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М У Қ А Д Д И М А

Юртимиз устида демократия ва ошкоралик шамоли эса бошлади. 
Ташна халқимизнинг кўзидан пинҳона тутилган кўпгина сир-асрор- 
лар юзидан парда кўтарилди. Ж онаж он ватанимиз Узбекистон жум- 
ҳуриятининг мустацилликка эришиши кучимизга куч ва қалбимизга 
қувонч бағишлади. Миллий бойликларимиз ҳисобланган мероснмизни 
кўтариб чиқишга кенг йўл очилди. Айниқса, Қуръони Карим ва Му- 
ҳаммад алайҳиссалом ҳадисларининг ўзбек тилига таржнма қилнна- 
ётгани кўпчилик халқимиз томонидан катта рағбат билан қўллаб-қув- 
ватланмоқда. «Қисаси Рабғузий», «Шамоили М уҳаммадия», «Сўфи 
Оляоёр», «Темурнома», «Тузуки Темурий» асарларининг нашр этилиши 
эса барчанинг қувончига қувонч қўшди.

Ҳозирги кунимизда тарихни тўгри талцин қилиш ва тарихий шахс- 
ларга тўғри баҳо беришга кенг йўл очилмоқда. Маълумки, адабиёти- 
мизда Аҳмад Яссавий ва унинг ҳикматлари тинимсиз танқид олови 
остига олинишига қарамасдан ,халқ уии эъзозлаб келар, ҳикматларини 
яширинча ўқир ва турли воситалар орқали кўпайтириб, тарқатар эди. 
Бу эса ҳикматларнинг тарбиявий ва таъсир кучи ғоят баландлигини 
кўрсатади.

1990 йили Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти- 
нинг «Девони ҳикмат»ни нашр этиши муҳим воқеа бўлди. Бир пайг- 
лар бу китоб ҳақида мақола ёзган кишилар ж абр тортган эдилар. Бу 
китобнинг юзага келишида адабиётчи олим Иброҳим Ҳаққулов катта 
меҳнат сарфлади. Гарчи у тўлиқ бўлмай, баъзи жузъий камчиликлар- 
дан холи бўлмаса-да, халқимиз учун қадрли туҳфа бўлди. Бу девон  
Туркияда нашр этилган китобга асосан тайёрланган. Бироқ шуни ҳам 
айтиб ўтиш керакки, Туркия нусхасида ҳам айрим ўзгартишларни кў- 
риш мумкин. М асалан, «М уҳаммад» радифли шеъридаги: «Осий жофий  
қулларға шафоатлиғ М уҳаммад» мисраси «Оши-нонн қулларға шафо- 
атлнғ М уҳаммад» тарзида ёзилган. Бу ерда мазмун ҳаддан ташқари 
қашшоқлаштирилган. ■

Маълумкн, Аҳмад Яссавийнинг нашъу намо топган ери ҳозирги 
Қозоғистон жумҳуриятининг Туркистон вилоятидир. Умуман, маълум- 
ки, Чимкент вилояти ҳамда Туркистон ш аҳарида кўплаб ўзбеклар  
яшайди ва А ҳмад Яссавийнинг Туркистондан чиққани ва муқаддас  
қабри шу ерда эканидан фахрланадилар. Улар бу буюк зот қаламига 
мансуб бўлган ҳикматларга эга бўлишни кўпдан буён орзу қилиб ке- 
лар эдилар, бироқ унинг оз нусхада нашр этнлиши Туркнсгонга етиб 
бормаслигига сабаб бўлди. Н атиж ада унинг Туркияда эмас, балки Қо- 
зонда бссилган, Абдураҳмон ота Иброҳнм ўғлининг шахсий кутубхо- 
насида сақлаиаётган нусхасини Расулм уҳаммад Ашурбой ўғли нашрга 
тайёрлаб, Тошкентга олиб келди ва «И жод» Давлат кичик корхоиасига 
мурожаат қилиб, туркистонлнклар учуц унн нашр этишга Срдам бс-
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ришларини сўради. (Шунимгдек, уш бу китобни нашрга тайёрлашда ўз 
маслаҳатларинн аямаганлиги учун Туркис.тон Хилват масжидининг 
имом ноиби Аблаз ота Абулқодир ўғлига «Туркистон» Хайрия ассо 
циацияси раиси Эркин Ж ўрабеков, Расулм уҳаммад Ашурбой ўғли мин- 
натдорчилнк билдиради).

