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ҲИКМАТ АИТИШ ИМКОНИЯТИ

Маҳмуд Тоир -  ўзбек шеъриятида ўз ўрни, ўз 
маънавий мақомига эга бўлган халқ шоири. Юрти- 
миздаги, айниқса, Тошкент вилоятидаги бирор-бир 
ижтимоий анжуман Маҳмуд Тоирсиз ўтмайди. 
Унинг сўзи таъсирчан эканига ана шу ҳол етарли 
асосдир.

Шоир фаолиятини уч қисмга бўлиш мумкин: 
1) ижодий фаолияти; 2) газетчилик, муҳаррир- 
лик фаолияти; 3) халқ орасидаги ижтимоий фао- 
лияти.

Шоирнинг барча шеърий китоблари биринчи 
хусусга яхши исботдир. Айниқса, яқинда "НИо1- 
пазЬг" чопхонасида нашр этилган "Уйғоқ дил" 
китоби шоир ижодидаги маърифий руҳ ва маъ- 
навий-ирфоний мавзуларни ўзида жамлаган ян- 
гича бир тўплам бўлди. Китобга Узбекистон му- 
сулмонлари идораси раиси, муфтий Усмонхон 
Алимов ҳазратлари "Кўнгилдаги нур" сарлавҳали 
сўзбоши ёзиб, унда: "Яхши шеърлар, яхши сатрлар 
ўз-ўзидан кўнгилга йўл топади. Маҳмуд Тоирни 
нурли мавзулардаги шеърлардан иборат янги ки- 
тоби билан муборакбод этиб, унга баракотлик умр 
ва ижод тилаб қоламан", дея кўнгил тилакларини 
изҳор этганлар.

Иккинчи хусусга келсак, Маҳмуд Тоир кўп йил- 
лар Паркент туманининг "Паркент тонги" газета-
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сига раҳбарлик қилди. Энди эса "Адабиёт зиёси" 
номли янги адабий-маърифий газета ташкил этиб, 
бош муҳаррир сифатида бу газетанинг ўз қиёфаси 
ва мундарижасини топишида жонкуярлик кўрсат- 
моқда.

Учинчи хусус, яъни шоирнинг ижтимой фаолия- 
ти ҳамиша халқимиз кўз ўнгидадир. Ижтимоий 
фаолият, замон билан ҳамнафас яшаш яхши. Ле- 
кин ҳар бир истеъдодли қаламкашга аёнки, шоир- 
дан халққа хазина бўлиб асосан ижоди қолади, ки- 
тоблари қолади. Шунинг учун Маҳмуд Тоир хил- 
ма-хил фаолияти орасида ижодга кўпроқ эътибор 
қаратиш ва имконият қидиришга астойдил интил- 
моқда. Унинг ижод манбаси, албатта, шеърдир, 
шеъриятдир.

Шеърда, албатта, руҳ ва ҳикмат бўлмоғи керак. 
Руҳсиз ва ҳикматсиз шеър -  шеър эмас. Зотан, баён- 
да сеҳр ва шеърда ҳикмат борлиги олий хабар- 
ларда билдирилган. Қарангки, тўртлик ҳикмат 
айтишнинг энг яхши воситаси экан. Бу тўртлик 
деганимиз мумтоз адабиётда, хусусан араб тили- 
да "рубоий" деб аталиб, аруз санъатида муайян 
вазн ва оҳангга эга бўлган. Бугунги аксарият ру- 
боийлар, яъни тўртликлар аруз баҳри санъатидан 
йироқ бўлса-да, аммо ҳикматдан холи бўлишга 
ҳаққи йўқ.

Жумладан, шоиримизнинг мана бу тўртликлари 
ҳам чин маънода ҳикматдан баҳра олган:

Гул сўлса, хазонрез байрами бўлур,
Дил тўлса, киприкнинг шабнами бўлур. 
Қуриган ёғочнинг кулдаги вазни 
Тугаган умрнинг мотами бўлур.
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Ҳикмат ҳам ҳаводан тўкилмас асли,
Ҳикмат бу -  Худонинг сўздаги фазли.
Магар ўқиганин уқиб яшаркан,
Аслини англаган одамзод насли.

