13ஆம் இலக்க வடு
ீ
ப ொன் குலலந்திரன் (கனடொ)
எனக்கு எண்

ஜாதகத்தில் நம்பிக்கககை

தந்கத சிவராசா.

உலகில்

வடுககளயைா,
ீ
அல்லது

வாழும்
வட்டின்
ீ

வளர்த்தவர்

பலரும் 13 என்ற

கூட

கவத்திைசாகலகளில்

ஒரு வார்ட்டில் 13 ஆம்

நம்பர்

அவ்வளவுக்கு

அலுவலகங்ககளயும்

ஏன்

கட்டில்

அகைப்பதில்கல.

அபசகுன எண்ணாகயவ பலரால்
சசால்லுவார். எனது

எண்ணில்

படிக்கட்டுககளயைா

அகைப்பதில்கல . சில

இலக்கத்தில்

என்

பிறந்த

ஏன்

கருதப்படுகிறது
தினத்

கூட்டுத்சதாககைின் எண் 3. ஆகயவ

3

திகதிைில்
, 12 , 21, 30

இருப்பதில்கல.
கூட

அந்த

என்றால்

அது

என்று

என்

அப்பா

வரும்

எண்களின்

இலக்கம்

உள்ள வடு
ீ

ஒன்கற அந்தப்பகுதிைில் யதடியனன்.

நான் வடு
ீ
வாங்கயவண்டும் என்று என் குடும்பத்யதாடு கலந்து
ஆயலாசித்தபின் சுைைாக பிசினஸ் சசய்து பணக்ககாரர்களான பலர்

வசிக்கும் விகல உைர்ந்த வடுகள்
ீ
உள்ள லிஸ்கார்(Lisgar) வதிைில்
ீ
வாங்கத் தீர்ைானித்யதன். அந்த வதிக்கு
ீ
முன் லிஸ்கார் பூங்கா உள்ளது .
ஆகயவ அந்த வதிைில்
ீ
வடுகள்,
ீ
ஒரு வதிைின்
ீ
ஒரு பக்கத்தில்
ைட்டுயை இருந்தன. எனது அதிர்ஷ்டம் குகறந்த
விகலக்கு இலக்கம் 12 உள்ள வடு
ீ எல்லா வசதிகயளாடு எனக்கு
வாங்கக் கிகடத்தது. என் வட்டுக்குப்
ீ
பக்கத்து வடு
ீ 13 ஆம் இலக்க வடு
ீ
அதிக காலைாக பூட்டி கிடந்தது. பல தடகவ அதன் உரிகைைாளன்
விற்பகனக்கு விளம்பரம் சசய்தும் விற்பகனைாகவில்கல . அந்த
வட்டின்
ீ
உரிகைைாளன் பீட்டர் அல்யபான்யசா என்பவன்
சசாந்தத்தில் சதாட்டத் சதாழில் சசய்தவன் .திருைணம் சசய்து சில
வருடங்களில் விவாகரத்து சசய்தவன். அவனுக்குப் பிள்களகள்
இல்கல. அவன்
பிறந்தது யபார்த்துகல்லில் உள்ள லிஸ்பன் நகரில். கனடாவுக்குப் பல
வருடங்களுக்கு முன்யப புலம் சபைர்ந்து, தனது
ககத் திறகைகைப் பாவித்து
சசாந்த முைற்ச்சிைில் வடுகளில்
ீ
ைலர்த் யதாட்டங்ககள, உருவாக்கிக்
சகாடுத்து, பராைரித்து வரும் பிஸ்னஸ் சசய்தவன். அயதாடு GAY என்ற
ஒரு பால் யகளிக்கக விடுதி ஓன்று நடத்தி வருபவன் . அதில்
அவனுக்கு நல்ல வருைானம். ஆறு வருடங்கள் எனது பக்கத்து வட்டில்
ீ
வாழ்ந்து, அதன் பின் பக்கத்து ஊரான ைில்டனில் சபரிை
வடு
ீ ஒன்கறத் யதாட்டத்யதாடு வாங்கிக் சகாண்டு சசன்று விட்டான்.
இந்த விபரம் எனக்கு வடு
ீ வாங்கி
சகாடுத்த ரிைல் எஸ்யடட் எசஜன்ட் ரகுவரன் சசான்னார்.

