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НА ХУШ БУ ДУНЁДА 
ИЙМОНУ ҚУРЪОН...

Юртбошимиз Ислом Каримов 1997 йили Хива 
шаҳрининг 2500 йиллигига бағишланган тантана- 
ли маросимдаги табрик сўзида шундай деган эди: 
«Хоразм ва Хива заминида яшаган Паҳлавон Маҳ- 
муд, Султон Вайс, Носириддин Рабғузий, Сулаймон 
Боқирғоний, Баҳоуддин Валад ва унинг буюк фар- 
занди Жалолиддин Румий, Абулқосим Али Хораз- 
мий, Исмоил Журжоний, Сирожиддин Саккокий, 
Мунис, Огаҳий, Баёний, Сафо Муғанний, Чокар, Ше- 
розий, Ҳожихон, Бола бахши каби ўнлаб ва юзлаб 
алломалар, шоирлар ва санъаткорлар номини биз -  
бугунги авлод вакиллари чексиз эҳтиром билан 
тилга оламиз ва бошимизга кўтарамиз».

Дарҳақиқат, мустақилликка эришган йилимиз- 
дан бошлаб, миллий қадриятларимизга, ота-бо- 
боларимиз меросига алоҳида эътибор ва диққат 
қаратила бошланди. Натижада кўпгина авлиё ва 
алломаларимизнинг бой маданий мероси қайтадан 
тикланди ва асарлари нашр этилди.

Юқорида исмлари келтирилган улуғ аждодла- 
римиз қаторида Хожа Аҳмад Яссавийнинг учинчи 
халифаси, яссавия тариқатининг етук намояндаси, 
ўз фазилатлари билан «ҳаким» унвонига сазовор
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бўлган Сулаймон Боқирғоний ҳам алоҳида тилга 
олинган.

Маълумки, Хожа Аҳмад Яссавий (1105-1167) 
Марказий Осиёда ўзига хос яссавия (жаҳрия, сул- 
тония) тариқати асосчисидир. У асос солган маз- 
кур тариқат ўз даврида жаҳоншумул аҳамиятга эга 
бўлди ва унинг издошлари ҳам бу тариқатни кенг 
ёйишди.

Аслида силсилат-уз-заҳаб (олтин занжир) ҳалқа- 
си вакили Хожа Юсуф Ҳамадонийнинг шогирдла- 
ридан бири бўлган ва ўзи ҳам Хожагон силсиласи 
вакили ҳисобланган Аҳмад Яссавийнинг ўз тариқа- 
тини устози Юсуф Ҳамадоний ва шайхдоши Абдухо- 
лиқ Ғиждувоний таълимоти асосида юзага келтир- 
ган. Унинг таъсирида бу тариқат ихлосмандлари 
шимолда Қозонгача, ғарбда Болқон ярим оролигача 
етиб борган. Шу сабабдан Алишер Навоий ўз асари- 
да Аҳмад Яссавийни «Туркистон мулкининг шайх 
ул-машойихидур» ва «Туркистон ахдининг қиблаи 
дуосидир», деб таърифлаб ўтганлар.

Аҳмад Яссавий ўз она тилини биринчи бўлиб та- 
риқат тили мақомига кўтарган, «Девони ҳикмат»да- 
ги ҳар бир сўз ва ҳар бир ибора ислом ҳақиқатлари 
билан суғорилган, муқаддас, нурли ва илоҳийдир.

Яссавийлик тариқатининг аҳкомлари тавҳид, 
шариат ва суннатга мутлақ боғлиқликлиги билан 
эътиборга молик. Яссавийликда юксак мақомлар- 
ни эгаллаш учун мурид пир раҳнамолигида шари- 
атдаги ўнта мақомни, тариқатдаги ўнта мақомни, 
ҳақиқатдаги ўнта мақомни ва маърифатдаги ўнта 
мақомни босиб ўтиши керак. Яссавийликда мурид 
ва пир адабларига жиддий аҳамият берилган, зикр- 
лар жаҳрий қилинган. Шу боис яссавийлик жаҳрия 
тариқати ҳисобланади.



