
ගහඩීනිඹහ භර 

(Gardenia Flower) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භනනො නෂෛන්නේකහ



ගහඩීනිඹහ භර   (Gardenia Flower)                                                             http://novelslk.wordpress.com/                                                                                     

                                          
 

 

-      - 

භනේ නභ නිනේහ.  භට කවුරුත් ආදනේට කිඹන්නන නිේමි කිඹරහ.  අනේ නේ  පුංචි 

රුංකහනේ කඳුකයනේ අගනුය නන භවනුය කිට්ටු තිනඹන රසන තළනක තභයි 

භභ දළන් ජීත් නන්නන.  

භභ ඔඹ නගෛල්රන්ට කිඹන්න ඹන නේ කතහ ඳටන් ගන්න නකෛට භනේ ඹ 

අවුරුදු දවඹයි. ඒ කිඹන්නන භභ එතනකෛට පුංචි නකල්නරක් නන්ද....  ේේේ... 

පුංචිභ කිඹර කිඹන්නත් ඵෆ. නභෛකද අවුරුදු දවඹක් කිඹන්නන ඹභක් කභක් 

නත්නයන ඹක් නන.  ඒත්... ඔේ ඒත් භට ජීවිතනේ අත්දළකීේ  තිබුනන නළවළ. ඉතින් 

භට ජීවිතඹ ගළන නඳෛඩිභ නඳෛඩි ඵඹක් ඒ කහනර තිබුනහ.. භට ඹහලුනෛ නගෛඩක් 

හිටිඹහ. භනේ නවෛභ ඹහලුහ තභයි තුහරි.  තභත් එඹහ භනේ නවෛභ ඹහලුහ තභයි.  

ඒත් භට නවොදය නවොදරිනඹෛ කවුරුත් නළවළ. 

පුංචි දසර ඉසනකොනර ඇරිර නගදය ආභ භභ  ඉන්නන තනිඹභ. පුංචි කහනර භභ 

නඵොනික්නකෛ, නල්රේ ඵල්නරෛ, පනො එක්ක නල්රේ කයහ.  භභ ඒ නගෛල්නරෛ 

එක්ක කතහ කයහ.  භනේ නුංගිර භල්ලිර වුනන් ඒ නගෛල්නරෛ තභයි.  භභ ටිකක් 

නරෛකු නන නකෛට ඒ නගෛල්නරෛ නිකන්භ ඳළත්තකට ගිඹහ.  ඊට ඳසන භභ න 

කතහ කිඹන්න ඳටන් ගත්තහ. ඒ දසර අද නේ ඉන්ටනනට්, නෂේස බුක්, 

නභෛඵයිල් නෂොන් එච්චය තිබුනන නළවළ.  ඉතින් භනේ විනනොදහුංලඹ වුනන් කිඹවීභ 

තභයි. 

භභ ගළන ආත්භ ේණනහක් කයනහ එනවභ නනනභයි.  භට වළනභොභ කිඹන 

විදිඹට භභ වරිභ රසන නකල්නරක්.  භට හිනතන ඒක ඇත්ත නන්න ඇති 

කිඹර. නභෛකද භභ දිවහ වළරිර ඵරප නළති නකෛල්නරක් ඒ කහනර හිටිනේ නළතු 

ඇති...ේේේේ...  දළනුත් එනවභ තභයි ඉතින්!! .... අනන්  භභ ගළන නේ ඳහයට්ටුක් 

කයන එනවභ නනනභයි. 

භට නකෛච්චය ඹහලුනෛ හිටිඹත්, භනේ ලක්තිඹයි, ඳවන් එළිඹයි වුනන් භනේ අේමි 

තභයි. අේමිනග එකභ සතු වුනන් භභ.  වළඵළයි අේමි කදහත් භහ 

නඵොනික්නකක් නේ වළදුන නෆ. භට ආදයඹ දුන්න. භට නවෛ නයක කිඹර දුන්න. 

භහජනේ ජීත් නන්න ඕන වළටි කිඹර දුන්න.  ජීවිතඹ නයො භල් ඹවනහක් 

නනනභයි කිඹර කිේ.  අේමිනග නේ ආදයඹයි,  භග නඳන්වීභයි භට නරෛකුභ නරෛකු 

අත්ළරක් වුනහ.  අේමියි භභයි අතය තිබුනන් පදුභ ඵළඳිභක්. භවය නරහට භට 

හිතුනහ භනේ නවෛභ ඹහලුහ තුහරි නනනභයි, භනේ අේමි කිඹර. අපි නදන්න ඒ 

තයේභ කිට්ටුයි. 
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භනේ තහත්ති එඹහනග යසහ හින්ද නගෛඩක් භවන්සි වුන නකනනක්. තහත්ති 

කදහත් නඵෛරු නකරුන නළවළ. ග කීභකින් යසහ කයහ. නේ හින්ද එඹහට  

ළඩිඹ භහත් එක්ක නල්රේ කයන්න නරහක් තිබුනන නළවළ. පුංචි කහනර භහ 

ළඩිඹ හුයතල් කනේ නළවළ. නේ හින්ද භභ තහත්ති එක්ක ඒ කහනර තයනවන් හිටිනඹ. 

"තහත්ති වරි නයකයි... තහත්ති භහත් එක්ක නල්රේ කයන්න එන්නන නෆ…. භභ 

තහත්ති එක්ක තයවභ තයවයි...." 

ඒ කහනල් තහත්තිට භභ නිතයභ නේ විදිඹට කිේහ. එනවභ නරහට තහත්ති භහ 

ඩහනගන ආදයනඹන් භනේ කේමුල් ඉමනගන ඉන්නහ.  තහත්තිනග ඇස ර දුකක් 

තිබුන කිඹර භට දළන් නතනයනහ.  ඒත් ඒ කහනර භට එනවභ හිතුනන නළවළ. භට ඒ 

නරහන දළනුන එකභ නේ තභයි තහත්තිනග යසනන.  භභ ඒකට වරිඹට ආ කයහ. 

පුංචි කහනරදි භට නත්රුනන් නළති වුනත් තහත්ති භට ඳණ නේ ආදයඹ කයහ කිඹර 

භට දළන් නත්නයනහ.   නගෛඩක් පිරිමි අඹ ආදයඹ ඳප ඇතුනර තිඹහනගන ඉන්න 

මික් ඒක ළඩිඹ නඳන්නන්නන නෆ කිඹන එක භභ දළන් දන්නහ. භනේ තහත්තිත් ඒ 

නේ තභයි. තහත්ති අේමිටයි භටයි නගෛඩහක් ආදයඹ කයහ.  ඒත්  ඒක එළිඹට 

නඳන්නුන නෆ.  තහත්ති ඒ දසර ඒ විදිඹට භවන්සි නරහ යසහ කනේ අේමියි 

භහයි ජීත් කයන්න කිඹර භට ඒ කහනර හිතුනන නළවළ.  භට නවෛ අනහගතඹක් 

නදන්න කිඹර ඒ කහනර භට හිතුනන නෆ.  දළන් භට එනවභ හිනතන නකෛට 

කිඹහගන්න ඵළරි තයේ දුකක් දළනනනහ. 

භනේ දවඹ නනි උඳන් දිනඹ දන අේමි භට නගෛඩක් ටින තෆේගක් දුන්නහ. ඒ 

තෆේග නගෛඩක් ල්ලි දීර කනේකින් ගත්ත තෆේගක් නනනභයි.  ජීවිතඹට ඕන කයන 

ළදගත් උඳනදස කීඳඹක් තභයි අේමි භට දුන්න ඒ තෆේග  වුනන්. 

