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таржимаси
Масъул муҳаррпр ТИЛАК ЯСЎРД

Хожа Мухаммад Ор^тф Лр-Ревгари.
Орифнома / / Форс-тожик тилидап Садртддин Салим
Бухорий, Исроил Субҳоний таря?.; Масъул муҳаррир
Тилак Жўра/. — Т.: Наврўз, 1094. — 16 б.

Хожаи Жаҳоп Абдулхолид
Гиждувоиинштг тогирдларп
Ориф яр-Ревгарий (Моҳитобоп) бўлгап.. Хозка Орифппнг «Орифпома» асари борлиги ҳадида шу вадтгача бизда маълумот
йўд эди. Ваҳоланки, «Орифнома»дан Ҳазрат Баҳоуддин Накшбавд
ва бошда авлиё-алломалар баҳрамапд бўлгап, таълим олганлар.
•
Қарийб 800 йил олдин ёзилган, ҳар бир жумласи ҳикмат, ҳар
бир гаиига олам-олам маъпо сингдирилгап бу асар Сиз — аяиз
китобхонларимизнипг кўигпл мулкингизга айланади деган умиддамиз.

АДАБИЙ БАДИИЙ НАТПР

Хожа Муҳаммад Ориф-Ар-Ревгарий
ОРИФНОМА
Масъул муҳаррир Тилак ЖРРА Муҳаррир Нортўхта ҚИЛНЧ
Бадиий муҳаррир Азиз САИД Мусаввир Иодир САЛОМ
Техвик муҳаррир Татъяна СМИРНОВА Мусаҳҳиҳ Зарифа МАННОПОВА
Босмахонага верилди 29.П1.94. Босишга рухсат этилди Я1.Ш.94. Бичими
84Х1081/». Ючори босма. Мактаб гарнитураси. Шартли Посма табоги 1.00.
Нашр табоғи 0,84. Шартнома М 22 Жами нусха 75.000. Баҳоси шартнома
асосида.
«НаврУз» нашриёти. 700129. Тошкепт. Навоий кУчаси, 30 уй.
Дилшод ҚШШЧнинг «Турондот» корхонаси. 700129. Тошкент, Навоий
кўчаси. 30 уй.
Увбекистон Давлат матбуот цўмитаси ҳузуридаги Тошкент китобжурнал фабрикасида босилди. Тошкеат, Юнусобод даҳаси, Муродов
кўчаси, 1 уй.
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БИСМИЛЛЛҲИР Р0ҲМА1ШР РОҲИМ
Ҳамдп дофий ва санойи вофий беадад ўшал Аҳадгаким, — лам ялид валам юлад ва лам якунлаҳу куфуван
аҳаддур (Аллоҳ тугмаган ва тутилмагаидир ва ҳеч ким у
зотга тенг эмасдир. «Ихлос» сураси, 3—4 оятлар) Азаа нсмиҳу (азиздур унннг исми) ва Шалла зикриҳу (ва унияг
знкри бугокдир)- Ва беҳад дуруд Расулигаким, яънп Муҳаммад ва Аҳмад дталмиш — алайҳи ва ала соирил аибиёи минас-салавоти амкалуҳо ва мин аттаҳнёти ашмалпҳо ва саллим ва саллим ала олиҳил узоми ва саҳабатиа
кироми ило явмил қиома.
(Аммо баъд: Аюҳал толибуллоҳ па солнкудлоҳ!) эй,
Аллоҳнипг толиби ва Ҳақ йўлидаги солик! Дунёни тарк
этмоқ, дегани Аллоҳдан бошқа нақш (ном)ни қалбдан
ўчирмоқ, йўқотмоқ, демакдир. Ва бу иш олии даражага
етмогингга ҳужжат бўлгай. Барча роҳ, равиш — йўлда
охирги мақсадга. эришмоқ пхлосли бапдалар учун фақат
шу тарзда амалга ошга1г. Вир мақом (даража)дап иккничц мақомга кўтарнлмоқ аҳли нақлпя ва кашфпя учуи
огир риёзатлар орқали ҳосил бўлади; зеро, ҳого ҳавас ва
нафсн аммора юқорига кўтарилмоққа тўсиқдпр ва ушбу
қуоурлар барча мўъмпн дилннянг бузил|Могпга боис ҳпсобланур. На у-занбиллоҳп миназзолик!
Мен — фақиру ҳақир, уагршш беҳуда сарф этган, нургуноҳ, пурхато Муҳаммад Ориф ар-Ревгарий ёзиб маълум қиламанки, одамни саодатга яқинлаштирувчи хислат шуки, ўзни малойикага монанд этснн! Нъни, нафснни
ўзига бўйсундирсип <ва афиф (покиза) бўлсин ва ҳамма
вақт зокир (Аллоҳни зикр этувчи) ва мудом бандалик
аҳду паймонига жидду жаҳд айлаб сайъ-ҳаракат қилсин.
Яъни, Ҳақ азза исмиҳу ва зотиҳудан ўзга зотни ўзига
маҳбуб этмасин ва Аллоҳдан ўзга киигпдан умндвор бўлмасип! Ва ҳамиша аброр ва ахёр (нек, фозпл одам)ларга
мулозимлик (хизмат) қилснн. Веро, ҳушёр бўлсинкн, ал
вақту сайфун қотиун! Яъни — вақт шамншр каби кескирдур! Турфатул айн (дақиқа)ни ҳам ғафлат ва беҳуда
ўтказмасин ва Субҳонау таолодан бошқа зот хаёлп билан
хуш-хурсанд бўлмаспн!
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Эй ориф! Юҳоридата сабоқларни ўзлаштирдинг, сенинг
эндигп вазифанг — Қуръони вомшбут таъзим (таъзимга
сазовор Қуръон) дан ва Расули Каримнвнг ҳадисларидан
ва парҳезкор аҳлуллоҳлар (яъни Аллоҳга якдн кшнилар)
панду насиҳатлари, ҳшшатларидан баҳра олиб, бошқаларни ҳам баҳраманд этгайсец ва иўгри йўлга бошлагайсен. Зеро, улар ҳам'' сенинг ҳақиқий биродарларингдур.
