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Н О Д И Р А

Узбек адабиёти тарихида ўзига хос овоз соҳиби 
бўлган Нодира бой лирик мероси билан кенг шуҳ- 
рат топди. Шоира ўзбек ва форс-тожиг тилида 
шеърлар Сзди. У ўзбекча асарларида Нодира Ко- 
мила, форс-тожнк тилидаги шеърларида Макнуна, 
Нодира тахаллусларини дўллаган.

Нодира XIX асрнинг биринчи ярмида Урта 
Осиёда феодал зулм ғоят кучайган, илғор фикр- 
ларга қарши хурофотнинг хуружи ниҳоятда авжга 
чиҳҳан бир даврда яшаб ижод этди. Шоира шеър- 
ларида ҳаётий гўзаллик. чуцур инсоний туйғулар 
куйланди, хусусан уларда асрлар давомида истиб- 
дод остида яшаб келган, инсонлик ғурури, қадру 
диймати поймол дилинган ўзбек аёлларининг оғир 
дисмати, бу ҳисматга дарши дил нидоси, шахс эр- 
ки, маърифатли ҳаёт йўлидаги орзу, умид ва ин- 
тилишлари ифода этилди.

Моҳлар ойим Нодира 1792 йили Андижонда 
тугилди. У ўткир зеҳни, нозик табиати ва шоирона 
салоҳияти билан тенгдошларидан ёшлигидаёц аж- 
ралиб турган. Шоира кўпроҳ хусусий мутолаа 
билан шугулланди. Узбек, форс-тожик адабиёти 
намояндалари асарларини қунт билан ўрганди. 
Нодира ҳаётининг кўп дисми Кўҳонда, сарой дои- 
расида, адабиёт аҳли давраларида кечди. Нодира 
ўттиз ёшларида умр йўлдоши Умархон вафот этди. 
Шундан сўнг шоира маълум даражада мамлакат- 
нинг ижтимоий-сиёсий ва маданий ҳаётида бевосита 
нштирок дилди.

Нодира классик адабиёт, халд оғзаки ижодиёти- 
га хос яхши фазилатлардан ўрнак олди. У инсон- 
парварлик, маънавий камолотга интилиш туйғула- 
ринн юксак бадиий ифодаларда бера олди. Классик
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поэзиянинг гўзал намуналари бўлмиш Нодира ада- 
бий мероси бизгача алоҳида девонлар, баёзлар, 
Кўлёзма дафтарлар ордали етиб келган.

УзССР Фанлар академияси Абу Райҳон Беру- 
ний номидаги Шарҳшунослик институти. Цўлёзма- 
лар институти фондларнда Нодиранпнг ўзбек ва 
форс-тожик тилларида бнтилган девонлари, шоира 
шеърлари киритилган баёзлар сакланадики, уларда 
муаллифнинг 10 мииг мисрага яҳин лирик мероси 
жамлангандир. У классик поэзиянннг ғазал, мухам- 
мас, мусаддас, мусамман, таржиъбанд, таркиббанд 
ва фироцнома каби жанрларида далам тебратди.

Нодира Ҳофиз, Лутфий, Алншер Навоий, Фузу- 
лий, Бедил каби Шарк, адабнёти улуғ сиймолари 
анъаналаридан ижодкор аёл ҳалбининг нозик туй- 
ғуларини акс эттиришда самаралн фойдаланди. 
Шоира айниҳса Навоий ижодига злоҳида эътиҳод 
билан ҳаради, ундаги илғор ғоялардан илҳсмланди. 
Нодиранинг Навоий ғазалларига бо^л .ган мухаммас 
ва татаббуларида мутафаккир шоир нжодидаги 
жаҳолат ва худбинликни ҳораловчи сатирик кай- 
фият яҳдол сезилиб туради. Нодира ўз даврининг 
ҳатор масалалари тўғрисида фикр юритар экан, 
унннг халҳнарварликка, адолатга интилиш нўлида- 
ги хатти-ҳаракатлари маълум даражада чекланган 
эди. Юҳори табаҳага маисуб бўлган шоира жамият- 
даги ҳарама-ҳаршилик социал тенгсизликнинг нати- 
жасн эканлигини англаб етмади. Шунга ҳарамай 
Нодира, ёвуз ниятларни амалга оширишга уринув- 
чи худбин ҳукмдорларнннг шахсиятяарастлигига 
зид ўларод. ннсоф ва адолатни. инсон цадр ҳийма- 
тини улуғлашни ўз олий мацсади деб бнлган Навоий 
каби салафлари изидан борди. Масалан. Алишер 
Навоийнинг улуғ, покиза инсон ва унинг юксак 
фазилатларига мадҳия тарзнда яратилган:

Бу гулшан нчраки йўцтур бацо гулига
сабот,

Ажаб саодат эрур цолса яхшнлик бирла
от —

кабн мисралярндан илҳомланиб Ноднра:
Хушо оцилки. айлаб яхшилиц бунёдини

маҳкам.
4
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Ўтар бу дайри фонийдин ўзини некном
айлаб,—

дейди.
Нодира муҳаббат. вафо ва садоцатни тараннум 

этди. Шоира муҳаббат мавзуини қаламга олар экан, 
муҳаббат — бу инсон табиатидаги покиза туйғудир, 
деб билди. Унинг лирик ҳаҳрамони номус ва ҳаёни 
ниҳоятда юксак тутган, севгида иффат ва одоб 
сацлашга аҳд ҳилган садоцатли аёлдир, вафодор 
дўстдир.

Шонра учун ишҳ ҳаётий асосга, кенг ижтимоий 
маънога эга. Шоира ўзини ишҳ ойинаси деб атади, 
бу ойинада эса инсоннннг ҳаётга ҳараши, яшаган 
даври адолатсизлигидан зорланиши, эрки ва овози 
чекланган, бўгилган инсоннинг дарду фиғони, унинг 
истаги, орзуси, умид ва интилиши ўз ифодасини 
топди.

Шоира катта журъат билан «Муҳаббатсиз киши 
одам эмасдур» дея «муҳаббат шевасини ошкоро» 
куйлади. Уз таърифидаги «Иҳбол баёзи>га:

Ишқ аҳлининг хотири бўлуб хуш андии, 
Мацбули табиати халойиҳ бўлғай,—

деб зўр умид ва ишонч билан ҳаради.
Нодира ижодидаги илғор фикрлардан баҳра- 

манд бўлган Дилшод, Анбар отин каби талантли 
шоиралар уни устоз снфатида эъзозладилар. Зокир- 
жон Фурҳат, Нодим, Рожий Хўцандий каби XIX 
асрнинг иккинчи ярмида яшаган прогрессив йўна- 
лишдаги шоирлар Нодира диёфасида инсоннинг 
орзу-умидларини, юксак туйғуларини жозибали 
мисраларда куйлаган талантли ижодкорни кўрди- 
лар, унинг илгор ҳарашларшш ўз асарларида тако- 
миллаштирдилар.

'Гарчоқ феодал даврининг энг даҳшатли нллати— 
амирлик ва хонлнклар ўртасидаги зиддиятлар ажо- 
йиб шоиранинг фожиона ўлимига сабаб бўлди. Но- 
дира 1842 йилда Бухоро амири Насрулло томони- 
дан Дўҳон боснб олннган ваҳтда икки ўғли билан 
ваҳшиёна ҳатл этилди.

Нодира ижодн ва ижтимонй фаолияти Совет 
даврида кенг ўрганилди. Академиклар В. Зоҳидов, 
В. Абдуллаев. проф. А. Қаюмовларнинг Нодира

о
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ижодий фаолиятини тадциц этишдаги илмий ишлари 
алоҳида аҳамиятга молик. Шоиранинг форс-тожик 
тилидаги мероси ҳам ўцувчиларга етиб борди. Рус 
тилига таржима этилган Нодира шеърлари СССР 
ва чет эл китобхонларига ҳам манзур бўлмоҳда.

Умидимиз борки, иҳболимиз ҳуёши чиҳажак, 
Зиндон ҳоронғуликлари ҳам охир ниҳояга

етажак,—
деб яхши кунларни орзу ҳилган шоира нжодидаги 
юксак гуманистик мазмун замондошларимиз учун 
ниҳоятда дадрлиднр.

МАҲБУБА ЦОДИРОВА.
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Ғ А З А Л Л А Р

Эй сарвн спҳи бўйляғим, эй қомати зсбо, 
Келким, кўзум ойинаси муштоци тамошо.

Ул кунки, висолинг чвманин сайр этар эрдим, 
Манзури назар эрдп менга ул цади боло.

Айдимки, қачои бўлғусн кўйингда маконим, 
Ошиқца, деди, ҳожат эмас манзилу маъво.

Куйдурди чаман гулларини рашк ўти бирла 
Ул ғунчаи хапдон ила ул наргиси шаҳло.

Ул зулфи диловез муанбар гиреҳидин 
Ҳар кншнн тушиб бошиға бнр ўзгача савдо.

Ҳар сабзау сунбулки, бу гулшанда чекар бош, 
Мўйи сари Мажнундуру ё турран Лайло.

Вайронада оҳилға нҳомат на муиосиб, 
Сарманзнлн осойнш эмас арсаи дунё.

Ҳижрон ғамидин ташна лабу хаста жигармен, 
Соҳий, карам айлаб, менга тут соғари саҳбо.

Кўзгу каби ҳайронларинга арзи жамол эт, 
Дийдорннг учун Нодирздур волау шайдо.

* * *

Юзинг фаррух, жамолинг руҳафзо,
Хатинг Хнзру лаби лаълннг Масиҳо.

7
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Мени девона қилди ишткёцинг, 
Сочинг занжиридия бошнмда савдо.

Жамолинг мусҳафин қилдим тиловат, 
Қошинг бнсмиллаҳидур анда туғро.

Дами тиғинг менга ваҳти шаҳодат 
Эрур албатта шарбатдин гуворо.

Малоҳатли юзинг моҳи мунаввар, 
Жамолинг офтоби олам оро.

Жаҳон айшн ғаннматдур неча кун, 
Вафо "илмас кишнға мулки дунё.

На Ширин колди оламда, на Фарҳод, 
Қани Юсуф, қаён кетди Зулайхо?

Кўнгул, ишҳ ичра бўлма бетаҳаммул, 
Ки васлу ҳажр аро ҳнлғил мадоро.

Манга, эй Нодира, ҳисмат бу эркан, 
Азал қундин бўлубдур ншҳ пайдо.

* * $

Эй меҳри жамолинг олам оро, 
Заррот юзингга масту тайдо.

Эй ҳусн риёзида ҳадинг сарв, 
Ул сарв уза сунбулинг сумансо.

Келким назаримға, эй парирў, 
Девокаға бнр дам эт тамошо.

Сен уйҳуда масту ноздурсен, 
Мен дард била ғарибу танҳо.

8
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Тун кеча фиғону нолигаимдин 
Кўйинг ити ичра тушди ғавғо.

Ген қайси диёр азмин этдинг, 
Келмас хабаринг бу ерга асло.

Оҳим ўциға дадим камондур,
Бу ўқни нишонидур сурайё.

Мажнун нега Лайли таркин этсун, 
Юсуфни унутмади Зулайхо.

Қайдин сенн Нодира унутсин,
Бу сўз на муносиб, эй дилоро?

* * 1
Эй юзинг қнблан арбоби сафо, 
Сари кўйингда кўнгул қибланамо.

Каъбаи кўйинг эрур такягоҳим,
Кўз ёшим замзам ўшал Каъба аро.

Сурма осо кадамннг туфроғи 
Хнра бўлғон кўзима берди зиё.

Тутиёдур менга нақши қадаминг, 
Ки кўзим ойннаси топтн жило.

Бўлса то умри ҳаётим боций, 
Менн илгнмдуру домони вафо.

Дўстлар айшу фароғат бнла хуш, 
Бўлди душман ҳадафн тийри бало.

Ҳар ким ўз рутбасиднн лоф урар, 
Бу маротибда мақоминг аъло.

Домани ёр иликдин кетди, 
Нодира, пироҳаним бўлди қабо.

9
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* * *

Марҳабо, эй пайки султон, марҳабо,
ҲУДҲУДН мулки Сулаймон, марҳабо.

Талъатинг фаррух, муборак мақдаминг 
Қилди кулбамни гулистон, марҳабо.

Хўб келдинг, яхши келтирдинг хабар, 
Анладинг дардимға дармои, марҳабо.

Бўлди мавзун ҳоматингднн мунфаил,
Сарвнозн боғи ризвон, марҳабо.

Цидғасен ул моҳ меҳрин ошкор,
Субҳ янглиғ пок домон, марҳабо.

Мужда келтирдинг висоли ёрдин,
Топти таскин дарди ҳижрон, марҳабо.

Кел бери, то хоки пойингни ҳилай 
Тўтиёи чашмн гнрён, марҳабо.

Кўй кафп пойингни дийдам устина,
Бир дам, эй сарви хиромон, марҳабо.

Нодира, ҳар сўзки иншо айлади,
Айди анга аҳли даврон, марҳабо.

* * *

Эй хушо, шиша аро оби ҳаёти ҳукамо,
Ким ани ҳар киши нўш этса бўлур Хизрнамо.

Ҳукамо ишҳ маризлға буюрмиш майи ноб, 
Ҳажр дардиға демишлар бу муфарриҳии даво.

Бўлди гул мавсуми, майкадалар жоннбиднн 
Муждаи айшу тараб еткузадур бодн сабо.

10  —
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Ғусса паймонасида хуни днл ошом айлар,
Бодадин ҳар кишикнм айлар эса нстнғно.

Зоҳид), гар десаиг ишц аҳлиға расво бўлмай, 
Демағил майкада авбошиға кўп чуну чаро.

Бода муштоҳиға лутф ила ҳадаҳ тут, соқий, 
йўҳса Жамшидға ҳам айламади жом вафо.

Нодира, жоми муҳаббатни лабо лаб ичибон, 
Мастлиғ бирла килай ишц намозини адо.

*  *  Л

Юзунг ёдида цилдим бу кеча оҳи саҳар пайдо, 
Кавокиб хирманнға бўлди ул ўтдин шарар пайдо.

Ниҳоли сабрима лаълинг хаёли бирла сув бердим, 
Ажаб йўц, бўлса гар бу нахлдин ширин самар

пайдо.

Шараф топди мамолик шоҳи дарёдил вужудиднн, 
Асолаг махзанидин бўлди ул олий гуҳар пайдо.

Зиҳи шоҳики давлат файзндин огоҳ ўлнб цилмиш 
Жавоҳир сурмаи тавфиҳдин нури назар пайдо.

Таҳаммул уйлаким бесабрлиғ талх этти комипгни, 
Бўлур сабр этсанг аччиқ ғўрадин шаҳду шакар

пайдо.

Менннг ёрим ажаб нозик мизожу бемурувватдур, 
Белин қатлимға боғлабдур вале эрмас камар пайдо.

