
                                                                 മറാഫിഖ്  

    ഇന നാം ഖ൪ആനിെന മനസിലാകിയിടളത് ,  കറച െകടകഥകളം,മതശിക
 ഥകളം ,  സീപരഷ ബനവം, ആ൪തവവം,മലമതവിസ൪ജനവം,അവെകലാം
  േശഷം ശദിയാകലം ,  െപണെകടലം ,  കാരയം തീ൪കലം,  ഇതരസമഹങെള ശത
 കളായി കാണലം,തലെവടലം,    ഉനതരായ പവാചകനാരെട വികതമാകെപട 

  ചരിതങളെമലാം ഉളെകാളന ഗനമായിടാണ്.   ശകമായ ഒര പതയയശാസ 
വം,      ആ പതയയശാസെത അടിസാനെപടതിെകാണള ഒര ഉനത സമഹെത 

      സ ഷിെചടകലമാണ് ഖ൪ആനിെന ലകയം എനാണ് നാം മനസിലാകിയിടളത് 
      അലാെത മഅജിസതകള എന േപരില കടികളെട കഥാപസകങെളേപാലം 

    െവലന യകിരഹിതമായ കഥകളടങന ഗനമല .   ഉനതമായ സംസാരവം ,മലയ 
     ങളം ഉളെകാണ ജീവിച മഹല വയകികളായിരന പവാചകനാ൪. അലാെത 

     ഒര െപണിെന സൗനരയം കാണേമാേഴകം വീഴനവരായിരനില .മനഷയേസഹി 
 കളായിരന അവ൪.    മനഷയരെട േമാചനമായിരന പവാചകനാരെട ദൗതയം. അ 

      ലാെത േകവലം ചില അനഷാന കമങള പഠിപികലം ,  ആ൪തവം ഉണായാല 
   കളികാനം വലിയ അശദിക കളികാനം,   മണെകാണ കയംമഖവം തടകാന 

  പഠിപികലമായിരനില അവരെട ലകയം.   ഇതരം യകിരഹിതമായ കഥകളംഅ 
 നഷാനങളം ,ആചാരങളം,   യദങളെമാെകയാണ് പാവാചകനാരെട ലകയെമ 

     ങില അതിന ഒര െമാലെയ വിടാല മതി.  ഉനതരായ പവാചകേരാ,  ശകമായ പ 
     തയയ ശാസം ഉളെകാളന ഒര ഗനതിെനേയാ ആവശയമില.  ആ പവാചകനാ 

 ൪ െകാലെപേടണതില.നാടകടതെപേടണതില.

   ഖ൪ആന ഉനതമായ ഒര പതയയശാസവം,    ഒര ആശയവം മേനാടെവകന ഗന 
 മാണ് .    ആരീതിയില ഖ൪ആനിെന നാം സമീപികണം.    ഇങിെന ഉനമായ ഒര പ 

   തയയശാസതിലധിഷിതമായ ഐശവരയപ൪ണമായ സമഹെത വാ൪െതടകലാ
  ണ് ഖ൪ആനിെന ലകയം.     സാംസാരിക സമനവം ഐശവരയപ൪ണമായ ഒര സമ 

    ഹെത സഷിെചടകലാണ് ഖ൪ആനിെന ലകയം .

       മി൪ഫഖ് എന പദം റഫിഖ എന പദതില നിനാണ് ഉണായിടളത്.  രണ ശരീ
       രമാെണങിലം ഒേര മനസായി കഴിയന സഹതിെനയാണ് റഫീഖ് എന പറയക

    റഫിഖ എന പദതിെന ഉപകരണെത സചിപികന(  ഇസല ആല, ഇനസെമ
 നല നൗണ)   നാമമാണ് മി൪ഫഖ് എനത്.     ഫതഹ എന കിയയില നിനം മിഫ്
 താഹ് ഉണാകനതേപാെല. ശഅല(شعل)     എന കിയയില നിനം മിശ്ആല ഉ

ണാകനതേപാെല.      അേപാള മി൪ഫഖ് എന കിയയെട ബഹവചനമാണ് മറാഫി 
  ഖ് എനത്.      അതായത് മനഷയെര േയാജിപികന ഉപകരണം എന സാരം.



  അതേപാെല ഇലാ എന      (إلى) അറബിയില പറഞാല േലക് (to)  എന അ൪
തം. "ഇലസഖി" അങാടിയിേലക്,"ഇലൈലലി" രാതിയിേലക,"  ഇലാ അസവലാ 

 തി "    സവലാതിേലക് എെനാെക പറയനതേപാെല .
 അേപാള 5/6  ല "       ഇദാ ഖംതം ഇലാ അസവലാതി ഫഗസില വജഹകം വ 

  അയദിയകം ഇലാ അല-  മറാഫിഖി "     എന പറഞാല നിങള സവലാതിെന 
     പേയാഗവലകരണതിന ഒരങിയാല മനഷയെര േയാജിപിെലതികാനള ഉ 
   പകരണമാേകണതിേലക നിങളെട വീകണങെളയം ,ലകയങെളയം,കഴിവക

െളയം,   പവ൪തനങെളയം ശദീകരികക "  എന സാരം.

        മനഷയെര ഒരമിപികാനള ഈ ഒര ആയത് മാതം സമഹതില നാം പാേയാ 
       ഗികമാകിയാല ഇന നാം കാണന ഈ കലാപങളം ശതതയം വിേദവഷങളം

  സമഹതില ഇലാതാകാന കഴിയം.    എനാല ഈ വചനതില വിശവസികനവ
    ൪ തെന പരസരം കലഹിചം ,  ശതതയിലമാണ് ജീവികനത്.  കാരണം േകവലം

        ഒര അനഷാനതിന ഒരങിയാല നീ ൈകകളം മഖങളം കഴകണം എന െചറി
      യ ഒര അ൪തതിേലക ഈ വചനെത െകാണവന .   െവളം െകാണ സാനം 

      െചയാല തങളെട പാപങള കഴകികളയെപടം എന എലാ മതവിശവാസികള 
   െട വിശവാസവം മസിംകളിേലകം കടനകടി.    അങിെനയാണ് വള എന േപരില 
   ഒര അംഗശദി കടന വനത്.     ഇത െചയനേതാടകടി ആ ഭാഗം സവ൪ഗതില 

      േപാകം എന വിശവാസവം നമിേലക കടന വന .  സമാധാനം ഉറപവരതന
      ൈദവീക മാ൪ഗനി൪േദശങള അഥവാ ൈദവീക വയവസിതിയെട പേയാഗവല

     കരണതിന ഒരങേമാള നിങള നിങളെട വീകണങെളയം ,ലകയങെള 
 യം (വജഹകം) കഴിവകെളയം,ക൪മങെളയം(അയദിയകം)  മനഷയെര സഹ 

 തകളാകാനള ഉപകരണങളാേകണതിേലക(  ഇലല മറാഫിഖി)  നിങള ശ 
ദിയാകക. 

       േകവലം ആചാര അനഷാനങളില മാതം ഖ൪ആനിെന ഒതകാെത ശകമായ ഒ
     ര പതയയശാസം വിവരികന ഗനമായി കാണാന ശമികക!!!