"නිේමි....  අද ඉන් ඔඹහනේ ශභහ කහනර ඉයයි... ඔඹහ දළන් නරොනකට මණ නදන්න 

ඕන... නරොනක එච්චය නයක තළනක් නනෛනයි නේභ එච්චය නවෛ තළනකුත් 

නනනභයි.. ගෆණු ශභයි.. විනලේනඹන්භ ඔඹහ නේ රසන ගෆණු ශභයි නගෛඩක් සිහි 

බුේධිනඹන් ළඩ කයන්න ඕන...  ජීවිතනඹ නභෛකක් වරි කයදයඹක්.. හිනත් අභහරුක් 

වුනනෛත්..ඒනකන් ජීවිතඹ ඉසයවට අයනගන ඹන්න අත්දළකීභක් අයගන්න... ඒ 

කයදයඹ හින්ද ළනටන්න එඳහ... ඵඹ නන්න එඳහ ද... තහත්තියි භභයි ඔඹහ ශඟින්භ 

ඉන්නහ... ඔඹහට තිනඹන්නන නවෛ නයක නත්රුේ අයනගන ළඩ කයන්න විතයයි.. 

මිනිසසු එක්ක වනඹොගනඹන් ළඩ කයන්න... දු... ඔඹහනග රසන හින්ද පිරිමි 

ශභයි ඔඹහනග ඳසනන් එන.. ඒක නත්තන්න ඵෆ... එනවභ තත්ඹක් ඇති වුනහභ 

කල්ඳනහනන් ළඩ කයන්න...  වළභ පිරිමි ශභඹභ නවෛ නෆ නේභ වළභ පිරිමි 

ශභඹභ නයකත් නෆ..." 

"ඔේ අේමි භට නත්නයන.... භනේ වයිඹ අේමියි තහත්තියි තභයි...." 
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භභ අේමියි තහත්තියි ඵදහ නගන නරෛකු වහදුක් නදන ගභන් කිේහ.  ඒ නරහන 

අේමි භභ දිවහ ඵරරහ ඹන්තේ හිනහ වුනත්,  තහත්තිනග ඇස නදනක් කඳුලු බුංදු 

තිනඹන භභ දළක්කහ. 

එදහ උඳන් දිනඹ දන අේමි කිඹප නේ ඒ විදිඹටභ සිේධ වුනහ. භභ ඉනගන ගත්නත් 

භවනුය තිනඹන ප්රසිේධ ගෆණු ශභයින්නග ඉසනකොනරක.  භභ උස නඳශ ඳන්ති 

ර ඉන්න නකෛට ඉසනකොනරට ඹන එන එකත් එක්තයහ විදිඹක යුේධඹක් නරහ 

තිබුනන!!.... ඔඹනගෛල්රන්ට ඉතින් නවේතු කිඹන්න ඕන නළවළනන.  භභ එනකන් 

අනේ ඉසනකොනර ශඟ යසතිඹහදු නවී හිටිඹ නකෛල්රන්නේ  ගණන නේ ඉතින් 

නකෛච්චයද කිඹර කිඹන්න භභ දන්නන නෆ. 

ඒ කහනර දළන් නේ නභොඵයිල් නෂොන් තිබුනන නළති හින්ද නකෛල්නරෛ නෂොන් 

නේඵේ ඉල්රන ළඩ තිබුනන නළවළ. නගෛඩක් නරහරට කනේ භනේ ඹහලුහ තුහරි 

අනත් ඳණිවිඩ එප එක තභයි.  තුහරිටත් නේක භව දඹක් නරහ තිබුනන. 

"අයිනඹො නිේමි.. නේක නේ භහය ඇණඹක් අනන්... කප කේ කයරභ භනේ ඳණ 

ඹනහ... නේ එක නකෛල්නරක්නගන් ගහණක් චහජ් කයහ නේ භභ නභරවට 

නකොටිඳතිනඹක්.... හි.හි.හි...." තුහරි භට නිතයභ විහිළු කයහ. 

"අනන් තුෂී... ඵරන්නනකෛ... නේක වරිභ දඹක් නන.. නේ යනට් ත නකල්නරෛ 

නළේද...භටභ කයදය කයන්න එන්නන....."  භභ නභනවභ කිේනේ එක්තයහ විදිඹක 

පුංචි ආඩේඵය කභක් හිනත් තිඹහ නගන. 

"නේකට ළයදි කහයඹ ඔඹහ නිේමි....." 

"නභෛන....ඒ නකෛනවෛභද?......" 

"ඔඹහ නභච්චය රසන වුන හින්දනන නේ ඔක්නකෛභ.... හි.හි.හි..." 

"නේ...කට වඳන් පිසසි....." 

භභ තුහරි එක්ක හුයතල් නවි නකෛල්රන්ට පිටු ඳහර ඹන්න ගිනේ ඒ නගෛල්රන්නේ 

වළඟීේ ගළන කිසිභ ළශකිල්රක් දක්න්නන නළතු තභයි. 

ඒ නකෛනවෛභ වුනත් ඒ නනනකෛට භනේ හිනත් ආදයඹ නඳෛේඩ නඳෛේඩ නභොදු 

නන්න ඳටන් අයනගන තිබුනහ. භනේ ඳපන ආදය සිතිවිලි නතයනඳන්න ඳටන් 

අයන් තිබුනහ. 

++++++++ 

නභනවභ කහරඹ නගවිර ගිහිල්ර භනේ දහවත් නනි උඳන් දිනඹ ආහ. ඒ උඳන් 

දිනඹ දන පදුභ නදඹක් සිේධ වුනහ. 
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උඳන් දිනඹ දන උනේ ඳහන්දයභ භනේ නභට රසන කයඹකින් ඔතර, රිඵන් 

එකක් ඵළප නඳට්ටිඹක් ඇවිත් තිබුනහ. භභ ඇත්තටභ නඳට්ටිඹ දිග ඇරිනඹ ආහයි 

ඵඹයි නදකභ හිනත් තිඹහනගන. නේක නඵොේඵඹක්ද කිඹර භට ළකඹකුත් තිබුනහ. 

……නඳට්ටිඹ ඇතුනර තිබුනන නටුයි නකෛර නදකකුයි එක්ක වරිභ රසන සුදු ඳහට 

ගහඩීනිඹහ භරක්….. ඒ ගහඩීනිඹහ භනල් සුඳින් මුලු නගදයභ පිරුනහ. 

 

 

 

භට නේක අදවහ ගන්න ඵළරු ගිඹහ. කවුද භට උඳන් දිනන්ට ගහඩීනිඹහ භල් 

එන්නන?... නඳට්ටිඹ ඇතුනරත්,  එළිනඹ ත් එප නකනනක්නග නභක් ගභක් 

තිබුනන නළවළ. භට කිසිභ නදඹක් හිතහ ගන්න ඵළරි වුනහ.  ඒ වුනත් භට සියුේ 

න්නතොඹක් ඇති වුනහ. ඒක නඳෛඩි ආඩේඵය කභක් කිඹර කිඹන්නත් පලුන්. 

භභ ඉක්භනට නේක අේමිට නඳන්නුහ.  අේමි භභ දිවහ ටිකක් අමුතු විදිඹට ඵළලුහ. 

"නිේමි.. භට ඇත්ත කිඹන්න... ඔඹහ නඵොයි නකනනක් එක්ක ඹහලුද?......" 

අේමී නභනවභ ඇහුත්,  ඒ අවප විදිනේ නරෛකු නරන්ගතු කභක් තිබුනහ කිඹර භට 

හිතුනහ. 

"අනන් අේමි පිසසුද?... භට එනවභ නකනනක් නළවළ... " 

"භභ එනවභ ඇහුන නිේමි.... හභහනයනඹන් ගහඩීනිඹහ භල් එන්නන නකනනක්ට 

නගෛඩහක් ආදයඹ කයන නකනනක්... ඉතින් භභ හිතු ඔඹහනග නඵොයි නෙන්ේ වරි... 

ඔඹහ ගළන ක්රස එකක් තිනඹන නඵොයි නකනනක් වරි නභනවභ එේහ කිඹරහ...." 

"අනන් අේමි... භට ක්රස එකක් තිනඹන නකෛල්නරෛ නේ නගෛඩක් ඇති... ඒත් භට 

නඵොයි නෙන්ේ නකනනක් නේ නෆ... අේමි... සුදු ගහඩීනිඹහ භල් ර මුකුත් විනලේ 

නදඹක් තිනඹනද?......" 