பீட்டருக்கு ைில்டன் வடு
ீ ரகுவரன் வாங்கிக் சகாடுத்ததால் அவகனப்
பற்றி முழு விபரமும் ரகுவரனுக்குத் சதரியும் .

லிஸ்கார் வதிைில்
ீ
உள்ள 13 இலக்க பீட்டரின் வட்கட
ீ
விற்றுத் தரும்படி
பீட்டர் தன்கன யகட்டதாயும், விற்றால் தனக்கு ஐந்து
விகிதம் சகாைிசன் தருவதாக அவன் சசான்னான் என்றார் ரகுவரன் .
அந்த வட்கட
ீ
ஒரு வருடம் விளம்பரம் சசய்தும் ஒருவரும் அந்த
வட்கட
ீ
வாங்க வரவில்கல என்றார் ரகுவரன்
எனது வட்டுக்கும்
ீ
அவர் வட்டுக்கும்
ீ
இகடயை ஆறடி உைரைான கம்பி
வகல யபாட் யவலி இருந்தது . அந்த வட்டுத்
ீ
சதாட்டத்தில் நடப்பது
சதரியும்

.

எனது வட்டின்
ீ
பின் யதாட்டத்திலும் பார்க்க

வட்டின்
ீ
பின் யதாட்டம் சபரிைது. அந்தத்

13 இலக்க

யதாட்டத்தில் அப்பில், சசரி,

பீச், ப்ளம் ைரங்கள் உண்டு. சிறு தண்ணர்ீ தடாகமும் உண்டு, புல்
சவட்டும் ைந்திரம்., சதாட்டம்
யபான்ற

சசய்யும் கத்தி, யகாடாரி, அலவாங்கு

கருவிகள், உர மூட்கடகள் கவக்க ஒரு சிறு யதாட்ட

குடிகச (Garden Hut) அந்த யதாட்டத்தில் உண்டு.
ைறுபக்கத்தில் வடுகள்
ீ
இல்கல .
காலைாய் இருந்து வருகிறது

அந்த வட்டுக்கு
ீ

13 இலக்க வடு
ீ விற்பகனக்கு பல

பக்கத்து வட்டில்
ீ

ஒருவரும் வசிக்காத

படிைால் என் வட்டில்
ீ
டிவிகை சத்தம் யபாட்டு கவத்தாலும், அடிக்கடி
என் ைகள் கைதிலி பிைாயனா வாசித்தாலும். நண்பர்ககள நான் கூட்டி
பார்ட்டி கவத்தலும், என் லப்சறாடர் சாதி நாய் இனவா

சத்தம்

யபாட்டு குகரத்தாலும் ஏன் என்று யகள்வி யகட்பார் ஒருவரும்
இல்கல. இன்வா திறகைைாக சைாப்பம் படிக்கும் சாதிகைச்யசர்ந்த

நாய். லப்சறாடர் ைாகாணத்தில் யவட்கட ைாட அந்த நாகைப்
பாவிப்பதுண்டு

.

நான் என் ைகனவி யரணுக்கா. என் 16 வைது ைகன் ரயைஷ் , 14 வைது
ைகள் கைதிலி

என் ைகளின் லயபாரயடார் நாய் இன்வா ஆகியைார்

நாள், நட்சத்திரம். யநரம் பார்த்து, பால் சபாங்கி, ஐைர் வந்து பூகச
சசய்தபின் 12 இலக்க

வட்டுக்கு
ீ

குடிபுகுந்யதன்

எனது நண்பர்கள்

சின்கனைா, சசல்கலைா குடும்பஙகள். சபாலீஸ்காரனாக
யவகலசசய்யும் சின்கனைாவின் தம்பி கண்ணனும்

குடிபுகுந்த

நாள் வந்திருந்தார்கள் . பகல் யபாசனத்கத சரவணபவனில் ஓடர்
சகாடுத்து எல்யலாகரயும்

திருப்தி படுத்தி ைகிழ்வித்யதன்.