Нужум эрмас фалакда шуълаи оҳим шароридур, 
Ки бу кошона ичра бўлди андин зебу фар пайдо.
Кўнгул мажнунини зулфингнн занжирига банд

эттим,
сурук атфол ичинда бўлмағай деб шўру шар пайдо. 

—  11 —
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Ажаб йўц, Нодира парвоз цилса ёр кўйиға,
Ки бўлмиш танда фурқат ўқларидин болу пар

пайдо.

* * *

Назар аҳли савдоларнни хатинг ҳилдн лавҳи
жамола пайдо,

Нетонг айласа дуди оҳим қамар даврнда ҳола
пайдо.

Сочинг сунбулидин ададсиз гиреҳлар тушубдур
кўнгул риштасига, 

Ки юздин бирин зоҳир этсэм ҳилур жаъди мушкин
кулола пайдо.

Менинг ҳиссаи рўзгорим фаровон ғами ҳажринг
афсонаеидек,

Ки бир нуктасин шарҳ кнлсам бўлур неча дафтар
рнсола лайдо.

Юзинг ойини ҳайратидин эрур бадри тобон қаро
доғлнҳ,

Қошинг нунидин воқиф эрдики ожизлиғ ўлди
ҳилола пайдо.

Сиришкнм саҳобия имдодидин дилкушодур
муҳаббатнн дашти, 

Кўнгул доғини этсам баён, бўлур ул биёбонда лола
пайдо.

Солиб ҳажр таи мулкина зилзила, деди ҳилма
даври фалакдин гила, 

Недур чораи дардим, эй Нодира, фироҳ ўлди иогаҳ
висола пайдо.
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«I *  *

Сунма май, эй соқийи даврон, манга,
Кнм насиб ўлмиш азалдин қон манга.

Ёр жавриднн шикоят цилмазам,
Ким эрур бир важҳи истиҳсон манга.

Нола бир дилсўз ёримдур менинг, 
Ҳамнишнндур дийдаи гирён манга.

Мушкил ншдур дарди ҳижрон кулфати, 
Ёраб, ул мушкилни цил осон манга.

Дашту саҳроларни ҳилдим ихтиёр, 
Бўлди Мажнун циссасн бурҳон манга.

Оҳ, найлай ўтти даврони висол, 
Бевафолнҳ айлади даврон манга.

Мунтазирдурмен ҳамиша Нодира,
Бир қиё боқҳайму деб жонон манга.

* * *
Лабинг шаҳди нобиға жоннм фидо, 
Хиромон ҳадингга равоним фидо.

Фироцинг висол аҳлидин жон олур, 
Висолингга жону жаҳоннм фидо.

Белу оғзида цолди ваҳму гумон,
Нетонг, ўлса ваҳму гумоним фндо.

Агар филмасал меҳр ила моҳдур, 
Қилай сенга, эй меҳрибоним, фндо.

Ики лаълн нобннгни ёҳутиға 
Ики чашми гавҳарфишоним фидо.
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Қадинг сарви нозиға, эй гулбадан, 
Тани лоғари нотавоним фидо.

Не ғамдур менга ишд аро, Нодира, 
Агар бўлса жононға жоним фидо.

* * *

Жилва кўрсатди чу ул сарви дилоро боғ аро, 
Чашми цумри бўлди бир чашми тамошо боғ аро.

Сурмагун чашми назар солди гулистон аҳлина, 
Ҳасратидин цолди наргис кўзи шаҳло боғ аро.

Орази гулгун ила цилди чаман сорн хиром,
Гул яқосин чок айлаб, бўлди расво боғ аро.

Сарви гулрухсорнм ила базми ишрат деб баҳор 
Сарв бнрла гулдин этдн жоми мино боғ аро.

Лола янглиғ доғ бўлди гул жамоли рашкдин, 
Доғлиҳ гуллардин ўлди сайри саҳро боғ аро.

Нахли қадди хижлатидин бўлди сув сарви равон, 
Айлади фавворалар жорий саропо боғ аро.

Сайр учун қўйғай қадам деб сабзаи хобидадин, 
Ҳар тараф бир фарши маҳмалдур муҳайё боғ аро.

Кўрди ул сарви дилоро қоматн мавзунини,
Сарв қадднн қилди қумрилар таманно боғ аро.

Сен букун хандоисен, эй гул, Нодира дилдорсиз 
Йнғламоцдиндур булутлардек муҳайё боғ аро.
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*  *  *

Ғунчадек оғзи аро ул лутфн гуфтори ажаб.
Сунъ илги йўқднн изҳор айлаган бори азкаб.

Олди кўнгул қушларнн ҳар лаҳза мушкнн турраси, 
Болн шоҳиндурки, сайд айларда таррори ажаб.

Баскн Мажнундир анннг ҳусниға гулшан гуллари, 
Ғунчалардиндур чаман бўйннда тумори ажаб.

Айлади ошуфта табъимнн паришон турраси,
Цнлдн бахтимни қаро холи ситамкори ажаб.

Кўзидин озурдадурмен, қошидин озурдароқ,
Зор аҳволимға озор узра озори ажаб.

Ҳар қачонким ноз этнб чиқса майи гулфом нчиб, 
Қон тўкар майдек дамо-дам чашми ҳумори ажаб.

Ер васли бирла одат айлаб эрдим, Нодира,
Андин айру менга бир дам сабр изҳорн ажаб.

* * *

Тийрадур субҳи иашотим, соқиё, келтур шароб, 
Шоми ҳижрон зулматида жоми майдур офтоб.

Моҳи тобон юзлигим, ҳар лаҳза ёд этсам сени, 
Дуд бағрнмдин чиқар ўт нчра тушгандек кабоб.

Банд этиб зулфинг аро кўнглимни озод этганинг 
Қуш учургандек эрур боғлаб аёғига таноб.

Кошки, оҳим насимндин таҳаррук айласа,
Еркнм рухсориға гул баргидин солмиш киқоб.
Ҳажр ошуби балодурким, ани ташвишиднн 
Қатраи сиймоб янглнғ кўнглум айлар изтироб.
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Шод эди ул шоҳи даврон васли бирла хотнрим, 
Айш давроииға солди даври гардун инқилоб.

Бевафолардек сени ҳаргиз фаромуш айламас, 
Нодира ёдингни айлар то дами явмулҳисоб.

* * *

Гулға десам йўқ кафи пойингга тоб, 
Дийдама цўй, эй бути заррин, рикоб.

Ташқари чицма кечалар, ҳашр ўлур 
Чндса ярим кечада гар офтоб.

Ғарҳан хуни жигар ўлди таним,
Қон ёш ила мўйн сар этдим хизоб.

Турфа саволе лабндин сўрди ёр,
Жон берайнн бўлмаса шнрин жавоб.

Сурати девор каби бўлмишам, 
Ҳасрати дийдор нла бехўрду-хоб.

Жонима қасд айлар эсанг днл, валек 
Тишлама лаълннгии цялурсан итоб.

Мойили зулм этма кўзинг туркини, 
Иўқса қилур мардум уйини хароб.

Бу кеча майхонанн даргоҳида 
Пири муғондин тиларам фатҳи боб.

Айламадинг, эй бути паймоншикан, 
Нодиранн васлинг ила комёб.
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* * *

Ғазаб бирла нигорим ўтди ёнимдин шитоб айлаб, 
Юзин кўргунча ўлдурдн менн ҳажри азоб аилаб.

Пари янглиғ назардин чеҳра пинҳои этди ул
маҳваш,

Фироқу ҳажр жомиднн мени масту хароб айлаб.

Кўнгул шодоб эрди журъаи жоми висолидин,
Солиб ҳнжрон ўтиға кетти бағримни кабоб айлаб.

Мурувват айла, жоно, сендин айру тийрадир шомим, 
Ёрут кулбамни бир тун оразннгни офтоб айлаб.

Ичармен май дамо-дам ёр лаълинн хуморидин, 
Мени майхонадин манъ этма зоҳнд иҳтисоб айлаб.

Ҳисоб этмоҳҳа чарх анжумларин бор эҳтимол анда, 
Менинг доғи дилимнн лек бўлмайдур ҳисоб айлаб.

Лабидин айру ҳон ютмоҳ ишимдур борғил, эй
соҳий,

Менга беҳуда кулфат берма таклифи шароб айлаб.

Вафо сарлавҳи узра Нодира мавзун каломини 
Ёзар, таҳсинн шеъри хисрави олий жаноб айлаб.

* * *

Ер лаълин ёд этармен ғунчаи хандон кўруб, 
Сабзаи хат соғинурмен боғ аро райҳон кўруб.

Сабзаи хат лаъл нобннг узра маъво айлади,
Хизр ҳилғондек ватан сарчашмаи ҳайвон кўруб.

Дард жонкоҳу дамо-дам оҳу аҳволим табоҳ,
Раҳми келгайму менга бу ҳол ила султон кўруб.
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Соврулурман ҳажр водийси аро, Мажнун мени 
Гирдбод айлар гумон, дашт узра саргардон кўрув

Кеча лаъли ҳажридин ўлмоҳ менга душвор эди, 
Юз таҳайюр бирла илгин тишлади жонон кўруб.

Рашкдин юз фитна барпо айлади даври фалак, 
Кўзларим ойинасин ёр олдида ҳайрон кўруб.

Тонг эмасдур бўлса оз муддатда устоди суҳан, 
Нодира ашъориға таҳсин этар, Салмон кўруб,

* * *

Берай жон висол ичра, эй нўшлаб, 
Фироҳингда токай ҳилай тобу таб.

Жамолинг менга муддао субҳу шом, 
Висолинг менга орзу рўзу шаб.

Агар келса бошимға тиғи ажал, 
Қилурманму йўлингда тарки талаб.

Қадинг мисраи шўху баржастадур, 
Бўлуб ҳусн девониднн мунтахаб.

Мени зор Фарҳоду Мажнун нажод, 
Эрур ёр Ширину Лайли насаб.

Не маҳфилда шаҳду шакар ёладинг,
Ки бир-бирга часпондурур икки лаб.

Фироҳида шамъи шаби ҳажрмен,
Эмас куймагим, Нодира, бесабаб.

* * *

Кетмади мендин ҳадаҳ бирла хумори офтоб, 
Субҳ янлиғ тортадурман интизори офтоб.
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Сарф цилғумдур онн(нг) жоми висоли нақдина 
Гар муяссар бўлса лаъли обдори офюб.

Моҳрўларни юзинг ойи мусаххар айлади,
Мунча бўлмас анжум ичра ицтидори офтоб.

Оразинг май тобидин бўлди назокат дастгоҳ, 
Турфа гуллар зодир этди навбаҳори офтоб.

То юзинг ойв намобн бўлди ҳусн афлокида, 
Рашк ўтидин тнйра бўлди рўзгори офтоб.

Гар кўзим ҳуснннг чарогидин мунаввар бўлмаса, 
Равшав этмас партави нури шарори офтоб.

Ноднра, оҳим синонндин таваҳҳум тортибон, 
Чарх майдонидадур чобуксувори офтоб.

*  *  *

Сайд этди мени ул ики ҳуллоб, 
Бўйнимда каманди зулфи пуртоб.

Қошннн ҳиличиға бўйин сун, 
Ошиҳҳа будур тариҳи одоб.

Гулхан кулида фароғат этган 
Цилмас ҳаваси самуру санжоб,

Гирдоб эрур кўзимни ёши, 
Ошиҳни ҳалок этар бу гирдоб. 
Ором топарму чарх даври,
Доим ҳаракат этар бу дулоб.

Олам элида вафо топилмас,
Бу гавҳар эрур зкаҳонда ноёб,
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Қондур жигарим лабидин айру,
Келтур менга, соцнё, майн ноб.

Ушшод мисоли корвондур,
Ул қофилада эрур вафобоб.

Еш ўрниға, Нодира, кўзимднн 
Ҳажрида одар мудом хуноб.

*
Агар гулшанға келса сарви гулрўйим хиром айлаб, 
Югургай сарву гул юз марҳабэ бирла салом айлаб.

Хиромон келди ёру цомати таъзимиға беҳуд 
Иицилдим соядек, ерднн турарга илтизом айлаб.

Қилурға купдузимни кеча хуршидн жамол узра, 
Паришон айлади гисуларин, субҳимни шом айлаб.

Саҳи цадлар паноҳи, гулжабннлар подшоҳисен, 
Чамаида сарвнн озод этар ҳаддниг ғулом айлаб.

Хушо оҳилки, айлаб яхшнлид бунёдини маҳкам, 
Утар бу дайри фопидин ўзипи некном айлаб.

Масиҳ азми сипеҳр айлаб қуёшға бўлди ҳамсоя, 
Бўлур ҳиммат била афлок устида мацом айлаб.

Ғнзоли умрким ваҳшатдадур, пайваста рам бирла 
Бўлурму юз минг афсун бирла бу ваҳшийни ром

айлаб.

Кўигул сайд эткали омода ҳилмиш ишқ сайёди, 
Парнрўлар каманди ҳалқаи зулфинн дом айлаб.

Қалам таҳрир этарда иайшакардин бўлса тонг
эрмас,

Лабинг васфини айлар Нодира ширин калом анлаб. 
—  20  —
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* * *

Соқий, менга цадаҳ тут бу дайр аро лабо-лаб, 
Зуҳд аҳлидин ўсондим, тутдим сенииг-ла машраб.

Ҳуснинг тазкаллисидин бетоб моҳрўлар,
Андоҳки зоҳир ўлмас хуршид чиҳса кавкаб.

Еримни васли бирла олам мунаввар эрди,
Бор эрди моҳи тобон хуршидға муқарраб.

Мажнуни бенавони таклифи жоҳ ҳилма,
Ким телбалар бошида йўкдур ҳавойи мансаб.

Муҳтожи даргоҳингмен юз минг умид бирла,
Мен қулни бу эшикдин навмнд қилма, ёраб.

Тиғи забонииг ўлди мифтоҳи ганжи докиш, 
Алломаи замондур олингда тифли мактаб.

Кил, Нодира, муяссар шўри жупун жаҳонда, 
Йшҳу муҳаббат ўлди ошиқҳа днну мазҳаб.

* * *

Чивди ул гулгун ҳабо майдон аро жавлон этнб, 
Ғамза тиғи бирла ошиҳни юрогин цон этиб.

Маҳвашим майдон аро бепарда жавлон айлади, 
Эл кўзин ойипадек дийдориға ҳайрон этиб.

Новаки мижгонларн ҳатлимға тиркиш богламиш, 
Чоклиғ кўнглумни қоши ёснға ҳирбон этнб.

Бўйлакнм мумтоз эрурсен барча султонлар аро, 
Шод ҳилғнл бандалариинг кўнглини эҳсон этиб.

Мубталомен то асирн зулфи пуртобинг бўлай, 
Қил мени озод бошинг узра саргардон этиб.
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Боцмадинг бир лутф ила, эй бемурувват сангдил, 
Нодира ҳажрннгда йиғлар нолау афғон этиб.

* * *
Мен ки қолднм ҳажр вайронида бесомон бўлуб,
Ёр келмас кулбаи вайронима меҳмон бўлуб.