"දු...ගහඩීනිඹහ භර කිඹන්නන.. වහේට් එනකන්භ එන ආදයඹ.. ඒ නේභ ඵළඳිභ 

නඳන්නන සිේඵල් එකක්... ඒ එක්කභ ගහඩීනිඹහ භරකින්.. ලක්තිඹ... ධධේඹඹ... 

නේ නේලුත් නඳන්නනහ......" 

අේමි නභනවභ කිේභ භට පදුභ හිතුනහ.  
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"අනන් අේමි.. ගහඩීනිඹහ භල් වරිභ ගණන් නන්ද?... ඉතින් කහටද භට නභනවභ භරක් 

එන්න තයේ ආදයඹක් තිනඹන්නන?....." 

"දු... අපිට දළනනන්නන නළතුට අපිට ආදයඹ කයන අඹ ඉන්න පලුන්... අන්න 

එනවභ නකනනක් නන්න ඕන ඔඹහට නේ භර එන්න ඇත්නත... " 

කවුද භට නේ ගහඩීනිඹහ භර එේන?. නේක භට හිතට ද නදන නරෛකු ප්රලසනඹක් 

වුනහ. 

භභ නේ ගළන තුහරි එක්කත් කතහ කයහ. 

"නේ නිේමි.... භට නේ නවෛටභ ෂුේ නේක උමට ට්රයි කයන නකෛල්නරක් තභයි 

එර තිනඹන්නන... මිනිවනග රේ එක උමට නඳන්න ගන්න නන විදිඹක් නළති 

හින්ද නේ විදිඹට ගහඩීනිඹහ භරක් එන්න ඇති....." 

"ඉතින් ඵන්.. එනවභ එන නේ කවුද කිඹර කිඹන්න ඕන නන.....  අනික..එඹහ 

නකෛනවෛභද  භනේ ඵ'ත් නේ එක දළන ගත්නත?....." 

"උමට පිසසුද ඵන්... උනමන් නකළින්භ අවන්න ගට් එකක් නළති හින්දනන නේ නේ 

භරක් එේන… ඉතින් එනවභ එනක් භෆන් නභක් ලිඹර එයිද..... අයිනඹො 

ඵන්...නකෛල්නරක්ට රේ එක ඔලුට ගළහුභ නකල්රනග ඵ'ත් නේ එක නවෛඹහ 

ගන්න එක භහය සිේඳල් ළඩක්නන..." 

"වසේේ... අනන් භන් දන්නන නෆ ඵන්... භට නේ නේක භහය අවුරක් තභයි....." 

තුහරි කිේ නේ  නේ භර එන්න ඇත්නත භට ක්රස තිබුන නකෛල්නරක්  තභයි 

කිඹර භභත් හිතු.  නේ හින්ද ඊට ඳසන භනේ හිතට පිරිමි ශභයි ගළන වළඟීේ ගරහ 

නගන එන්න ඳටන් ගත්තහ. 

නේ අතනයදි තභයි චහභය භනේ ජීවිතඹට ඇතුලු වුනන්. 

චහභයට තිබුනන වරිභ අහිුංක නඳනුභක්. ඒ නඳනුභට භභ ඇදිර ගිඹහ කිඹර 

කිඹන්න පලුන්.  තුහරි අනත් චහභය එඹහනග ආදයඹ භට කිඹර එේභ භට ඒ 

ආදයඹ අවක දහන්න ඵළරි වුනහ. 

චහභයනගයි  භනගයි ආදයඹ තුහරි ඇනයන්න නන කවුරුත් දළන නගන හිටිඹ නළවළ. 

භනේ අේමිට නේක කිඹන්න තයේ ආත්භ ලක්තිඹක් භට තිබුනන නළවළ. 

චහභයයි භභයි නගෛඩක් කිට්ටු වුනහ. අපි නදන්න ටියුන් ඳන්ති ඉය වුනහභ එනව 

නභනව ඇවිදින්න ගිඹහ.  අපි නගෛඩක්භ ගිනේ නේයහනදනිඹ භල් ත්තට තභයි. 
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"චහභය... ඇත්තටභ භට අය ගහඩීනිඹහ භර එේන ඔඹහ නන්ද?.. අනන් භට ඇත්ත 

කිඹන්නනකෛ ඳළටිනඹො....." 

භල් ත්නත ඵුංකුක හඩි නරහ චහභයනග ඳපන ඔලු තිඹහනගන හිටිඹ භභ 

නභනවභ ඇහුන ගහඩීනිඹහ භනල් සිේධිඹ භනේ හිතට දඹක් නරහ තිබුන හින්ද. 

"අනන් නෆ නකල්නර... භභ නනනභයි එේන... ඒ නකෛනවෛභ වුනත් ඒ භනරන් 

කිඹන නේභ භභ ඔඹහට ආදනයයි  නිේමි....." 

"ඔඹ ඇත්තභද ඳළටිනඹෛ?...." 

"ඔේ නකල්නර..... භභ ඔඹහට ඳණ නේ ආදනයයි...." 

නභනවභ නරහට භට ඉන්න ඵළරු ඹනහ. ඉතින් භභ චහභයනග නඵල්ර නට් 

අත් දහනගන එඹහ එක්ක කිස කයන්නන මුලු නරොනකභ අභතක කයර.  

ඒත්.... චහභයනග නේ ආදයඹ චන රට විතයක් සීභහ වුන නදඹක් කිඹර නඵෛශ 

ආදයනඹන් අන්ධ නරහ හිටිඹ භට එදහ නත්රුනන් නළවළ. චහභයට ඕන කයර තිබුනන් 

භනේ රසන ඇඟ විතයයි.  එඹහනග ඳවත් ආහල් භනේ රසන ඇඟ හින්ද 

ඇවිසසිරහ තිබුන කිඹන එක ඒ දසර භට වරිඹටභ නත්රුනන් නළවළ. 

චහභයනග නේ ආහල් යතු ඉය ඳනින්න ළඩි කහරඹක් ගිනේ නෆ. 

"නිේමි....." 

"ේ......."   එක දක් භල්ත්නත ඵුංකුක චහභයට තුරුලු නරහ හිටිඹ භභ නවමින් 

කිේ. 

"නකල්නර...භභ ඔඹහට නගෛඩක් ආදනයයි.... නේ ඇත්තභයි... භභ භළරී කයන්නන 

ඔඹහභ තභයි... නේ... ඒ හින්ද අපි වළභදහභ නභනවභ භල් ත්තටභ නරහ ඉන්න 

ඕන නළවළනන ඵනඵො..... නේ... ේේේ... අද.. අද.. අපි රේ එකකට ඹමුද?....." 

චහභය නභනවභ කිේභ භභ කයකර අත ඇරිඹ නේ  වුනහ. භට කිඹන්න ඕන 

නභෛකේද කිඹර හිතහ ගන්න ඵළරි වුනහ.  භනගත් වළඟිේ ටිකක් ඇවිසසිර තභයි 

තිබුනන. ඒත්… ඒ නරහන භට දවඹ නනි උඳන් දිනඹ දනේ අේමි කිඹප 

නේල් භතක් වුනහ. 

"... නරොනක එච්චය නයක තළනක් නනෛනයි නේභ එච්චය නවෛ තළනකුත් 

නනනභයි.. ගෆණු ශභයි.. විනලේනඹන්භ ඔඹහ නේ රසන ගෆණු ශභයි නගෛඩක් සිහි 

බුේධිනඹන් ළඩ කයන්න ඕන...  "  
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අේමිනග නේ චන භනේ හිත පයහභ දුන්න ගත්තහ.  ඒ ගළේභ හින්ද භභ වළඟීේ ඹට 

කයර නභෛරඹ ඳහවිච්චි කයහ. 

"චහභය... ඔඹහ නේභ භභත් ඔඹහට නගෛඩක් ආදනයයි... ඒත් චහභය... අනන් නරි 

නෛරි.... භට ඵෆ ඒ නේ නේකට කළභති නන්න... අනන් භහ නත්රුේ ගන්න ේලීස 

....." 