இகடயை ஆறடி உைரைான கம்பி வகல யபாட்ட யவலி இருந்தது . அந்த
வட்டுத்
ீ
சதாட்டத்தில் நடப்பது சதரியும் . எனது வட்டின்
ீ
பின்
யதாட்டத்திலும் பார்க்க 13 இலக்க வட்டின்
ீ
பின் யதாட்டம் சபரிைது.
அந்தத் யதாட்டத்தில் ஆப்பில், சசரி, பீச், ப்ளம் ைரங்கள் உண்டு. சிறு
தண்ணர்ீ தடாகமும் உண்டு, புல் சவட்டும் ைந்திரம்.,
சதாட்டம் சசய்யும் கத்தி, யகாடாரி, அலவாங்கு
யபான்ற

கருவிகள், உர மூட்கடகள் கவக்க ஒரு சிறு யதாட்ட

குடிகச (Garden Hut) அந்த யதாட்டத்தில் உண்டு.

அந்த வட்டுக்கு
ீ

ைறுபக்கத்தில் வடுகள்
ீ
இல்கல . 13 இலக்க வடு
ீ விற்பகனக்குப் பல
காலைாய் இருந்து வருகிறது

பக்கத்து வட்டில்
ீ
ஒருவரும் வசிக்காத

படிைால் என் வட்டில்
ீ
டிவிகை சத்தம் யபாட்டு கவத்தாலும், அடிக்கடி
என் ைகள் கைதிலி பிைாயனா வாசித்தாலும். நண்பர்ககள நான்
கூட்டி பார்ட்டி கவத்தலும், என் லப்சறாடர் சாதி

நாய் இன்வா சத்தம் யபாட்டுக் குகரத்தாலும் ஏன் என்று யகள்வி யகட்பார்
ஒருவரும் இல்கல. இன்வா திறகைைாக சைாப்பம் படிக்கும்
சாதிகைச்யசர்ந்த நாய். லப்சறாடர் ைாகாணத்தில் யவட்கடைாட அந்த
நாகைப் பாவிப்பதுண்டு

.

நான் என் ைகனவி யரணுக்கா. என் 16 வைது ைகன் ரயைஷ் , 14 வைது
ைகள் கைதிலி

என் ைகளின் லப்யராயடார் நாய் இன்வா ஆகியைார் நாள்,

நட்சத்திரம். யநரம் பார்த்து, பால் சபாங்கி, ஐைர் வந்து பூகச சசய்தபின்
12 இலக்க வட்டுக்கு
ீ
குடிபுகுந்யதன்

எனது நண்பர்கள் சின்கனைா,

சசல்கலைா குடும்பஙகள். சபாலீஸ்காரனாக யவகலசசய்யும்
சின்கனைாவின் தம்பி கண்ணனும்

குடிபுகுந்த நாள் வந்திருந்தார்கள்

. பகல் யபாசனத்கதச் சரவணபவனில் ஓடர் சகாடுத்து
எல்யலாகரயும் திருப்திப் படுத்தி ைகிழ்வித்யதன்.
அந்த குடிபுகு விழாவுக்கு எனக்கு வடு
ீ வாங்கி சகாடுத்த ரிைல்
எஸ்ட்யட ஏஜன்ட் ராகவன் வந்திருந்தார். அவர் அந்த வதிைில்வ்
ீ
வாலழும் என் நண்பர்கள் சின்கனைாவுக்கும் , சசல்கலைாவுக்கும்
குகறந்த விகலைில் வடு
ீ வாங்கிக் சகாடுத்தவர். அவர்கள் இருவரும்
அந்த வதிைில்
ீ
எனக்கு முன்யப குடி வந்து விட்டார்கள். அவர்கள்
மூலம் எனக்கு ராகவன் அறிமுகைானவர்

ராகவன் அந்த பகுதி பற்றி

நன்கு அறிந்து கவத்திருந்தார்.

என் வட்டுக்கு
ீ

அருயக ஒரு கல்லூரி. பக்கத்தில் பஸ் ஸ்டாப்.

வட்டுக்கு
ீ
முன் ஒரு பார்க்.

சுைார் அகர கி ைீ தூரத்தில்

யசர்ந்த கந்கதைா என்பவர் நடத்தும்
என்ற ைளிககக் ககட.

காகரநககர

“கந்கதைா குயராசரி

நடந்யத யபாய் சாைான்கள் வாங்கலாம்.

இப்படி நல்ல

வசதிகள் உள்ள பகுதி அது . அந்த வதிைல்
ீ

வாழ்பவர்கள் சிலர்

ஐயராப்பிைர்கள். இரண்டு வட இந்திைர்கள்.

