
WOMAN (2) -You Are Not  Just A Woman
ெப� (2) –ந��க� ஒ� ெப� ம��ம�ல

ெப�. ேக��க�, ந��க� ஒ� ெப� அ�ல!. ந��க�, ெப� ஒ� ெப�
அ�ல. எ�ன ஒ� அதி��சி அறி�ைக!! எ�ன ஒ� அதி��சி அறி�ைக!!
ஆனா� நா� வ�ள��வத�� ��, ெப�ண�� பாக� ஒ�றி�
ப�ரா��தைனைய� ேக��, ெசா�லிய���ப��க� எ�� ந��கிேற�.
எ�லாவ�றிலி���� ந�ைம� கா�பா��� ப�ரா��தைன. ந��க� அைத
ெச�தி��ப��க� எ�� ந��கிேற�. ந��க� அைத� ெச�யவ��ைல
எ�றா�, ச�வவ�லைம��ள கட�� உ�க���� வர உடன�யாக
அைத� ெச���க�. அ�ேபா�தா� உ�க� ��த� க�க� திற�க ����.
எனேவ தய�ெச�� அைத� ெச���க�. ந��க� அைத� ெச�தி��தா�,
நா� இ�ேக எ�ன ெசா�கிேற� எ�பைத ந��க� ����ெகா�வ ��க�.
இ�ேபா� ைபப�� - கட�ள�� வா��ைத ம��ேம ந��க� எதனா�
உ�வா�க�ப���க� எ�பைத ெதள�வாக� ��� ஒேர ��தக�. ந��க�
யா�?

உ�க� திைச எ�ன? எ��� இ�ைல, ேவ� எ�த ��தக�� ெதள�வாக
வ�ள�கவ��ைல, ந��க� யா�? ந��க� ஒ� ெப� எ��
அைழ�க�ப�டா��, உ�ைமய�� ந��க� ஒ� ெப� அ�ல. எள�ைமயாக�
ெசா�னா�, ந��க� ஒ� ஆவ�, ச�வவ�லைம��ள கட�� ஒ� ஆவ�ைய
உ�வா�கினா�. கட�� எ�ப� ஆவ�. எனேவ நா� அவைர ஆவ�ய���
உ�ைமய��� வண��ேவா�. அ�தா� க�டைள. கட�ைள ஆவ�ய���
உ�ைமய��� வழிபட ேவ��� எ�ப� க�டைள, உலக� ெச���
வ�த�தி� அ�ல உ�கள�ட� ஒ� ெப�ண�� உட� உ�ள�, ஆனா�
ந��க� ஒ� ெப� அ�ல. ந��க� ஒ� ஆ�மா!கட�� ஆவ�. கட�� ஒ�
ஆவ� அ�ல. கட�� எ�ப� ஆவ�. ,அவ� ஆவ�யானவ�, நா�க� அவ����
இ��கிேறா�, ந��க� கட�ளா� அவ�ைடய சாயலி�� சாயலி��
பைட�க�ப����கிற��க�. இ� ைபப�ள�� ெதள�வாக எ�த�ப���ள�.
கட�� அ�ள�ய ��தக� - ைபப��. கட�� த� ம�கள�ட� ெதள�வாக�
ேப�� ஒேர ��தக�. ந��க� ஒ� ஆ�மா ெகா��க�ப�ட ஒ� ஆவ�. ஒ�
ெப�ண�� உ����� ஆ�மா�� ஆவ��� உ�ளன. �மிய�லி���
ெச�ய�ப�ட�, அ� �மி��� தி����.