Аюҳал ориф! Сеп ҳамма ҳол ва афъол (феъл-атвор)
ва ҳамма аҳволда (қавл, сухан, ганда) паришон бўлмай,
доимо Муҳаммад Мустафо салоллоҳу алайҳи ва саллам
сувнат ва шариатларига амал қил ва зинҳор шак келтирмагил, токи иоумид этилган ва қувилганлар (шайтонга эргашувчнлар) қаторига кириб, расвойи жаҳон бўлмагайсен, наузайбиллоҳи миназ золикЭй орпф! Мавта қабла анта мавта! (Ўлим келппгадан
олдпн ўлинг!) Бу Ҳақ таолонипг хос одамлари сифатпдир. Сеп ҳар қачон дунё оройшпига алданиб, улинг жилвагар зийнатларига учма, нафсоний муродотипг талабларини фаромуш айлаб, жиами жонингга илашиши мумкин
бўлган разил иллатлару бузуқ хаёл ва фосиқ фикрлардан ўзингни мосуво қил! Ва барча-барчага молу жонинг
билан баббаравар хизмат қилиб ва ҳечкимга хизмат буюрмагил, тоат-ибодатнинг барча арконларига сидқидилдап риоя эт! Янги иморат ва яиги тўп (либо.с) ҳою ҳавасидан ҳазар қил, нафрат айлагил! Зоҳир ва ботипингни
хиралик ва кудуратлардап пок айлаб, ўзингпи Аллоҳ йўлига тўла багишла ва ҳаргиз гоксак мартабу олий даража, мақомотларга талабгор бўлма! Ва фақиру ганийликда аҳволингда ҳеч қаидай ўзгариш сезилмасип ва
ҳаргиз сенга Қуръони Карим тпловатн пла тоат-ибодат
этмоқ малол келмасин.
. Зарурат бўлмаса жамоат бирла ўтирма ва гаппрма ва
доим мағмузалайн (,'кўз юмуқ) бўл! Ва ҳамитиа таважжуҳ
(диққат) ва иқболниг муқаддас илоҳий даргоҳга қаратнлган бўлсин. Ва андак луқмага қаноат этиб, тоат риёзат
ва зикрга мудом харис бўл! Ва дунёвин фириб-найранг,
лаззатларни ўзингга манзур этмагайсеп!
Аюҳал ориф! Пок ва зок эътиқодли бўл! Зероки қора
юрак, чиркин ,қўнгил бутун аъэойи бадаини палид (ҳаром) қилгай! Ахир, Аллоҳнинг бизни қабул этиши ё этмаслиги айни шу кўнгил туфайли-ку!
Аюҳал ориф! Имонп комил мўъмин улдурки, пулу
давлатдан юз ўгирсин, рангин либослар ва нозу неъматлар уни ўзига мафтун этмасин, катта нафс гадосига айланмасин! Ва у буларнинг барчасига зулм этиб, ҳақорат
назари билан қарасин! Унинг нафси саркапхлик ва хур4
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сандлик этмасин, рўзғор ташшппларидап малул (ғамгин) бўлмасин. Ва яхнш кун ҳам, ёмон кун ҳам ушгпг
учун баробар моҳият касб этсин.
Люҳал ориф! Расулуллоҳ салоллоҳу алапҳи васаллам
буюрубдурларжи: «Кулфид-дупё юоанпака ғарибун ва обиру сабилин». Мўъмин кипш ўз хопасига бош суқар акап,
ўзини қабри қароргоҳига кираётгапдек ҳис қилсин. «Оё
бу хонадан қайтиб чиқа оламанми 6 йўқ», дсб ўйласлп,
тапиқарига' чиққанда эса «Об уйга қайтиш меп учун япа
насиб этар ё йўқ», доб мушоҳада этсин.
, Аюҳал ориф! Бандап мўъмин Жаноби Ҳазрати Аҳдият
муҳаббатига муясС^р ва олий мартабага. эришган билан
Аллоҳ таоло ибодатини ўзидан заррача ҳам соқит этмасин. Ҳушёр бўлки, анбиёи алайҳимуссалом Аллоҳга яқин
бўлганлари билан ҳаргиз зпммаларидан амри наҳйи ва
бошқа ибодатлар соқит қилилмади, балкп улар ўзгалардан ҳам кўпроқ машғул бўлдилар. «Флзлан анил валийи
ва ғайри золика пз қолаллоҳу тяборака ва таоло ва тақадаса ваъбуд роббака ҳатта яатияакал яқин айил мавти»
Олий ва муқаддас Аллоҳ таоло дедики. бу дунёда сен
.ўзингнп бир ғариб, шпкастаҳол ва ёҳуд бпр йўловчп каби
ҳис қпл- Ҳатто ўлимпнгга бпр дақпқа қолганда ҳам Парвардигорипгга нбодат қил.
Аюҳал ориф! Имон иеъмати ва Раҳмон маърифатитги
ҳосил. этганипгдап кейпп, алҳамдулиллоҳ, бу буюк лоязол
(безавол) иеъмат шукронасига матпгул бўл. Ва бу илоҳий неъматга — куфронп неъмат (яънп кўрнамаклик)
этмагил. Ва кўрнамакликдан қўрқ ва ҳазар эт, наузанбпллоҳи мнгтаз-золик!
Билки, куфр — ҳува сатрул ҳаққи, яъни Ҳақни
(ҳақиқатни) япшрмоқ ва ширки ҳува ал шароку биллоҳи, пъиш Аллоҳга ширк колтирмоқ ҳисоблапади. Далил
шулки, ал-куллу фипори ва мин-аҳлпп нориа, яъни буларнинг ҳаммаси дўзахийдур, аҳли дўзахдур. Бундайларлпн узоқроқ юр!..
Аюҳал ориф! Соликлар тариқатининг бошлапиши ва
саодатп калитп ва диннинг амри — тавба-тазаррудур!
Пайгамбар алайҳпссалом дегапларкп: «Ат-тоййгабу миназ-за бтГ каман заниб алайҳу-тавба этгап кигаи бегуноҳдек бёлнб қоладтт». Тавбаптшг ҳақнқий мат.поси бегоналтгтан ошнолпикка, (Аллоҳдатт) узоқликдап (Аллоҳга)
яқннлатнмоқдур. Чупопчи, тавба — ислом дипишшг туғи!
Аюҳал орттф! Англагплктт, кшпипганг ҳоли позикдур!