Дашту саҳродин сўроғингни тополмай дард ила 
Айланиб келдим яна ғам уйнга ҳайрон бўлуб.

Шарбати лаълинг хуморн бирла чандон йнғладим, 
Цатра-цатра кўзларимдин оҳти бағрим цон бўлуб.

Васл аро мағрур эдим дийдориға, шоми фироц 
Уртадн жисмимни охир, оташи ҳижрон бўлуб.

Айласам девоналиғ айб этмангизким, ул пари 
Ғойиб ўлмишдур назардия жилваси пинҳон бўлуб.

Ноднра, ул меҳри тобон шавқида ҳнлдим жунун, 
Ошкоро бўлди ишцим шуҳран даврон бўлуб.

* * *
Юзингдур циблаи аҳлн муножот,
Жамолинг шамъидин равшан харобот.

Бугун майхонада саҳбо цилур жўш,
Эрур пири муғондин бу каромот.

Суроҳи цул-цулнн айлар мукаррар,
Бўлур бу чор цулдин дафъи офот.

Чу ҳац мавжуд эрур, олам адам бнл,
Сулук аҳлиға будур нафъю исбот."

Кўтармак тоғни осон эмасдур,
Мену ҳижрон ғами ҳайҳот-ҳайҳот.
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Мени ҳолимға йиғлар ошинолар, 
Эрур ҳайрон менга бегонадин ёт

Жаҳонда, Нодира, ишқ ихтнёр эт, 
Муҳаббатсиз кечургон ҳайф авцот.

* * *

Рафиқо, менга бнр дам дўстлиғ расминн изҳор эт, 
Ки мен бордим ўзимдин, ёр агар келса хабардорэт.

Қачон ишқ аҳлини ўлтурмоғини ихтиёр этсаиг, 
Жафо тиғи бирла аввал менннг бағримни афгор эт.

Ҳақорат бирла, эй соқий, боқар майхона аҳлнға, 
Суниб бир жом май зоҳидни анда наҳши девор эт.

Менннг ҳолимға йиғлар дашту саҳроларда
ваҳшийлар,

Агар кўйига борсанг, эй сабо, ёримға изҳор эт.

Дадинг раъно ниҳоли сарвдур, жоно, хиром айлаб, 
Чаман гулгаштида товусҳа таълнми рафтор эт.

Юмулса кўзларим, эй моҳи тобон, иштёҳингдин, 
Чиҳиб ер остидин муштоқларға арзи дийдор эт.

Зулайхо муштаридур ганжу гавҳар бирла васлингға, 
Жаҳон аҳлини Юсуфдек жамолингға харидор эт.

Гули савсан очилди, бенаволиқ ҳилгла, эй булбул, 
Чаманда Ноднра ашъори бирла нолау зор эт.

* * *

Гар аҳли вафо истаса кошона саломат,
Бўлсун мени махмурға майхона саломат.
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Ул ҳусн шуонда кўнгул куйса ажаб йўқ, 
Қолғайму чароғ ўтида парвона саломат.

Девона муҳаббат йўлида беватан эрмас,
Обод агар бўлмаса, вайрона саломат.
Гар синса суроҳию сабу зоҳид алинда, 
Бўлсун менга соғар била паймона саломат.
Улмак зараридин мени бнр зарра ғамим йўқ, 
Гар бор эса жон бергали жонона саломат.
Яхшию ёмон бнр-бирпға муғтанам армиш, 
Фарзона тнрнк бўлснну девона саломат.
Обод ўла, эй Ноднра, иҳлими тажаммул, 
Жамшиди замон, хисрави Фарғона саломат.

* » *

Васл уйин обод ҳнлдим, бузди ҳижрон оҳибат, 
Сели ғамдин бу иморат бўлди вайрон оқибат.

Қилди чоки пийраҳан доғн дилимни ошкор, 
Қолмадн кўнглимда захми ишд пииҳон оқибат.

Аҳду паймонлар ҳилнб эрди, вафо қилғум дебон, 
Айлади таркн вафо ул аҳди ёлғон одибат.

Орзу қилдим тутармен деб висоли доманин, 
Пора бўлдн ҳажр илгида гирибон оҳнбат.

Зоҳидо, ишҳу муҳаббат аҳлини маъзур тут,
Ёр кўйида на бўлди шайх Санъон оҳибат.

Баски ҳон бўлди юраким, гавҳарн ашк ўрииға 
Қатра-ҳатра кўзларимднн томди маржон ш;ибат.
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Оҳким, бўлди яна субҳи нашотим шоми ғам, 
Чеҳра пинҳон этти ул хуршиди тобон оҳибат.

Гаряи бор эрди мусаххар дсвлар фармонида, 
Поймоли хайли мўр ўлдн Сулаймон оқнбат.

Иодира булбул каби то нола иншо айладим, 
Навбаҳор ўтти, хазон ўлди гулистон оқибат.

* * *

Ҳажрдин махиурмен, содий, лабо-лаб жом тут,
Мен каби ҳар ким-ки бўлса рннд дурдошом тут.

Истасангким, даргоҳингда посбон ўлгай мудом, 
Берма ваҳшат ҳажр ила кўнглим ғнзолин ром тут.

Бенаволармиз фалак хуршиди янглиғ, соцпё, 
Жоми саршори сабуҳи бнзга ҳар айём тут.

Бўлса гар мадсад кўнгуллар цушларин сайд
айламак,

Дона қил холингни, зулфинг ҳалцасидин дом тут.

Ёр кўйи итларига ногоҳ ўлсанг ҳамнишин, 
Ошнолардур, аларға иззату икром тут.

Гар замоне даҳр ғавғосидин истарсен фароғ, 
Сокини майхона бўл, бир гўшада ором тут.

Бўлмағил Фарҳоду Мажнундек жаҳон афсонаси, 
Ишд аро, эй Нодира, ойини нангу ном тут.

*  4. *

Сайр этарда нахлистон, ёр цаддини ёд эт,
Мен қачон дедим сенга орзуи шамшод эт.

25

www.ziyouz.com kutubxonasi



Ҳажр шеҳнаси охир ўлтурур асирингни,
Бир циё боқиб, жоно, банди ғамдин озод эт.

Бўлди ёр савдойи, ошиҳ эрсанг, эй кўнглум, 
Нақди жон муҳайё цил, ёр хотирнн шод ат.

Эй кўнгул, фиғонингднн тинрадур фалак ҳасрқ. 
Бу бинони вайрон ҳил, ишҳ уйин обод эт.

Қон тўкарға мойилдур ҳошларингни шамшири, 
Элни ҳатли ом этсанг, кўзларингни жаллод ст.

Гулшан ичра, эй булбул, субҳидам наво тортиб, 
Гул юзини ёд айлаб, нола бнрла фарёд эт.

Даҳр киштзорида бир шарору юз хирмон, 
Куйдурурға оламни барҳн ншқ бунёд эт.

Ҳажр можаросиға, Нодира, таҳаммул ҳил, 
Беҳарор кўнглннгни сабр бирла муътод эт.

*  *  *

Эй сабо, рози дилимни бехабар ёримға айт, 
Дардлиғ кўнглумнинг аҳволини дилдорнмға айт.

Ҳажр дардидин юракда қолди доғ устида доғ, 
Шарҳ этиб бу можаронн лола рухсоримға айт.

Фурҳат ичра тушти савдойи Зулайхо бошима, 
Қиммати Юсуф баҳо топти харидорнмға айт.

Лутф этнб сўрса мени ҳолнмдин ул номсҳрибон, 
Улди ҳижроиингда дсб ёри вафодоримға айт.

Сендин айру талхком этди дебон заҳрн фироҳ, 
Ешурун дардимни ул лаъли шакарборимға айт.
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Юз салом айдим, на бўлғай бир йўли ул ҳам деса, 
Бул саломимни ўшал ошуфтаи зоримға айт.

Ноднра, сенсиз тирикликдин на роҳат кўрди дсб, 
Ул ҳумоюн толиъу фархунда атворимға айт.

* * *

Келғил, зй ёр, вафо расмини тут, 
Шамъи рухсор ила кулбамни ёрут.

Ёр лаъли лабидин айрилдииг,
Эй кўнгул, эмди дамо-дам қон ют.

Кўзларим йнғлади зулфннгни кўруб,
Ки ёғнн боисидур тийра булут.

Қил фаромуш бу олам ғамини,
Бода ич, май била кўнггулни овут.

Кишиға ҳиммати мардона керак, 
Иўцки, оройиш ила решу бурут.

Хуни дил бирла жигар порасидин, 
Бодадур лаъли муфарриҳ ёҳут.

Нодира, даъвийи ишҳингни ҳилиб, 
Қавлн бу маҳкамада топти субут.

* * *

На гул сайр айла, на фикри баҳор эт, 
Жаҳондин кеч, хаёли висолн ёр эт.

Муҳаббатсиз киши одам эмасдур,
Гар одамсан, муҳаббат ихтиёр эт.

Узору қадду рафторингни кўрсат, 
Чаман сарву гулини шармсор эт.
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Лаби махмуридурмен жоми май тут, 
Карам цнл, социё, дафъи хумор эт.

Аналҳац можаросин айладинг фош, 
Кел, эй Мансур, истиҳболи дор эт.

Дури ашку аднҳи хуни дилни 
Келур ёринг аёғига нисор чт-.

Куйнб, эй Нодира, олам элига, 
Муҳаббат шевасинн ошкор эт.

•* * *

Ошиҳ ўлдинг, эй кўнгул, эмди роҳи майхопа тут, 
Маст ўлуб, соқий аёгинн ўпиб паймона тут.

Эйки дерсан ошно, бегонадин кўрмай зарар,
Олам аҳлндин ўзингин бнр йўли бегона тут.

Ҳусни ишҳ айлар сенннг хокистарнигни тўтиё, 
Шамъиднн куймакни касб эт, мазҳаби парвонатут.

Гар тнлар бўлсанг ҳаводис шоҳбозидии амон,
Чуғз янглнғ, эй кўнгул, бир гўшаи вайрона тут.

Донншу фаҳму хпрад, сабру сукуну ақлу ҳуш, 
Барчани парвонаи шамъи руҳи жонона тут.
Бўлма гиру дорға мағрур гар оҳил эсанг,
Давлати дунёни уйцу фарз цил, афсона тут.

Айлагил обод тавфиҳу адолат мулкнни,
Нодира, мавло йўлида ҳнммати мардона тут.

* * *
Дода келднм, эй салотин сарварн, доднм эшит,
Сен шаҳу, мен бенаво, лутф айла, фарёдкм эшит,
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Мадди оҳим шуъласи ҳуснинг дабирнстонида 
Мнсраи баржастадур, эй сарви озодим, эшит.

Сарвинозим, сендин айру наҳли оҳнм бўлди хам, 
Қоматинг ҳажрида синди шохи шамшодим, эгаит.

Ҳар нечаким сабр таъмиринн бунёд айладим,
Ашк селобида вайрон бўлди ободнм, эшит.

Барча ёру ошнодин айладинг бегоналиғ,
Неча кунлар бўлди, ҳаргиз ҳилмадннг ёдим, эигат.

Келки, бир соат сени кўрмоҳ учун муштоҳмен, 
Телба бўлдим сендин айру, эй паризоднм, эшит.

Нодира боди сабодин сенга ирсол этгали 
Қилди нншо бу ғазалнн, табъи ношодим, эшит.

* * *

Менинг жунунима Мажнунни бермангиз нисбат, 
Қилурму хору хашак тоби шуълаи ғайрат.

Чекарда жон манга таҳлид ҳилмасун Фарҳод, 
Фироқ тоғида беҳуда чекмасун кулфат.

Манга баробар эмас Кўҳкаи била Мажнун, 
Аларда бир гам эди, лек менда минг ҳасрат.

Жаҳонда бўйлаки бўлмишмен ишқ ойинаси, 
Менга зиёда бўлур ёр ҳуснидин ҳайрат.

Ғамимни заррасини тоғларга арз этсам, 
Таҳаммул айламагай тоғ, келтуруб тоқат.

Бу дарди ғамки ани иотавон кўнгул кўтарур, 
Муҳаббат аҳлига юздин бири эрур офат.
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Ғамимни шарҳини юз мингидив бирияи дедим, 
Фалак ани кўтарурда хам айлади қомат.

Бу ғамнн тоғ кўтармас эди ва лек менга 
Бериб таҳаммулни қўйди жонима мнннат.

Сипеҳр мартабаи ишҳни баланд кўруб, 
Дедикн, Нодирани ҳимматиға юз раҳмат.

*  *  *

Фарҳод агар урса менга лофя муҳаббат,
Бир оҳ ила айларман анн доғн хижолат.

Ҳарчандки бемори ғами ишҳ эди Мажнун, 
Дардимни кўрнб тншлади ангуштн надомат.

Фарҳодда бўлсайди менинг ғайрати ишқнм,
Бир оҳ нла айлар эди ул тоғни ғорат.

Мажнунда агар бўлса эди сабру таҳаммул, 
Қилмасму эди мен каби шаҳр ичра иҳомат.

Гар бўлса Зулайхода менинг заррача ишҳим, 
Қолмас эди Юсуфнн фироҳида саломат.

Ишҳ офатига тоғ таҳаммул ҳила олмас,
Ман манки қилурман бу ғаму дардға тоқат.

Дарду аламу ғуссаки ҳажрида чекарман,
Бу меҳнату ғам кимдадур, эй аҳли муҳаббат.

Юздин бирн Мажнунда агар бўлса ғамнмни,
Бнр оҳ нла оламға солур шўри ҳиёмат.

Ҳар ҳолда, эй Нодира, шукр айла худоға,
Кнм бердн сенга ишқу муҳаббат била давлат.
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* * *

Кел, даҳрни имтнҳон этиб кет, 
Сайри чамани жаҳон этиб кет.

Бедардларинг жафоларидин 
Фарёд чекиб, фиғон этиб кет.

Дунё чаманини булбулисен,
Гул шохида ошён этиб кет.

Эй ашк, кўзимни мактабидин, 
Қайрат сабацин равон этиб кет.

Олам чаманнки бевафодур,
Бир оҳ била хазон этиб кет.

Ушшоҳ мақоми бўстондур,
Азми раҳи бўстон этиб кет.

Мақсад на эди жаҳона келдинг? 
Кайфиятини баён этиб кет.

Фош этма улусца ишҳ сиррин, 
Кўнгулда ани ииҳон этиб кет.

Кел, ишҳ йўлида кўзлариигни, 
Эй Нодира, дурфишон этиб кет.

* * *

Ҳар кимда агар бор эса осори муҳаббат,
Айлар анга маҳбублар изҳори муҳаббат.

Майхонаи ишқ ичра хуш ул рнндки, тунлар 
Бир журъа учун бор эса бедори муҳаббат.
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Хушдур киши дунё ғаиини қилса фаромуш, 
Ложуръа чекиб соғари саршори муҳаббат.