இ�ேபா� இைத மிக�� கவனமாக நிைனவ�� ெகா���க�! . ந� ஒ� ெப�
அ�ல. அதனா�தா� எ� உட� எ�கிற��க�. உ�க� உட� ஒ� ெப�ண��
உட�. எனேவ ஒ� மன�த� உ�ைமய�� ஒ� மன�தன�� உட���� ஒ�
ஆ�மா�ட� ஒ� ஆவ�யாக இ��கிறா�. த�ைதயான கட�� தன�
வா��ைதய�� �ல� எ�லாவ�ைற�� பைட�தா�. வா��ைத இேய�
கிறி��. இேய� கிறி�� த�ைத கட�ள�டமி��� வ�ததா�, த�ைத
கட�ள�டமி��� வா��ைத வ�த�, ப��ன� அவ� கட�ள�� ஒேர ேபறான
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�மார� எ��� ப���த ஆவ� எ��� அைழ�க�ப�கிறா�. எனேவ
அவ�க� �வ�� தன��ப�டவ�க�. அேத ேநர�தி�, அவ�க� ஒ��.
இ�தா� ம�ம�!! ப�தா கட��, கட�ள�� வா��ைத, கட�� ம���
ப���த ஆவ�யானவ�� ஒேர ேபறான மக� எ�� அைழ�க�ப�கிறா�,
அவ�க� ஒ��, ஆனா� அேத ேநர�தி�, அைவ ேவ�ப�டைவ. அைவ
ஒேர மாதி�யானைவ, அைவ தன��தன�யானைவ. ேம�� அவ�க�
ெசா�னா�க�: மன�த �ல�ைத நம� சாயலி�� சாயலி��
பைட�ேபா�.ேம��, மன�தைன��, அவ�கைள� பைட�ேபா�

ெப�. கட�ள�� உ�வ� எ�ன? கட�� ஆவ�
எனேவ ந��க� ஒ� ஆ�மா. ந��� ஆவ�யாகிய மன�த�� சம�. ஆனா�
ஒ� ��கியமான பண�ைய� ெச�வத�� வ��தியாசமாக� ெசய�பட
உ�க��� ெவ�ேவ� உட�க� உ�ளன. ��கியமான �றி�ேகா�.
கட�� ஆதாைம� பைட�தேபா� மன�தைன� பைட�தா�., கட��
அவ��� ஒ� உடைல� ெகா��தா�, ப��ன� அவ� ஏவாைள� பைட�தா�,
அ��� ஒ� மன�தனாக, ஆனா� ஒ� ெப�ண�� உட�ட�, ஒ�
ெப�ண�� உட�ட�, அவ� இர�ைட�� ெசா�னா�. ந��க� இ�வ��,
�� �மிய�� ம��� ஆதி�க� ெச����க�. எனேவ உ�ைமய��
மன�த�களான ஆ� ம��� ெப� இ�வ�� உ�ைமய�� ெவ�ேவ�
உடலி� உ�ள ஆவ�க�. இ�வ���� �� �மிய�� ம��� ஆதி�க�
ெகா��க�ப���ள�. இேய� கிறி�� எ�லாவ�ைற�� பைட�தா�.
த�ைத கட�� இேய� கிறி��வ�� �ல� அைன�ைத�� பைட�தா�.
எனேவ, ந��க� - ஒ� ெப� அ�ல, ஆனா� ந��க� ஒ� மன�த�. ஒ�
ெப�ண�� உடலி� ஆவ�யாக இ���� ஒ� உய��ன�. ேம�� கட��
உ�ைன ேநசி�கிறா� !! உ�க���� அேத உ�ைமக� உ�ளன.ஒ�
மன�த���, ஒ� மன�தன�� உடலி� அேத உ�ைம.ஆனா� இ� ஒேர
��தக�. இ�த உ�ைம கட�� ம��ேம, இைத மிக� ெதள�வாக�
�றி��ளா�. ஆனா� மத�, மத�! அைத சிைத��வ��ட�. கிறி�தவ மத�
உ�பட மத� தைலவ�க� அைத சிைத��வ��டன�.