М у м ш т дпли соф ва солпм (согглом) бўлтгшп ло.зим. Аллоҳ
таоло дедики: «Явмуп ло янфау молун вало банунун
илло мап атомаҳу қалбип толтгмин. Вали қавлуҳу Таоло:
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«явма янфау орифпн сидқиҳум» — 1\иёмат куни на люл,
на фарзанд фойда бермас, қан ша.хсгаки Аллоҳ таоло солим қалб 'бергап бўлса, ўшанинг фойдаси тегади- Орнфларга сиддларн (Аллоҳга садоқатлари) ёр бўлгай!
Инсон хулқи, табиати ва ҳол-аҳволидаги нарсалар
Аллоҳ таоло томонидан бернлгандур, лекин касб-ҳунар
мақомига эршнмоқ учун толиб бўлмоқ зарур. Шу толиблик жараёнида сайъ-ҳаракат ва таважжуҳ, кўплаб риёзат
чешгш ва жидду жаҳд ила ёмоп иллатларнн йўқотиш оқнбатида нокизалик ва нек хнслатлар ҳосил бўлгай ва даража ба-даража тараққнй этиб, камолот мартабаси ва шарафу внсолга эришгай. Аммо бу ўринда солнк учун бнрламчи важд (завқншакқ, ҳаяжон) лозимдурки, ул — кашфнинг муқаддимаси ;ва кашф — маърнфатнинт ва маърифат — мушоҳаданинт муқадднмасидур. Ва шундан сўнггина унга ғайб эҳсоии муассар бўлур! Солик кўз ўнгидан
пардалар кўтарилган заҳоти унинг мушоҳадаси тиниқ
кўзгуга айланур!
Аюҳал орнф! Ул қушки, бўйннда оғир (дунёвпй) юк
осиғлик экан, бас, қандоқ кўкка парвоз айласун?! Солпкким, бу дунёга днлбандлиги бисёрдур, плоҳий иарвоз
қилолмас ва талаб водийсига қадам қўйолмас.
Аюҳал орнф! Ориф эмас, ул кишиким нлм ва маърпфатини иулдор дунёиараст ва‘бадавлат одамлар олдпга
«дастурхон», бозор, балки хор айлагай! Агар мардум
(халқ) ориф пурн тажаллийсшш кўрса — апда куйгай
ва агар ориф Вужуд (Худо) нуршш кўрса — анда куйгай! Ориф Ҳақдан — ҳаққа, олнм далил-исботдан — Ҳаққа
бормагай. ванед бу ҳар иккн ҳолга ҳам муҳтож эмас.
Аюҳал ориф! Шайтони лаин ҳар саҳар. ориф кишига
уилмундоқ ваҳимали савол қилур: «Бугун не тановул қилурссн?» Ориф ер: «Ўлим!» Яна дерки: «Либосинг йўқ,
қай лпбосни кшорсен?» Жавоб қилурки: «Кафанни!» Яна
сўроқ қилур: «Цаю ерга борурсен?» Жавоб: «Гўрга!»
Аюҳал ориф! Каломи Мажид ва ҳаднсп набавий салоллоҳу алайҳи васалламдан кейин машойихлар раҳматуллоҳи алайҳи каломларини тияглағил, алар қалбда тавфт\
ва (Алло.ҳ ғазабидан) қўрқув сабабчисидур. Ва Аллоҳ
таоло душманларидан пафрат этмоққа ва Аллоҳ ризоси
бўлган пшлар билан машгул бўлмоққа боис бўлгай.
Ва мин каломи ал-машойихо — маигойпхлар каломи
ушбудур: «Модомат таҳофул фақр фо анта мунофиқун»—Модомеки камбағаллнкдан қўрқсапг, бас, мунофиқсен!
Ва минҳо: кимеки дарвишлар суҳбатппи тарк айлаб,
бой-бадавлат, дунёлар анжумашшп ихтиёр қплса, Аллоҳ
таоло унинг қалбинп ўлимга мубтало этгай!
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Ва мпнҳо: ал адабу ҳилиятул аҳроран — одоб пок
одамлар зшшатидур.
Ва мицҳо; жамии маърифат асосини Лллоҳ таолога
бўлгаи сидқу эътиқод маърифатн ташкил қилади.
Ва мипҳо: банданииг Парвардигори висолига етишмоғишшг аввали ҳижропдур.
Ва минҳо: авлиолик аломати учдур: биринчиси: баланд даражанп згаллаганда ҳам камтар бўлмоқ; иккинчпси: ).;удрати, сабру тоқати етунча иарҳсзкорлик қилмоқ; учпнчйси: то кучи етгунча инсоф қилмоқ.
Ва мниҳо: курдпнгкп, мурнд дунё талабпга кўпроқ
майл билдпрур, бу ушшг ортга қантишн ва тубанлашмоғи нншонасидур.
Ва мнпҳо: бировии ҳаддан ташқари кўп мадҳ қилмоқ
мажуспилик исботи ва бу иш Аллоҳ таолони инкор зтмоқ ила баробардур.
Ва минҳо: хабарда антпбдурларкн, мардумнипг ҳалокати шулки, ушшг тана аъзолари нафл намозлари ва тайин
этилгаи фарз ва амалларга қалб амрпснз машғул бўлгай!
Ва минҳо: ал валию ман юволи авлиёоллоҳ ва юоди
аъдааҳу — Валий кпм? Аллоҳнинг дўстини — дўст, душмашпш — душман билувчн кннш валпйдур.
Ва минҳо: маърифатшшг негараси — нафсдан холп
бўлмоқ ва бушшг тадбпри (усулп) ҳалол нарсалардангпна баҳраманд бўлмоқпи одат қилмоқдур.
Ва минҳо: тавҳидшшг маъноси ушбудур: Сенинг қалбннгда Аллоҳдан бошқа зот учун жой йўқ, сигмагай.
Ва мпнҳо: очлик — зоҳидлар, зикр — орифлар таомиДУРВа минҳо: кимеки Аллоҳ таолодан бошқа зотни азиз
этиб. нззат қилгай, батаҳқиқ шу иззати уни хор этгай!
Ва мхшҳо: такаббур — гуноҳга нтоат этувчи шахсдур
ва уиинг тоати гуноҳдан кўра батарроқдур ва ўзпга гуноҳидап кўра зарарлировдур.
Ва мннҳо: Аллоҳ таоло томон ҳақиқатан ҳам юз тутган шахснинг аломати нгулкп, у йўлдан чалғитувчи ишлар пла машгул бўлмагай (Аллоҳ уии беҳуда ишлар билаи машгул бўлишдан сақлайдп).
Ва мшгҳо: бу дунёда вужудинг билан ва охиратда
қалбшгг билан бўл!
