින්.... 

 

 විදේ දදයක් කියන්නම්, ඇත්තටම ාරන්යා හිනා දලනද ොට,  තා  රනද ොට 

උඩ තිදයන photo  එදක් ඉන්න  shruthi hassan  ලදේමයි. උවින් දිශා දශොදරන් 

බන්දන් post එදක් තිදයන රදප් shruthi බන විදියටමයි. ශැට ශතර මායම් 

උනත්, උවින්දේ හිත ඇදි යන්න ඇත්දතත් ඒ ව්වන මුහුනටයි, ආදරණීය හිතටයි 

දලන්න ඇති දන්ද? 