Расулмуҳаммад Ашурбой ўғли тайёрлаган «Девони ҳикмат» 1836 
йили Қ озонда нашр этилган бўлиб, уни ҳам Яссавий ҳикматларинн 
тўлиқ ўз ичига олган, деб бўлмайди. Чунки Аҳмад Яссавийнинг ўзи 
тўрт мингдан ортиқ ҳикматлар ёзганини девонннинг бир неча жойида 
таъкидлаб ўтган. Бунинг устига, Қозон нусхасига бошқа муаллифлар 
(Ҳаким Ато, Юсуф Байзовий каби)ларнинг ҳикматлари ҳам аралаш 
тириб юборилган. Бизнннгча, бу билмай қилинган иш бўлмаса керак, 
негаки, бу ҳикматлар охирида муаллифларнинг номлари бор. Улар бе- 
восита Аҳмад Яссавий билан боғлиқ бўлгани учун Қозон ноширлари 
уларни қўшиб нашр этишни лозим кўрганга ўхшайдилар.

Қўлингиздаги нусханинг афзал томонларидан бири шундаки, унга 
Аҳмад Яссавийнинг сулуки (йўли)ни баён қилувчн «Фақрнома» рисо- 
ласи ҳам кирнтилган. Маълумки, Х ож а А ҳмад Яссавин ўз йўлини Пай- 
ғамбар алайҳиссаломнинг «Ал-^ақру фахри» («Фақирлик фахримдир») 
деган ҳадисига асослаган эди.^Ф Я ^рном азда ана шу йўлнинг қоида- 
қонунлари ва тартиблари муфассал баён қилинган. Бироқ бу нусхада 
«Флқрпома» Хожа Аҳмад Яссавий ёзган рисола тарзида кўрсатилган. 

|Рисоланн ўқиш жараёнида унинг Аҳмад Яссавий эмас, балки бошқа 
бир одам томонидан ёзилгани ўз-ўзидан равшан бўлади. Ушбу сатр- 
лар муаллифининг қўлида «Фақрнома»нинг қўлёзма нусхаси мавжуд 
бўлиб, унинг биринчи бетига бу каминанинг қиблагоҳи М ахсум Восилий 
(Мулла Ҳасанхон М ахсум мулла Иброҳим ўғли) томонидан «Мин ма- 
кулоти Хожа Аҳмад ал-Яссавий» («Хож а Аҳмад Яссавийнинг айтган- 
ларндан») деб ёзиб қўйилган.

Қозоп нашрн ҳам, ўз навбатида А ҳмад Яссавийнинг барча ҳик- 
матлари ва унинг тилини соф ҳолда сақлаб қслган, деб  айта олмай- 
мнз. Чункн ундаги кўпгина сўзлар татар тилига мослаштириб юборил- 
ган, айрим мисраларда оҳанг, радифлар бузилган, баъзи бандлар тўлнқ 
эмас. Энг асосийси эса девон бптта нусха асосида босилгани ва бошқа 
нусхалар билан солиштирилмагани кўриннб турибди. Қўлингнздаги нус- 
ханн нашрга тайёрлаган Расулмуҳаммад Ашурбой ўғли ҳам, албатта, 
бу соҳада етук мутахассис эмас. Биз ҳам бақадри имкон нусханинг 
тўғри бўлишига ҳаракят қилднк. Аммо, тан олиб айтиш керакки, ҳик- 
матларнинг тўлиқ ва бехато бўлиши учун катта илмий тадқиқот ўтка- 
зилишн, ҳикматларнинг илмий-танқидий матни тайёрланиши лозим. Бу- 
нннг учун Туркия ёки Қозон нусхаларига суяниб қолмай, бошқа жум- 
ҳурнятлардаги ва Тошкентдаги қўлёзмалар хазиналарини синчиклаб 
ўрганиб, у ердагн қўлёзмаларни асос қилиб олниш зарур. Ҳикматлар- 
нннг ёзилганига ҳам олти асрча ўтган бўлиб, ундаги кўпгина сўзлар 
ҳозирги пайтда истеъмолдан чиқиб кетганини ҳисобга олиб, уларникг 
маъноси ва тўғрн ўқилишини таъминлаш мақсадида туркийшунос олнм- 
лар ҳам бу ишга ж алб этилса фойдадан холи бўлмайди.