இரண்டு என் தைிழ் நண்பர்களின் குடும்பம். சின்கனைைா
பருதித்துகறவாசி. ைற்றவர் சசல்கலைா
என் சசாந்த ஊர் புயலாலி . ஆகயவ

கரசவட்டிகை யசர்ந்தவர் ,

நாங்கள் மூவரும் வடைராட்சி

என்பதால் எங்களுக்குள் நல்ல உறவு இருந்தது

. அயதாடு மூவரும்

பருத்தித்துகற ஹார்ட்லி கல்லூரிைில் படித்யதாம் . அவர்கள்
இருவரும் எனக்கு சீனிைர்கள்

. அயதாடு நாங்கள்

சகாழும்பு பல்ககலகழகத்தில்

படித்து பட்டம் சபற்றவரகள்.

மூவரும் தனிைார் அசைரிக்க. கயனடிை
சசய்பவர்கள். அவர்களின் ஒவ்சவாரு
எனக்கும் என் ைகனவிக்கும்
யபால் என் வட்டுக்கும்
ீ
டபுள்

மூவரும்

நிறுவனங்களில் சதாழில்
குடும்பத்திலும்

இரு கார்கள்.

இரண்டு கார்கள். அவர்கள் வட்கட
ீ
கராஜ்கள் உண்டு.

வட்டுக்கு
ீ
சசன்ற அடுத்த நாயள எங்கள் நாய்

இன்வா தன்

ககவரிகசகை காட்டத் சதாடங்கி விட்டது.
சவளிைில் எங்கள் வட்டுத்
ீ
யதாட்டத்தில் உள்ள யவலி அருயக யபாய்
நின்று அடுத்த வட்டுத்
ீ
யதாட்டத்கதப் பார்த்துத் சதாடர்ந்து குகரக்கும்.
நான் முன்பு இருந்த வட்டுத்
ீ
யதாட்டத்தில் யதாட்டத்தில்
குருவி, முைல்.ந, அணில் ஆகிைவற்கறக் கண்டு இன்வா குகரப்பதுண்டு
. ஆனால் இந்தப் புது வட்டில்
ீ
அகவ இல்லாத யபாதும் சவலிக்கு
அருயக யபாய் நின்று.
ஊகள விட்டுக்

அடுத்த வட்டுத்
ீ
யதாட்டத்கதப் பார்த்து

குகரக்கும். இன்வாவின்

இருந்தது. ஆட்கள் இல்லாத அந்த

சசைல் எனக்கு அதிசைைாக

பக்கத்து வட்டுத்
ீ
யதாட்டத்கதப் பார்த்து அப்படி
ஏன் இன்வா குகரக்க யவண்டும்?. அது எனக்கும் என்
ைகனவிக்கும் புரிைாத புதிராக இருந்தது

.

ஒரு நாள் சின்கனைாவின் தம்பி யபாலீஸ்காரனாக இருக்கும் கண்ணன்,
என் வட்டுக்கு
ீ
வந்தார். அவர் வந்திருந்த யபாது இன்வாவின்

சசைகல

கண்டு ஆச்சரிைப்பட்டார். தான் இகதப் பற்றி சைாப்பம் மூலம்
துப்பறியும் யபாலீஸ் நாய்ககளப் பைிற்ச்சிப்பவயராடு இன்வாவின் நடத்
கதப் பற்றிப் யபசி, அது ஊகளைிட்டுக் குகரப்பதன்

காரணத்கத

அறிவதாகா சசான்னார் .
“கண்ணன் ஒருவரும் இல்லாத அந்த வட்டில்
ீ
யபய்
பிசாசு இருப்பகதக் கண்டு, இன்வா ஊகளைிட்டுக் குகரக்கிறதாக்கும்.
ைனித கண்களுக்குத் சதரிைாத யபய் நாைின் கண்களுக்குத் சதரிைலாம்
அல்லவா”

என்யறன்.

அவர் சிரித்தப்படி” என்ன உங்களுக்குப் யபய்
பிசாசில் நம்பிக்கக இருக்குது யபாலத் சதரிகிறது “ என்றார் .

