
லிசாவும் அவளது 
இரகசியமும்

ஆதரவாளர்

பெணகள் மறுமலர்சசி நிலலயம்
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ஒன்பது வயது சிறுமியான லீசாவுக்கு 

்பாடுவததன்ால் மிகவும் ்பிடிக்கும். 

வடீ்டில் மாலையில் த்பற்்ார் இரவு 

உணவு தயாரித்துக் தகாண்டிருக்கும் 

்வலளயில், ்பளளளிப் ்பாடஙகலள 

முடித்துவிட்டு லீசா தன தஙகசசிப் 

்பாப்்பாவிடம் ்பாடிக் தகாண்டிருப்்பாள.



2

ஒரு நாள இரவு உணவின்்பாது, 

த்பற்்ார் லீசாவிடம் அவளது ஜின 

மாமா தம் அலுவல் காரணமாக சிை 

நாளகள தஙகளுடன வந்து தஙகப் 

்்பாவதாக கூ்ினார்கள. ஜின மாமா 

லீசா தாயாரின இலளய தம்்பியாவார்.
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சிை நாளகளுக்குப் ்பி்கு, ஜின 

மாமா வந்து ்சர்ந்தார். வடீ்டி்ை்ய 

குடும்்பத்துடன விலளயாடக்கூடிய 

்பரம்பதம் ்்பான் விலளயாட்டு 

உ்பகரணஙகலள அவர் தம்முடன 

தகாண்டு வந்தார்.
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லீசா தம் மாமாவுடன இவறல் 

விலளயாடத் ததாடஙகினாள.
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இரவு உணவுக்குப் ்பின, ்பரம்பதம் 

விலளயாடுவது வழக்கமாகிப் ்்பானது.
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ஒரு மாலையில் வழக்கம்்்பால் 

லீசா தன தஙகசசிப் ்பாப்்பாவுடன 

்பாடிக் தகாண்டிருந்தலத ஜின மாமா 

தசவியுற்ார். இவள எத்துலனத் 

தி்லமயானவள எனறு ஜின மாமா 

லீசாவின த்பற்்ாரிடம் புகழந்தார்.
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ஜின மாமா லீசாலவப் ்பாராட்டி 

அவளுக்குப் ்பரிசு வழஙகினார்.
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லீசா மிகவும் அகமகிழந்து தன 

மாமாவுக்கு நன்ி கூ்ினாள.
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ஒரு நாள, லீசா தனது வடீ்டுப் 

்பாடஙகலள தனது அல்யில் 

முடித்துக்தகாண்டிருக்கும்்்பாது, ஜின 

மாமா அவள அல்க்குள புகுந்தார். 

அவர் தனது வடீ்டுப்்பாடத்திறகு உதவ 

முடியும் எனறு அவளளிடம் கூ்ினார்.
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ஜின மாமா அவளுக்கு அருகில் அமர்ந்தார். 

லீசா தசய்துமுடித்த வடீ்டுப் ்பாடஙகலள 

சரி்பார்த்து, அலவ அலனத்லதயும் சரியாக 

தசய்ததறகாக  அவள லகலயத் தட்டி 

உறசாகப் ்படுத்தினார்.
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ஜின மாமா தனக்கு வடீ்டுப் ்பாடஙகள தசய்ய 

உதவியதாக, இரவு உணவின ்்பாது லீசா தன 

த்பற்்ாரிடம் கூ்ினாள. அவளது த்பற்்ார் 

மகிழசசி அலடந்தனர். இதனால் தஙகளுக்கு 

வடீ்டு்வலைகலளச தசய்வதறகும், இரவு 

உணவு தயாரிப்்பதறகும், லீசாவின தஙகசசிப் 

்பாப்்பாலவக் கவனளித்துக் தகாளவதறகும் 

முனனலர விட இனனும் அதிக ்நரம் 

கிலடத்திருப்்பதாக நில்வு தகாண்டார்கள.
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இதன ்பி்கு, ஜின மாமா ஒவதவாரு 

மாலையும் லீசாவின அல்க்கு வந்து 

அவளளின வடீ்டுப் ்பாடஙகளுக்கு உதவி 

தசய்வலத வாடிக்லகயாகக் தகாண்டார். 

