
28.04.2017:- அல்-அசார்  பல்கலைக்கழகத்தில்  திருத்தந்லதயின்  உலை 

 

 As-salamu alaykum! சமாதானம் 

உங்கள ாடு இருப்பதாக! 

நைல் ைதிக்கநைய ோைம் வளர்ந்து வந்த 

எகிப்து ைோட்டு கலோச்சோைம், 

ததோன்றுததோட்டு, கலோச்சோைத்தின் 

இலக்கணமோக விளங்கி து. கணிதம், வோன்தவளியின் 

கண்டுபிடிப்புக்கள், கட்டடக்கநல என்று பல துநைகளில், எகிப்து ைோடு 

அறிதவோளிந  ஏற்றி நவத்துள்ளது. அறிவு சோர்ந்த யதடல், கல்வி 

இவற்றிற்கு இந்ைோட்டு முன்ய ோர் மிகுந்த முக்கி த்துவம் அளிப்பதற்கு 

முடிதவடுத்த ர்.  

இன்நை ச் சூழலில், ைம் எதிர்கோலத்நதக் கோப்பதற்கு இத்தநக  

முடிவுகள் மீண்டும் எடுக்கப்படயவண்டும். தகுந்த கல்வி 

இல்நலத னில், அடுத்த தநலமுநையி ர் அநமதிந  உணை முடி ோது. 

வோழ்வின் ஞோ த்நத உணை கல்வி மிகவும் அவசி ம். கல்விய  தனி 

மனிதர்களிடமிருந்து உன் தமோ வற்நை தவளிக்தகோணர்கிைது. 

அ லவநை புைந்தள்ளிவிட்டு, ஒருவர், தன்னியலய  யபோலி ோ  

அநட ோளத்நதக் கோணும் யபோக்கிலிருந்து உ ர்ந்து தசல்வதற்கு, 

உண்நம ஞோ ம் உதவுகிைது. அ லவநைச் சந்திப்பதற்கு உள்ள அந த்து 

வோய்ப்புக்கநளயும் ஞோ ம் யதடிச் தசல்கிைது. தபோய்நமந யும், 

சக்திந  தவைோகப் ப ன்படுத்தும் யபோக்நகயும் நிைோகரித்து, மனித 

மோண்பில் நம ம் தகோண்டிருப்பது உண்நம ஞோ ம். ஒவ்தவோருவரும் 

இநைவனின் போர்நவயில் விநலமதிப்பு மிக்கவர் என்பதோல், 
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அடுத்தவநைக் கண்டு அஞ்சோமல், தைருங்கிச் தசல்வதற்கு ஞோ ம் 

உதவுகிைது. 

பல்சம  உநை ோடல் வழிய , ைோம் ஒருவநை ஒருவர் சந்தித்து, 

உடன் ைடக்க இ லும். இந்த சந்திப்பின்மீது ைோம் தகோண்டுள்ள 

ைம்பிக்நகயில், ைம் எதிர்கோலம் அடங்கியுள்ளது. அல்-அசோர் 

பல்கலைக்கழகமும், பலசம  உநை ோடல் திருப்பீட அநவயும் 

யமற்தகோண்டுள்ள தச ல்போடுகள், இத்தநக  உநை ோடல் 

மு ற்சிகளுக்கு ததளிவோ  எடுத்துக்கோட்டுகள். 8 நூற்ைோண்டுகளுக்கு முன் 

எகிப்து ைோட்டுக்கு வருநக தந்து, சுல்தோன் Malik al Kamil அவர்கநள 

சந்தித்த, அசிசி ைகர் புனித பிைோன்சிஸ் ைமக்கோகப் பரிந்துயபசுவோைோக! 

எகிப்து, ஞோ த்தின் உத த்நத மட்டும் தகோண்ட ைோடல்ல, மோைோக, 

பல்யவறு மதங்களின் ஒளியிலும் மிளிர்ந்த ைோடு. இங்கு அநமந்துள்ள 

சீ ோய் மநல, இநைவன் மக்கயளோடு யமற்தகோண்ட உடன்படிக்நகயின் 

மநல. எ யவ, ைோம் யமற்தகோள்ளும் அநமதி மு ற்சிகளில் இநைவந  

ஒதுக்கிவிட்டு ைம்மோல் எதுவும் தசய்துவிட முடி ோது. 

ைோம் வோழும் கோலத்தில், ஒன்று, மதம் ஓைமோக ஒதுக்கி 

நவக்கப்படுகிைது. அல்லது, மதத்நத நவத்து, பல்யவறு குழப்பங்களும் 

நிகழ்கின்ை . மதத்நத ஒரு பிைச்சந  ோகப் போர்க்கோமல், ஒரு தீர்வோக 

கோணயவண்டி து ைம் கடநம.  

சீ ோய் மநல என்ை உருவகத்திற்குத் திரும்புயவோம். அங்கு 

இநைவன் தகோடுத்த பத்து கட்டநளகளில், 'தகோநல தசய் ோயத' 

(வி.ப ணம் 20:13) என்பது, அந த்து கோலங்களுக்கும்,அந த்து 

மனிதர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ள ஒரு கட்டநள. கடவுள் எப்யபோதும் 

வோழ்வின் மீது அன்பு தகோண்டவர் என்பதோல், ைோமும் அந்த நிநலக்கு 

அநழக்கப்பட்டுள்யளோம். வன்முநை என்பது வோழ்நவ நிைோகரிக்கும் ஒரு 

நிநல. 

புனிதத்தின் யபோர்நவயில் தவளிப்படும் வன்முநையின் 

முகமூடிந க்   கநளவது, மதத் தநலவர்கள் என்ை முநையில், ைம் 



கடநம. அநமதி ஒன்யை இநைவனின் தப ர், அது ஒன்யை இநைவனின் 

இ ல்பு. எ யவ, கடவுளின் தப ைோல் வன்முநைகநள யமற்தகோள்வது, 

அந்தக் கடவுளின் தப நை களங்கப்படுத்துவதோகும். மக்கநள சந்திக்க 

கடவுள் இைங்கிவந்த இந்த ைோட்டில், விண்ணும் மண்ணும் சந்திக்கும் 

இந்த பூமியில், ைோம் அந வரும் இநணந்து ஒயை குைலில், வன்முநை 

யவண்டோம் என்று குைல் தகோடுப்யபோம். 

அநமதிந க் கட்டித ழுப்புவதற்கு, இவ்வுலகில் நிலவும் 

வறுநமந , சுைண்டநல ஒழிப்பதும் முக்கி ம். சிைப்போக, ஆயுதங்களின் 

வளர்ச்சிந  நிறுத்துவது, ைமது மிக முக்கி  கடநம. 

கலோசோைம், மற்றும் உடன்படிக்நகயின் ைோடோக இருக்க 

அநழக்கப்பட்டுள்ள எகிப்து, இந்த உன் த அநழப்நப நிநையவற்றும் 

என்பது, என் ைம்பிக்நக. மக்களின் வளர்ச்சிந  அடிப்பநட ோகக் 

தகோண்டு உருவோக்கப்படும் அநமதி, இந்ைோட்டிலும், மத்தி க் கிழக்குப் 

பகுதியிலும் வளர்வதற்கு, எகிப்து, தன் பங்நக ஆற்றுவதோக! 

As-salamu alaykum! சமோதோ ம் உங்கயளோடு இருப்பதோக! 

ஆதோைம் : வத்திக்கோன் வோத ோலி 
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