Қўлингиздаги нусханинг бошидаги «Фақрнома»да Хожа Аҳмад Яс- 
савий сулуки (йўли)нинг баёии берилгани ва бошқа ерларда ҳам бу 
ҳақда гапнриб ўтилгани (И. Ҳаққулов нашри) учун биз бу ҳақда тўх- 
талмаднк. Зотан, тасаввуфдаги бу оқимни тугал баён қилиш учун ж уда  
катта ва чуқур илмий тадқиқот олкб бориш зарур, бу  эса келажак 
ишидир. Уқувчига тушуниш осон бўлиши учун китоб охирига қисқача 
изоҳ ва луғат илова қилинди.
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Бисмнллоҳир Раҳмонкр Раҳийм

Абҳамдулиллоҳи раббил оламин ва-л-оқибату лил- 
муттақин вассалоту сассалому ало расулиҳи Муҳаммаднн 
ва олиҳи ва асҳобиҳи ажмаъин.

Аммо, билгилким, қутб ул-ақтоб ва сарвари машойих, 
султон ул-авлиё ва бурҳон ул-атқиё, фарзандхондк Ҳаз- 
рати СултоИ ул-анбкё (М уҳаммад) саллаллоҳу алайҳи 
васаллам  Ҳ азрати  Султон Хожа Аҳмад Яссавий ондоғ ай- 
тибдурларким: «Биздин сўнгра охир ул-замон ёқин бўл- 
ғанда, ондоғ машойихлар пайдо бўлғайким, иблис алай- 
ҳнл-лаъна олардин сабақ  олғай ва ҳамма хал қ  олағра 
муҳиб бўлғай ва муридлзрини бошқара олмағайлар . Ул 
шайхларким, муридларидин там аъ  қилғай ва жонини куф- 
ру залолатдин ойирмаган ва аҳли бидъатни яхши кўргай 
ва аҳлн суннатни ёмон кўргай ва илми ш ариат бирлан 
ам ал  қилмағай  ва ном аҳрамларга кўз солғайлар ва ёмон- 
лиғ пеша қилиб, Аллоҳ таъолонинг раҳматидин умид тутқай 
ва машойихлар ишини хор кўргай, муридлари рад  бўлғай, 
ўзлари муртад бўлғай ва яна хорлиқ-зорлиқ бирла му- 
ридларининг эшигида юругайлар. Ул ҳолда муридлардин 
ниёз олғайлар. Агар муридлари назру ниёз бермаса, уруш- 
қайлар. Ой ғойлар, мен безормен, Худо безор, дегайлар.

Ш айх улдурким, ниёз олса, мустақиҳларға, ғариб, бс 
чораға бергайлар. Агар олиб ўзи еса, мурдор эт емишдек 
бўлғай. Агар тўн .қклиб кийса, ул тўн тўзғунча Ҳ ақтаъо л о  
намоз, рўзасини қабул қилмағай  ва агар олған ниёзвдин 
нон қилиб еса, Ҳ ақ  таъоло они дўзахда турлук азобға ги- 
рифтор қилғай. Ва агар ондоғ шайхға ҳар киши эътиқод 
қилса, кофир бўлғай. Ондоғ ш айхлар малъун турур. Онинг 
фитнаси Д аж ж олди н  бадтар, ш ариатда, тариқатда, ҳақи- 
қатда, м аъриф атда муртад турур.'

Эй толиб, Згар Ҳақни талаб  қилиб, тобай десанг, ондо* 
пирга қўл бергилким, шариатда о р и ф и  б н л л о ҳ  бўл 
са, тариқатда  в о қ и ф и  а с р о р  бўлса, ҳақиқатда к о  
м н л у  м у к а м м а л  бўлса, м аъриф атда д а р ё й и  ум*
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м о н бўлса, ондоғ пирга қўл бергилким, саодат бўлғай. 
А.гар мурид ш ариат илмини билмаса, ш ариат  илмини онга 
/ргатгай . Агар тариқатда  ҳоли в о қ с ъ а  п а й д о  бўлса, 
тариқат илми бирлан йўлға солғай ва ҳақиқат сиридин 
муридга йўл кўрсатгай. М аъриф атда  ж азабаи  Ҳ ақ пайдо 
қилғай.

Ш айх Зуннун Мисрий раҳматуллоҳи алайҳ ондоғ ай- 
тибдурларким, мурид қирқ йил хизмат қилмағунча. шайх- 
лик ва ф а^ирлиқ ва дарвиш урни онга таъйин бўлмас~ва 
хирқа киймоқи онга раво эрмас.