Ва минҳо: мат.рифат — қалбнинг Аллоҳ таоло ягоналппгнп таҳқшқ (тасдиқ) эгмогидур!
Ва лтппҳо: қайси одамркн, истигфор этиб, тағип гупоҳга қўл ургай, Аллоҳ таоло бундайларнинг тавбасини
ҳаром қилгай ва алар томоптп ҳаргиз назар ташламас.
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Ва мннҳо: зи куссучуни маоширатул аздоди — ёмои
(бадкор) одамларнинг турган жб;йи зиндон торлигидан
бошқа нарса эмасВа минҳо: кимеки қнлаётган амалини зоҳир, яъни
намоён этгай — мунофиқ, риёкор, иккиюзламачидур (муройидур). Ва кимеаки ўз ҳолини зоҳир этгай — ул муддаийдур. Ал осий хайруи мпнал муддаий — осий баида
муддаийдан кўра яхширокдур.
Ва минҳо: ҳар ким ўз ихтиёрп нла каромат зоҳир этса — ул муддаийдур. Ва кнмгаки ушшг ихтиёрисиз каромат берилса — ул валнйдур.
Ва мпнҳо: сенн Аллоҳдан тўсувчи парда дунёдур!
Ва мннҳо: гоҳо сукунатнинг таъсири — каломдан устивор тургай!
Ва минҳо: қай шахсгакнм, нафси — каромат (ҳилла)
этгай — унпнг динига зарар етгай!
Ва минҳо: албатта қўрқув — фақат Аллоҳ таолодан
бўлмоғи лозим.
Ва минҳо: Ё офата ан-носи ало аюҳанносп! — Инсонлар фитнасидан огоҳ бўлинг инсонлар!
Ва минҳо: зоҳпд ва комнл шайх улдурким, фатволарга амал этгай, ажс ҳюлда у ваовос ёҳуд живнпдур.
Ва минҳо: мард — Аллоҳ муҳаббатига етншган кишининг ҳадди улдурким, Аллоҳнннг унга берганню бермагани (гам-шодлик) бир хилда бўлгай..
Ва минҳо: динпинг асли — ҳнлмдур! Ва ҳплмшшг
асли — сабрдур. Абу Язид Бастомий (Боязид Бастомнй—
ҳпжрп!! 216 йил таваллуд тонган) жоннни ҳаққа таслпм
қилаётгаи пайтда йиғлаб шуидай деган: «Уч хатаршшг
ораспда қолганман. Бири улдуркнм — гуноҳлар орасидамен, билмасменким, Аллоҳ аларни магфират қилгайми
ё йўқ. Иккинчиси: тоатлар орасида қолганмен, билмасменкпм, Аллоҳ аларни қабул қилурми ё йўқ! Ва шупдай
бир шоҳнинг (Худо) шараф қурбатида қолдим, билмасменким, ўзига чорлагайму ва с ҳайдаб, қувнб солгай!
Ва минҳо: Робияи Адвия Ҳасан Басрийшшг асрдоши
эди. Ул Ҳасан Басрийга уч нимарсани жўнатти: булар
мум (шамъ), игна ва соч толаси эди. Аҳли ҳикмат бу
воқеанп ушмундоқ шарҳ қилурлар: мум кабп мулойим
бўл ва ўзинг ёниб оламни мунаввар айла!> Ва игна каби
ўзипг ялангоч- қолпб бўлса-да ўзгаларни киннптнр ва
бнр-бнровларига иайватд эт! Ва Аллоҳ таолога олиб борувчи йўл — худди ооч толасидок нозик ва ипгичкадурким, тойиб йиқилигадан ҳутпёр бўл!
Ва минҳо: ориф улдуржим — Аллоҳдан ҳар бнр тилаб
олувчи нафасида қалбини яратгувчисига тамом бағишла8
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син ва бу ҳол то суигги нафасигачя давом этсип ва унпнг
бу снри халқдан пинҳоя қолсин!
Ва минҳо: маърифатнинг самарасн — Аллоҳ таоло томон юз тутдгоқдур.
Ва минҳо: сизга Аллоҳ таоло дай бандадан рози бўлигаини айтайми — ул кишиким, меҳнатига ва меҳпатдан
келган неъмаггга гаукрона қилур.
ГЗа минҳо: солик уйга кирганда Ғаффор (Аллоҳ)шшг
сунъини (ижод, офариниш) ва ташқарига чиққанда эса
Жаббор (Аллоҳ)нинг сунъини кўрснн (яъни ибрат олсин).
Ва минҳо: Аллоҳ таоло санъатишшг тамогаосн нла
манггул бўлмоқ гоят гўзал мутолаадур. Санъаткор (Аллоҳ)ни кўрмоқ бўлсанг унннг нжодини дгутолаа (мушоҳада) эт!
Ва минҳо: мақтов Парвардигорга бўлсппким, деди:
«Мен сизларнпнг Парвардпгорп оламингизман».
Ҳеч бир аёлнинг ёқасидан бош чиқмаг;ай (яъни бнрор
аёлнинг сўзига кирма)!
Вақтеки Робияи Адвия қаттиқ бемор бўлдп: Ҳасан,
Молнк, ИГақиқ уни кўрмоққа бордилар ва беморлиги сабабинп оўрадилар. Дедикй, мен жаниатга қарадим, Парвардигорим шу бопс менга назар этмадп. Ва бу беморлигнм дўст (Аллоҳ)нинг ито(бидандур. Ҳасан деди: ўз
даъвосига содиқ эмас ул кишиким, Парвардигори ургапда сабр этмаса!
Робни 'деди: суханннгдан манманлик ҳиди келмоқда.
Шақиқ дедп: ўз даъвоснга содпқ эмас ул кшшгким,
Мавлосп (Аллоҳи) урганда — шукур эггмаса!
Робия деди: сендан маиманлик ҳндн баттарроқ келмоқда.
Молик деди: ўз даъвосига оодиқ эмас ул кишиким,
Мавлоси урганда — лаззат олмаса!
Робия деди: бундан-да ортиқроқ манманлпк бўлурми?!
Алар дедиларки: сен ўзипг айт!
Робия деди: ўз даъвосига оодиқ эмас ул кшниким,
Мавлоси урганда азбаройи унинг мушоҳадасидан урганини сезмасин, дард-аламини тамоман фаромупг этспн.