Тут ғайрдин, эй хаста, кўнгул доғнни пинҳои, 
Гар сўрса биров айлағил инкорн муҳаббат.

Роҳат тиласанг ишқ биносини паноҳ эт,
Осуда эрур сояи девори муҳаббат.

Болини уза борди иёдатга Масиҳо,
Хуршнд эди чархда бемори муҳаббат.

Гар таънаи ағёрдин, эй дил, ҳазар этсанг, 
Олам элнға бўлмағил иқрори муҳаббат.

Тасбиҳи риёйи била мағрур эди зоҳнд,
Тавфиқ топиб, боғладн зуннори муҳаббат.

Эй Нодира, зуҳд аҳлини майхонада кўрсанг, 
Дам урмаки, фош ўлмасин асрори муҳаббат.

* * *

Соқиё, махмурдурмен жом тут,
Бир нафас таркн ғами айём тут.

Доми ғамдин истабон озодлиғ, 
Соғарн май субҳдин то шом тут.

Бода нўш эт, қилма беоромлиғ,
Айш ваҳшидур, замоне ром тут.

Эй пари пайкар, кўзпмнн манзари, 
Хуш нишемандур дами ором тут.

Эмдикнм ошиқ бўлибсен, эй кўнгул, 
Васлин встаб тарки нангу ном тут.
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Гар кўнгул сайди сенга мачсуд эса, 
Ҳалқа-ҳалқа сунбулини дом тут.

Васл :коми то сенннг илгннгдадур,
Ўзни ё Жамшнд, ё Баҳром тут.

Соф май гар нўш этарсен дурдини,
Базлн жоми ринди дурдошом тут.

Ваф1 аро ком истасанг, эй Нодпра,
Эядн ўзни неча кун ноком тут.

* * *

Гулбунн назокатсен сайри боғу майдон эт,
Жилва қилмоқ истарсен, кўзларимда жавлон эт.

Гул чаманда шарм айлаб, ғунча мунфанл бўлсун, 
Пардани кўтар юздин, лабларингни хандон эт.

Эй кўнгул, агар сенга ёр васлидур мақсад,
Тарк айлаб оламни азми кўйи жонон эт.

Гар бизоат истарсен тарки суду савдо қил,
Ҳусн элига ошиқ бўл, дарду доғи сомон эт.

Ёр ёди бу оқшом кўнглум нчра меҳмондур,
Эй кўзум, даме анда ёш тўкуб чароғон эт.

Эй нитор, ҳажрингда мушкул ўлди жон бермоқ, 
Кўрсатнб жамолингни, ўлмакимни осон эт.
Доғи ишқ асрорин нукта-нукта шарҳ эттим, 
Нодира, ани элга фога қилма, пннҳоп эт

*  *  *

Дамеки лабларидин зоҳир этса ёр ҳадис,
Улусни хотнринп айлагай гаикор ҳадпс.
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Лабннг ҳаднсннн жон лавҳина савод эттим, 
Кўзим цароси каби бўлди мушкбор ҳадис.

Гуҳар ўзини садаф ичра айлади пинҳон,
Чу зоҳир айлади ул лаъли обдор ҳадис.

Бири лабпнгни ҳадисидек обдор эмас,
Кўнгул саҳифаснна ёзмишам ҳазор ҳадис. 
Калом чоғнда ҳар сўзкн зоҳир этди лабинг, 
Садаф гуҳарларини ҳилди шармсор ҳадис,

Такаллум этдн мулоҳот лаъл нобинг ила, 
Фасоҳат аҳли аро топди эътнбор ҳадис.

Лабингдин айру тушиб, Нодира, китобат ила, 
Қаро либос кнйиб қолди сўгвор ҳадис.

* * *

Жопнмға жафолар била жонона қилур баҳс, 
Бир лаҳза кўзимни ёши тўфона қилур баҳс.

Ул зулфи днловезини ишколннн очмай,
Беҳуда наднн тил тузатнб шона қилур баҳс.

Зоҳид, мени девонага кўргузма таарруз, 
Мажнунға қачон оқилу фарзона қнлур баҳс.

Куймоқ эрур ошиқ ила маъшуқ тарнқи,
Бу маҳфил аро шамъ ила парвона қнлур баҳс.

Камдур тўлпн ой бўлса жамолингга баробар, 
Хуршида қулоғннгда(ги) дурдона қилур баҳс.

Бу марҳалада қолмади халқ ичра тафовут,
Бу турфаки оқил ила девона қилур баҳс.
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Оташпшдур, эй Нодира, бу мадраса аҳли, 
Ҳар иечаки таслим этарам ёна цнлур баҳс.

* * *

Куйка деб айламади ҳеч киши иарвонага баҳс, 
Оцнл эрсавг на ҳилурсан мени девонага баҳс.

Шиша саршорн майи иоб эрур сўрма сабаб, 
Лабидин нашъа топар айлама иаймонага баҳс.

Шўхлик бирла Хўтан даштида Мочин кнйики 
Бўлдн расво, ҳнлиб ул наргиси мастонага баҳс.

Сари зулфи гнриҳин очмоц эмасдур осон, 
Бесабаб айлама машшота бугун шонага баҳс.

Сел саҳрода ҳилур шавҳ ила жавлон, лекнн 
Чуғзни душманидур айласа вайронага баҳс.

Дардлиғ қиссаи ишҳимни эшитди Фарҳод,
Телба Мажнундек ани ҳилса бу афсонага баҳс.

Айладинг жаҳд ила таъмнрп муҳаббат обод, 
Ким қилур, Нодира, бу ҳиммати мардонага баҳс.

* * *

Бевафодур бу жаҳон суду зиёп барча абас, 
Ким ғами айши баҳор ила хазон барча абас.

Бўлма андишаи савдоси била саргардон,
Иўқу бори ғамидин ваҳму гумон барча абас.

Топмаса ёр жанобиға шараф бирла қабул,
Оҳу фарёдинг нла шўру фиғон барча абас.
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Фуқаро ҳолнға гар боқмаса ҳар шоҳ, анга 
Ҳашмату, салтанату рифъату шон барча абгс

Шоҳ улдуркн, раиятга тараҳҳум қилса,
Иўҳ эса қоидан амну омон барча абас.

Нодира, бўлмаса гар ишҳ ўтиии таъснри, 
Аламн зоҳир ила доғи ниҳон барча абас.

* * *

Манга ншҳ ичра савдойи жунун бас,
Жаҳон иҳболидин бахти ннгун бас.

Бу базм ичра фнғону иолшшшдин 
Навои чангу савти арғанун бас.

Менга дайр ичра асбоби тажаммул,
Суроҳи бирла жомн лолагун бас.

Анинг кўйиға ҳар тун азм этарға 
Чароғи барҳн оҳим раҳнамун бас.

Ҳалок этмак учун душманлариға 
Ғаму ҳасрат била дарди дарун бас.

Жунун даштини саргардонидурмеп,
Рафнҳим ушбу водийда ҳуюн бас.

Муҳаббат доғини изҳор этарға 
Юракда, Нодира, бир ҳатра хун бас.

# *

Таҳаммул ҳаддидин ошти, эмди афрон этмасам
бўлмас,

Улуснн хотирн жамъин паришон этмасам бўлмас. 
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Гкрибон чок, бағрим порадур, бошимда юз сапдо, 
Бу қолзх бирла азми кўйи жонон этмасам бўлмас.

Муҳаббат кўйида почордур ошндқа ҳайронлиғ, 
Таҳайюр кул қилиб ойнна сомон этмасам бўлмас.

Ғараз нйди висоликгдур кўнгулға, эй ҳилол абру, 
Юзкнгнн ойнға жонимни курбон этмасам бўлмас.

Бу окшом солди зулмат олами ҳижрон ҳаро шомн, 
Қилиб ёднкгни ашкимдин чароғои этмасам бўлмас.

Мени оишҳ дебон тийри маломат ёғдн бошнмға, 
Улусдкн, Нодира, дарднмни пинҳон этмасам бўлмас.

* * *

Кр маига ғайри жафо айламас, 
Наъда ҳнлиб, анга вафо айламас.

Шум раҳибики адоват ҳилур,
Кофнр эрур, ёди худо айламас.

Мужиби ҳайронлиғ эрур жилваси, 
Ойенадпн шарму ҳаё айламас.

Зоҳид иши макр пла тазвирдур, 
Тоати берўйи риё айламас.

Кўзларидур соҳир, ўшал қоши ё, 
Новаки мижгонни хато айламас.

Қайси чаман булбулидур, ким аиинг 
Гулшани ишҳида наво айламас.

Нодира ул ёрни васлнн тилаб, 
Субҳу масо таркн дуо айламас.
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*  *  *

Қнлмағил зинҳор изҳор эҳтиёяс,
Ким азиз элни қнлур хор эҳтиёж.

Ҳеч ким оламда фариғбол эмас,
Ҳар ким ўз микдорича бор эҳтиёяс.

Ганжи ҳуснингни закотин бер менга, 
Сен ғанийсан, менда бисёр эҳтиёяс.

Кўзларим айлар юзингни орзу,
Ким эрур кўзгуя дийдор эҳтиёж.

Мустаманд эттн меии муҳтожлитс, 
Қилдн ҳожатмандинг, э ёр, эҳтнёж.

Гар тиларсен обрў аҳбоб аро, 
Айлама зинҳор изҳор эҳтнёж.

Цил раво албатта ошиҳ ҳожатин, 
Боҳмағил арз этса ағёр эҳтиёж.

Бир тараҳҳум зоҳир этсанг нетгуси, 
Қнлди ҳуснингга мени зор эҳтиёж.

£р васлинн тиларман, Нодира,
Анлади кўнглумни афгор эҳтиёж.

*  *  *

Кетди ҳушим ул париваш жнлва оғоз айлчгач, 
Уртади жон пардасии мутрио наво соз вйлагач.

Тоиг эмас ҳилса юзи машшотави оедасту по, 
Айлади ойинани сув, чеҳра пардоз аилагач.
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Лаблари тўкти табассум шаҳдидин оби ҳаёт, 
Кўзлари юз фитна барпо айлади ноз айлагач.

Ноз бирла боғбоии сунъ бу гулзор аро
Сабзу ҳуррам цилди сарвингни сарафроз айлагач.

Фурсати умри кироми этганин расво кўнгул, 
Билди ғафлат уйҳусидин кўзларин боз айлагач.

Сайд этар бир дамда олам аҳлини мурғи дилнн, 
Қошларнн шоҳин этиб, кўзларни шаҳбоз айлагач.

Вомиқу Фарҳоду Мажнундин муқаддам билди ёр, 
Нодира ишқнни ошиқликда мумтоз айлагач.

«= * *

Кўзларим муштоқдур дийдор учун рухсора оч, 
Пардани юзднн кўзим қилғунча бир наззора оч.

Пардаи нозу ҳаё хомуш лаълингдин кўтар,
Иккн гул баргнни бир-бирдин гаҳи гуфтора оч.

Бесутун тоғида кўп жон чекмағил, эй Кўҳкан, 
Кўкрагимдин жўйи шир ўрниға ўтлуғ ёра оч.

Эй кўнгул, дуди фиғонингдин кавокиб тийрадур, 
Оҳ кўп чекма, ҳижоби собиту сайёра оч.

Шавқ комил бўлса махлас кўчаси масдуд эмас, 
Эй шарар, бнр жазба бирла роҳи сангн хора оч.

Мунча пинҳон доғкнм, эй жон, фалак қўйди санга, 
Ер агар келса, гирибонингни айлаб пора, оч.

Нодира, оҳи дилу шўри жунун барпой қил,
Ушбу лашкар бирла олам мулкини якбора оч.
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*  *  *

Тийра днлман нгона зулфннгпи паришоп айлагач, 
Субҳи айшнм шоми гамдур чеҳра шшқон айлагач.

Солди шш; аҳлнға рустахез ҳижрон офати,
Оҳни сарсар қилиб, ашкимни тўфон айлагач.

Барги гул келтирмади ул ҳусни анворнға тоб, 
Цилди гулларнн хазон сайри гулистон айлагач.
Лаълидпн дардимга дармон айлар эрди васл аро, 
Чора қилмас мубталои дарди ҳижрои айлагач.

Бенавоман дайр аро соқийнп истиғносидгш,
ЛСомни йнғлатди мийно бағрини ҳон айлагач.

Чэбукиким, ғамза тиғи бирла ушшоқ аҳлпни 
Қатли ом айлар, кўзи майдонда жавлон айлагач.

Нодира гар васли давронни ғанимат билмади, 
Уртанур эрди хасли шоҳи даврон айлагач.

*  *  *

Эй кўнгул, ср учун жаҳондии кеч, 
Ҳаваси боғу бўстонднн кеч.

Акга ўзлук била етпб бўлмас, 
Истасанг ёр васли жондин кеч.

Олам аҳлида чун вафо йўҳтур,
Бир йўли яхши-ю ёмондин кеч.

Бўлғил анқои Цофп истигно,
Эй ҳумо, мушти устихондин кеч.

Бўлдинг, эй жон, асирн шаҳри фано, 
Кнм деди мулки жовидондин кеч.

40

www.ziyouz.com kutubxonasi



Кеч дединг ёру опгнолардин, 
Менга лекин дема фалондин кеч.

Нодира шўрн ашки дарёдур, 
Ушбу дарён бекарондин кеч.

* * *

Васли ёр истасанг жаҳондин кеч, 
Ҳарна мацдуринг ўлса ондин кеч.

Тнласанг васл, ўт жаҳон ғамидин, 
На жаҳон, балки жисму н;ондин кеч.

Бнр назар домати хиромнға бод, 
Муддате умри жовидонднн кеч.

Бордур олам бияоси ваҳму гумон, 
Эй кўкгул, ваҳм ила гумондин кеч,

Бўлмағнл яхши-ю ёмонға тараф.
Беҳуд ўл, яхши-ю ёмондин кеч.

Кўйи туфроғида нншнман дил,
Сайрн гулзору бўстондин кеч.

Ёрким ер тубпда пннҳондур,
Иодира, моҳи осмондин кеч.

* * *

Май ичсанг, эй кўигул, элдин ниҳон ич, 
Лаби ёдн била май ройгоп ич.

Агар ғамднн халос ўлмоҳ тиларссн, 
Суроҳийдек шароби аргувон ич.
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Кўнгул, шодоб эдинг васли майндин, 
Лабидин айру тушдинг, эмди қон ич.

Кириб майхонаға ғамднн омон топ, 
Дамо-дам жом тут, май ҳар замон ич.

Майн ноб эл нёрнга маҳакдур 
Ўзингни айламакка имтнҳон ич.

Будур мазмуни мавжи бодаи ноб,
Ки саҳбо пийрни айлар жавон, ич.

Сснга, эй Нодира, жоми муҳаббат,
Чу суди соқийи ширин забон, ич.

*  *  *

Роҳати руҳ эрур нашъаи роҳ,
Бода ичмак керак, эй аҳли салоҳ.

Ишқ фатвосида ушшоҳлара 
Мастлиг алзам эрур, бода мубоҳ.