■ д а зр а т и  Султон Хожа Аҳмад Яссавий ондоғ айтибдур- 
ларкнм, ҳар ким пирлик ва шайхлиқ даъвосин қилур бўл- 
са, қирқ йил то пирнинг хизматида юрмагунча, шайх ўрни 
онга раво эрмас. Агар мурид олса, рад турур. Ҳар ким 
дарвиш лик даъвосин қилса, аввал Ҳақ амрина буйун су- 
нуб, шариат амри бирла бўлғай. Ва ботил ишлардин ва 
бидъат ишлардин парҳез қилғай, кеча қиём бўлмағунча, 
кундуз хизмат қилмағунча, шайхлиқ даъвосин қилса, бо- 
гил турур. Агар тавба қилмай дунёдин |борса, Ҳ ақ таъоло 
тамуғда турлук азобға гирифтор қилғай.

Эй дарвиш, агар зоҳид бўлса, риёйи обид бўлса, сав- 
дойи сўфи бўлса, гадойи дарвиш бўлса, ҳар жой сўфилик- 
лари мурдор, ишлари фасод, муридлари муртад, сўфилиқ- 
лари худруйлиқ, дарвиш ликлари тамаълик, ниятлари фит- 
налик, тариқалари  ибоҳат, суннатлари бидъат, феъллари 
қабоҳат, натиж алари  шақоват, сирлари хиёнат ва ғуслла- 
ри жанобат; сўфиларда риёзат йўқ, ф ақирларда  қаноат 
йўқ, ғанийларда саховат йўқ, дарвиш ларда ваҳми қиёмат 
йўқ, эй дарвиш, аҳволимиз нечук бўлғай.

Эй дарвиш, билгил ва огоҳ бўлғилким, ав в ал — қали- 
[маи ш а р и а т. иккинчи — калимаи т а р и қ Т т учии- 
чи — калимаи м а ъ р и ф ат,  тўртинчи — калимаи ҳ а-- 
қ и қ а т ни билмак керак. Агар сўфи бўлуО, Оу калима- 
лйрни билмаса, сўфи эмас.

Қ алимаи ш ариат бу турур: ло илоҳа иллалоҳу Муҳам- 
мадун расулуллоҳ.

К алимаи тариқат бу турур: ло илоҳа иллаллоҳу саф- 
фан саффо, М уҳаммадун расулуллоҳ.

Қалимаи м аъриф ат 6у турур: ло илоҳа иллаллоҳу аза- 
матйҳи, М уҳаммадун расулуллоҳ хилқатуҳу.

Қ а лимаи ҳақиқат бу турур: ло илоҳа иллаллоҳу бн- 
қудратўҳу М уҳаммадун расўлуллоҳ би-рисолатиҳи.

Эй дарвиш, машойих мотақаддамнинг фақирлиғини 
қабул қилиб, сўзларига пайравлиғ қилиб, аҳкому аркон- 
ларини билиб, ҳаво ва ҳавасни тарк қилиб, нафсни мужо-
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ҳада ёйи бирлан синдуруб, ўзига мутеъ қилиб, ва қаноъ- 
атни пеша қилиб, қазосина рози бўлуб, балосиға сабр қи- 
либ, неъматига шукр қилиб, айтган рисолаға амал қилиб, 
Худойи таъоло«"чг амрини бажой келтурса, д а р в и ш- 
л и к оти онга мусаллам бўлур, йўқ эрса, буларни билмай 
шайхлиқ даъвосин қилса, қиёмат куни қаро юзлик бўлуб, 
шарманда бўлғай. Наъузубиллоҳи мин золика. Фақирлик 
мартабаси мақоми аъло турур, ҳар кимга муяссар бўл- 
мас!

Қудрат бирлан Ҳиқдин сизга фармон бўлди,
Тубсиз тенгиз ичра ёлғуз туштум, дўстлар.
Ул тенгизга У ғ о н  и з и м  фармон қилди, 
Биҳамдиллоҳ, соғ-саломат чиқтим, дўстлар.

Ешим етти, умрум кетти, кўкка учтум,
Бағрим тошти, ақлим шошти, ерга туштум,
Нафсу шайтон хайли бирлан кўб уруштум,
Сабру ризо мақомотин оштум, дўстлар.

