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Ушбу достонимни Хоразм воцасининг 
биринчи диппомпи инженер-ирригатори, 

машуур мироб Муҳаммад %ожи Аминаддиновнинг 
порлоқ хотирасига багишлайман.

Муаллиф

МУҚАДЦИМА

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм

Илоҳо, раҳм қил -  раҳмон ўзингсан, 
Сенингман мен -  танимда жон ўзингсан.

Ўзингсан қатрадан пайдо айлаган, 
Жисмим ичра муқаддас руҳ жойлаган.

Субҳон ҳам ўзингсан, ҳозиқ ҳам ўзинг, 
Валинеъмат ўзинг-розиқ ҳам ўзинг.

Илоҳо, мўътабарсан -  бебаҳосан,
Бақои жовидон ичра бақосан.

Азимдурсан ниҳон эрсанг-да кўзга, 
Кишига меҳрибон йўқ сендин ўзга.

Яратган ўзингсан бор авлиёни,
Бир юз йигирма тўрт минг анбиёни.

Ўзингдурсан очунга нур таратган,
Ўн саккиз минг оламни ҳам яратган.

Тўлатган ҳам ўзинг дилни зиёга, 
Айлантирган тупроқни кимиёга.
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Ўзингдурсан бунёд этган вужудим, 
Сенга чексиз таъзим бирла сужудим.

Илоҳо, то абад покиза зотинг,
Жаъми одамийзод тилинда отинг.

Ўзингсан йўқдан бор қилгувчи абад, 
Бордан йўқ қилгувчи соҳиби қудрат.

Йўллагувчи ўзинг бизни фанога, 
Му^тож ҳам эрмассен мақтов, санога.

Дилимни ўртаган мурод-у пеша, 
Висолингга етишмоқдур ҳамиша.

Нафасим ҳам сенинг, сенинг ҳар оним, 
Ҳимматингдур ҳаёти жовидоним.

Сенинг ихтиройинг тўрт буюк унсур, 
Ер бирла Сув, Ҳаво бирла Қуёш -  нур.

Неки бунёд қилдинг -  ўзингсан посбон, 
Сенинг шарофатинг жилвагар осмон.

Бахш этганинг боис ўзинг нур, зиё, 
Ажиб тўтиёдур кўзларга дунё.

Баҳраманд эт-минг айланай отингдан, 
Ғариб бу қулни ҳам файз-роҳатингдан.

Ўзинг берган зар қаламдан тукай дур, 
Мададкорим бўлиб илҳом бериб тур.

Илоҳо, азалдурсан сен ҳам абад,
Абад боқийлигингга йўқ сени ҳад.

Неки буйруқ, неки фармон-сенингдур, 
Бажармоққа уни армон-менингдур.
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Қўлинг гулдур, аъмолингдек аъмол йўқ, 
Қуёш, ойсан -  жамолингдек жамол йўқ.

Азал армон тўйиб кўрмоқ юзингни, 
Сурма қилмоқ кўзга гардин изингни.

Баҳраманд этган сен элни илмдан,
Жамъи дониш -  дарё-дарё билимдан.

Неки сўзинг -  бари дур, бари гавҳар, 
Жамъи жонлар аро-руҳ ичра жавҳар.

Қусурлардин йироқдурсан азалдан,
Олий шаънинг тушмас достон, ғазалдан.

То бердинг инсонга тафаккур, шуур, 
Сени куйлаб келмоқда умр-умр.

Қўйган бўлса ҳамки минг достон сўйлаб, 
Адо қилмас ҳануз мадҳингни куйлаб.

Эшитган бирла баҳранг тўлмагай, рост, 
Мадҳинг асли тамом ҳам бўлмагай, рост.

Илоҳо, бергил-у менга кўлингни, 
Саодатларга ёр этгил қўлингни.

Гуноҳим кўпдир олдингда, кечиргил, 
Мурувват айла-меҳрингдин ичиргил.

Узга таянчим йўқ, йўқдир амин ҳам, 
Менга акрам ўзингсан, акрамин ҳам.

Сендан марҳаматли, сахий кимим бор, 
Самодин етказган ваҳий кимим бор?

Илоҳо, қабул эт ибодатимни,
Ўзинг яхши қил ёмон одатимни.
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Ўзингдурсан, илоҳо, айлаб карам,
Менга яхши-ёмон феълни берган ҳам.

Не сўз дерман-бари сенинг сўзингдур, 
Устодим ҳам назмда худ ўзингдур.