Ва яиа деди: Тилим махлуқлигим мутоҳадасидап захм
топмади. Ҳолбу)КИ махлуқ Холгоқ мупюҳадасида гау сифат йўл тутса — бегопалардая (Аллоҳдаи узоқ кигаилардан) бўлмагай. Ва яна деди: Ҳар неки мепга гау дунёда
қиомат этган бўлсапг, ўз душманларитта бср ва ҳар
неки уқбо (охират) га мен учун қпсмат этган бўлсанг —
дўстларипгга бер. Зеро, меп учуп бу дуиёда ҳам фақат
ўзппг кераксен. Ва япа Деди: «Худовандо! Агар сенга
қўрққаним учун сигипсам — м р н и дўзахингда куйдир ва
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агар жаннатнинг умпдида сиғинсам — жаннатни менга
ҳаром эт! Ва агар дийдоринг умидида бўлсам — жамолипгни мендан дариг тутма, Парвардпгооим!»
Ва м 1шҳо: ё раб, дилимнн намоуга ҳозир айла ва дил
торимни ўзингга созла!
Надл этурларкп, Робиянннг дуиёдан рихлат этнш вадти етганнда бувруг машойихлар теварагида ҳозир эдилар.
1‘обия деди: «Ўрнингиздан турнб, Аллоҳшшг элчнларига
жой бўшатннглар!» Улар ташдарнга чиадилар ва ошик
қнн очпқ қолди. Ичкаридан шундаи товуш эшнгдплар:
«Яа айнатуан нафсул мутмашхах, иржиъхш ила роббнкн
розиятан марзийя» (Эй хотнржам на(1;с (руҳ, жон! Хотнржам нафс-бу мўъмин, нтоаткор нафсдир. (Эй хотпржам нафс) қайтгин роббишта (Аллоҳ сен учун тайёрлаб
қўйган неъматлардан) рози бўлган ҳолннгда ва сендан
Аллоҳ (бу дунода қнлгап ибодат ва тоатларинтдан) роои
бўлган ҳолда. «Фажр» сураси, 27—28-оятлар. Муҳаммад
Снддиқ Муҳаммад Юсуф таржимаси).
Бир оз фурсат ўтгач, эшнкни очнб кўрднларкп, Робин
жошши жононнга топшнриб, юзини тунроққа ўгирибди.
Ва ухш туироққа тоиширганларндан сўнг кечаси воқеада
(тушларида) кўриб дедиларкн, «Эп, Робпя, ҳолпппш
баён эт, Мункар ва Накир саволокавоби қаидоқ кечди?»
Ул деднки: «Чун фаршпталар гўрга кириб, мендан: «Ман
Раббука?» (Раббинг кнм?), дсб сўрдилар. Деднм: «Ортинггизга қайтннг ва Аллоҳга айтннпш, ашшг минглаб мардлари бўла туриб, мендай бир нотавон ниразан заифани
фаромуш этмади, меии андаи бошқа киишм йўқ, қандоқ
Ушх фаромуш қалай? Яна бировни юбор'иб, Раббинг кнм,
деб сўратмоққа ҳожат борми?!»
Аюҳал ориф! Бани одам табиатига хос ажойиботлардаи
бири шулки, ризқ-рўз топмоқ мақсадида беҳуда елибюгургаи. Ваҳоланки Ҳақ Субҳоиау таолошшг ўзи айтпб
қўшшти: «Ва мо мии даббатен фил арзи ило алоллоҳи
ризқуҳо» (Рўйи эаминда ҳеч бпр ҳайвои йўқки, Аллоҳ
таоло уига ризқ бермаган бўлсп). Аллоҳ таоло рнзқни
бермоққа кафил бўлган, лекнн одамзот ўзпшх машаққатларга солгай ва охират даражасшш тоимоқ учуих саъпҳаракат қилмагай, бовужуд билгайкп, амалспз охпрат
харобдур.
Аюҳал ориф! Расулуллоҳ салоллоҳу алайҳи васалламшшг ушбу саҳиҳ ҳадисларини типглагнл: «Бу дупёда
қанча фурсат туришипгга қараб нпт қилпш, токп о^ттиқча
амаллар билап умрппгпи беҳудага ўтказма! Ва охнратда
қанча муддат туришингга қараб, Аллоҳга ие миқдорда
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муҳтожлигишта ва яла жаҳаннам оловнга нечоғли тоҳат
•қила олишингга қарао иш қил».
Аюҳал ориф! Бандалик уч таврдур: аввали — олий
тнариат фармопишларини қаттиқ тутмоқ, иккинчисп —
Худошшг қазос-ига рози бўлмоқ ва учинчиси — ўз итхисри
ва хоҳншидан кечиб, ҳақ Субҳопау таоло хоҳиши ва иродасидан хурсанд бўлмоқдур!
Аюҳал ориф! Муршид (нир) улдурким, халқтш дунодан ухрога (охиратга) ва маъсият (гутюҳ)дан тоатга ва
ҳирсдаи-зуҳдга ва бахиллпкдаи — саховатга ва кпбрдан—
тавозега, гафлатдан огоҳликка, гурурдан — иарҳозкорликка чорлагаи! Ва охират дўсти ва дунёвии зебу зийнат
душманига айлантирсии. Ва Аллоҳ таолошшг: «магфнрат этаман!», деб берган ваъдаларига магрур бўлмасликка ва тарсакори — қўрқиш (Аллоҳ таоло газабидан) цлмшш ўргатсии.
Аюҳал Ориф! Фузайл Аёз (ҳижрин 187 йил вафот
этгап) кунлардан бир куи фарзандини багрига босиб, эркалаб тургапда боласи дедн: «Эй, падар, мони яхпш кўрасаими? «Фузайл деди: «Оре!» «Бола деди: «Аллоҳничи?» Деди «Оре!» Бола деди: «Оё иадар, иечта юрахчшг
бор?» Деди: «Битта юрагим бор». Ул деди: «Бир юракда
икки дўстни қандоғ сигдирасап? Бир идишда сув ва оташнп сақлаб бўлурми?!» Фузайл раҳматуллоҳи алайҳ билдики, бу садо (калом) ғайбдаи зоҳир бўлди ва Ҳақ таолонинг ғайратидандур. Фарзандипи багридан узиб, ерга
қўйди. Тунроққа юз тубан тушиб, юз-кўзшш е])га ургапча жопшга жононига топширди.
Аюҳал Ориф! Мардлар Аллоҳ таолошшг муҳаббати
даражасига шу вақтда эришгап бўладиларки, Ҳақ таолонинг манъ ва атоийга бир хил муиосабатда бўлсалар.