Неча ким зоҳид эрур соф замир, 
Ичмайин май топа олғайму салоҳ.

Айрнлнб кўз хати рухсорингдин, 
Тийра бўлмиш кўзнма шому сабоҳ.

Оразин шарҳинн ёзмоҳца керак 
Ою кун сафҳасиднн юз алвоҳ.

Ёр чун бўлди назардин ғойнб,
Эй кўзум, йиғла сабоҳ ила равоҳ.

Қўй насиҳатингни менга, эй носиҳ, 
Панд ила телба топарму нслоҳ?

Комила, майкадаға азм эттим,
Фатҳи боб айла менга ё фаттоҳ.
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*  »  *

Агар бўлса квшинв ёрн фаррух, 
Муборакдур юзв, дийдори фаррух.

Кляи ул ёрдек ширвн шамойил, 
Жамоли дилкашу атвори фаррух.

Менинг ёрим парилар шоҳи эрдп, 
Лаби шаҳду шакар, гуфтори фаррух.

Ниҳоли қоматн сарви хиромон,
Юзи гул, лаъли шакарбори фаррух.

Эрур майхона файзи майманатлиғ, 
Лабо-лаб соғарн саршори фаррух.

Мепга зоҳид юзидур яомуборак,
Ва лекнн жуббау дастори фаррух.

Бўлубдур Нодира мумтозн маънн, 
Каломн равшану ашъори фаррух.

* * *

Риёу ҳирсу тамаъ савтндур таронаи шайх, 
Эшитмаким, ҳама афсун эрур фасоваи шайх.

Санамлар ишҳина тоқат қилолмайин ночор, 
Ешунди савмаага зуҳд ўлиб баҳонаи шайх.

Риёу зарқ тариқида ташнаком ўлур,
Сароби баҳри хаёлоти бекаронаи шайх.

Ҳамуш этармаа аш  бнр шарори оҳ била, 
Агарчи тез эрур П  каби забонаи шайх.

Кўнгуллар ўлди совтқ суҳбатиднн афсурда, 
Эрур чу бодн хазоа охи ошиқоиаи шайх.
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Берур гурур нла оройишн фашу дастор,
Ки худнамолиғ эрур зеби корхоиаи шайх.

Топилса, Нодира, бир шайхи орифи комил, 
Бошим ҳавосин этай назри остонан шайх.

* * *

Ёр керак ошш;а, меида севар ёр йўх,
Дарду ғамим беадад, сўргали ғамхор йўх.

То абад обод ўла шаҳри фано кўчасн,
Жаннат эрур ошица андаки озор йўх.

Бўлдн хаёлинг била кўнглум уйи днлкушо, 
Келки, бу вайронада соян девор йўх.

Маҳфили айём аро мояи айшу нашот,
Барча муҳайё менга, хайфки дилдор йўх.

Ғунчау гул тенг эмас лаълинг ила оғзинга, 
Гулда шакар хандау ғунчада гуфтор йўх.

Утса хиром айлабон жилва била чобуким, 
Етмас анинг ҳаддиға сарвда рафтор йўх.

Элга не тонг айласа оҳу фиғоним асар,
Менга букун, Ноднра, ёрдин осор йўх.

* * *

Боғ сайр эт, карами довара бох, 
Гулни бошидаги тожи зара бох.

Худи заррин менга оҳим шарари. 
Шамъ фарҳи сарида миғ фара бох.
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Қон тўкар ғамзаси, мижгонлари ҳам, 
Кўзн цатлимға чекан ханжарабох.

Ҳажр тиғи била бағрнм юз чок, 
Анн ҳар чокида юз минг яра бсх.

Шамъ янглиғ қия бўрки заррин,
Дуди оҳимдин этан ҳарцара бох.

Ваҳшат айларму ки£нк Мажнундин, 
Менга, эй кўзлари оҳу, бара бох.

Иодира, даҳр элини сархуш бил, 
Соҳии давр алида соғара бох.

* * *

Ул парн пайкар ҳажриднн жаҳоиим бўлдн талх, 
Шарбати лаълидин айру комн жоиим бўлди талх.

Войким, жоми висолидин фараҳ топти раҳнб, 
Ишратим, эн соҳии шнрин забоним, бўлди талх.

К'»ми жон васлингда ширин эрди, мен масти ғурур, 
Эмди ҳнжронннгда, эй номеҳрибоним, бўлдн талх.

Не ҳалсват кўргамен ҳажрннгда бу майхонадин, 
Нашъа заҳр ўлди, шароби арғувоним бўлди талх.

Себп ғабғаб бирла унноби лабинг ҳижронида, 
Меваи алвонн богу бўстоним бўлди талх.

Шарбати лаълингдин айру топмадим жон лаззатнн, 
Комима ншрат майн, эй дилситоним, бўлди талх.

Васл давронида айшу ншратим жовид эди,
Нодира, ҳижрснда айши жовидоннм бўлдн талх.
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*  »  *

Менга лаълннгдин айру коми жон талх, 
Эрур андин шароби аргувон талх.

Эрур гул мавсуми булбул нашоти, 
Бўлур айшн анн фасли ҳазон талх.

Севарман ёрни, йўцким рақнбим, 
Нечукким яхшндур шнрнн, ямон талх.

Менга йўқтур ҳаловат сендин айру,
Ки бўлмиш рўзгорим оячунон талх.

Агар томса кўзумднн қатран ёш,
Бўлур дарёдагн обн равон талх.

Менга, эй Комила, лаълидин айру, 
Агар шаккар есам бўлғай даҳон талх.

*  *  *

Тушти оҳнмдин бу оҳшом чарх майдониға дуд, 
Ким асар қилдн фалакнн меҳри тобоннға дуд.

Баҳри ашкимдин рутубат кетти то таҳтассаро, 
Бттн оҳимднн фалак тоҳн намоёниға дуд.

Кеча ул гнсу таманноснда чектим оҳлар,
Тонг эмас андин туташса чарх айвониға дуд.

Шамън рухсорини атрофида печутоб урар, 
Турфа ўхшар ёрнинг зулфн парншоннға дуд.

Шамъдек ўртаб таннмни, эҳтиёт эт дудпнн, 
Кнм кераклнкдур саводи хатти райҳонига дуд.

Ер ушшоҳнна шамъи жилва равшан ҳилмасун, 
Ким тушар андин раҳибн рў сияҳ жониға дуд.
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Куйди бағрим «оҳ» мнсраини иишо айлагач, 
Тушти андин Нодира авроқи девоннға дуд.

* * *
Ул сарвки бордур анн мавзуи цади озод, 
Машшота учун шона чекар зулфиға шамшод.

Мардумлиғ ила айлади ул ой мени расво,
Найранг ила худ телба цилур элни паризод.

Қошн циличн бирла қилур катл дамо-дак, 
Ушшоцларин икки кўзи бўлғали жаллод.

Ул ғамза санга жавру жафо нлмин ўцутти, 
Афсускн, таълимн вафо бермади устод.

Сев таркн вафо цилдиигу бадмеҳрлиғ этдиаг, 
Ёрннг(нн) фаромуш цилиб, айламадинг ёд.

Оҳим шарари цилмади кўиглингни мулойим, 
Ҳарчанд мулойим бўлур ўт тобида фўлод.

Барпой тутиб цоидаи меҳру муҳаббат 
Тарк айламадивг, Нодира, давлат уйи обсд.

*  *  *

Чун менднн узди меҳрини ул ёри муътамад, 
Бегона бўлди бир-биридин жон ила жасад.

Бўлсам фироц лашкаридин мунҳазим, нетоиг, 
Сабру сабот чернкндин етмади мадад.

Мен нотавону хастани ул ой жамолидин 
Маҳрум цилди толеи баргашта, бахти бад.

Нўк оғзннинг сўроғнда, эй жон, нншон тилаб 
Тушдинг адам тарийцина гумдур санга балад...
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Ҳар кимки топса ишц адабгоҳида қабул, 
Қнлмас ани такаллумнни ҳеч клмса рад.

Дарди фироҳ шиддатини билди Ноднра, 
Дўзах азобнднн ғами ҳижрон экан ашад.

* * *

Бординг назаримднн, эй паризод,
Мен қулни ду бора қилмадинг ёд.

Ҳажр ичра фироҳ шиддатидин 
Юз колау сад ҳазор фарёд.

Қонлнғ кўигул ичра маддн оҳим, 
Андоғки, чаманда сарви озод.

Мижгон ила наргнсингдин, эй шўх.
Касб анлади ҳон тўкарни жаллод.

Мен оҳ ила тоғни сув қилднм,
Кунд айлади тешасини Фарҳод.

Фарёдки, ҳажр тундбоди 
Айшим чаманини берди барбод.

Дии Нодираднн камол топди,
Ицоол рафиҳу мулк обод.

♦ * *

Ажални дастндин юз доду фарёд,
Кп умрим ҳосилини берди барбод.

Музайян ҳилма тарҳи истиҳомат. 
Жаҳони бебаҳодур, суст бунёд.

Кўнгул қасрн муҳаббат доғи бкрла, 
Муаббад то абад маъмуру обод.
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Жаҳон маккора золи бевафодур, 
Вафо бирла кўнгулни қилмади шод.

Қани Фарҳод ила Мажнун нишони, 
Қани Ширину Лайли айлағил ёд.

Алойнқ барча занжири ажалдур, 
Ь\ўяр андоғки догпи ҳийла сайёд.

* * *

Жаҳон боғида, эй ҳуру паризод, 
Хижилдур ҳоматингдин сарву шамшод.

Тағофул бирла қон тўкмак фанида, 
Кўзинг шогирди шўху ғамза устод.

Хнромон келгил, э сарви равоннм,
Қадинг нахлнии бисср айладнм ёд.

Мени ул ой внсолидин айирдинг,
Алиш дин, эй фалак, юз доду фарёд.

Менга ҳажр ичра, эй гардун, жафо қил, 
Ки бўлдим дарду ғам чекмакка мўътод.

Риёзат бирла кўнгулга сафо бер,
Бўлур ойина сайқал бирла фўлод.

Тилар нолон кўнгул тандин фароғат,
Бу булбулни қафасднн айла озод.

Гар эрса Каъба таъмири муродинг, 
Кўнгул вайронаснни айла обод.

Фалак жаври била ул ой фироқи 
Менга, э Нодира, бас мунча бедод.
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*  *  *

Фурцат ичра қон ютуб ғам бирла чектим оҳи сард, 
Ким хазон авроҳидек бўлди юзим ҳажрнда зард.

Иўлида бошимнн фаршн раҳгузорн айладим,
Бок эмас жону таним бўлса аёғ остида гард.

Кўрди дардимни табибу тишлади бармоғини, 
Айдиким: «Иўвдур давосн ишц дардидур бу дард».

Толибн дунё, гнрифтори каманди ҳирс ўла, 
Пойбанд ўлмас тааллуц домиға озода мард.

Бўлма ғофнлким санга қасд этти ҳижрон лашкарн, 
Эй кўнгул, ортиб синонн оҳни цилғил иабард.
Нотавон жисмимда ҳар ёндин намоён доғлар,
Ким бисоти ишвда бу устухонда каъбу нард.

Гулшани васл сўроғини тополмай Нодира,
Бўлди (бу) саргашта ҳижрон даштида водий навард.

* * «

Утди нашот фурсати, келмади ёрдин хабар,
Бўлди кўнгул сўроғида хастау зору дарбадар.

Сарв чаманда бош чекиб гуллар очилса тонг эмас, 
Ваҳ, неча сарвн гулбадан ҳилди бу боғдин сафар,

Улки замона базмида айлади сарбаланд ўзин, 
Бошдин-оёвда шамъдек ўртадн ҳисса мухтасар.

Фасли баҳор гул очар меҳру вафо риёзида, 
Ҳажрида лола баргидек доғ ила ҳон бўлиб жигар.

Дашти жунун насимидек телба кўнгул хаёл ила 
Топмади сарбасар юруб ёр сўроғидин асар.
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Дарди дилингни, эй кўнгул, сўрғоли келса ёр нти, 
Қўй жигарингнн олиға, хайри таоли моҳазар.

Гарчи фироц дардидин бўйла низор ўлмишам, 
Нодира ҳоли зорииа солмади ёр бир назар.

*  *  *

Ҳар табу тобикн ул шамъи шабнстонимдадур, 
Тоблардурким дамо-дам риштаи жоннмдадур.

Ҳар ғубору гардким етмиш ани домониға,
Ул ғубору гард мавжи чашми гирбнимдадур,
Гар ғубори хокн роҳин айласа бежо насим,
Сабру бетоҳатлиғи табьи паришонимдадур.

Топмасун тағйнр ул рашки чаман ранги дебон,
Лола янглиғ доғлар кўнглумдағн ҳонимдадур.

Риштаи жоним самуми ваҳм бирла титранур,
Гар сабоднн жунбише сарви хиромонимдадур.

Жисму жон хокистар ўлғай жумла рагии ўртагай, 
Буйла ўтким ишҳидин бу қалби сўзонимдадур.

Барча эл кирдорнға таҳсин этиб айлар дуо, 
Хўблиғким, Нодира, жамшиди давроннмдадур.

* * *

Қилма ғурур, эй кўнгул, кнмга жаҳон вафо ҳилур, 
Кимники сайд айлади, ғусса била фано қилур.

Меҳру мурувват аҳлига чарх муҳаббат айламас, 
Жавр ила икки ёрни бир-бирндин жудо қилур.
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Бодаи лоларанг ичиб, чеҳрасин арғувон этиб, 
Ошиқн мустаманднни рангинн каҳрабо ҳилур.

Гулшани васлин орзу қилса кўнгулни булбули,
Ер юзинн ёд этиб, нола чекнб наво қилур.

Золи фалакни, эй кўнгул, макридин айлағил ҳазар, 
Иўқса сени фириб ила домиға мубтало қилур.

Эмди худо ризоеини Нодира ихтнёр зтиб,
Элга адолат айлабон, тавбаи раббона қнлур.

* * #

Руҳнн кўрмайин менга армон эрур, 
Кўнгул ичра юз иавъ хирмон эрур.

Жаҳон ичра тушди басе рустахез, 
Магар жилва бирла хиромон эрур.

Улус барча фарқиға айлар нисор, 
Агар жонлар олмоққа фармон эрур.

Масиҳо каби лаъли :кон бахшндин 
Ҳама дардн ҳшкронға дармон эрур.

Қизил гул каби тийри мижгонидин 
Кўнгул баски чоки гнрибон эрур.

Ани ҳажрнни дардиднн ҳар кеча 
Менга нолау оҳу афғон эрур.

Бу олам аро ёрингнн, Нодира, 
Внсолипи топмоқ на имкон эрур.
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*  *  *

Менга ул сарвқад пайғомин, эй бодн сабо, келтур, 
Ғуборн мақдамидин кўзларимға тўхиё келтур.

Вафо қонунидин савту тараннум айла, эй мутриб, 
Ба ёдн дўстон ушшоқ базмида наво келтур.