Тўққузумда тугал туздум, тўкунмадум,
Ун ёшимда ўнг ёғимга ўргулмадим,
Ун биримда ўз нафсимга зобит бўлдум,
Фақру ризо мақомотин кечтим, дўстлар.

Ун иккимда барча арвоҳ калом қилди,
Ҳ урлар қаршу келиб, менга салом қилди,
Сир шарбатин соқий бўлуб, манга сунди,
Они олиб адаб бирлан ичтим, дўстлар.

Ун учумда ғаввос бўлуб, дарё чўмднм,
М аърифатни гавҳарини сирдин тердим,
Ш амъин кўруб парвонадек ўзум урдум,
Реҳуш бўлуб ақлим кетти, шоштим, дўстлар.

Ун тўртумда туфроқ сифат хорлиғ торттим,
Ҳу-ҳу тею бошим бирлан тунлар қоттим,
Минг одтунлик қийматини бирга соттим,
Ондин сўнгра қанот тутуб учтим, дўстлар.

Ун бвшимда даргоҳингга ёниб келдим,
Езуқ бирлан ҳар иш қилдим, хато қилдим,
Тавба қилнб Ҳ аққа бўйун сунуб келдим,
Тавба қилиб ёзуқлардин қочтим, дўстлар.
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Ж абраил ваҳий келтурди ҳаҳ Расулға,
Оят келди, зикр этгин, деб жузву куллға,
Хизр бобом солди мени ушбу йўлға,
Ондин сўнгра дарё бўлуб тоштим, дўстлар.

Шариатнинг бўстонида жавлон қилдим,
Тариқатнинг гулзоринда сайрон қилдим,
Ҳақиқатдин қанот тутуб тайрон қилдим,
Маърифатнинг эшигини очтим, дўстлар.

«Аласт» хамрин пири муғон туё берди,
Ича бердим, миқдоримча қуёберди,
Қул Х о ж а  А ҳ м а д ,  ичим-тошим куёберди, 
Толибларга дурру гавҳар сочтим, дўстлар.

Алқисса, бу мақом анбиёлар ва орифлар ва ошиқлар- 
нннг мақоми турур, хусусан, ҳазрат  Расули акрам саллал- 
лоҳу алайҳи васалламнинг мақоми турур, яъни «Ал-фақру 
фахри» дедилар ва фақирни яхши кўрмак имондин турур, 
фақирни хор тутмоқ куфр турур. Нечукким, ҳазрати Й а- 
бино саллаллоҳу алайҳи васаЛлам айдилар: «Ҳуббу-л-фу- 
қарои мин-ал кмон ва буғзу-л-фуқарои мин-ал куфри».

Аммо фақирлик мартабаси ва ҳурмати етти қат  осмон- 
дин ва етти қат ердин улуғроғ турур, нечукким ҳазраги 
Расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам айдилар: 
«Ҳурмату-л-фуқарои-л-мўъминнна аъзаму индаллоҳи мин 
сабъи-с-самовоти ва сабъи-л-арзиина».

Эй дарвиш, ҳар ким ғанийларни икром қилса дунёси 
учун абадул-абад  Худойи таъолонинг лаънатига гирифтор 
бўлур ва агар фақирни ҳақир кўрса ва иҳонат қилса, ху- 
дойи таъоло чандон азобға гирифтор қилғай. Бул феъл 
мўминларда бўлмас, магар мунофиқларда бўлғай.

Ҳазрати Али разияллоҳу таъоло анҳу ривоят қилур- 
ларким, дарвишлик мақоми 40 турур. Агар билиб амал 
қилса, дарвишлиги п о к турур ва агар билмаса ва ўр- 
ганмаса, дарвишлик мақоми онга ҳ а р о м турур ва ж о- 
ҳ и л  турур. Ва ул қирқ мақомдан ўн мақом шариатда 
гурур ва ўн мақом тариқатда турур ва ўн мақом маъри- 
фатда турур ва ўн мақом ҳақиқатда турур.

Ул 10 мақом ш а р и а т д а  турур: аввал — имон кел- 
турмақ Ҳақ~Таъолонинг оирлигига ва борлиғига ва- сифа- 
тнға ва зотиға. Иккикчи — намоз ўқумак турур. Учунчи — 
р у за  т у р у р .  Тўртунчи —  закот Ос^мак турур. Бгшинчи —  
ҳаж л^воф қилмоқ турур. Олтинчи — мулойим сўзламак 
турур. Еттинчи — илм ўрганмак турур. Саккизинчи — ҳаз-
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