Аюҳал ориф! Сўфиёни Саврн раҳматуллоҳи алайҳй
бпр кеча Фақил сннга борди. У оят, ахбор ва осорлардан
ганирди. Ппровардпда Сўфиён деди: «Бу кеча на қадар
файзли ва муборак бўлди», Фақил деди: «Бу кеча ва бу
суҳбат на қадар бемаза бўлди». Сўфиёи додп: «Нсга
бундай деяпсан?» Дедп: «Зеро, сен бу кеча фақат менга
мапзур бўлгилик бпр фпкр айтмоққа ва меп ҳам сенттнг
дилингни хушнуд этувчи сухан демоқ ила машгул бўл'дик. Ваҳолапки, ҳар иккимиз ҳам Аллоҳ таоло знкридан
мосуво бўлднк. Бннобарин, ҳам суҳбатдан, ҳам узлатдан
маҳрум бўлдик».
Аюҳал ориф! Огоҳ бўлгилки, у — Фақил деди: «Шундай бир жойда бўлгилкп, сони ҳеч ким танимасин ва сен
ҳам ҳеч кимнп тапимагин». Япа деди: «Кошки эди,
одамлар мени ўз ихтпёримга қўйиб, менга салом берма11
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салар ва бемор бўлсам кўришга кел.масалар». Ва кечқурун бўлаверса, у шодланиб кетарди, энди менга хилват
«асиб этар ва Ҳад таоло ила суҳбат бўлади», дер ва
тонг отганда гамгин бўлардн,
нсчукким:
«Халд
энди келиб мендан аҳвол сўраган ва бисёр ташвиш
бергай!» деб. Ва яна дедики: «Кимеки халд билан унс
(яқин, ҳамсуҳбат) тутгай, ул ҳаргиз (хаф-хатардан) саломат қолмас. «Ва шга дсди: «Дунсвий муҳаббат — барча
кулфат ва ёмонликлар калитндур. Ва барча яхшшшклар
калити — тарки дунё қилмоқдур»
Ва яиа деди: «Бас,
шундай мардлар борки, мабраз (ҳожатхона) га кнрурлар
ва у ердан шж бўлнб чиқурлар ва шундай кшннлар ҳам
боркн, Каъбага борурлар ва у ердан палид (ҳаром) бўлиб қамтурлар. Ва пкки нарса қалбни фосид (ифлос) қилади: кўп емоқ ва кўп ухламоқ».
Аюҳал ориф! Абу Туроб (Абу Нахшимий — Боязпд
Бастомийнинг шогирди) деди: «Қоронғу тунда бпр еаҳродан ўтар эдим, баногоҳ отлшқ бир киши пайдо бўлди.
Қўрқиб .кетдим ва сўрадим: «Сси девми ё нари?» Отлиқ
деди: «Ўзинг-чи, мусулмонмн ё кофпр?» Деднм: «Мусулмонман!» Деди: «Мусулмон Аллоҳ таоиодан бошқа зотдан
қўрқмайди-ку?! Цола Расулуллоҳ саллоллоҳу аланҳи васаллам: Ман хофа' анилиоҳц хофа анҳу куиии шайен —
Расулуплоҳ саллоллоҳу аланҳи васаллам дебдиларки, Аллоҳ таолодан қўредан кншидан ҳамма нарса қўрқади».
Хавф танамни тарк этди ва билдимки, у Ҳақ Субҳонаҳу
тарафидан юборилган кишиэкан!»
Аюҳал орнф! Яҳё Рознн р.а- ниаг бпр биродарп бор
эдп. У Маккага кетди ва ўша ерда муқнм бўлди. Бир замон Яҳёга мактуб ёзиб дедики: менда уч армон бор эди,
унннг иккитасига эришдим. Бири — умри-м охирида шундан бир манзилга етсамки, ул жой барча ерга нисбатан
муқаддас ва фазилатли бўлснн! Иккинчпси — бир ходима
(хизматкор) тонайки, ҳамиша менга еадоқат билап хнзмат этса... Ишноллоҳ булар менга муяссар бўлди. Учннчисн — ўлимимдан олдии сенииг дийдорингни кўрнб,
кўнглнм таскнн топса. Лекнн ҳануз упгбу учинчи муродим ушалмай турибдп»Яҳё биродари мактубига жавоб ёзди: «Сешшг ҳар уччала орзуйниг ҳам Ҳақдан йироқ бўлгаплар орзуспдпр.
Хатннгда «фазилатли замнндаман» дебсан. Сен фазнлатли одамлар қаторига қўшилмоққа ҳаракат қил, зеро фазилатли мард жойни азиз этар, л;ой мардни фазнлатлн
қн.чмас. Эслагплкп, онча муддат ҳаттокп муҳтарам ҳарам,
(Каъба)да бутпарастлар ва мушриклар яшар эди. Лекин
уларга бу макони шарифдан бирон фойда тегднми?!
12
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«Яъпи, улар фазилатли ҳам, мусулмоп ҳам бўлмадплар).
Ва: «Мснга бир садоқатлн ходиманп Худо берди», деб
хуншуд бўлиб ўтирибсан. Агар сен мард бўлгашшгда
:>дн — ҳаргиз бирошшнг хизматпнп ор.чу ҳам ва қабул
ҳам қилмас эдинг. Зеро, махдумлпк — Ҳақ сифати па ходимлик бапда сифатидур. Бннобарип, бу орзуйинг ҳам
ботилдур. Ва бу Фиръавп шсвасп ва табиатига хосдурВа мони кўрмоқ орзуйингга келсак, агар сенинг юрагингда Ҳақ таолонинг муҳаббати жой олган бўлеа, ўзга киши
учун у ерда жой йўқ. Ва агар сен Аллоҳ таоло дгуҳаббатини 'топган бўлсанг — унда мен ортиқчаман, агар топ.маган бўлсанг — унда мёпдан фойда йўқ».
Аюҳал ориф ал комил! Одам ўлганидап кейин унинг
қўл-оёғшш аввал ростлаб, сўнг боглайдилар. Ундан кенпн
эса чакагшга тангнб қўядилар. Ҳпкмат улдуркп: «Эн бечора банда, кўп таку дав қилиб югурдинг — елдинг, эиди
ором ол. Не-не дунёвий нарсаларпи олдипг, энди уларпп
жойига қўй. Ва бу огаипг билап ипмаларнп гапирнб, пималар демадинг, энди — то қиё.матгача хомуш бўл!»