Сабо сориға гар тушса гузоринг ногаҳ, эй ҳудҳуд, 
Суланмон сори Бплқис кўйидин бир марҳабо

келтур.

Бўлубдур рўзгорим шоми ғам дайжуридек тийра, 
Менга, эй меҳрн тобон, муждаи субҳи сафо келтур.

Эрур тожи мурассаъ боиси дарднсар, эй Мажнун, 
Паришон мўйи сардин шонаи боли ҳумо келтур.

Кўигул кўзгусини, эй Нодира, ншқ ичра равшан
қил,

Муҳаббат доғидин ойинаи гетинамо келтур.

*  *  *

Ёрнинг васли эмас озорсиз,
Гулшан ичра гул топилмас хорсиз.

Ҳар кишини бир муноснб ёри бор,
Мен ўшал оворадурман ёрсиз.

Ул париваш васлидин бўлдпм жудо,
Роҳати дил қолмади дилдорсиз.

Ёр учун ағёр дарднн тортамен,
Кўрмадим бир ёрни ағёрснз.

Тан бузулдн, энди роҳат қолмади,
Соя пайдо бўлмағай деворсиз.
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Оразнн кўр, бўлма зулфидин маълул,
Бу жаҳонда ганж йўҳдур морсиз.

Берма нисбат ҳаддига, эй боғбон,
Сарвдур бу боғ аро рафторснз.

Ор ҳилмас таънаи ағёрдии,
Ошнҳи содиҳни дерлар орсиз.

Нодира аҳволидин огоҳ ўлунг,
Эй мусоҳибларки, ҳолмнш ёрснз.

* * *

Қон тўкар майдон аро ул қилса жавлон ҳар тараф, 
Мавж урар дарё каби майдон аро қон ҳар тараф.

Ҳар қачонкнм азми майдон этса ул чобуксувор, 
Титрашурлар ваҳшатидин аҳлн майдон ҳар тараф.

Навбаҳор ўлди яна шамшод қадлар чекдн бош, 
Жилва айлар боғ аро сарви хиромон ҳар тараф.

Нотавон кўнглумни ғам даштида дерлар хорпушт, 
Чунки беҳад сончилибдур хорн мнжгон ҳар тараф.

Руҳпарвардур гулистони назокат боғ аро,
Очилиб гул дафтари булбул ғазалхон ҳар тараф.

Қилдим ул кўз олдида дарди дилимни ошкор, 
Чекти қатлимға синонлар хайли мижгон ҳар тараф.

Уттн паррон ўқлари кўксумдин огоҳ ўлмадим, 
Нодира, қолди юракда захми пайкои ҳар тараф.

* * *

Ёрдин айру кўзумнн интизор этти фироқ,
Қолмадп сабру қарорим, беқарор этти фироҳ.
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Хоки пойннгни кўзумга тўтиё қилмоқ учун 
Ихтиёрим бор эди, беихтиёр этти фироқ.

Ерсиз девонамен маъзур, эй аҳли хнрад,
Оцили даврон эдим, Мажнун шнор этти фирод.

Васл аро пннҳон эди ҳоли днлим ағёрднн,
Халц аро расволигимни ошкор этти фироҳ.

Айлабон жавру ситам хоки таним туфроғннн, 
Иоймолн ҳоднсот айлаб ғубор этти фнроҳ.

Васл гулзорида шоҳи гулдек эрди иззатнм, 
Бўлди айёмн хазони ҳажр хор этти фироҳ.

Ииғламоқ бирла берай сайҳал кўзум ойинаснн, 
Орзуманди жамоли шаҳриёр этти фироқ.

Соқнё, келтур ҳадаҳким ёрсиз махмурмен, 
Нашъаи иҳболнми ранжи хумор этти фироҳ.

Ҳажр шомида снпеҳр анжумларидин қил ҳиёс, 
Ноднра, доғн дилимни ошкор этти фироқ.

* * *

Ердин айру мени бедилни зор этти фалак, 
Ешурун дарди дилнмни ошкор этти фалак.

Кўзларимни кавкаб афшон айлади мардум каби, 
Маҳлиқоларнинг юзидин шармсор этти фалак.

Кетти ул хуршиди маҳпайкар, ани ҳижронида 
Интизор айлаб кўзумнн ашкбор этти фалак.

Ихтиёрим бор эди ҳар ишни қилсам ихтнёр, 
Ердин айлаб жудо беихтиёр этти фалак.
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Эрди хоки пайкарнм андуҳ тоғидин гароп,
Поймоли хайли ғам айлаб ғубор этти фалак.
Ғунча гулшанда Азизи Мисрн истиғно эди,
То нашот изҳор этиб гул бўлди, хор этти фалак.
Қўймайнн озоду хуррам днл, цилкб макру фусун 
Кўп диловарларни марг ила шикор этти фалак.
Нодира, кўз тутма гардундин мурувват ким, басе, 
Эътнбори даҳрни беэътибор этти фалак.

* * *
Эй сарви равон надур хаёлинг,
Жон ўртади ваъдаи висолинг.

Пайваста дуойи хайр этармен,
Мацсуднм эрур сени камолинг.

Ул ойпи юзига баҳс этарсен,
Етмиш магар, эй цуёш, заволннг.

Зуҳд аҳлиға салсабнлу кавсар,
Басдур мекга рашҳаи зулолинг.

Чицмасдн ҳануз хату саводннг,
Мусҳафда муборак эрдн фолинг.

Жамшидни жомидин зиёда,
Эй риндн гадо, синуц сафолинг.

Ушшоқларннг ғамингда ўлди,
Иўкдур сени зарраи малолинг.

Эй хаста кўнгул, фироц ичинда 
Дам ургалн цолмади мажолинг.

Эй Нодира, лофи ишқ урарсен,
Машҳури халойиц ўлди ҳолинг.
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*  *  *

Менга, эй фалак, қасди жон айладинг,
Фирод илгида нотавон айладинг.

Сурайёдур оҳим ўкиға нишон,
Қадимни ўҳиға камон айладинг.

Вафо кўрмадинг чархднн, эй кўнгул, 
Фалакни басе имтиҳон айладинг.
Чекнб тийри мижгон ҳоши ёсндин,
Юрак доғнн анга нишон айладинг.

Ешурдинг лабннг донаи холини,
Юзимни бу ғамдин самон айладинг.

Висолини ҳижрон этиб, эй фирод,
Латофат баҳорин хазон айладинг.

Юрак доғин, эй Нодира, ғайрдин,
Басе хўб қилдинг, ниҳон айладинг.

* * *

Мулку жаҳоним, эй шаҳн даврон,
тасаддуҳннг,

Мулку жаҳон на бўлғусидур, жон
тасаддуҳннг.

Юз жоним ўлса лаҳзада ҳурбонинг айларам, 
Васлим нисорннг ўлсину ҳижрон тасаддуҳинг.

Гирён кўзумни ёшнға наззора ҳнлмадинг, 
Гавҳарлар этдн дийдаи гирён тасаддуқинг.

Бир йўл мени ҳошимга кулиб келкн, айлайин 
Молу манолу неъмати алвон тасаддуҳинг.
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Еткурса гар насим висолинг паёмини, 
Қнлмасму ўзни ошици ҳайрон тасаддуқинг.

Гулзори ҳусни сабзаи хаттинг баҳоридур, 
Файзи баҳору сайри гулнстон тасаддуҳинг.

Жону дилини сенга фидо қилди Нодира,
Эй ёр, келкн, бўлди дилу жон тасаддуҳинг.

*  *  *

Гулу лола мавсумидур цани ёри днлнавозим, 
Назаримдин ўлди ғойиб санами сухантирозим.

Қама санди орзудур бу жаҳон шикоргоҳи,
Нетайин цўлимдин учти бу маҳалда шоҳбозим.

Манга шамъи анжумандек на жуиун эрур, на савдо, 
Ки ёрутти ҳажр шоми кеча сўз ила гудозим.

Санга кўп эди муҳаббат, кам эди ғамингга тоцат, 
Ки тамом бўлди ғорат талабингда кўпу озим.

Менга орзу висолинг, менга муддао хаёлинг, 
Назаримдадур жамолинг ҳама ноздур ннёзим. 
Мадад этса бахт шояд, яна бир юзингкн кўрсам, 
Қадамингни кўзга сурсам, карам этса кор созим.

Кнма айтайин ғамнмни, на илож этай, на чора, 
Сенга етмади дариғо, кўп эди кўнгулда розим.

Дедим ишц жазбасиднн санга, Нодира, каломе,
Ки ҳацицат ицтизодур ҳама нуктаи мажозим.
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+  *  *

Неча кун бўлди кетибдур ҳам анисим ғамкашим, 
Ғам биёбонида дард айтурға йўқдур бир кишим.

Дуди оҳим чицса гардунга саропо чирмашур, 
Тоқатим тоқ ўлдн Жайхундек оқиб кўздин ёшим.

Ву жудолик ҳажрида афғон чекиб шому саҳар, 
Келгил, эй ҳамхона, ортибдур сенннгчун нолишим.

Даҳр ичра борму мендек айру гулрухсоридин,
Эй рафиқим, бу жиҳатдиндур сенинг бирла пшим.

Мунисим, кслғилки, изҳор айлайин дарди днлим, 
Нукта ёзмай неча кунлардин бери қотти бошим.

Ғамда ўлдум, ғуссада куйдум, иложнм топмаднм, 
Эмди ҳасратлар бнла кечсун мени ёзу цишим.

Оҳким, зулми фалакдин бўлди ахгар Нодира,
Сабру оромим кетиб, ўртаб куяр ичу тошим.

*  *  *

Ҳар қачонким ул париваш васлнни ёд айларам, 
Чарх бунёдини бир оҳ ила барбод айларам.

Гарчи маҳзунман ўзум бир нозанин ҳижроннда, 
Бенаво афтодаларнн хотирин шод айларам.

Тоғни бир оҳ ила ҳомунда айлаб устувор,
Ишқ саҳросидаги Мажнунни Фарҳод айларам.

Неча турлуқ доғ ила кўнгулда ойин боғладук, 
Шоҳима меҳру вафо мулкини обод айларам.
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Бўлмишага ҳар чанд ҳижронннгда сабр айлаб
ҳамуш,

Чун тушарсан ёдима, якбора фарёд айларам.

Цон ёшим тасвир этар ҳар лаҳза ул гул суратпн, 
Кўзга ким мижгонларнмни килки Беҳзод анларам.

Цнссан Фарҳоду Мажиун ҳолди, мсн ҳам ишқ аро, 
Нодира, бир жонгудоз афсона бунёд айларам.

* * *
Менки фурқат туилари ул гул юзин ёд айларам, 
Булбуледурман хазон фаслида фарёд айларам.

Бир кеча кўрдум тушумда ул жаҳоноро юзин, 
Дам-бадам ул важҳдин ғамгин кўнгул шод айларам.

Сурати ёдида ракгнн фикрлардин ҳар замон, 
Сафҳаи фитрат аро тасвнрн Беҳзод айларам.

Утқа солди оҳу афғоним фалаклар рахтини,
Ҳар нечаким чарх бедод этти бедод айларам.

Хаста кўнглум ичра пинҳон доғлардур ҳар замон, 
Кечалар тасбиҳдск юлдузии теъдод айларам.

Менки жон бнрла рнзо жўяндаи фармонингам, 
Нодира, апдин вафо мулкини обод айларам.

* * *

Менки қадинг сарвинн ёд айладим,
Оҳни саркўби шамшод айладим.

Оҳ чектнм, нола тўфон айлади,
Чарх буиёдини барбод айладим.

Қокдасеп кўрсам жамолннгни санам,
Эй пари пайкар, сени ёд айладим.
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Ишқ домиға гнрифтор айлабон,
Жонға бедод узра бедод айладнм.

Итларннг хайли аро тун то саҳар,
Нола ҳилдим, оҳу фарёд айладнм.

Урди зулфунг ҳалкаси бўйнимда печ,
То хаёли доми сайёд айладим.

Айлабои мавзун қадннгни бандасн,
Сарвни боғ нчра озод айладим.

Нуна ўхшатдим цошинг тасвирини, 
Наргисинг бодомиин сод айладим.

Бесутундур ишҳ тоғи, Ноднра,
Узни жон чекманда Фарҳод айладим.

* * *
То бодасин лабингга цилмиш писла таслнм, 
Қадду юзингга айлар гул бнрла лола таслнм.

Бош индуруб янги ой пайваста ҳошларннгга, 
Икин ҳаро кўзунгга ҳилмиш ғизола таслим.

Токи садаф эшнтса дарёда сўзларингнн, 
Гавҳарларин цилур ул дурри мақола таслим.

Қошингга ноз айлар ҳусн ичра моҳрўлар, 
Хуршид айлагокдек юзин ҳилола таслим.

Гар офтоб кўрса ҳуснингни, ўз шуоин 
Бенхтиёр айлар моҳи жамола таслим.

Фнрдавсн ноз ичра туби дадннг ниҳолп,
Сарв айласа ажаб йўқ, ушбу ииҳола таслим.

Оғзингки бенишондур, васфин хаёл ҳилдим, 
Ҳар нуктасапж айлар ушбу хаёла таслим.
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Ҳуснннг тажаллнсида хуршид зарра янглиғ, 
Айлар қамар юзингга монанди хола таслим.

Эй Нодира, сўзумни гар кўрса абри найсон, 
Гавҳарларини айлар монанди жола таслим.

*  *  *

Зулфунги кўргач паришонҳолу бесомонингам, 
Қошингн ёйина чун солдим назар, ҳурбонингам.

Шонадек чоки дил эрмас ранги ижодим менинг, 
Хоназоди хнзмати зулфн абирафшонингам.

Баски ҳижрон ўти кўнглум тошнни сув айлади, 
Кўзгу янглиғ акси рухсоринг ила ҳайронингам.

Кнмса гар душман эрур ҳолим кўруб раҳм айламиш, 
Баскн чўх зору аснри ҳасрати ҳнжронингам.

Мавж янглиғ сувга сол, ё шамъ янглиғ ўтлара, 
Ишқ ичра ҳар на бўлса бандаи фармонннгам.

Чекма илгимдия итоб айлаб тараҳҳум доманин, 
Раҳм ҳилғилким, ғубори гўшан домонингам.

Шамъи рухсорингдин айру тийра дилдур Нодира, 
Доғ янглнғ дудимони оташи ҳижронингам.

*  *  *

Нигорн гулбаданимни тушумда кўрсам эдим, 
Лаби шакаршиканимни тушимда кўрсам эдим.

Кўз очмайин гамнда рўзгорим ўтғучидур,
Ки ёри сиймтанимнн тушумда кўрсам эдим.

Чу даври роҳатим ўтди зиҳи саодат эди,
Муроди жону такимни тушумда қўрсам эдим.
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Юзи гулу цошн шамшод, кўзлари наргис, 
Баҳору ёсуманнмни тушумда кўрсам эдим.

Жафои ҳажр била кўксуми фигор цилай, 
Нигоҳи сеҳрфанимнн тушумда кўрсам эдим.