Шарқ оламининг ва туркий-ўзбек халқининг 
барча мумтоз шоирлари рубоий санъатига му- 
рожаат қилганлар. Ҳазрати Хожа Аҳмад Яссавий 
шеърлар мажмуаси "Девони ҳикмат" номи билан 
машҳур бўлган. Ҳазрати Хожа Абдулхолиқ Ғижду- 
воний, Фаридуддин Аттор, Мавлоно Абдураҳмон 
Жомий, Пахдавон Маҳмуд, Сўфи Аллоҳёр каби 
тариқат муршидлари ҳам ўз ҳикматли сўзларини 
кўпроқ рубоий шаклида ифода этганлар. Ҳазрати 
Шоҳ Баҳоуддин Нақшбанд пиримиз ўз ҳоллари 
ифодасида пурҳикмат рубоийлар ўқиганлари ёки 
битганлари олам ахдига маълум.

Ҳазрати Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад 
Бобур, Муҳаммад Фузулий, Муҳаммад Ризо Огаҳий, 
Бобораҳим Машраб -  барчалари рубоий шаклида 
ҳикмат айтганлар. Мавлоно Абдураҳмон Жомий ўз 
рубоийларини шархдаб, "Шарҳи Рубоийот" асари- 
ни ёзганлар, Жаъфари Замон, яъни шоир ва олим 
Жаъфар Муҳаммад бу беназир асар асосида илмий 
иш ёқлаган.

Шу ўринда, "Ҳикмат ўзи нима?" деган ҳақли са- 
вол тугилади. Камина атоқли Нақшбандия шайхи, 
улуғ аллома Маҳмуд Асьад Жўшон раҳматуллоҳи 
алайҳ ҳазратларининг ҳикматли сўзларини жамлаб, 
"Муршиди комил ҳикматлари" деган китоб тасниф 
этганман. Бу китобда "ҳикмат" сўзининг йигирмадан 
ортиқ шарҳ ва тавсифини келтирганман. Шулардан 
энг муҳимлари:
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«Ҳикмат сўзда ва феълда ҳақ ҳукмни сақламоқ- 
дир» [Ибни Нужайҳ ҳазрати Мужоҳиддан (розиял- 
лоҳу анҳу) ривоят қилганлар].

Ҳикмат илм ва фикҳ демакдир (ҳазрати Мужоҳид 
розияллоҳу анҳу).

Ҳикмат мавжудотнинг моҳиятидаги маъноларни 
англамоқдир (Иброҳим Нахоий).

Ҳикмат ижод демакдир. Ҳикмат сабаб ва ил- 
латларга асосланган ва улар билан алоқадордир, 
иллатнинг ҳақиқати ҳам яратмоқ ва ижод этмоқ- 
дир, шу сабабларга кўра, асл ҳикмат ижод демак- 
дир (Саййид Шариф Журжоний, «Ал-Таърифот», 
63-саҳифа).

Ҳазрати Абу Бакр Варроқ Термизий айтадилар: 
«Ҳикмат -  барча (диний ва дунёвий) ишларнинг энг 
тўғри ҳукмларидир. Ҳикматнинг биринчи белгиси 
сукутдир ва эҳтиёжга яраша сўз айтмоқдир».

Ҳазрати Шайх, доктор, профессор Маҳмуд Асъад 
Жўшон (раҳматуллоҳи алайҳ) айтадилар: «Исломда 
ҳикмат Аллоҳнинг ҳукмига мувофиқ, ақлга, ман- 
тиққа мос, ўйлаб, фикрлаб, хулоса чиқармоқдир. 
Исломда ҳикмат -  шариатга, динга, ақлга, мантиққа, 
манфаатга, яхшиликка мувофиқ ҳукм айтмоқ маъ- 
носида келади».