“அப்படி ஒன்றும் இல்கல கண்ணன். ஒரு ஊகம் தான்” என்று
ைழுப்பியனன்

****
நான் 12 இலக்க வட்டில்
ீ
குடி புகுந்த ஒரு ைாதத்தில் ராகவன்
பீட்டயராடு என்கனச் சந்திக்க வந்தார் . பீட்டர் வந்த காரணம் தன்
வட்கட
ீ
என்கனக் குகறந்த விகலக்கு வாங்கச் சசால்லிக் யகட்பதுக்கு.

பீட்டர் எல்யலாயராடும் சிரித்துச் சிரித்து அன்பாகப் யபசினார். தாடி
கவத்திருந்த அவருக்கு வைது சுைார் அறுபது இருக்கும். முக்கிைைாக
அவர் என் ைகன் ரயைகச சதாட்டுத் தடவிப் யபசிை விதம் என்
ைகனவிக்கும் எனக்கும் பிடிக்கவில்கல. முடிவில் என் ைககனயும்
என்கனயும் ன் வட்டுக்கு
ீ
வரும் படி பீட்டர்
அகழப்பு விட்டுச் சசன்றார்

. என் ைகனவிக்கு

பீட்டர் அகழப்பு விடவில்கல. அவளுக்கு
அந்த ைனிதகனப் பிடிக்கவில்கல .

****
பீட்டர் வந்து சசன்ற சில நாட்களுக்குப் பின். கசரன் சத்தத்யதாடு
நான்கு யபாலீஸ் வாகனங்கள் 13 இலக்க வட்டுக்கு
ீ
முன் வந்து நின்றது.
அன்று சனிக்கிழகை என்ற படிைால் நான் வட்டில்
ீ
இருந்யதன். அந்த
வட்டின்
ீ
முன் கதவு பூட்கட உகடத்து இரு யபாலீஸ் நாய்கயளாடு
வட்டுக்குள்
ீ
சசன்று யதடி. அதன் பின் வட்டின்
ீ
பின்
சதாட்டத்துக்கு யபாலீஸ் நாய்களுடன் சசன்றார்கள் . சிவப்பு
யராஜாக்கள் பூத்துள்ள இடத்கத சில
நிைிடங்களில் யதாண்டுவகதக் கண்யடன். ஒரு ைணி யநரத்தில் நான்கு
சிகதந்த

அழுகிை

உடல்ககள யராஜாச் சசடிகளுக்கு அடிைிலிருந்து கண்டு எடுத்தனர். அகத
என் வட்டுத்
ீ
யதாட்டத்திலிருந்து பார்த்த நானும் என்
ைகனவியும் திககத்து நின்யறாம் .
லிஸ்கார் வதிைில்
ீ
வதிைில்
ீ
வசிப்பவர்கள் என் வட்டில்
ீ
கூடி நின்றனர் .
அந்த கூட்டத்தில் ஒருவர் என்னிடம் வந்து

“முரளி ஒரு நல்ல வடு
ீ கிகடக்காைலா ஒரு
சகாகலகாரன் வட்டுக்குப்
ீ
பக்கத்தில் வடு
ீ வாங்கி இருக்கிறீர்கள்.
யவறு இடம் உங்களுக்கு கிகடக்கவில்கலைா”? என் வதிைில்
ீ
வசிக்கும் யஜாஷி என்ற இந்திைர் என்கனக் யகட்டார்.

“என்ன யஜாஷி சசால்லுகிறீர்.

“ இக்ந்த
ஊரில்

இரு இந்திைர், ஸ்ரீ லங்கன் , ஒரு பாக்கிஸ்தானி காணாைல் யபான

து என்று எங்களுக்கு சில ைாதங்களுக்கு முன்யப சதரியும் . ைகறந்த
அவர்கள் ஒயர பால் ஆண் யசர்க்ககைாளர்கள் என்பது யபாலீசின்
சந்யதகம். அதனால் யபாலீஸ் பீட்டரின் யகளிக்கக கிளப்கப
அவதானித்து வந்தனர் . பீட்டர் ஒரு யக என்பது யபாலீசுக்குத் சதரிை
வந்தது . அவர் யைல் சந்யதகம் வலுத்தது . அகத அறிந்த பீட்டர்
இந்த இடத்திலிருந்து ைில்டனுக்கு வடு
ீ வாங்கிப் யபாய்
விட்டார் ைகறந்த அவர்களின் அழுகிை உடல்ககள உங்கள்
பக்கத்து வட்டுத்
ீ
யதாட்டத்திலிருந்து யபாலீஸ் இப்யபாது யதாண்டி
எடுத்து இருக்குது.
உங்கள் நாயுக்கு எங்கள் பாராட்டுக்கள்” என்றார் யஜாஷி.
“அட கடவுயள இந்த சகாகலகாரன் பீட்டர்