Боқирғоний Яссавийнинг муносиб шогирди бўл- 
ганлигини тасдиқлайдиган нақл ва ҳикоятлар кўп 
яратилгани ҳам тасодифий эмас. Эмишки, ёш тала- 
ба Сулаймон мадрасага қатнаганда бошқа болалар- 
га ўхшаб «Қуръон»ни елкасига осмасдан, икки каф- 
тида баланд кўтариб қадам босар, таҳсил тугагач, 
уйига етиб олгунча мадрасага орқа ўгирмас экан. 
Бир кун масжид ёнида ўтирган Аҳмад Яссавий бу 
ҳолни кўриб, қаттиқ таъсирланган. Шундан эъти- 
боран Хожа «Қуръон» ўқитмоққа Сулаймонни ёнига 
олибди.

Манбаларда келтирилишича, Ҳаким ота Аҳмад 
Яссавийнинг энг иқтидорли ва ҳаким шогирди си- 
фатида жуда катта мақомда бўлган. «Маноқиби 
Шайх Худойдод Валий»да келтирилишича, Аҳмад 
Яссавий ўз шогирдларини синаганда, фақатгина Ҳа- 
ким ота ва Сўфий Муҳаммад Дарвешгина бу синов- 
дан ўта олган. Шунда Аҳмад Яссавий «мен умрим 
бўйи бир яримта шогирд тайёрлабман-да», -  дея 
бир бутун шогирд сифатида Ҳаким отани назарда 
тутган экан. Шу сабабдан бўлса керак, Аҳмад Яс- 
савий уни ўзининг ёнидан кетказмоқчи бўлмаган. 
Бу ҳақда Муҳаммад Олим Шайх Азизоннинг (1564- 
1631/32) «Ламаҳот» асарида шундай келтирилади: 
Нақл қиладилар, Ҳазрати Султоннинг ер ости уйла- 
ри торлик қилиб қолар эди. Шунда: «Ҳаким ота, бу 
уйни кенгайтир», десалар, у киши елкалари билан 
ишорат қилганларида кенг бўлиб ҳамма халойиқ 
сиғар эди. Нақл қиладилар, Ҳаким отанинг азиз хо- 
тираларидан шу кечибдики, кўпчилик халқ иршод 
мақомига етишди. Бу камина қолди. Шу пайт Ҳазра- 
ти Султон буюрдилар: «Биз истар эдикки, ҳаётлик 
чоғимизда бир бўлсак, вафотимиздан сўнг бир жой- 
га дафн қилинар эдик. Энди сизларга мутлоқа рух-



сат бериб, халифа қилдик. Энди сиз Хоразмга бориб, 
толибларни тарбия қилинг». [Муҳаммад Олим Шайх 
Азизон. Ламаҳот. Яссавия тариҳати пирлари мақо- 
моти. -  Самарқанд, 2007. -  58-60 бетлар).

Алишер Навоийнинг «Насойим ул-муҳаббат» 
асарида Ҳаким ота ҳақида шундай дейилади: «Ҳа- 
ким ато раҳмутуллоҳи таоло оти Сулаймондур ва 
Хожа Аҳмад Яссавий қуддиса сирруҳунинг мури- 
дидур. Ҳамоноки бир кун Хожа табхе (овқат) бу- 
юрғондурларки, мутбихе [ошпаз] ўтин етмайдур, 
деб келгандур. Алар асҳобға дегандурларки, ёзи 
(дала)дин ўтун териб келтуринг! Ва ул замон ёғин 
ёғадур экандур. Асҳобким, ўтун терибдурлар, алар 
хизматиға ёғин жиҳатидин ўтунлар ҳўл бўлғондур. 
Ҳаким ато терган ўтинларни тўниға чирмаб, қуруқ 
келтургандур. Хожа ҳазратлари дегандурларки: «Эй 
фарзанд, ҳакимона иш қилдинг», ва аларға бу лақаб 
ондин қолғондур ва Ҳаким атоға ҳикмат тили гўё 
бўлубдур...»

Алишер Навоий тазкирасида Ҳаким отанинг ҳик- 
матлари туркийлар орасида шуҳрат топганлигини 
таъкидлаб, қуйидаги тўртлигини мисол қилиб кел- 
тиради:

Тики тургон бутадур,
Борғонларни ютадур.
Борғонлар келмас бўлди,
Магар манзил андадур.