චහභයනග මනණ නඳනුභ එක ඳහයටභ නනස වුනහ. 

"වසේේේේ....."   එඹහ කිේන එච්චයයි. 

එදහ ඉන් චහභය නනස නන්න ඳටන් ගත්තහ.  ඊට සුභහනනකට විතය ඳසන භනේ 

වදනත් තුහරඹක් ඇති කයර චහභය භනගන් නන් නරහ ගිඹහ. 

එදහ මුලු දභ භභ ඇඬුහ. රෑට කෆභ කන්න ආනේ නළති වුනහභ අේමි භනග 

කහභනේට ආහ.  භනේ ඉදිමිරහ යතුනරහ තිබුන ඇස දළක්කභ අේමිට නරහ තිනඹන 

නේ නත්රුනහ. 

"අනන් අේමීඊඊඊඊඊඊඊඊඊ....." 

භභ අේමි ඵදහ නගන වයිනඹන් අඬන්න ගත්තහ.  අේමි නඳෛඩි කහනරදි නේ භහ 

තුරුලු කය ගත්තහ. 

"දු... ඔඹහනග දුක ඉය නනකන් ඇති නන්න අඬන්න සතුන.. කිසිභ නදඹක් 

ඳපන හිය කයනගන ඉන්න එඳහ.... දුක කිඹන එක පිට කයර දහන්න ඕන... ඔඹහට 

නරහ තිනඹන නේ භට හිතහ ගන්න පලුන්.... භටත් ඔඹහනග ඹනදි ඔඹ නේ නරහ 

තිනඹන නිේමි....." 

"සසස..ඉහිහි....සසසස..... අනන් අේමි... භට භහනන්න අේමි... භභ අේමිට 

නවෛනයන් තභයි එඹත් එක්ක ඹහලු නරහ හිටිනඹ.. භභ එඹහට ආදයඹ කයහ.. 

සසසසස... ඉහිවසවස... ඒත් එඹහ භහ දහර ගිඹහ... ඒත් අේමි... භභ අේමිටයි තහත්තිටයි 

කිසිභ දුකක් නන නදඹක් කනේ නෆ...." 

"භභ ඒක නවෛටභ දන්න දු.... ඔඹහ ඔලු කල්ඳනහ කයර ළඩ කයන කිඹර 

භභ නවෛටභ දන්නහ... දු ...ඔඹහ කිසිභ නේකින් ඳසට ඹන්න එඳහ... භතක තිඹහ 

ගන්න දු... ඔඹහනග ජීවිනත්ට නේ ඇතුලු නරහ හිටිනඹ නදවිඹන්නේ ඳණිවිඩ 

කහයනඹක් විතයයි... ඒ නිඹභ නදවිනඹක් නනනභයි... ඒ නිඹභ නදවිඹහ... ඒ කිඹන්නන 

ඔඹහනග උරුභක්කහයඹහ ඔඹහ නවෛඹහනගන කද වරි එනහ... අන්න ඒ උතුේ 

නදවිඹහට ඔඹහ ශඟට එන්න ඳහය වළදුන නේ ඳණිවිඩ කහයඹහ තභයි..... 

අේමිනග නේ කතහනන් භට කිඹන්න ඵළරි තයේ වයිඹක්, ඳණක් රළබුනහ. 



ගහඩීනිඹහ භර   (Gardenia Flower)                                                             http://novelslk.wordpress.com/                                                                                     

                                          
 

"අනන් අේමි.... නේ නරොනක ඉන්න හනහන්තභ දු භභ තභයි අේමීඊඊඊඊඊ...." 

අේමිනග උකුනර ඔලු තිඹහනගන භභ ආයිත් ඇඬුහ. 

"නිේමි... භභ ඔඹහට කලින් කිඹර තිනඹනනන නකල්නර.... අපිට නභෛකක් වරි 

කයදයඹක් වුනහභ අපි ඒනකන් ජීවිතඹට අත් දළකීභක් අය ගන්න ඕන.... ඔඹහටත් 

දළන් නේ වුන නදයින් අත් දළකීභක් ගන්න පලුන්.. දළන් ඔඹහට මිනිසසු නත්රුේ 

ගන්න පලුන් කභක් තිනඹනහ... ඉසයවට ඒක ඔඹහට නගෛඩක් ළදගත් නයි... 

නවෛ මිනිසසු කවුද.. නළත්නත කවුද කිඹර නත්රුේ ගන්න ඔඹහට දළන් නඳෛඩි 

දළනීභක් වරි තිනඹන...." 

අේමි භට දුන්න නේ ලක්තිඹයි ආදයඹයි ජීවිතඹ ඉසයවට අයන් ඹන්න නරෛකු අත් 

ළරක් නේභ ඳන්නයඹක් කිඹර අමුතුනන් කිඹන්න ඕන නළවළ නන. 

එදහ ඉන් භභ වළඟිේ රට ළඩිඹ උඩ එන්න නදන්නන නළතු නගෛඩක් 

කල්ඳනහනන් ළඩ කයන්න ගත්තහ.  භභ චහභය නගන් නන් වුනහ කිඹර දළන ගත්ත 

අනිත් පිරිමි ශභයි භහත් එක්ක ඹහලු නන්න ගත්නත පදුභ උත්හවඹක්.  භභ හින්ද 

කීඳ නදනනක් ගව නගන යණ්ඩු නරහ තිනඹන කිඹර භභ ඳසන දළන ගත්තහ.  

භභ ආදයඹක් ගළන හිතන්නන නළතු ශඟ එන උස නඳර විබහනගට රෆසති වුනහ.  

අේමි කිේ නේ ඒ නිඹභ නදවිඹහ... භනේ උරුභක්කහයඹහ නරහට එයි.  

අේමිනගයි තහත්තිනගයි ඵරහනඳෛනයෛත්තු නරහ තිබුනන් භහ  නඩෛක්ට'  නකනනක් 

කයන්න.  ඉතින් ඒ නදඹ කයන්න භභ වළභ උත්හවඹභ ගත්තහ. 

උස නඳශ විබහගඹ ඳටන් ගන්න තිබුනන භනේ දව අට නනි උඳන් දිනඹට සුභහන 

නදකකට ඳසන. දව අටනනි උඳන් දිනඹ දන උනේ ඳහන්දයභ කලින් උඳන් 

දිනනඹ නේභ භට රසන සුදු ඳහට ගහඩීනිඹහ භරක් ඇවිත් තිබුනහ. ඒ භර කලින් 

අවුරුේදටත් ඩහ නගෛඩක් රසනයි,  ඒ නේභ ඊට ඩහ නරෛකුයි.  

භභ නේ ගළන අේමිට කිේභ අේමි කිේන කලින් අවුරුේනද කිඹප කතහභ තභයි. 

"දු... ඔඹහට නගෛඩක් ආදයඹ කයන..ඒ නේභ ඔඹහ අගඹ කයන... ඒත් ඔඹහට ඒ 

ආදයඹ කයන කිඹන්න කළභති නළති නකනනක් ඉන්න... අන්න එඹහ තභයි නේ 

ගහඩීනිඹහ භල් එන්නන.... " 

"අනන් අේමි... භට එඹහ කවුද කිඹර දළන ගන්න ඕන....." 

"ඔේ භභ දන්නහ නේක ඔඹහට නරෛකු කුතුවරඹක් කිඹර.. ඒත් දු.. අපිට ඒක දළන 

ගන්න විදිඹක් නළවළනන... අනික ඉතින්... ඔඹහ න්නතො නන්න දු.... ඔඹහට 

ආදයඹ කයන නේ නේ නකනනක් ඉන්න එක ගළන....  ඔඹහට තිනඹන්නන නේ භර 

එන එක්නකනහනේ ආදයනඹන් ජීවිතඹට ලක්තිඹක් ගන්න එක විතයයි... භවය 
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විට නේ එන එක්නකනහනග අදවත් ඒකද කිඹර කිඹන්න ඵළවළ නන..... එඹහ නේ 

භර එන්නන ඔඹහනග ජීවිතඹට ලක්තිඹ.. ඒ නේභ විසහඹ නදන්න නන්න 

පලුන්....." 