வட்டுக்குப்
ீ
பக்கத்திலா என்

வடு
ீ இருக்க யவண்டும்”? என்றது என் ைனம்
“ உைக்குத் சதரிைாது பீட்டர் ஒயர பால் ஆண் யசர்க்கக விரும்பி.
அதனால் அவனின் ைகனவி அவகனப் பல வருடங்களுக்கு முன்
விவாகரத்து சசய்து விட்டாள் பீட்டருக்குத் சதன்

கிழக்கு ஆசிைாவிலிருந்து புலம் சபைர்ந்து வந்தவர்கள் சைல் ஒரு வித
இனத் துயவசம் . அவர்ககள சாைர்த்திைைாக அவர்ககள
தன் கிளப்புக்குக் கூப்பிட்டுப் பழகி அதன் பின் அவர்ககள
வட்டுக்கு
ீ
ஆகழத்து , குடிக்கக் சகாடுத்து தன் இச்கசகைப் பூர்த்தி
சசய்து சகாகல சசய்து தன் வட்டில்
ீ
புகதத்து இருக்கிறான். அப்யபாது
உங்கள் வட்டின்
ீ
முன்கனை சசாந்தக்காரர் வில்லிைம்ஸ் ,சில
ைாதங்களாக குடும்பத்யதாடு அசைரிக்கா யபாைிருந்தார் .
அது பீட்டருக்குக்

சகாகல சசய்து யதாட்டத்தில் இரவில் புகதக்க

ஏதுவாக இருந்தது” யஜாஷி சசான்னார் .
“நல்ல காலம் நான் அந்த வட்கட
ீ
வாங்கவில்கல.. அந்த வட்டின்
ீ
இலக்கம் என்கனத் தடுத்து விட்டது” என்யறன் நான் .
யஜாடி சசான்னகத எங்கள் குடும்பத்தால் நம்ப முடிைவில்கல.
“அப்பா இகத எல்லாம் என்ன ராகவன் ைாைா எங்களுக்கு
சசால்லவில்கல “? ரயைஷ் யகட்டான்
: ைகன் இசதல்லாம் பிஸ்னஸ்.
வடு
ீ விற்கும் ரிைல் எஸ்யடட் ஏஜன்ட் பக்கத்து வட்கடப்
ீ
பற்றிச் சசால்ல
ைாட்டார். அது எங்கள் ஊரிகல தான் பக்கத்து வடுட்
ீ
காரனின் சாதி,
ைதம், யவகல குடும்பம் பற்றி விசாரித்து வடு
ீ வாங்குயவாம்” என்யறன்
நான்.

அடுத்த நாள் என் ைகனவி யரணுக்கா எனக்குச் சசான்னாள் “அத்தான்
எனக்கு இந்த வடு
ீ பிடிக்கவில்கல. சகதிைிகல இந்த
வட்கட
ீ
விற்றுப் யபாட்டு யவறு இடத்துக்குப் யபாயவாம்”
“ஏன் யரணு?

“ நாங்கள் ஒரு சுடகலக்குப் பக்கத்தில் சீவிக்க முடிைாது . எனக்கு இந்த
வடு
ீ யவண்டாம்”
ரயைஷும் , கைதிலிலயும் “ஓம் அப்பா, அம்ைா சசால்வது சரி” என்று
அவள் பக்கம் சாய்ந்தார்கள். . இன்வாவும் தனது சம்ைதத்கதத்
சதரிவித்து என்கனப் பார்த்துக் குகரத்தது

நான் பின்பு அறிந்யதன் பீட்டர் ககது சசய்ைப்பட்டு வழக்கு சில ைாதம்
நடந்து கனடாவில் ைரண தண்டகன இல்லாத படிைால்
பீட்டருக்கு

நீண்ட ஆயுள் தண்டகன விதிக்கப்பட்டது.

(ைாவும் உண்கை கலந்த புகனவு)
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