Ушбу мисралардан ҳам англаш мумкинки, 
Боқирғоний шеърларининг тили содда, ифодаси 
халқона бўлган. Лекин бу сўфий шоир ижодиётининг 
туб моҳиятини тасаввуфий ғоялар, илоҳий ишқ жаз- 
баси ва юксак сўфиёна ахлоқ ташкил этади.

Фахриддин Али Сафий «Рашаҳот айнул-ҳаёт»



асарида «Ва ҳикматлареким, олар туркий тили била 
дарвешларнинг муомалаларида айтибтурлар, Тур- 
кистонда маъруф ва машҳур турур. Ва фавойиди ан- 
фосларининг жумласидин бу масалким, халқ эҳти- 
ромида ва вақт иғтиномида ойтубдурлар: «Ҳар ким 
кўрсанг Хизр бил, Ҳар тун кўрсанг қадр бил»... 
«Маскани Ҳаким ото Хоразм вилояти эрди. Ул ерда 
дори дунёдан риҳлат қилдилар. Мавзеиким, они 
Оққўрғон дерлар, яъни Оқ қалъа ва қабри муборак- 
лари ул жойда маъруф ва машҳурдир» [Фахриддин 
Али Сафий. «Рашаҳот айнул-ҳаёт» (Обиҳаёт томчи- 
лари) -Т.: АбуАли Ибн Сино. -  2004. -  24-25 бетлар).

Баъзи манбаларда айтилишича, Сулаймон 
Боқирғонийнинг «ҳаким» лақабига сазовор бўлиши 
Хизр алайҳиссалом билан боғлиқ экан. Яъни, ёш Су- 
лаймон бошқа дўстларидан фарқли ўлароқ, ёмғир 
ёққанини ҳисобга олиб, даштдан терган ўтинла- 
рини кийимларига чирмаб, устозининг ҳузурига 
қуруқ келтирган. Аҳмад Яссавийга меҳмон бўлиб 
келган Хизр алайҳиссалом буни кузатиб, «Ҳакимо- 
на иш қилдинг», деб унга лутф қилган ва: «Бундан 
сўнгра лақабинг Ҳаким бўлсин. Жим юрма, файз 
изҳор қил», деганмиш.

Ҳасанхожа Нисорийнинг «Музаккири аҳбоб» таз- 
кирасида Ҳаким отанинг силсиласи қайд этиб ўтил- 
ган. Асардаги Абулхайрхон авлоди [Шайбонийлар] 
сулоласидан бўлган Жонибек султоннинг ўғли Рус- 
там султон ҳақида сўз борганда, унинг қайси сил- 
сила шайхларидан маънавий озиқа олгани ҳақида 
шундай дейилади: «Рустам султон Шайх Худойдод- 
нинг ўринбосари бўлмиш Хожа Муллойи Нурийга 
ҳам инобат кўзи билан боққан. Улардан кейин ҳаз- 
рат Мавлоно Вали Куҳзарийга инобат қилганлар. 
Вали Куҳзарий эса ҳазрат Шайх Худойдоднинг му-



ридларидир. Шайх Худойдод Шайх Жамолиддин- 
нинг муриди, алар эса ҳазрати Шайх Ходимнинг 
муриди, алар бўлса ҳазрати Шайх Мавдудга мурид 
бўлганлар, алар ҳазрати шайх Алишайх муриди, 
алар ҳазрат Эламон Отонинг муриди, алар ҳазрат 
Садр отонинг муриди ва алар ҳазрат Занги ота- 
нинг муриди, алар ҳазрат Ҳаким Отонинг муриди, 
алар ҳазрат Хожа Аҳмад Яссавийнинг муриди, алар 
ҳазрат Хожагон (руҳларини Оллоҳ таоло муқаддас 
қилсин] силсилаи заҳабига боғловчи Жаҳрия сил- 
силасининг йиғилишгоҳи ҳазрат Хожа Юсуф Ҳама- 
донийнинг муриди бўлганлар» (Ҳасанхожа Нисо- 
рий. «Музаккири аҳбоб» («Дўстлар ёдномаси»), -  Т.: 
Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти, 
1993 й, 37-бет.)