லீசா ஜின மாமாவுடன அதிகமாகப் ்்பச 

ததாடஙகினாள.
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ஜின மாமா தன லகலய லீசாவின 

்தாளளில் ்்பாட்டார். “நீ அனபுக்குரியவள” 

என்ார் ஜின மாமா. லீசா மகிழசசி 

அலடந்தாள.
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ஒரு நாள, லீசா தன வடீ்டுப் ்பாடஙகலளச 

தசய்து தகாண்டிருந்த ்்பாது, அல்க்குள 

புகுந்த ஜின மாமா அல் கதலவச 

சாத்தினார்.
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வழக்கம் ்்பால் லீசாவின ்பக்கத்தில் 

அமர்ந்தார் ஜின மாமா. ஆனால், இம் 

முல் அவர் லக அவள ததாலடலயத் 

ததாட்டது.
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“இது தவறும் விலளயாட்டுதான... நீ 

என அனபுக்குரியவள அல்ைவா...!” 

என்ார் ஜின மாமா. லீசாவுக்கு அவர் 

தசய்லக ்பிடிக்கவில்லை. ஆக்வ, விைக 

முயன்ாள. அவர் அவளளிடம் “இலதப் ்பற்ி 

நீ யாரிடமும் தசால்ை முடியாது, ஏதனனளில் 

அவர்கள உனலன நம்்ப மாட்டார்கள.”
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மறுநாளும் அதறகுப் ்பி்கும் இது்்பாை்வ 

நடந்தது. லீசாவுக்கு எனன தசய்வததன்் 

ததரியவில்லை. அவள ்பயந்திருந்தாள. 

இப்த்பாழுது எல்ைாம் அவள தன 

தஙகசசிப் ்பாப்்பாவிடம் ்பாட்டுப் ்பாடி 

விலளயாடுவதில்லை.
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“உனக்கு ஏதும் ்பிரசசலனயா? 

தகாஞச நாளாக நீ ்பாட்டுப் ்பாடி நான 

்கட்கவில்லை்ய.” அம்மா விசாரித்தார். 

லீசா தமௌனமாக இருந்தாள. மாடி ்படியில் 

நினறு தகாண்டிருந்த ஜின மாமா தனலன 

கவனளிப்்பலத அவள உணர்ந்தாள.
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்படிகளளிைிருந்து இ்ஙகி வந்த ஜின மாமா 

“இனல்ய இரவு உணவு எனன?” எனறு 

வினவினார். லீசாவின அம்மா சிரித்துக் 

தகாண்்ட “்படீ்சா!” எனறு ்பதிலுலரத்தார்.
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இப்த்பாழுது எல்ைாம் லீசா ்பளளளியில் 

மிகவும் அலமதியாகக் காணப்்பட்டாள. 

“லீசா, உனக்கு எனன ஆசசு? ஏன அலமதியாக 

இருக்கி்? ஏன இப்த்பாழுது எல்ைாம் 

எஙகளுடன விலளயாடுவது இல்லை?” 

லீசாவின அனபுத் ்தாழி இராணி அவளளிடம் 

்கட்டாள. லீசா தவறும்ன தலையாட்டிவிட்டு 

கீ்ழ தலரலய ்நாக்கினாள.
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இராணி லீசாலவ உறறு ்பார்த்தாள. 

“நீ கவலையாக இருக்கி்ாய். ஏ்தனும் 

எனலன கவலை்யா அசச்மா தகாளளச 

தசய்தால், அலத நான யாரிடமாவது 

்பகிர்ந்துதகாளள ்வண்டும் எனறு என அம்மா 

தசால்ைியிருக்கி்ார். நான அலத ஒரு 

இரகசியமாக லவக்கக்கூடாது . ஆக்வ, உன 

கவலையின காரணத்லத எனனளிடம் கூ்ைா்ம!”
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சறறு ்நரத்திறகு ்பி்கு, இராணிலய ஏ்ிட்டுப் 

்பார்த்த லீசா “ஜின மாமா... அவசியமின்ி 

எனலனத் ததாடுகி்ார்... எனக்கு அது 

்பிடிக்கவில்லை. தினசரி மாலையில், என 

த்பற்்ார் சமயைல்யில் இரவு உணவு 

தயாரித்துக் தகாண்டிருக்கும் ்்பாது என 

அல்க்கு வரும் அவர் ஒவதவாரு முல்யும் 

இப்்படிச தசய்கி்ார். எனக்கு ்பயமாக 

இருக்கி்து.” எனறு கூ்ி அழுதாள.
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“இலத நீ உன த்பற்்ாரிடம் ததரிவிக்க 

்வண்டு்ம!” எனறு இராணி கூ்ினாள. 