අේමි කිඹප නේ කතහ ඇත්තක් කිඹර භට හිතුනහ.  නේ ගහඩීනිඹහ භර හින්ද භනේ 

ජීවිතඹට අමුතු ඳණක් රළබුන කිඹර භට දළනුනහ.  ඒනකන් ත සුභහන නදකකින්  

තිනඹන භනේ උස නඳශ විබහනග නවෛට කයන්න භට නරෛකු ගළේභක් ඇත්තටභ  

ආහ. 

++++++++ 

උස නඳර විබහගනඹන් භභ භවනුය දිසත්රික්කනේ නදන සථහනඹ අයනගන 

නභඩිසින් කයන්න නත්රුනහ.  භට, අේමිට තහත්තිට, ඒ නේභ තුහරිට ඇතිවුනන් 

කිඹන්න ඵළරි තයේ න්නතොඹක්. ප්රතිපර ආප දන තහත්ති භහ තුරුලු කයනගන 

නඳෛඩි ශභනඹක් නේ ඇඬුහ. තහත්ති භට නකෛච්චය ආදනේද කිඹර එදහ භට 

කදහත් නළති විදිඹට නත්රුනහ. 

අනේ ඉසනකොනර නවෛභ ප්රතිපර තිබුනන භට. ඒ හින්ද භට විනලේ නභේල් එකක් 

නදන්න ඉසනකොනරන් උත්ඹක් රෆසති කයර තිබුනහ. අේමි කිේ නේ උත්ඹට 

හරිඹක් අඳින්න කිඹර. ඒ කිඹන්නන භභ ඉසනල්රභ හරිඹක් අඳින්නන නේ 

උත්ඹට තභයි. තහත්ති භට වරිභ රසන හරිඹක් අයනගන දුන්නහ. 

"දු... ඔඹහ නේ හරිඹ ඇන්දභ ප්රින්ස නකනනක් නේ ඉ......" 

තහත්ති නභනවභ කිේන ඳපන හිය කයනගන ඉන්න භව නභයක් නේ ආදයඹක් 

එක්ක කිඹර භට නත්රුනහ. 

ඒත්...ඒත්... ඒත් අනන්.... ඉසනකොනර ඒ උත්ඹට සුභහන තුනකට කලින්.... 

වදිසසිනඹ වළදුන අනීඳඹක් හින්ද භනේ තහත්ති....සසසස... අේමියි භහයි තනි 

කයර නේ නරොනකන් මු ගත්තහ....... 

භට වළභ නේභ එඳහ වුනහ...... භට මුලු නරොනකභ එඳහ වුනහ.... ධදඹ භට නේ තයේ 

දුක් ගින්දයක් දුන්නන ඇයි කිඹර භට හිතහ ගන්න ඵළරි වුනහ.... භභ නගෛඩහක් ආදනේ 

කයප තහත්ති.... භට ඳණ නේ ආදනේ කයප භනේ යත්තයන් තහත්ති... භනේ 

ජීවිතනේ ළදගත් සිදුවීේ ඵරන්න ඉන්නන නළතු නභනවභ භහයි අේමියි දහරහ 

ගිනේ ඇයි කිඹර නගදය තිනඹන බුදු වහමුදුරුන්නග පිළිනභ ඉසය දණ ගවර 

ළනගන භභ ඇහුහ. 

භට භනේ දුක හහ ගන්න ඵළරි වුනහ.  ඉසනකොනර උත්ඹට ඹන එක භට එඳහ 

වුනහ.  භට හිත වදහ ගන්න ඵළරි වුනහ. 
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අේමිත් නකෛච්චය දුනකන් ඉන්නද කිඹන එක භට නවෛට නඳනුනහ. අේමිට 

නකෛච්චය දුකක් තිබුනත්... අේමි නකෛච්චය කඳුලු වළලුත්… ඒ දුකත් එක්ක අේමි 

නඳෛේඩක් ත් ළටුනන නෆ. වරිඹට පිටහය ගරන ගුංගහක් භළේනද තිනඹන රස 

ගවක් නේ අේමි ළනටන්නන නළතු හිටිඹහ. ඒ විතයක් නනනභයි... භනේ දුක අඩු 

කය ගන්න.. භනේ හිත ළනටන එක නත්තන්න…අේමි භට නරෛකු ලක්තිඹක් 

දුන්නහ. 

තහත්තිනග අභගුර දන අේමියි  භභයි එකට ඵදහ නගන අපි නදන්නනග දුක නළති 

නනකන් නවෛටභ ඇඬුහ. එදහ භයනණට ඇවිල්රහ හිටිඹ අඹනගන් ඇස රට කඳුලු 

ආප නළති නකනනක් හිටිනඹ නෆ. ඒ නගෛල්නරෛ ඇඬුන තහත්ති නළති වුන එකටද... 

එනවභ නළත්නේ අේමියි භභයි අඬන දළකරද කිඹර භට වරිඹටභ කිඹන්න ඵළවළ. 

තහත්තිනග භයනණන් ඳසන අේමි භහ තුරුලු කය නගන භට ලක්තිඹ දුන්නහ. 

"දු.... තහත්ති නකෛනවේ හිටිඹත් ඔඹහට තහත්තිනග ආශීේහදඹ තිනඹනහ.. තහත්ති 

ඔඹහට නකෛච්චය ආදනේද කිඹර ඔඹහ භවය විට දන්නන නළතු ඇති... තහත්තිනග 

වයිඹත් එක්ක අපි ඉසයවට ඹන්න ඕන.... ඒ හින්දහ තහත්ති ඔඹහට ආහනන් අයන් 

දුන්න ඒ හරිඹත් ඇනගන ඔඹහ ඉසනකොනර උත්ඹට ඹන්න ඕන භනග 

යත්තයන්...." 

අේමි භට පදුභ විදිඹට ධධේඹඹ දුන්නහ. තහත්ති නළති නිහ භට ඇති වුන දුක, 

තහත්තිනග ආදයඹත් එක්ක එකට එකතු නරහ භට නරෛකු ජඹක් දුන්නහ.  ඒ 

ජනඹන් භභ ඉසයවට ගිඹහ. 

ඉසනකොනල් උත්ඹ දන භභ කුභහරිකහක් නේ හිටිඹ කිඹර අේමි භට ඳසන 

කිේහ. භභ ප්රින්සිඳල් නගන් නභේල් එක ගන්න නකෛට ඇවිල්ර හිටිඹ ඔක්නකෛභ 

වයිනඹන් අේපඩි ගළහුහ.  භභ වළරිර ඵරන නකෛට භභ එක ඳහයටභ දළක්නක 

අේමිනග හිනහ පිරුණ මණ.  ඒත් එදහ අේමි ශඟ තහත්ති හිටිනේ නෆ.  ඒ වුනත් 

තහත්තිනග ආදයඹ අේමිනග හිනහනන් භභ දළක්කහ. 

තහත්ති නළති ඳහලු භට එදහ නේභ අදත් දළනනනහ.  නකෛච්චය ඳහලුක් දළනුනත් 

තහත්ති භනේ ජීවිතඹට අදත් නරෛකු ආශීේහදඹක් නන. 

++++++++ 

තහත්ති නළති වුනහට ඳසන අේමියි භභයි නේ නරොනක තනි වුනහ. ඒත් අේමි 

නඳෛේඩක්ත් ඒනකන් භට ඵරඳෆභක් නන්න දුන්නන නළවළ. අනේ ජීවිත නළනේ 

සුක්කහනභ අේමි අතට ගත්තහ. අේමිට නවෛට ඇඳුේ භවන්න පලුන්.  ඉතින් අේමි 

භහ ජීත් කයන්න නඳෛඩි භහ නිභ කර ඇඳුේ යහඳහයඹක් ඳටන් ගත්තහ. 