ஆனா� இேய� கிறி��ைவ ப��ப��பவ�க��� உ�ைம ெத���. இ�
தா� உ�ைம. கிறி��வ�� ஆ� அ�ல� ெப� இ�ைல. கிறி��வ��
ஆேணா ெப�ேணா இ�ைல. ெசா��க�தி� ஆேணா ெப�ேணா இ�ைல.
ஆவ�க� ம��ேம உ�ளன. த�ைதேய, கட�ள�� ஆவ� உ�கள�� உ�ள�.
எனேவ உ�க���� கட�� ஆவ� இ��கிற�. உ�க��� சிற�த அைழ��
உ�ள�. உ�க��� சிற�பான எதி�கால� உ�ள�. உ�ைமய�� கட�ள��
வா��ைதயான வா�� கட�ள�� மக� இேய� கிறி��ைவ த�வ�
எதி�கால�ைத த���க� ந��க� அவைர ஏ���ெகா�டா�, எ�லா
ச�தி�� உ�க���� பா���, ந��க� இ�� வா�வ ��க�. இேய�
கிறி��ைவ ேம�� ேம�� அறிய� ெதாட���க�. இேய� கிறி��ைவ
ேநசி�கிேற�. ஏெனன�� �ல� ம��ேம இேய�கிறி��ேவ, ந��ைடய
பாவ�க� க�வ�ப��, ப�தாவான ேதவேனா� நா� ஒ��ரவாக ����.
த�ைத கட�� ம��� பாவ� கல�க ��யா�. எனேவ, அவ� த��ைடய
வா��ைதைய அ��ப�னா�, ேம�� அவ� ��ப�ப�� இற�த கட�ள��
ஒேர மக� எ�� அைழ�க�ப�கிறா�, அவ� உ�க��காக�� என�காக��
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பலியாக அவ�ைடய இர�த�ைத சி�தினா�. அவ� பைட�த
மன�த�க��காக. எனேவ ஆதா�� ஏவா�� ஆவ�க� சமமானவ�க�.
அவ�றி� ெசய�பா�க� ம��ேம ேவ�ப�டைவ. ெப�கி, �மி
��வைத��, ஆகாய��� பறைவக�, கடலி� உ�ள ம��க�,
எ�லாவ�றி� ம���, எ�லாவ�றி� ம��� ஆ�சி ெச�ய� ெசா�னா�.
ந��க� இ�வ�ேம. இர��� ஆவ�க�. ஒ��, ஒ� ஆண�� உடைல
�ம�ப�, ம�ெறா��, ஒ� ெப�ண�� உடைல �ம�ப�. ேம��, அவ� ஏ�
பைட�தா�?
கட�� ஏ� இர�� ெவ�ேவ� உட�கைள� பைட�தா�? எனேவ ஒ�றாக,
அவ�க� ஒ�வ��ெகா�வ� ஒ���ெகா��� ேபா�, அவ�க�
இன�ெப��க� ெச�யலா�. அவ�க� இன�ெப��க� ெச�ய ����,
ஏென�றா� கட�� ம��ேம ஆ�மா�கைள உ�வா�க ����. கட��
ம��ேம ஆவ�கைள உ�வா�க ����.ஆனா� உட� இ�த இர��
ேச��ைகய�� �ல� உ�வா�க�ப�கிற�. இ�த இர�� ஆ� ம���
ெப� ச�க� �ழ�ைதகளாக ெவள�வ��, எனேவ அவ�க� இன�ெப��க�
ெச�பவ�க� எ�� ெப��க� ெதாட��வா�க�. எ�� ஒ� அ��தமான
அ�பான கட��! நா� ெப�கி அவைர ேநசி�க ேவ��� எ�� அவ�
வ����கிறா�. அவைர உ�ைமயாக ேநசி��� ஒ� ���ப�ைத அவ�
வ����கிறா�. யா� த�க� ெசா�த வ���ப�ப� அவைர ேநசி�கிறா�க�.
எனேவ அவ� எ�க��� ஒ� சி�த� ெகா����ளா�. அவ� நம�� சி�த�
ெகா��தி��கிறா�.

ந�றி, ஆ�டவ� இேய�கிறி��ேவ,!! ஆெம� !

Video Link: https://youtu.be/v57FvIXVj70
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