Лабимға келди анинг васлини тилаб жоннм, 
Бало ўти фиканимнн тушумда кўрсам эдим.

Ҳамиша булбули табьим фиғону зор этар, 
Ки орази чаманимнн тушимда кўрсам эдим.

* * *

Кўнгул жонидину жон қолди жонони жаҳонднн ҳам, 
Кўнгулдин жона еттнм, ғам тунида балки жонднн

ҳам.

Тилармен юз биёбон ҳатъини ҳилсам қуюн янглиғ, 
Ки ўтқайман висолнн истабон кавну макондин ҳам.

Дуо бирла паёми васл еткур, эй сабо, бир кун 
Анинг руҳиға мендин, манга ул руҳи равонднн ҳам.

Агар ҳижрон элина ёр васли бўлмаса ҳосил,
На ҳосил хонумондин, балкн умрн жовидондин ҳам.

Анинг ҳижронида қон йиғламоқдин хуш бўлур
ҳолим,

Айирма, эй фалак, бир лаҳза чашми хунфишондин
ҳам.

Ҳарнми каъбан иқболина етсам, будур мақсад,
Ки қилсам нола доғи ҳажри ёри меҳрибондин ҳам.

Бўлубман, Нодира, ул сарви гулрухсордин айру, 
Кўнгул қондур ҳавои боғу сайри бўстондин ҳам.
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*  *  *

Фнғонким, гардишн даарон аннрдн шаҳсуворимдин, 
Ғамим кўп, эй кўнгул, сен бехабарсен ҳоли

зорнмднн.

Ғуборим ишц водисида барбод ўлди, андоғким, 
Биёбонларда Мажнун тўтнё излар ғуборнмднн.

Қизил ҳондур сиришким, заъфарондур чеҳраи
зардим,

Мени ким кўрса фарҳ этмас, хазон бирла
баҳоримдин.

Бузулди рўзгорнм, хонан айшим хароб ўлди,
На роҳат кўргамен эмдн бузулғон рўзгоримдии.

Биёбонларни излаб топмадим ёрим сўроғннн, 
Берурман жои, сабо ногаҳ хабар келтурса ёримдин.

Днёрим аҳли менднн ёрсиз бегона бўлмишлар,
Ки мен ҳам ёрсиз озурдамен ёру диёримдин.

Гаҳи йиртиб яқо, гаҳ қон ютуб, гоҳи фнғон эттим, 
Нелар ўтди бу аҳшом, Нодира, жони фигоримднн.

* * *
Эй майи ноб ила рухсорин гулистон айлабон,
Май кабн ҳар дам кўнгуллар ғунчасин ҳон айлабон.

Бир тағофнлднн ҳилан помол саркашлар бошин, 
Юз гадони бнр тараҳҳум бирла султон айлабон.

Бир тарафда ханжари мижгонидин ҳонлар тўкиб, 
Бир тарафдин бодани лаъли лаби жон айлабон.

Чеҳраи гулфом бнрла гул чароғин ёндируб, 
Сурмагун кўзларни очиб наргиснстон айлабои.
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Зулфи мушкин бирла цилғон нофаи чии ошкор, 
Наргиси маст ила маҳфилни хумистон айлабон.

Нодира, ул ёр савдосн ила кўз юммаким, 
Роҳати жон ёр этмас ёри жонон айлабон.

*  *  *

Эй лабинг жону каломи жонфизо руҳи равон, 
Ошкороу ннҳондур суратинг жон узра жон.

Кокулу шабраигдин ҳилдпнг чаманлар ошкор, 
Наргиси бадмастдин килдинг хумнстонлар аён.

Чарх узра сонма кавкабким чароғон тунлари 
Дуди оҳим шуъласи учҳунларидиндур нишон.

Поралар бўлдн хаёлинг нуридин жон пардаси, 
Моҳи тобон шу ьласидкн ўйлаким бир каҳкашон.

Соҳиё, махмурман чарх этти нокому залил, 
Айлағил бир соғари май бирла шоду комрон.

Сен ҳуёш, мен сояи помол ҳасрат туннда, 
Партавн алтоф нла берғил қудуратдин амон.

* * *

Ердин қолди чаман сарсабзу хандон ўлмаеун. 
Гулузоримсиз жаҳон боғи гулистон ўлмасун.

Бўлмасун гул кўксини очиб чаманда жилвагар, 
Токи гулдек ҳосилим чоки гирнбон ўлмаеун.

Ғунчалар гулшан аро очилмасун ул ёрсиз,
Ғунча янглиғ то мешшг кўнглум дағи қон ўлмасун.
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Очмасун зулфинн сунбул боғ аро дилдорсиз, 
Токи сунбулдек меиинг ҳолим паришон ўлмасун.

Тушмасун шабкам гул узра гулъузоримдин жудо, 
Токи шабнамдек кўзум ёши фаровон ўлмасун.

Абри найсон лаҳза-лаҳза ёгмасун гулзорға,
Абри найсондек кўзум ҳар лаҳза гирён ўлмасун.

Цилмасун булбул чаманда нолау фарёдким,
То кўнгул булбул каби ҳажрида нолон ўлмасун.

Нодира кўксини этти лола янглнғ доғ-доғ,
Ҳеч ким, ё раб, аснрн доғи ҳижрон ўлмасун.

* * *

Иироғ ўлсам агар ул сарзи снймандом слидин, 
Кўнгул сиймоб янглиғ сув ўлур онинг хаёлнднн.

Сабо, эй ишҳ аҳлини қосиди, ўтсанг агар ногаҳ, 
Нигорим кўйи сори воқиф эт бу хаста ҳолндин.

Кўнгул шарҳи ғамнн ҳар хома бнрла ким рақам
айлар,

Қнёмат субҳи бўлғушча чекар бош нола нолндин.

Қошию, оғзню қадди била зулфин хаёл айлаб, 
Ўлубмаи лол ўзлукдин кетнб ёрим жамолидин.

Чекар эрдим фнроқнда неча ким ранж ила меҳнат, 
Фироки биймида юз онча тортармав внсолндин.

Нечук асрори ишҳин асраснн ул хастаким ҳар дам, 
Сарнғ рухсори бирла зоҳир ўлмиш ашки олнднн.

Магаркнм, Нодира, кўргузди рухсорн араҳнокин, 
Қизарди гул юзи боғ ичра шабнам ннфиолидин.
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*  *  *

Саҳарким т}’шти ўтлзр жонлма ул меҳрсиймодин, 
Ошурдум оҳу афғон дудини авжи сурайёдин.

Маҳоме ҳосил эттим водии ишқ ичраким, анга 
Етолмас саъй ила Фарҳоду Мажнун кўҳу саҳродин.

Табибо, дардима шамшод баргидин даво ҳилким, 
Қамъу беморман ул сарвқадду гулшанородин.

Баҳор айёми қои бўлғунча, эй шамшод, бош чекма, 
Кн етти жона сарву гул узоримснз тамошодин.

Басийрат аҳлиға лофи назар урсам ажаб эрмас, 
Кўзум куҳли саодатға етиштн ул кафи подин.

Сочи андишаси ҳар дам фараҳбахши димоғимдур, 
Хўтанлар сайр этарман икки зулфи анбаросодин.

Тағофнл бирла бедод этма чўх ҳолимға, эй толеъ, 
Ки талх ўлмиш мазоқим коми ул лаъли

шакарходии.

Фиғонимдинкн ўтлар бош чскар ул моҳдин айру, 
Анинг учҳунларин ёд айлагил нажми сўрайёдин.

Тараб таклифн бирла кўнглумн ҳон этма, эй соҳий, 
Не ҳосил, Нодира, лаълидин айру жоми саҳбодии.

* * *

Дарди дил эттим рақам ёрни ҳижроннднн, 
Нуктаси кўз ёшидин, сатри жигар ҳонидни.

Ҳажру фироҳ илгида пнроҳанкм порадур, 
Қнлмади эл тафриҳа жайбини домонидин.

Бу дилн девонаким меҳринг ила воладур,
Субҳ эрур нусхае чоки гирибонидин.
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Арз этакўр, эй сабо, дарди дилим шарҳини,
Ёр хабардор эмас ошиҳи ҳайронидин.

То назаримдин ниҳон бўлдн ул оромижон, 
Нурнднн айрнлди кўз, жисм жудо жонидин.

Васл куни кўзларим мардуми гулчии эди,
Гаҳ рухи зебосидин, гаҳ лаби хандонндин.

Толеима ногаҳон ҳилди ямон кўз асар,
Қолди фироҳ ичра жон, айрила жононидин.

Арсаи мулкн жаҳон гарчи нигинимдадур,
Бош чека билмас кўнгул ишҳни фармонидин.

Рози дилнмнн гар сабо ёрға еткурмаса,
Воҳиф эмас ул санам Нодира ҳижронидин.

* * *
Ернинг ошуфтаси ваҳм айламас ўз жониднн,
Жон фнроқи саҳлдур, айрилмасун жононидин.

Ваҳ, не янглиғ дўстлиғдур мен бнлан ҳасратлара, 
Қўймоғим нўҳтур замони шоҳиди ғам ёнидин.
Соҳиё, кўп хаста хотирман жафо давроннда,
Бир ҳадаҳ май тутғил, озод айла ғам знндонндин

Эй худо, раҳм айлаким, охир на цилғум чарх аро 
Дам-бадам зор айлабон андуҳи бепоёнидин.
Қолмади мен кўрмагон бедод даврон илгидин, 
Доға верди кўнглуми андуҳн бепоёнидин.

Сўрмангиз, эй дўстлар, мендин нишону номкнм, 
Елға ворди тупроғим оҳу фиғон тўфонидин.

Эмди доғн фурцата, ё раб, нечук сабр этмишам, 
Бўлмамишдим, Нодира, андишада ҳнжроииднн.
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*  *  *

Уйцуда бир тун висолингни кўрар кун бормукин? 
Субҳ хуршидн жамолингни кўрар кун бормукин?

Кўзларим мардумлари кўп йиғламоқдин сувдадур, 
Моҳи рухсор узра холингни кўрар кун бормукин?

Офтоби васл жаннат қасрида топмас завол,
Офтоби безаволингни кўрар кун бормукнн?

Бўйлапим қилди кўзумни ёшнни қон нштиёқ,
Кўз очиб рухсори олингни кўрар кун бормукин7

Лабларингдин айру айшим талхдур даврон аро, 
Жон бериб, ширин мақолннгни кўрар кун

бормукин?

Меҳри рухсор узра холингдур саодат кавкаби, 
Ахтари фархунда фолингни кўрар кун бормукии?

Лаъли нобинг ҳасратнда ташиа қолдим Ноднра, 
Шарбати кавсар мисолннгни кўрар кун бормукин?

* * *

Булбули дил гунчан гулзоринг айлар орзу,
Тўтин жон лаъли шаккарборинг айлар орзу.

Ким қилур умид қон ютман лабингни шарбатии, 
Улмайин, ким наргиси беморннг айлар орзу?

Лол бўлмай, ким такаллум айлади кўргач сени? 
Хок бўлмай, ким сенн рафторинг айлар орзу. 1

Боқмағай кавсар лабида ҳурнинг рухсориға, 
Ким лаби лаъли маҳи рухсоринг айлар орзу.
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Тўкмайинким ашк топмас лаълн серобинг сенн, 
Ютмайин қоп ким рухи гулнорннг айлар орзу.

Чеҳра ўлди заъфароннй нштиёҳн бодадин, 
Содиё, кўнглум майн гулнорннг айлар орзу.

Фохта шамшод излар, гул висолин андалиб, 
Нодира мискин қаду рухсоринг айлар орзу.

*  *  *

Қондур жигарим ғусса билан ёрдин айру, 
Ошуфтамен ул ёри вафодордин айру.

Ё ш  ўрнига донлар тўкилур дийдаларимдин,
То тушти кўзум ул гули рухсордин айру.

Ҳайрон кўзум, эй моҳ, жамолингни тилайдур, 
Ойинани йўҳ матлаби дийдорднн айру.

Бир гўшада танҳолпг ила ёдинг этарман,
Иўҳ ҳамнафасим дийдаи хунбордин айру.

Ҳажрннгда на роҳат кўрадурман, на ҳаловат, 
Иўҳдур мени дилхастага озордин айру.

Эй жон, менга ҳажрингда жаҳон бўлди ҳоронгу, 
Бўлгон каби кўз гавҳари шаҳвордин айру.

Гар сарв ила товус хиром этса кўзумга,
Манзур эмас ул ҳомату рафтордин айру.

Менднн на раво эрдики, ёр этти жудолиғ,
Гулни киши кўрганму экан хорднн айру.

Ут ёҳди фнроцинг шарари элга ва лекин,
Э Нодира, куймас дили афгордин айру.
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*  *  *

Ғайрнинг базмидадур ул моҳн тобон ҳар кеча, 
Уртанур ҳолим кўруб шамън шабистон ҳар кеча.

Халҳ агар ҳар йилда бир қурбонлиғ айлар моҳи ийд, 
Мен цилурмен неча жон ул ойға курбон ҳар кеча.

Сен қилиб ағёрни базмини равшан, рашкидин 
Шамъдек жонимдадур доғн намоён ҳар кеча.

Муждаи субҳи висолингдин кўнгулни жам цил, 
Ким эрур зулфинг каби ҳолим паришон ҳар кеча.

Гарчи уздинг риштаи улфат мени маҳжурдин, 
Шукрким, ёдинг эрур кўнглумда меҳмон ҳар кеча.

Базми ишрат соз этиб, сен маЙ ичиб, шодоб ўлуб, 
Мен ҳилурмен най каби фарёдн афғон ҳар кеча.

Воҳиф эрмассен менинг дардимднн, эй Исонафас, 
Ким талошурман лабинг ҳнжронида жон ҳар кеча.

Неча кун бўлди лабинг саҳбосиднн айру тушуб, 
Нодира кўздии тўкар ёш ўрннға қон ҳар кеча.

* * *

Кўнгул боғланди то заижири гисуи сумансоға, 
Тароғдек солди ҳасратлар алидин чок аъзоға.

Ажаб эрмас дамо-дам зарра янглиғ бецарор ўлса, 
Ушал кўзким тушар ул офтоби оламороға.

Ҳавон сунбули савдосидии Фарҳоду Мажнундек, 
На ғавғоларки солди телба бошим кўҳу саҳроға.

Кўзумни бўйла гирён билмаким дурдонаи ашкнн, 
Басе гавҳаркн тўкмиш ишқ найсони бу дарёға.
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Фиғоним етмаки ул осмони ҳусна мушкнлдур,
Кн етмас гард парвоз ила домони сурайёга.

Кўнгулни бодаи ғам бнрла охир талхкогл этти, 
Етолмай Нодира ул лаъли майгуни шакархоға.

* * *

Қажр эди ишҳ ичра мен кўрган балолардин бири, 
Дард водисида мен чеккан жафолардин бири.