නකෛනවෛභ වරි අේමි නේනකන් භහ ජීත් කයහ. 
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භනේ දව නභ නනි උඳන් දිනඹ ආහ. එදහත් කලින් නේභ උනේ ඳහන්දය රසනට 

ඔතප නඳට්ටිඹක් ඇතුනර දහප රසන සුදු ගහඩීනිඹහ භරක් භට රළබුනහ. 

ඇත්තභ කිේනෛත් භභ එදහ නේ ගහඩීනිඹහ භර එනකන් ඵරහ නගන හිටිඹහ. ඒක 

ආභ භට දළනුනන කිඹන්න ඵළරි තයේ න්නතොඹක්.  භට යවනේ ආදයඹ කයන 

නේ එක්නකනහ භහ අභතක කයර නළවළ නන්ද කිඹන සිතිවිල්ර භට නගෛඩක් 

ළදගත් වුනහ.   

භනේ උඳන් දිනඹ දන ඒ ගහඩීනිඹහ භනරන් රළබුන ඒ තුට, ඒ ජීඹ, ඒ ඳන්නයඹ 

භනේ ජීවිතඹ ඉසයවට අයනගන ඹන්න නරෛකු උදේක්  වුනහ. 

++++++++ 

භභ නභඩිසින් කයන්න නේයහනදණිඹ නභඩිකල් ෂළකල්ටි එකට නත්රුනහ.  කළේඳස 

ජීවිතඹ ඉසනකොර ජීවිතඹට ඩහ නගෛඩක් නනස කිඹර භට නත්නයන්න ළඩි කල් 

ගිනේ නළවළ. කළේඳස ජීවිතඹ ඉසනකොර ජීවිතඹ තයේ ළවළල්ලු නළවළ. ඒත් කළේඳස 

ජීවිතනඹන් නගෛඩක් අත් දළකීේ රඵහ ගන්න පලුන් කිඹර භට නත්රුනහ.  නභඩිසින් 

කයන එක නල්සි නළවළ. නගෛඩක් ඳහඩේ කයන්න ඕන. නවෛසපිට්ල් රට ඹන්න ඕන.  

නේ වළභ ළඩක් භළේනදභ අේමි භට නරෛකු අත් ළරක් වුනහ. අේමි කදහත් භට 

ඵරඳෆභක් කනේ නළවළ. භට භග නඳන්නු විතයයි.  භභ සනට්රස නරහ ඉන්න 

නරහට අේමිනග ආදයඹ භට නරෛකු ළනසිල්රක් වුනහ. 

කළේඳස එනක් නදනනි අවුරුේනද ඉන්න නකෛට තභයි භට විලස වමු වුනන්. 

භභ කළේඳස ගිඹ දන ඉර නභඩිකල් ෂළකල්ටි එනක් විතයක් නනනභයි, අනිත් 

ෂළකල්ටි ර පිරිමි ශභයිත් භහත් එක්ක ඹහලු නන්න ෆනවන්න උත්හව කයහ.  ඒත් 

භභ කළේඳස එනක් හිටිඹ මුල් කහනර ඒ නේල් ගළන හිතුන නළවළ. 

විලස භහත් එක්කභ නභඩිකල් ෂළකල්ටි එකට ආප ශභනඹක්. අපි නදන්න නිතයභ 

කතහ ඵව කයත් කිට්ටු ඹහලු කභක් තිබුනන නළවළ. නකෛනවෛභ වුනත් අනිත් පිරිමි 

ශභයින්ට ළඩිඹ නනක්  භට විලසනග නඳනුනහ.  ඒ නන නභෛකේද කිඹන එක 

භට අදත් වරිඹට නත්රුේ ගන්න ඵළවළ. 

විලසයි භභයි ආදනයන් ඵළඳුනන අපි නදන්න දන්නනභ නළතු කිේනෛත් ඒනක යදක් 

නළවළ.  විලස භනේ වදත ඇයර ඇතුරට ගිඹහ නේ වළඟීභක් තභයි භට ඇති වුනන්.   

ඒ වළඟීභට භභ නගෛඩක් ආ කරහ. භට අේමි කිඹප කතහ භතක් වුනහ. 

"…. දු... ඔඹහනග ජීවිනත්ට නේ ඇතුලු නරහ හිටිනඹ නදවිඹන්නේ ඳණිවිඩ කහයනඹක් 

විතයයි... ඒ නිඹභ නදවිනඹක් නනනභයි... ඒ නිඹභ නදවිඹහ... ඒ කිඹන්නන ඔඹහනග 

උරුභක්කහයඹහ ඔඹහ නවෛඹහනගන කද වරි එනහ... "  
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ඒ නිඹභ නදවිඹහ විලස කිඹර භනේ වදතට දළනුනන නකෛනවෛභද කිඹර කිඹන්න 

භට නත්නයන්නන නළවළ.  ඒත් භට එනවභ දළනුනහ.  ඒ භනේ අේමිනග ආදයඹයි, 

නනෛනඳනනන තහත්තිනග ආශීේහදඹයි නිහ නන්න පලුන්. 

විලස භට ඳණ නේ වදතින්භ ආදයඹ කයන කිඹර දළන ගන්න භට ළඩි කහරඹක් 

ගිනේ නළවළ. භභත් විලසට ඒ නේභ ආදයඹ කයහ.  තහත්ති නළති වුනහට ඳසන භනේ 

ජීවිතනේ ඇති වුන ඒ නරෛකු හිඩළ විලස හින්ද නළති වුනහ කිඹර භට දළනුනහ. විලස 

නගන් භභ භනේ තහත්ති දළක්කහ.  භට ඒ රැකයණඹ විලසනගන් රළනඵන කිඹර 

භට නත්රුනහ. 

විලස කිඹන්නන නිඹභ නදවිනඹක් කිඹන එක භනේ මුලු ඇඟටභ දළනුනහ. විලස 

කදහත් භහ ඳවත්, නයක නේල් රට නඳෛශමහ ගන්න වළදුන නළවළ.  විලස 

එඹහනග ජීවිතඹට ඩහ භට ආදයඹ කයහ.... ඔේ... එඹහනග ඳණටත් ඩහ භට ආදයඹ 

කයහ. ඒ ආදයඹ භනේ හිතටයි ඇඟටයි නදකටභ දළනුනහ. 

නගෛඩක් දස ර වළන්දෆට අනේ ෂළකල්ටි එක රඟ තිනඹන රසන නඳෛඩි භල් 

ත්තට අපි  නදන්නහ ගිඹහ. එතන අයලිඹ ගවක් ඹට තිනඹන පුංචි ඵුංකු අනේ ආදය 

අප වුනහ.  ඒ ඵුංකු උඩ හඩි නරහ විලසට තුරුලු නරහ ඉන්න තයේ 

ළවළල්ලුක් භට තත් තිබුනන නළවළ. 

"විලස... ඇයි ඔඹහ භට නභච්චය ආදනේ භනග යත්තයන්...." 

භභ නේ ප්රලසනන නේ අයලිඹ ගව ඹටදි විලසනගන් අවප හය ගණන භටත් භතක 

නළවළ.  ඒත් ඒ වළභ ඳහයභ විලස භට ආදනයන් උත්තය දුන්නහ. 

"භනග නිේමි භළණික... භභ ආදනේ ඔඹහනග වදතට නකල්නර.... එනවභ ආදයඹ 

කයන නකෛට ඒක දයහ ගන්න ඵළරි තයේ නරෛකු ආදයඹක් නන....  භභ ඔඹහනග 

රසනට කළභතියි තභයි... ඒත් භභ කදහත් ඔඹහනග රසනට ආ නරහ නළවළ... 

භභ ආදනේ ඔඹහට සතුන... ඔඹහනග ඳ'නළලිටි එකට... ඔඹහනග ජීවිතඹට....." 

"විලස... භහ නභතනට නගනහන භනග අේමි තභයි ඳළටිනඹෛ... භට වයිඹ දුන්නන 

භනේ අේමි....." 