Кўкка етказ бошим иноятингдан, 
Қўймагил бир умр ҳимоятингдан.

Йўлларим айлагил ўзинг нурафшон, 
Тилагим ушбудур: қучай шараф-шон.

Менга бахшидалар қил ҳимматингни, 
Қўшиқ айламоҳни бир умматингни.

Мавж уриб, азим дарёдай жўшай мен, 
Васфин уни достонимга қўшай мен.

Яхши сифатларин тарона айлай, 
Шеърга тизиб, бир-бир фасона айлай.

Машҳур айлаб эл ичра ўзинг они,
Боши узра даст кўтарди замони.

Бўлмас эди умр йўли мунаввар,
Сийлов дафтарингга ёзмасанг агар.

Сийлаганинг шулким, айладинг то ким, 
Замон ўзгаргунча бир элга Ҳоким.

Бўлса ҳамки кўплар каби фақир ул, 
Расулингга адаш эрди ахир ул.

Жанобинг шаънига ^ам келтириб наът, 
Ўзинг қилғил ётган жойини жаннат.

Анбиёни башар кўп кўрди-ю, бас, 
Унинг каби пайғамбар кўрган эмас.
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Ўзинг бердинг Расуллик бир ўзига, 
Юзидан нур сочар у ер юзига.

Вакилингдур замин узра ягона, 
Кўрсатгувчи бизга йўл жовидона.

Муҳаммаддур муслимлар хайрихоҳи,
Не хайрихоҳ, балки пуштипаноҳи.

Унинг йўли -  равшан ўнгу сўлидир, 
Ёлғиз сенга етишмоқнинг йўлидир.

Тариқи-инсонга муҳаббат эрур, 
Исломни хотимаси Муҳаммад эрур.

Ваҳий қилиб олган «Қуръон»ни сендан, 
Ҳар оятни сендан, фармонни сендан.

Йўлчи юлдуз элга ҳар бир каломи, 
Ўшал боис унга элнинг саломи.

Билурлар ҳар сўзин олтиндан қиммат, 
Каъбатуллоҳ сари саждада уммат.

Жазм этиб, мадҳинг куйларга очиб лаб, 
Қўшиқ битдим мададкорим улуғлаб.

Бу аслида унинг ўргатган фани,
Қўшай достонимга ўша саҳифани:
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Ё МУҲАММАД, МУҲАММАД

Оллоҳга эрурсан суюкли фарзанд,
Сенинг янглиғ жаҳонда йўқ хирадманд. 
Меҳри-дилинг жумла мўминга пайванд, 
Ҳар ҳадис, ҳар сўзинг асал бирла қанд.
Ё раббим, деганга берабер мадад,
Ё Муҳаммад, ё Муҳаммад, Муҳаммад.

Сен шараф буржининг қуёши, ойи, 
Одилу меҳрибон, Ҳотами Тойи.
Олий садоқатга, ҳимматга бойи,
Аҳли Ислом сарварисан, набийи.
Ё раббим деганга ўзинг бер мадад,
Ё Муҳаммад, ё Муҳаммад, Муҳаммад.

Ҳар ўгит, ҳар пандинг тиллодан ҳиммат, 
Йўҳдир сенинг каби соҳиби ҳиммат. 
Измингдадир абад турфа эл, уммат, 
Беҳисобдур сенга садоҳат, ҳурмат.
Ё раббим деганга ўзинг бер мадад,
Ё Муҳаммад, ё Муҳаммад, Муҳаммад.

Минг айланиб, минг ўргулай отингдан, 
Оллоҳга эш, насли-насаб, зотингдан. 
Баҳра олар башар зиёратингдан,
Бир умр чиҳмайин тариҳатингдан.
Сен борсанки, юзларимиз шакарҳанд,
Ё Муҳаммад, ё Муҳаммад, Муҳаммад.

Ўлмас руҳинг бир умр бизга ҳамдам,
Сен яловбардори умматни ҳар дам. 
Яшармиз муборак номинг-ла хуррам, 
Сен боис муҳтарам Ошиҳ Эркин ҳам.
То маҳшар мўминга ўзинг бер мадад,
Ё Муҳаммад, ё Муҳаммад, Муҳаммад.
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М уҳаммад Ҳ ож и М уҳаммад Ҳожининг
Аминаддин ўғли рафикаси Хадича ая

Ўғиллари Ҳусанбой ва Султонбой Ҳожиевлар
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