Эй, бандаи орнф! Шақгақ Балхпй (ҳижрий 174 йпл
Дугаанбенинг Хатлон вилоятида т аҳи д қилинган) р.а. ппнг
Эмнна исмли қизп бор эди- У отасига додн: «Отажон, мепп Эмнна деб чақирма! Эмин — ул кпншкпм, Ҳақ Субҳонаҳу таоло глзабидан эмип (бехавф, бехатар, қутулгап
тиич, омон) бўлгай. Ва мен хавф-хатардап холи экаплигимни билолмадим, балки тўрт хавф-хатар орасида қолганман: аввали — ўлим! Аллоҳ таоло айтмшнлар — «Кулли нафсен зоиқатул мавти» — ҳар бир жон (нафс) ўлим
шарбатини тотгусидур. Яъни бирор руҳ (жои)нинг бу
шарбатдан ичмасдан иложи йўқ. Инкинчиси: гугаоҳ хавфн
шуки, Ҳақ таоло деди: «Кулли пафспн бимо касабат раҳинатун», яъни ҳар жон ва ҳар тан, неки айлар — хоҳ
шарр, хоҳ хайр ва хоҳ фойда ва хоҳ зарардур — ўша айлагаи шпи мпқдорида ўзи гаровдадур ва буларнинг ҳар
бири учун хос жазо 'ё мукофот олур. Учинчиси: душман
улдурки, Худованди таоло деди: «Иннаш-шайтона лакум
адувуи мубинун», яънп, батаҳқпқ шайтони лаин душман^
дур, сизлар учуи, эй менинг бандаларим!» Тўртинчи
хавф — ишнинг охпридурким, бплмасменким, қай тариқа
тугар! «Ва мо адрп мо юфъалу би вало бикум», яъни
охир-оқибатим нпма бплан тугашпни билмайман. Эй, о^ажон, сиз ҳам буни билмаесиз... кп, охир-оқибатингпз не
бўлур-..» У шундай деб жопинп Ҳақ таолога топширди.
Аюҳал ориф ас-солик! Мени жои қулотинг билан тингла, панду насиҳатларни қалбингга нақш эт. Ул маъдани
ҳақойиқ ва толеъ-ал-алойиқ ва Жаноби фоиқ ва кошифи
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субҳоний ва дпну дун« шайхи, муқтадоей ва мавлоносй
Ҳазрати Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний тоба сарроҳу ва
жаъала ул жанната маевоҳуро ва доиваи зиёратн ҳарамайнн шарифайн (Макка ва Мадина)ш 1 шшт қилднлар.
Ва бу қусурли башда, соликлар оёгншшт тупрогини (яънп
Хожа Орифнп) Ғиждувопдаги Хонақоҳда ўз ўрииларида
қолдприб, пшпи давом эттиршнпи шиора қилдплар. Узларн эса Бухородан сафарга чиқчб кетдилар.
Ўшал асрда Ойиха исмли бпр мажнуна аол бор эди.
Ойша доимо юзшш спмай, бош яланг юрар эди. Уига ҳарчанд сатрн аврат ловнм, яъни юз-бошингни номаҳрамлардан беркпт, десалар ҳам у бунй қабул қилмас ва дер
эди: бугуп бу днорда мард қағги? Кн мен ундан ўзимпн
олиб қочиб, юз-ботнмнн беркитсам..Кунлардан бир куп бир нонвон тонг-саҳардан тапднрга ўтин қалаб турар эди. Энди лон ёииш фурсагн келгаида, баногоҳ Ойша ҳовлиқиб келиб қолдн ва парвопа
ўзшш оловга урган каби лов-лов ёнпб турган ўт ичнға
ўзшш урдн, яънп тдндир ичига кириб иопвойга хитоб
қилиб деди: 5(Тапдириипг огзини ёпгил! Ахир, Аллоҳ
таоло мардларидан бири Бухорога келаётир. Мепга сатри
аврат колтир!» Нонвой саросимада қолди, сўнг бу ҳолдап
таажжуб қилди. Ойша боз деди «Мепга кийим-бош келтир, токи опипиб алар истиқболига чиқай!» Нопвой шопшлипч уйига жўнади ва зудлик билан кийим-кечак келтирди. Ойша уларни кийиб ташқари чикди. Нонвой кўрднкн, олов утганг ҳатто бир мўйига ҳам зиён қилмабди.
Нопвой Ойша валоятини кўриб, унинг оёги остига ўзипп
отди ва ҳақиқий сирдан воқиф эт, деб илтижо қилди.
Ойгаа деди: «Уч йилдан бери муршид ал халойиқ, зоҳири
ботинига мувофиқ, яъни шайхо ва мавлоно Абдулхолиқ
Ғиждувоний муборак ҳаж зиёратида эдилар- Бугуп тонгдаиоқ ул Ҳазрат Жайҳун дарёспдап ўтиб, Бухоро томоп
юз тутдилар. Шул боис менга юз-бошимни беркитмоқ зарурати бўлди. Энди истайманки, ул зоти бобаракот мулозаматида бўлай. Агар хоҳласапг, сепи ҳам бошлаб борай.
Нонвойга тавфиқ рафиқ бўлди. Ойтпа|Нипг тнарофати бплан тариқат аҳлитшпг рапси, ҳақиқат асрорипннг маъданп — яъпи Ҳазрат Хожа суҳбатларп шарафига етшпди.
Хожа р.а. ўрипларидап туриб, Ошпага пззат-пкром кўрсатдилар. Ул попвой ҳам пирга иродат этди ва таважжуҳ ва юрак сабоги ва қалб зикршга топди- Ба Ҳақ иўлдаги соликлар жумласидап бўлди.
Аюҳал ориф ас-солик! Ҳазрати Хожа (яъпи Абдулхолиқ Ғиждувоний) р.а. дедпларки, кимекп уч нарсанп
дўст тутгай унинг жойи дўзахдур. Бпринчп — лазиз таом14
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яарни емоққа ҳарпс, иккинчиси нафис либосларни кинмоққа ружу қўйган кпгаи, учшхчнсн — фақир-камбағаллар суҳбатини нмсанд этмай, бои-бадавлатлар суҳбатшга
орзу этган кнши. Зеро буларнинг ҳар бири ҳою ҳавас ва
нафс муроди ила ҳоюил бўлур.