"භභ ඒක දන්න නිේමි.... අනන් නිේමි.... කද වරි ඔඹහනග අේමි භනේ අේමි 

නන නන්ද?......" 

"ඒක නන විලස..ඒක ඉය ව නේ විසහයි ...." 

"භනග නිේමි....." 

"භනග විලස......" 
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අපි නදන්න කදහත් කිස කයන්නන නළතු නගදය ගිහින් නළවළ.  විලසනගයි භනගයි 

ආදයඹ කදහත් නනස නන්නන නළවළ කිඹන එක අපි නදන්නභ නත්රුේ අයනගන 

තිබුනහ. 

++++++++ 

වළභ අවුරුේදකභ යදින්නන නළතු වුන නදඹක් තභයි භනග උඳන් දිනන්ට සුදු 

ගහඩීනිඹහ භරක් වේඵ නන එක. වළභ උඳන් දිනඹක් දනභ භභ උනේ ඳහන්දය නේ 

භර ඵරහනඳෛනයෛත්තුනන් හිටිඹහ. භවය අවුරුදු ර උඳන් දිනඹ දන උනේට භට 

ටිකක් ඵඹ හිනතන නේ භර එන එකක් නළේද කිඹර. ඒත් ඒ භර වළභ උඳන් 

දිනඹක් දනභ භට රළබුනහ. ඉතින් ඒ අවුරුේදටභ භට ඒනකන් නරෛකු ජඹක් 

රළබුනහ. ඒ භර භනග ජීවිතඹ අලුත් කයන නේ භට දළනුනහ. 

කවුද භට නේ ගහඩීනිඹහ භර එන්නන?... නේ ප්රලසනන භනේ හිතට දඹක් වුනත් ඒ 

ගළන ළඩිඹ හිතන්නන නළතු භට ඒ ගහඩීනිඹහ භනරන් ජීවිතඹට රළනඵන ධධේඹඹ 

ගළන හිතර න්නතො වුනහ. 

නේ ගහඩීනිඹහ භර ගළන භභ විලස එක්ක කිේහ. 

"අනන් විලස... භනේ වළභ ඵ'ත් නේ එකකටභ කවුද එක්නකනනක් භට ගහඩීනිඹහ 

භරක් එන.... අපි කවුරුත් දන්නන නෆ කවුද එන්නන කිඹර... අේමි නේ 

කිඹන්නන භට ආදයඹ කයන… ඒත් කිඹන්න කළභති නළති නකනනක් කිඹර...." 

"ේේේ... ඒ කිඹන්නන ඔඹහට නවෛනයන් රේ කයන නකනනක් ඉන්න නග නන්ද...." 

"අනන් විලස... අනන් ේලීස භහ යේදර නත්රුේ ගන්න එඳහ යත්තයන්.... ඔඹහ 

ඇනයන්න භට ඒ නේ නන කිසිභ නකනනක් නළවළ... භනේ ආදයඹයි..ජීවිතඹයි 

ඔඹහ විතයභයි ඳළටිනඹො...." 

"අයිනඹො නිේමි... ඔඹහට පිසසුද නකල්නර... භභ විහිලුටනන කිේන... අපි 

නදන්නනග ආදයඹ අපි නදන්නට විතයයි නන නකල්නර.... ඒ නකෛනවෛභ වුනත් 

නිේමි... නේ භල් එන එක්නකනහ ඔඹහට නගෛඩක් කළභති නකනනක් නන්න ඕන... 

නළත්නේ නභනවභ එන්නන නළවළ නන... අපි ඒක හින්ද කවුරු එේත් ඒක අගඹ 

කයමු....." 

"ඔේ විලස... ඒක වරි...." 

නේ විදිඹට භනේ වළභ උඳන් දිනඹකභ ගහඩීනිඹහ භරක් වේඵ නන එක භනේ 

ජීවිතනේ නකෛටක් නේ වුනහ.  ඒ භර රළනඵන එක භනේ ජීවිතඹට නරෛකු 

ආශීේහදඹක් වුනහ. 
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භභ නඩෛක්ට' නකනනක් වළටිඹට නභඩිකල් ෂළකල්ටි එනකන් උඩින්භ ඳහස වුනහ. ඒ 

අවුරුේනද නදන නගොල්ේ නභේල් එකත් වේඵ වුනන් භට. අේමිටයි, විලසටයි ඇති 

වුනන් දයහ ගන්න ඵළරි තයේ න්නතොඹක්. 

"ේේේ.. නිේමි... ඔඹහටනන නභඩිසින් නගොල්ේ නභේල් එක වේඵ වුනන්... දළන් 

ඉතින් ඔඹහට භට ළඩිඹ නවෛ නකනනක් නවෛඹහ ගන්න පලුන් නන්ද?....." 

"විලස... භට මුලු නරොනකභ වේඵ වුනත්.. භභ අයිති ඔඹහට විතයයි භනග 

යත්තයන්...." 

විලස නගන් පිට නරොකඹක් භට තිබුනන නළවළ. 

අපි නදන්න නඩෛක්ට'සරහ නරහ භහ වඹකට ඳසන අපි කහද ඵඳින්න තීයණඹ 

කයහ.  භනේ අේමිත්, විලසනග අේමියි තහත්තියිත් අනේ නඩින් එකට ේපූේණ 

ආශීේහදඹ දුන්නහ. 

අපි නදන්නහ කහද ඵළන්නේ භනේ විසිවඹ නනි උඳන් දිනඹ ඳහුනරහ භහ තුනකට 

ඳසන. භනේ විසිවඹ නනි උඳන් දිනඹ දන ත පදුභ නදඹක් සිේධ වුනහ.  ඒ 

තභයි භට එක ගහඩීනිඹහ භරක් නනුට භල් නදකක්භ රළබුන එක. භට නේක අදවහ 

ගන්න ඵළරි වුනහ. 

අේමියි  විලසයි නදන්නභ කිේන නේ භල් එන එක්නකනහ භනේ නඩින් එක 

ගළනත් දන්න ඇති කිඹරහ. ඉතින් එක භරක් නනුට භටයි විලසටයි නදන්නටභ 

භල් නදකක් එන්න ඇති කිඹර අේමියි විලසයි කිේහ. 

නේ ගහඩීනිඹහ භල් එන එක්නකනහ දළන ගන්න භට තිබුනන කිඹන්න ඵළරි තයේ 

ආහක්.  ඒත් භට එඹහ නවෛඹහ ගන්න විදිඹක් තිබුනනභ නළවළ. 

++++++++ 

භනේ නඩින් එක ද භට කදහත් අභතක නන දක් නනනභයි. ඕන 

නකනනක්ට තභන්නේ නඩින් එක ළදගත් දක්. භට ඒ ළදගත් කභ තත් 

ළඩිනඹන් දළනුනන එදහ අේමිනග මනණ තිබුන න්නතොන දළකර. අේමි භභ 

නනුනන් අේමිනග ජීවිතඹ කළඳ කයහ. තහත්ති නළති වුනහට ඳසන භට කිසිභ දුකක් 

නනෛදී භහ ඵරහ ගත්තහ. භට නවෛට ඉගළන්නුහ.  අේමිනග මනණ් එදහ තිබුනන 

තභන්නග ග කීභ වරිඹට ඉටු කයප නකනනක්නග මනණ තිනඹන න්නතො නඳනුභ 

කිඹර භට හිතුනහ. 

විලසයි භභයි පිටත් වුන නරහ තයේ ුංනේදී කභක් භට ජීවිනත් කදහත් දළනිර 

නළවළ.  භභ අේමිනග කකුල් නදක අල්රර ළර අේමි ඵදහනගන මිනිත්තු ඳවක් 
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විතය දිගටභ ඇඬුහ....  ඔේ අපි නදන්නභ නවෛටභ ඇඬුහ.... විලස භනේ ඔලු අත 

ගහරහ භහ ළවළල්ලු කයන්න වළදුහ.  ඒත් භට අඬන එක නත්ත ගන්න ඵළරි වුනහ. 