“நான அப்்படிச தசால்ைிவிட முடியாது, 

காரணம் ஜின மாமாலவ அவர்களுக்கு 

மிகவும் ்பிடிக்கும். அ்தாடு, நான 

தசால்வலத அவர்கள நம்்ப மாட்டார்கள 

எனறு ஜின மாமா கூ்ினார்” என்ாள லீசா.
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வடீ்டிறகு வந்தவுட்ன்ய, இராணி, ைிசா 

தனனளிடம் தசானனலத தன தாய் திருமதி 

மாைாவிடம் கூ்ினாள. அதிர்சசியலடந்த 

இராணியின தாயார் லீசாவிறகு நான உதவுகி்்ன 

என்ார். திருமதி மாைா ்பினனர் ராணி 

மறறும் ைிசாவின வகுப்்பாசிரியரான திருமதி 

ஜுைியாலவத் ததாலை்்பசியில் அலழத்தார்.
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மறுநாள காலை ்பளளளியில், திருமதி 

ஜுைியா லீசாலவத் தம் அல்க்கு 

அலழத்துப் தமதுவாக ்்பசினார். 

நடந்தவறல் லீசா திருமதி  

ஜுைியாவிடம் விளக்கினாள.
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“லீசா, நீ தராம்்பப் ்பயந்திருப்்பாய். உன ஜின 

மாமா இப்்படிச தசய்திருக்கக் கூடாது. இலத 

நீ ஒரு இரகசியமாக லவத்திருக்காமல், 

ராணியிடம் தசானனது  நனலமக்்க. 

இலதத் தடுக்க இப்்்பாது ஒரு வழிலயக் 

கண்டு்பிடிப்்்பாம்.” என்ார் திருமதி ஜுைியா.
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திருமதி ஜுைியா லீசாவின த்பற்்ாலர 

உட்ன ்பளளளிக்கு வரவலழத்து 

நடந்தவறல் எடுத்துக் கூ்ினார்.
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லீசாவின த்பற்்ார் அதிர்சசியலடந்துளளனர். 

“உனக்கு இப்்படி நடந்தலதப்்பற்ி எனக்கு 

வருத்த்ம. எனக்கு இது ததரியாமல் 

்்பாய்விட்ட்த. ஜின மாமா இப்்படி நடந்து 

தகாண்டது மிகவும் தவறு. நீ இராணியிடமும் 

உன ஆசிரியரிடமும் இலத துணிவுடன ்பகிர்ந்து 

தகாண்டிருக்கி்ாய்” ஆதரவாக லீசாவின ்தாளளில் 

லக ்்பாட்டு அலணத்தார் அவளது தாயார்.
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லீசாவின தந்லத “நாஙகள இப்்்பா்த 

காவல் துல்யில் புகார் தசய்கி்்ாம். இனளி 

ஜின மாமா நம்முடன தஙக முடியாது. நீ 

எஙகளளிடம் கூ்ியது சரியான தசயல்தான. 

கவலை ்படா்த! அவர் உனலன ததாடர்ந்து 

ததால்லை தசய்யாமல் நாஙகள ்பார்த்துக் 

தகாளகி்்ாம்” என்ார்.
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லீசாவின த்பற்்ார் அவலளக் 

கட்டி அலணத்தனர்.
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நீஙகள இது ்்பான் தவ்ான ததாடுதலை 

சந்திக்க ்நர்ந்தால், அலத அசசமின்ி 

உஙகள நம்்பிக்லகக்குரியவர்களளிடம் 

்பகிர்ந்து தகாளளுஙகள. அலத இரகசியமாக 

லவக்க கூடாது.
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உஙகளுக்கு உதவ கூடிய உஙகள 

நம்்பிக்லகக்குரியவர்களளின த்பயர்கலள 

குமிழகளளில் எழுதவும்.
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