Атоҳал ориф ан-посиҳ! 1хпр купн Ҳалратн Хожага савол бордилар: «Днлшшг фарогати нцмадап ҳосил бўлур?»
Хоаха буюрдиларки, дилпипг фарогатп — ушгаг тасфити—
яъни поклнгпдаднр. Агар ул дилга д у п ё молидап заррао
тамаъ бўлмаса, дил фарогатда бўлур.
Ашур ойи эди. Жамоа Ҳазрат Хожа суҳбатларпда ҳозир, Ҳазрат эса маърифатдан сабоқ бераётган эдиларБаногоҳ бир мард зоҳид ва соликлар суратида найдо бўлди: эптида хирқа, кифтида сажжода (жойқамоз), хопақоҳга кирди, бир бурчакда ўтирди ва бир соатдап кейин
ўрнндап туриб, Ҳазрат Хожага деди: «Аттақво фаросатул
мўъмтгаи фаиппаҳу япзуру би иурил-лоҳи» «Сизлар мўъмин зийраклпги билан қуроллангаплар, чупки у Аллоҳ
нури билан боқадц» ҳадиси сирринн бизга билдирипг!»
Хожа дедштарки, бу ҳадиснинг сири шуки, зуннорипгни
косгайсап ва иймон келтиргайсап. Ул мард доди: Маро
зуппор зи пор каффора ботпад (яъни зупчюрнм дўзахда
папоҳимдур) паузапбиллоҳи мипаз-золик.
Хожа бир ходимларига буюрдилар, ходим йигитнинг
хпрқасични ечди ва белидаги бекитик зупнорп памоби
бўлди. Ул йигит зутгаорппи кесди ва иймоп келтирди.
Хожа р.а. дедилар: «Эй, ёроплар, бу иаваҳд йигитким —
зоҳир зуинорппи кесиб, имон шарафнга муптарраф бўлди, биз ҳам ботип зушторини кесаххлик ва қайта иймои
келтирайлик. Даврадагиларда ажггб бир ҳол пайдо бўлди ва ҳаммаларп тавба ва истигфорларини тоза айлаб,
қайтадап иймон келтпрдилар.
Хожа р. а. дедилар: «Ислом асоси уч пареададур: бирипчиси — ҳар тоате ва ибодатеким айларсиз — апипг
илмидаи воқиф бўлипг! Иккиичиси — ҳар илмники ўрганпбсиз — унга амал қилииг! Учинчпси — ҳар амалнпки
этгайсиз — сидқу ихлос билап адо зтгайсиз».
Узим воқиф бўлган лоқеалардан бнри шулкп, Ҳазрат
Хоягампз наввараллоҳу марқадаҳу умрларинипг поёнида
асҳоблардан баъзи бирлари ҳазратшгаг ёнларида эдик.
Хазрат Хожа дедиларки, «Эп, ёроплар, Ҳақ Субҳопаҳу
таоло менга башорат этди ва деди: «Киметш бу равшан
йўл (тариқат)пи тутган бўлса — ушгаг гупоҳларини кечдим. «Жаҳд айлапг — токп бу Ҳақ йўлдан бенасиб қолмангпз — қаттиқ тутпнг!»
Бир соатдан сўнг ғанбдап овоз келди: «Яа айиатуҳап
15
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йафсул мутмаийнаҳ. ЙржиЪи ила роббикй розиятай мар*
зия. Фадхули фии ибади, вадхули «жаннати» — Эй хотиржам нафс, қайтпш раббингга (Аллоҳ сеи унуи тайёрлаб қўнган неъматлардан) рози бўлган ҳолншда ва сендан Аллоҳ (бу дунёда қилган ябодатларингдан) рози
бўлган ҳолда. Аллоҳнипг яхнш кўргая бандаларпга қўшилиб, жаипатимга киргин.
Сўпг Ҳазрат жмши Ҳаққа топширдилар. Биз марҳумнинг асбоб шароитларини ҳозирладик- Лекин ул зоти шарифнинг муборак лаблари ҳамон: «Аллоҳ, Аллоҳ» згакршш пичнрлаб турарди. Ҳозир бўлганлар бир-бирларидан: «Бунда пе ҳикмат бор?» деб сўрар эди.
Аллоҳумагфирлаио ва машойихано вал жампил мўъмншша вал мўъмипот—Аллоҳ машойпхларни, барча мўъмпп ва мўъмнналарии ўзгагаг мағрифат айлагайсеп!
Бу китоб тарихи «Нур ало пур» калимасидап чиқарилдп (ҳижрий 622). Нур қасабаси (Бухоро ноҳиясига
қарашли Нур ,қасабаси)да бўлганимизда зубдатул соликин
(соликлар аълоси) ва мўъмгани толиб Хожа Наим илтимосига мувофиқ бу китоб ёзилди. Хожа Наим дедики,
мухтасар бир асар ирод этсангиз — ул муниси хуззор (ҳозиргиларнинг дўсти) ва боиси эътибори ахёр ва аброр
(улуғ кпшилар) бўлсган.
Шу ерда Хо(жа Ориф рисолалари тамом бўлди.
Хожа Муҳаммад Ориф ар-Ревгарий вафотлари тарихини билдирувчи қитъа ушбудур:
Афсус шуд пипҳон Моҳитобон ба зери хо,к,
Килкам сияҳггўш, жигар рега, сина чок.
Тарих баҳри реҳлати у жустам аз қалам».
Цутби замон ва Орифи биллоҳ зери рақам.
(Мазмуни: Афсус, Моҳито(бо(н тупроқ остига ш тҳон бўлди, қаламим қора кийинди, жигаргам тилинди, сгайпам
чок бўлди- Унинг марҳум бўлгап йнли «Цутбп замон ва
Орифи биллоҳ зери рақам»дап чиқади)
Алҳамдулиллоҳки, Хожа Муҳаммад Ориф ар-Рввгарийнинг муборак .нусхалари ҳақир ва хоку туроб банда:
яъни фақир — Шермуҳаммад Нақшбандий Му|Жададин
(банда халифалгак ила машҳур) дастхати билан зулҳижжа ойининг 9*кунида ёзилди.
Тариқи раҳмати яздон касе бод,
Ки котибро ба алҳамдулиллоҳ, кунад ёд!
Маэмунп: Аллоҳ раҳмати бўлсин ўшал кишнгаким,
котгабни алҳамдулиллоҳ ипа ёд этгай.
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