
WOMAN (1) - I Know You Are Heart Broken
ெப� (1) - உ�க� இதய� உைட��வ��டதாக
என��� ெத���

ெப�ேண, ேக�. ெப�ேண, ேக��க�. ந��க� மன� உைட�தி��பைத
நா� அறிேவ�. ந��க� மன�ேசா�வைட���ள ��க�. ந��க� வ�ர�திய��
இ��கிற��க�. உன�� எ�ன ெச�வ� எ�� ெத�யவ��ைல. ந��க�
உ�க� வா��ைகைய ெவ��கிற��க�.உ�க� வா�நா� ��வ�� ந��க�
க�ட�ப�கிற��க�. உ�க��� எதி�கால� இ�ைல. ந��க�
����ெகா�கிற��க�, வா��ைக எைத� ப�றிய�? நா� ஏ� ஒ� ெப�? ஏ�
எ�ைன மன�தனா�க ��யவ��ைல? ஒ� மன�தனாக, அவ�க� எ�ன
ெச�கிறா�க� எ�� பா��க�! நா� எ��மி�ைல. ஏ� உலக� ��வ��
உ�ள ஆ�க�, ெப��பாலான ஆ�க�, ெப�கைள ஒ���கிறா�க�?

ஏ� உலக� ��வதி�� உ�ள மன�த�க�, ெபா�லாதவ�கைள
ஒ���கிறா�க�, ஏ� அவ�க��� ஒேர மன� இ��கிற�.? ெப�கைள
இழிவாக� பா���� அ�த மன�! ஏ� ெப�கேள அைத ஏ���ெகா��
நா�க� ஒ��மி�ைல எ�� ��கிறா�க�? நா�க� இர�டா� நிைல
எ�� அவ�க� ந��கிறா�க�. நா� மன�த��� அ�பண��தவ�க�.
மத�க� ஏ� ஒ� மன�த��� கீ� எ�� ெசா�கிற�? இ� உ�ைமயா?
உ�ைன பைட�த� யா�? எ�ற ேக�வ� வர ேவ���. ந��க� ஏ�
பைட�க�ப���க�? யா� ந�? ந��க� எதனா� ஆன��க�?
உ�க� எதி�கால� எ�ன? உ�க� ேநா�க� எ�ன? எ�லா� வ�ல கட��,
த�ைத கட�� ��கிறா�, அவ� உ�ைன ேநசி�பதா� உ�ைன
உ�வா�கினா�. இ�த அ�� எ�ேக? ந��க� அைத பா��க ��யா�. ந��க�
க�ட�ப�கிற��க�, உ�க� எதி�கால�ைத உ�களா� பா��க
��யா�.எனேவ, ேக��க�. ெப�ேண, ேக�. எ�லா� வ�ல இைறவ�
ெதள�வாக� ��கிறா�, அறிவ��ைமயா� ம�க� இற�கிறா�க�.
கட�ள�டமி��� உ�க��� இ�த அறி� ேதைவ. உ�க��� உ�ைம
ேதைவ.

எனேவ ேக�. கட�� ெசா�வைத ஏ���ெகா�. ப��ன� ந��க� ஒ�
அ��தமான எதி�கால�ைத� கா�ப��க�. அ�ேபா� உ�க� ��த� க�க�
திற���. அ�ேபா� ந��க� ஒ��க�பட மா���க� எ�பைத ந��க�
கா�ப��க�.உ�ைமய��, உ�க��� சிற�த எதி�கால� உ�ள�. அ�ேபா�
ந��க� ஆ�கைள வ�ட தா��தவ� அ�ல எ�� பா��ப��க�. ந��க�
வ�ைளயா�வத�� ஒ� ெப�ய ப�� இ��பைத ந��க� கா�ப��க�. ப�ற�
உ�க��� ஏராளமான வா��ைக இ��பைத ந��க� கா�ப��க�. எனேவ
ெப�ேண, தய�ெச�� ேக��க�. கட�ள�� வா��ைதைய ஏ���ெகா�,
அ�ேபா�, உ�க� ��தலி� க�க� திற���. உ�க� வா��ைக ஒ� �திய
வா��ைகைய� ெபற ஆர�ப����.அதனா� உ�க� வா��ைக நி�மதியாக
இ����. உ�க� இதய� அைமதிைய அ�பவ����. த�ைத கட��
உ�க���� ெகா���� அைமதி. ப�தாவாகிய ேதவ� உ�கைள
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ேநசி�கிறா�, அதனா� அவ� ஒ� மன�தன�� வ�வ�ைத எ��க��,
சி�ைவய�� பா�ப�� இற�க�� தன� வா��ைதைய அ��ப�னா�

இ�த மன�த� இேய� கிறி�� எ�� அைழ�க�ப�கிறா�. ஆனா�
உ�ைமய��, அவ� கட��. அவ� கட�ள�டமி��� வ�தவ�. எனேவ அவ�
உ�ைமய�� கட�� எ�பைத அைனவ���� ெத�ய�ப���வத�காக
அவ� இற�� ம���� உய���ெத��தா�. அவ�ைடய ��ப�ைத��,
தியாக�ைத�� ஏ���ெகா�பவ�க�, அவ�க�ைடய பாவ�க�
க�வ�ப��. உ� பாவ� ெப�ேண, ேக�, க�வ�ப��. ந��க� எ�த பாவ�
ெச�தி��தா��, ெப�யதாக இ��தா�� ச�, சிறியதாக இ��தா�� ச�, .
இேய� கிறி�� உ�க� பாவ�கைள� க��வா�. அ�ேபா�தா� ந��க�
நி�மதியாக இ��க ����. அைமதி வரலா�. பாவ� ெவள�ேய�� ேபா�
ம��ேம கட�ள�� அைமதி உ�க� இதய�தி� �ைழ��. அதனா�தா�
த�ைத கட�� கட�ள�� வா��ைதைய தியாக� ெச�தா�, ேம�� அவைர
கட�ள�� மக� எ�� அைழ�தா�. கட�ள�� ஒேர ேபறான �மார�,
ஏென�றா� அ� ஒ� மன�தன�� வ�வ�ைத எ���, ��ப�ப��,
உ�க��காக ம��க, த�ைத கட�ள�டமி��� வ�த கட�ள�� வா��ைத.
��ப�ைத� ெப��க�. இேய� கிறி��வ�� பலிைய� ெப��க�. இேய�
கிறி��வ�� நாம�ைத ந���க�. கிறி�� எ�றா� அப�ேஷக�
ெச�ய�ப�டவ�, இர�சக�, ேமசியா. எனேவ, இ�த ெஜப�ைத ��
மன�ட� ெசா���க�, இ�ேபா� உ�க��� அைமதி கிைட���!

ந�றி, ஆ�டவ� இேய�

Video Link: https://youtu.be/swwO0-p8n1M
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