Тазкиралардан маълум бўладики, яссавийлик ва 
нақшбандийлик ўртасида узвий боғлиқликлар мав- 
жуд. Буни биз «Насойим ул-муҳаббат»нинг бир қа- 
тор ўринларида ҳам учратамиз. Жумладан, тазкира- 
нинг «Халил ота ҳақидаги зикрида шундай келти- 
рилади: Хожа Баҳоуддин ҳазратлари дебдурларки, 
бидоят (сулукнинг бошланғич пайтларида -  С.Р.) 
ҳолда бир кеча Ҳаким ота раҳматуллоҳники, турк 
машойихининг киборидиндур, воқеъа (тушда)да 
кўрдумки, бизни бир дарвешга сипориш қиладур. 
Уйғонғондин сўнгра ул дарвешнинг сурати хотир- 
да эрди ва бизга жаддайи (буви) эрди, солиҳа ота- 
миз аноси, ул воқеъани аларға айттуқ. Дедилар: «Эй 
фарзанд, сенга турк машойихидин насибе бўлғуси- 
дур ва мен доим ул дарвешга толиб эрдим».

Ҳижрий 1281, милодий 1864йилдажанобмуфтий 
Мавлавий Ғулом Сарвар Соҳиб Лоҳурийнинг (Ком- 
пурдаги Мунший Навалкишвар матбаъсида чоп 
этилган) форс тилида ёзилган «Хазинат ул-асфиё»



асарида Ҳаким ота ҳақида қуйидаги маълумотлар 
келтирилади: «Хожа Ҳаким ота қуддиса сиррзогу. 
Соҳиби ишқ ва муҳаббат ва шавқу завқ. Жомеъи 
улуми суварий ва маънавий. Аз аъозими хулафойи 
Аҳмад Яссавий аст. Мавлид ва маскани вай вилояти 
Хоразм аст. Ва дар мавзеъи, ки онро Оққўрғон но- 
манд, сукунат дошт. Чун Шайх Аҳмад Яссавий вафот 
ёфт, бар маснади иршод биншаст. То бист сол бар 
маснади иршод қоим буда, ба иршоди толибони Ҳақ 
пардохт. Вафоти вай дар соли понсаду ҳаштоду дў 
[ҳижрий 582, милодий 1186 йил] аст. Ва мазори пу- 
ранвори у дар мавзеъи Оққўрғон аст. Аз муаллиф:

Чу пайваст бо Аҳкамул-ҳокимийн,
Ҳакими жаҳон, аҳли ҳикмат ҳаким.
Басолаш бихон офтоби замон -  
Дигар ҳам бидон аҳли ҳикмат ҳаким.

(Мазмуни: Хожа Ҳаким ота қуддиса сирруҳу. 
Ишқу муҳаббат ва шавқу завқ соҳибларидан эди. 
Маънавий (ботиний) ва суварий (зоҳирий) илмлар- 
ни ўзида жамлаган эди. Аҳмад Яссавийнинг улуғ 
халифаларидандир. Унинг таваллуд ва маскан қил- 
ган жойи Хоразмдир. Ва Оққўрғон деб номланган 
мавзеъда сокин эди (яшарди). Аҳмад Яссавий ва- 
фот топганларидан сўнг иршод қилиш маснадига 
ўтирдилар. Йигирма йил шу маснадда ўтириб, Ҳақ 
толибларини иршод қилиш билан машғул бўлди- 
лар. Унинг вафоти беш юз саксон икки (ҳижрий)да 
содир бўлди. Нурга тўла мақбараси Оққўрғон мав- 
зеъсидадир). Шеър мазмуни:

(Аҳкам ул-ҳокимийн бўлган зот -  Аллоҳ билан 
боғланди. Жаҳон ҳакими ва ҳикмат аҳлининг ҳакими 
(улуғи) эди. Йилини топишни истасанг, «Офтоби за- 
мон» («Замон офтоби»)дан қидир. Яна ҳам «Аҳли ҳик-



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/5298 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
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Это был ознакомительный отрывок. Полную версию
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