අපි පිටත් නන්න කහේ එකට නගින්න ඉසනල්ර අේමි භනේ අත අයනගන 

විලසනග අත උඩින් තිබ්ඵහ. 

"පනත්.. අද ඉන් භනේ නකල්ර ඔඹහට ඵහයයි.. අනන්.. ඒකි ඇවළක් නේ… 

සසසසසස..... ඉහිහි..ඉහිහි.. ඇවළක් නේ ඵරහ ගන්න භනග පනත්ඒඒඒ....." 

අේමි අඬ අඬ කිේහ.  විලසටයි භටයි නදන්නටභ ඒ එක්කභ ඇඬුනහ. 

"අේමි... භභ නඳෛනයෛන්දු නන අේමි... භභ නිේමි භනේ ඳණ නේ ඵරහ ගන්න 

කිඹර... අේමිත් අද ඉන් භනේභ අේමි තභයි...." 

විලස අේමි ඵදහනගන කිේහ. 

කහේ එක පිටත් නරහ ඹනනකෛට භභ ආඳහු වළරිර අේමි දිවහ ඵළලුහ. අේමිනග 

මනණ් තිබුනන දුකයි න්නතොනයි එකට කළරතුන අහිුංක නඳනුභක්. ඒ නඳනුභ 

භට ජීවිතනේ කදහත් අභතක නන්නන නළවළ. 

අනේ වනි මන් එනක්දි විලසයි භභයි නදන්න එක්නකනනක් වුනහ.... ඔේ... අපි නදන්න 

ඇනඟන් විතයක් නනනභයි... හිනතන්.. වදනතන්  එක්නකනනක්  විදිඹට එකතු වුනහ. 

++++++++ 

කහද ඵළර විලසයි භභයි අනේ අලුත් ජීවිතඹ ඳටන් ගත්තහ.  භට අේමි දහර ඹන්න 

දුක හිතුනහ. ඒත් අේමි නභතනදිත් භට නරෛකු වයිඹක් හිතට දුන්නහ. 

"නිේමි..විලස…. ඔඹ නදන්න දළන් කහද ඵළර ඉන්නන... ඔඹ නදන්න නනභ 

නගඹක ඉන්න ඕන... එතනකෛට තභයි නදන්නට නදන්න නගෛඩහක් කිට්ටු නන්නන..  

එතනකෛට තභයි නදන්නට නදන්නහ එකට ජීත් නන්න ඕන කයන අනඵොධඹ ඇති 

කය ගන්නන... භභ ගළන එච්චය හිතන්න එඳහ.. නකෛනවෛභත් ඔඹ නදන්න ළඩි 

ඈතකට ඹන්නන නළවළ නන .. නේ නුයභ නන ඉන්නන...  භට පලුන් නේ නගදය 

තනිඹභ ඉන්න... අය ගෆණු ශභඹ ඉන්නනන භහත් එක්ක... ඉතින් භට තනිඹක් 

නළවළ... ඔඹ නදන්නහ අලුත් ජීවිතඹ ඉසයවට අයනගන ඹන්න... ඔඹ නදන්නට බුදු 

යණයි... දශදහ මිඳු පිහිටයි.... " 

විලසයි භභයි අනේ පුංචි කළදළල්නර අනේ ජීවිතඹ ඳටන් ගත්තහ. 

ඒ ද භට අද නේ භතකයි... එතනකෛට අපි නදන්න ඵළර භහ නදකක් නනහ... 

ඔේ... ඒ ද භට අද නේ භතකයි... භට ආප ඒ නටලිනෂොන් නකොල් එක භට 



ගහඩීනිඹහ භර   (Gardenia Flower)                                                             http://novelslk.wordpress.com/                                                                                     

                                          
 

කදහත් අභතක නන්නන නළවළ.  කතහ කනේ  අේමිනග තනිඹට නගදය ඉන්න 

ගෆණු ශභඹහ. 

"අනන්..අනන්.. නදෛ..නදෛසතය නනොනහ…. අනන් ඉක්භනට  එන්න....." 

භභ විලස එක්ක අනේ නගදයට ගිනේ හීනඹකින් නේ...ඒත්... 

ඒත්.... භට ඵරන්න නදඹක් ඉතුරු නරහ තිබුනන නළවළ. 

භභ ඉඳදුන දන ඉන් භට කර නඳෛර... භහ ආදයනඹන් ඵරහනගන... භට 

නවෛ නයක කිඹර දීරහ... භට ජීත් නන විදිඹ කිඹර දීරහ... භට උගන්නරහ.... 

තහත්ති නළති වුනහට ඳසන ඇඳුේ භවර විකුණර භහ ජීත් කයප... දහඩිඹ 

භවන්සිනඹන් වේඵ කයර භහ නඩෛක්ට' නකනනක් කයප භනේ යත්තයන් අේමි... 

නළවළ.. යත්තයන් රටත් ළඩිඹ ටින භනේ ඒ අේමි…. භටත් නනෛකිඹභ නේ 

නරොනකන් මු අයනගන තහත්ති ගහට ගිහින් තිබුනහ. 

අේමිනග නතෛල් නදනක් රසන, අහිුංක හිනහක් ඇඳිර තිබුනහ. තභන්නග ගකීේ 

ඔක්නකෛභ නිඹභ විදිඹට කයරහ ළවළල්ලුට ඳත්නරහ ඉන්න නකනනක්නග හිනහ 

අේමිනග නතෛල් නදනක් තිබුනහ. 

භභයි විලසයි අේමි ඵදහ නගන කෆ ගවර ඇඬුහ... ඔේ  මුලු නරොනකටභ ඇනවන්න 

කෆ ගවර ඇඬුහ....  භභ නේ නරොනක් ජීත් වුන නවෛභ අේභහ නිහ ළරනඳන 

දුනක් කිඹර නරොනකටභ ඇනවන විදිඹට භභ කෆ ගවර ඇඬුහ... නඳෛඩි කහනර භට 

දළනුන අේමිනග යසනන භට ඒ නරහනත් දළනුනහ. 

++++++++ 

අේමිනග චිතකනඹන් විහිනදන ගිනිදළල් දිවහ විලසනග ඇඟට තුරුලු නරහ භභ 

ඵරහනගන හිටිනේ කිසිභ වළඟීභක් නළතු.  ඉය ඵළවළර ගිහිල්රහ ඹන්තේ කරුර 

ළටිර තිබුනහ.  අේමිනග රසන, අහිුංක හිනහ මුහුණ භට වළභ ඳළත්නතන්භ භළවිර 

නඳනුනහ.  

"විලස....."   භභ නවමින් මිමිනුහ. 

"ඇයි භනග භළණික....."   විලස භනේ ඔලු ඉඹින ගභන් ඇහුහ. 

"භට දළන් ඉන්නන ඔඹහ විතයයි විලස....."  නභනවභ කිඹන නකෛට භට ආයිත් ඇඬුනහ. 

"භනග නිේමි... භභ ඔඹහ ශඟ වළභදහටභ ඉන්නහ... භභ කදහත් ඔඹහ තනි 

කයන්නන නෆ... ඔඹහට භතකනන භභ අේමිට වුන නඳෛනයෛන්දු.... භභ ඔඹහ 

ඇවළක් නේ ඵරහ ගන්න භනේ යත්තයන්......" 
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ගිනිනගන දළනන අේමිනග චිතකඹ දිවහ අන්තිභ ඳහයට ඵරරහ විලසනග  අතින් 

අල්රනගන භභ නෛනවෛන් පිට්ටනිනඹන් ආඳහු නගදයට ආන ඳප ඇතුනර 

කිඹන්න ඵළරි තයේ දුකක් හිය කයනගන.  

කහරඹත් එක්ක ඒ දුක තුනී කය ගන්න විලසනග ආදයඹයි,  රැකයණඹයි  භට නරෛකු 

උදේක්  වුනහ. 

……….. එදහට ඳසන කිසිභ දක භනේ උඳන් දිනඹට ගහඩීනිඹහ භරක් භට රළබුනන 

නළවළ…..……….. 
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