"Ҳикмат"нинг булардан бошқа яна кўплаб маъ- 
нолари бор. Аммо мазкур таърифлар биз учун 
етарли бўлса керак. Демак, кўҳна рубоий, ҳозирги 
тўртлик ҳикмат айтмоқнинг энг яхши воситаси- 
дир. Чунки унда ортиқча сўзга ҳожат ҳам, имкон 
ҳам йўқ. Атиги тўрт сатрда иймонга, виждонга ва 
соғлом ақлга мувофиқ кўп маънони дарж этиш 
мумкин.

Келинг, мана шу мураккаб вазифани баҳолиқуд- 
рат зиммасига олиб, ҳикматгўй шоирлар сафини
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тўлдириб келаётган эъзозли шоиримиз Маҳмуд 
Тоирнинг ушбу тўртликларини бирга ўтс,ийлик:

Сиз ойга осилманг, нарвонингиз йўқ,
Қуёшга қўл чўзманг, давронингиз йўқ. 
Юлдузлар узоқда, етмайсиз аниқ,
Чунки қалбингизда осмонингиз йўқ.

* * *
Отлар туёғида эзилмас майса,
Майса қувонармиш отлар кўпайса...
Қувонар майсадек мулойим элим,
Элни эл қилгувчи зотлар кўпайса.

Қадрдон шоир акамиз билан тўртлик ва ҳикмат 
ҳақида анча суҳбатлашганмиз. Шоир тўртлик ҳик- 
мат манбаи эканини яхши билади. Ушбу сатрлар 
ҳам бунга далилдир:

Дил ҳикмати тўртликда жамдир,
Тўрт сатрга юз маъно камдир.
Тўрт сатрда тўрт маъно бўлса,
Шоир ёққан энг ёруғ шамдир.

Маҳмуд Тоир тўртликлари шоирнинг кўнгил- 
лар уйида ёққан энг ёруғ шамларидир. Энг муҳими, 
шоир бу нурли сатрларда сидқидилдан ҳикмат ай- 
тишга, дил хазиналарини тўрт сатрга тўкишга ин- 
тилади:

Яратганга очиб қўлимни, 
Тўрт сатрга тўкдим дилимни. 
Гар ҳикмати сизга ёр бўлса, 
Ёруғ қилсин Аллоҳ йўлимни!
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Биз холис кўнгил билан шоирнинг бу дуосига 
"Омин!" деймиз ва: "Аллоҳ йўлингизни ёруғ қил- 
син! Ҳикмат нури қалбингизга ҳамиша ёр бўл- 
син!" -  деймиз! Азиз китобхон эса ўзига керакли 
битикни қалб дафтарига ёки зеҳн ва ҳифз саҳифа- 
сига кўчириб олади, деб умид қиламиз.

Мирзо КЕНЖАБЕК
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ҲИКМАТ ТОМИРИДАН 
ДИЛТА БОРИЛАР
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ТЎРТЛИКЛАР

* * *

Дил  ҳикмати 1ўртликда жамдир,
Тўрт сатрига бир маъно камдир.
Бир сатрида тўрт маъно бўлса,
Шоир ёққан энг ёруғ шамдир.

* * *

Таваккал тошини тутмоқ аҳдимиз,
Ўз нафсин йиқитмоқ бизнинг шаҳдимиз. 
Руҳлари мардликдан сабоқлар берур, 
Паҳлавон Маҳмуднинг бори -  бахтимиз.

* * *

Ҳаёт фалсафаси тўрт фасл ичра,
Хуш нафас олурсан ҳур насл ичра. 
Умринг мазмунидан мамнун бўлурсан, 
Дил дилни тополса гар асил ичра.

* * *

Қалтис ҳазил билан керилиб бўлмас, 
Мақтов мақомига берилиб бўлмас. 
Тиригида ўлиб кўрмаган одам,
Ўлса, изсиз кетар, тирилиб бўлмас.
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