Раҳм эдуб ҳолимни сўрмазлар, кўринг, бедодлиғ, 
Сиймбарлардин бири, мавзун цаболардин бири.

Чекмаюб ғам чекти Ширин суратин Фарҳод, лек 
Ишқ ойиннда дерлар беҳаёлардин бнри.

Қошу кўзу зулфу хол ила мадоро айласанг, 
Айламаз расво сенн юзи қарорлардин бнрн.

Аҳли табъ ҳар ким ўланмаз аҳли дилдин сўрмаким, 
Қуш нажодидин баланд учмиш юволардин бири.

Ишқ даъвосини ҳилдим норасо журъат била,
Эй расолар зумраси, мен норасолардин бнрн.

Нодира, тинмай дуо қилким, бу кун султонсен, 
Подшоҳи асрдурсан, ул гадолардин бири.

* * *

Масиҳ анфосидек жисм ичра жон кўргузди
гуфтори,

Кўнгул базмнни равшан этти ҳар тун шамъи
рухсорн.

Фироқинг ўти дудн бошим узра солди юз савдо, 
Фигонимдин ҳизидн жоним ичра ҳашр бозори.
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Келинг, эй ҳамнишинлар, б>л мсни жонимға раҳм
айланг,

Ипқилди кўзларимни ёши бнрла жнсм девори.

Бўлуб бошдин аёҳ ойнна янглнғ дийдаи ҳайрат, 
Тушумда жилва этти ҳар тараф товус рафтори.

Каломннг нашъаси беморлар жисмиға руҳефзо, 
Лабингнн шарбати эрди бузуҳ кўнгулни меъмори.

Паридек ўзни недин айладинг кўз шахсидин
пинҳон,

Кншига бўлмади маълум оғзинг рамзу асрорн.

На ҳожат нола чекмак, кўз ёшини айламак тўфои, 
Фнроқу меҳнат ичра сабр этмакдур сазовори.

Магарким ул парирў ҳусн нури айлади партав, 
Кўзум обинасидек, эй Нодира, ҳайрат намудори.

* * *

Шоми фуркат ёрснз мен ютмаган қон ҳолмади, 
Раҳм ҳилким, эмди ҳон ютмоҳҳа имкон ҳолмадн.

Жонға еттим дамба-дам хунобаи ҳасрат ютуб, 
Ваҳки, жоион шавқидин жисмим аро жон ҳолмадп.

Ёна ёна ҳолмади жон бирла кўнгул догсиз, 
Тома-тома кўзда ашки чашми гирён ҳолмади.

Зулфин нстаб риштаи жонимға тушти тоблар,
Кетти тоҳат даври эмди тоби ҳижрон колмади.

Хотирнмдин кетмасун дилдор доғн ҳасрати, 
Кетса-кетсун гар нишоту айшу сомон қолмади.

Қадди мавзуни била, гулгуи юзин ёди била 
Орзуи тубию ёди гулистон қолмади.
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Соқнё, тутғил ганимат соғари ишрат била,
Ким неча давр ўттию бир неча даврон цолмади.

Нодира, кўнглумни равшан қилди ёди орази,
Ким манга андишаи хуршиди тобон қолмади.

* * *

Фиғонким, ёр ишци сабри кўнглумдин жудг. қилди, 
Ғам илги сафҳаи аҳволнма сабти жафо цилди.

Фалакка еткуруб ҳар кеча ўтлиғ оҳу афғоним 
Муҳаббат андалиби кўнглуми оташнаво қилдн.

Ўшал Лайли малоҳат нозанинп моҳрухсорим 
Мени Мажнун каби саргаштан даштн бало ҳилди.

Паришонлиғ ёғнлди бошима дарди муҳаббатдин, 
Хаёли ёр ишрат шомнни рўзи жазо ҳилди.

На сабру ҳуш ҳолдн, на дарору тоцатнм, ё раб, 
Кўнгул ичра ҳавои ишҳ билмам на бало ҳилди.

Висолини тополмай, Нодира, мушкил эрур ҳолим, 
Ки бедоди муҳаббат манга цаттиқ можаро цнлдн.

* * *
Езибман сафҳаи ҳуснинг хаёлида бу иншоии, 
Хижолат айлади ойинаи тўти шакархонн.

Манга хайлу сипаҳ девоналар бирла мажонинлар, 
Нечунким тоза доғи жисмима муҳри Сулаймоннн.

Кўнгул цон бўлди, оғзинг сирри ҳаргиз бўлмади
равшан,

Қизнл гул ғунчасндек ким очар ушбу муаммонн.

Недин жону таннмға миннат армас пой бўсингдин, 
Ким эрмиш шеҳнаи шавқинг кўнгул мулки аро

хони.
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Шакар сўзлук, қаро кўзлук ғизолим ҳажрида
йиғлаб,

Қуюн янглиғ кезарман оҳ айлаб дашту саҳрони.

Юрак ҳон ўлди, оҳимнинг тутуни кўкка ёлдэшди, 
Қачонким тушда кўрдум гул юз ила сарви болонн.

Вафо ранш муҳаббат накҳатин кўз тутмоғил, эй
дил,

Бу рангу бўй кўргузмас кпшига даҳр бўстони.

Хаёли ёр ила, эй Нодира, шавҳ уйнда сабр эт, 
Жаҳонни айлади ошуфта бу ҳоли парншони.

* * *

Юзунг ҳажрида тўфондур сиришким, тутти дунённ, 
Ажаб эрмас анинг бир катраси гарҳ этса дарёни.

Муҳаббат аҳлиға ҳожат эмастур даҳр ғавғоси, 
Кел, эй шўри жунун, дур айла бошнмдин бу

ғавғони.

Кўролмай ёрни бўлмнш жунуннм эл тамошоси, 
Агар кўрсам жамолин анда кўргайсаи тамошони.

Етолмай гулъузорим васлиға ишҳ ичра расвомен, 
Мадад цил, бахт кўйи сориға бошҳар бу расвонн.

Кўнгул бир офтоб ишцнда ҳайрондурки тонг эрмас, 
Лаби шавқи фалакдин ерга индурса Масиҳони.

Киши кўрган эмасдур ишҳ даъвосида осойиш,
Агар роҳат тиларсан, зоҳидо, тарк эт бу даъвони.

Юзннг ўлсун ҳароким, эй фалак, зулм айладинг
беҳад,

Айирдннг ёрдин бу Нодира мажнуни шайдони.
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*  *  *

Муитазирдурман, қачоиким келса жонон айланай, 
Бошиднн юз йўл тасаддуқ айлабон жон, айланай.

Бошидин айланмадкм деб кўпдур армоним мени, 
Келса ёрнм қолмасун кўнгулда армон, айланай.

Лаҳзае холи эмас кўнглум хаёлинг хайлндин, 
Иштиёқингдур кўнгул тахтида султон, айланай.

Мсҳрн рухсорннгни соғинднм, қарорим ҳолмади, 
Заррадек бошингдин, э хуршндн тобон, айланай.

Айларам ийдн внсолингни дамо-дам орзу,
Эй юзинг байрам ойп, жон сенга цурбон айланай.

Гирднбоди домани дашти жунундур пайкарим, 
Жустижў айлаб сенн кўҳу биёбон айланай.
Шомлар фикру хаёл ичра сенн айлаб сўроғ, 
Субҳидам боди сабо янглиғ гулистон айланай.

Кел, хиром айлаб ҳадам ҳўйғил кўзум гулзорина, 
Қадду рафторингдин, эй сарви хиромон, айланай.

Муғтанам эрди внсолинг ҳайдасан, эй шаҳсувор, 
Сенднн айру Нодира ғам бнрла ҳайрон, айланай.

* * *

Эй сарви ноз, қадди ниҳолингдин ўргулай, 
Единг бахайр, фикру хаёлннгднн ўргулай.

Шоми фироқинг этти менн тийра рўзгор, 
Кўрсат юзингни моҳи жамолингдин ўргулай.

Ҳижрон менга мусоҳиб эрур, васлннг орзу, 
Гаҳи фироҳу гоҳ висолингдин ўргулай.
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Пайваста қошларингни юз узра хаёл этнб,
Бнр офтобу нккп ҳнлолингдин ўргулай.

Кўнглум ҳушини банд қилур ғам тузоғина,
Гул хирманида донаи холингднн ўргулай.

Мен телбага кўзунг кнйиги ром бўлмади, 
Ваҳший сифат рамида ғизолннгднн ўргулай.

Топмас кўзумни мардуми ҳуснинг мисолиин 
Холи сияҳ ила рухи олингдин ўргулай.

Келтурсанг, эй кабутар, агар ёрдин хабар, 
Кўрганда номасин пару болингдин ўргулай.

Эй гулъузор, Нодиранииг ҳолини сўраб, 
Гуфтора кел, жавобу саволингднн ўргулай.

* * *
Жон олурда, эй санам, ҳилғон шитобингга ўлай, 
Гоҳ нозингга берай жои, гаҳ итобннгга ўлай.

Ҳар кнши ўлса юзннг меҳрнда лаълинг тиргузур, 
Чун масиҳинг зинда айлар, офтобннгга ўлай.

Тнргузур беморларни шарбатн лаълн лабинг, 
Сокиё, махмурман завҳи шаробингга ўлай.
Жон багишларда лабннг нозингга жон айлай фидо, 
Қатлнм айлар чоғда ҳилғон изтиробингга ўлай.

Лаълинг олнда кўнгул сўргаида ҳолиигдин савол, 
Нозу истиғно била берган жавобннгга ўлай.

Толниниб ўлғон каби сайёдннп домида куш,
Қўйки, бир дам чирмашиб бандн ннҳобингга ўлай.

Остонинг ҳиблаи маҳсуди хосу ом эрур,
Нодира, бошимни фарш айлаб жанобиигга ўлай.
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*  *  *

Замоне васфннги ёд этмоғим не эҳтимол ўлғай, 
Бу йўлдурким вафо асҳобина касби камол ўлғай.

Қнлурсен шод чўх аҳли худодод ила оламни, 
Ажабдуркнм бировға мунча ҳам рангин хаёл ўлғай.

Баробар айламас ўз рутбасин гардун ҳуёшиға, 
Бировким соя янглиғ даргаҳингда пойимол ўлғай.

Баҳори нлтифотинг файзндин нашъу намо топқоч, 
Хазон ўлғон кўнгуллар фитрати раъно ниҳол

ўлғай.

чу хнзгнат йўлида домони давлат тушти илгимга, 
Анинг шукронасидин тинмоғим амри маҳол ўлғай.

Ушалки бандаи фармон эрур, эй хисрави олам, 
Иўлингдин Нодира бош чекмоғи не эҳтимол

ўлғай.
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М У Х А М М А С Л А Р

НАВОИИ ҒАЗАЛИГА МУХАММАС

Сўроғинда биёбонлар кезиб бе поу сар юрдум, 
Қуюндек чарх уруб жисмим ғуборин кўкка

совурдум,
Сен азм айлаб кетарға, мсн бўлуб бемор, қайғурдум, 
Кўнгул жон бирла бўлди ҳамраҳинг, мен дард ила

гурдум,
Сенга жои бирла кўнглумни, сепи ташрига

топшурдим.

Видоингни ҳнлурда куйди жоиим хайрбодидин, 
Фалак саҳфи ҳорарди дуди оҳпмпинг мидодидин, 
Жаҳон зулмат саройи дуди оҳим имтидодидии, 
Нишондур тийра бўлғон ахтари бахтим саводндин, 
Туганларким фироҳинг ўтидин ғам шоми

куйдурдум.

Қошинг ёси таманносидадур пайваста ҳаддим хам, 
Юрак захмиға марҳам истаб этмасман тараддуд ҳам, 
Кўнгул новакларингни захмидин роҳат топар

ҳар дам,
Еғоч бирла бошоқ ким танда ҳолди ул эрур марҳам, 
Жунундин ким фироҳннг ўҳларин жисмимда

снндурдум.
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Гирибон чок зрурман субҳн васлинг ннтнзсриднн, 
Қоронғу бўлдн шомим дуди оҳимни ғуборидкн, 
Шарарлид шуълалар бош чекти кўкснм хор-хоридин, 
Туташтн шамъдек ҳар бармоғнм ҳижрон шарорндин, 
Илик марҳам дўяй деб чун бағр чокнға еткурдум.

Кўруб ул бутни зуннор олмағайснз, эй мусулмонлар, 
Менингдек юз балоға қолмагайсиз, эй мусулмонлар, 
Саломат куижидин кўзғолмағайсиз, эй

мусулмоилар,
Чу ул кофир чиҳар кўз солмағайснз, эй

мусулмонлар.
Ки мен бечора кўнглумни бодиб ўткунча олдурдум.

Мени лол этти гуфтори лабн хомуши гўёси,
Ушаттн данду шаккар неъматнн лаъли шакархосн, 
На дилкаш ҳусн эрур кўрган сари ортар таманноси, 
Юзнн кўргач бошимга тушти мушкин зулф савдоси, 
Фиғонкнм бир боцишда юз бало бошнмға кслтурдум.

Сенн топмоҳ басе мушкил кўрундн жустижў бирла, 
Фироҳинг дардиға таскин тиларман гуфтигў бнрла, 
Гаҳи паймона бирла шуғл этиб, гоҳи сабу бирла, 
Кўнгул тинмаска цолмиш эрди ҳар нав орзу бирла, 
Ризо кўйиға то цўйдум цадам кўнглумнн тнндурдум.

Зарар цилмас муҳаббат аҳлига ағёрни таъни,
Эрур бадхоҳларнинг гуфтнгўйи барча бемаънн,
Бу кун, эй Нодира, бошдин цўюб тожи мурассаъни, 
Макон гулхан кулин цилди Навоий телбядек яънн, 
Жунун торожидин охир царо тупроцқа ўлтурдум.

* *  *

Келғнл, эй нола, санга оҳ ила имдод цилай,
Офият хирмании» бир йўли барбод цклай,
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Мав этиб нолани тарки раҳи фарёд қилай, 
Тобакай ҳажру фироц офатиднн дод ҳилай, 
Эмдн ўзни неча кун сабр ила мўътод ҳилай.

Менга гоҳе хабари моҳи тамомимни десанг,
Ёрға дарду ғами субҳ ила шомимни десаш,
Ул паривашҳа дуо бирла саломнмнн десанг,
Ёр кўйида башартики паёмимни десанг,
Бу ҳафасдин сени, эй жон қуши, озод қилай.

Адлу инсофда Жамшиднажодим сен эдинг, 
Фикру андиша, хаслим била ёдим ссн эдинг, 
Рост айтай сабабн рушду рашодпм сен эдинг,
Эй дилором, бу оламда муродим сен эдинг, 
Айлаб оламни фаромуш, сеии мен ёд цнлай.

Яна бир мартаба ғам шомидн моҳимни кўруб, 
Ҳажр дардиии десам пушту паноҳимни кўруб, 
Раҳми келгайму бу аҳволн табоҳимни кўруб, 
Жаврларки менга чарх айлади, шоҳнмни кўруб, 
Бош яланг айлаб, инонини тутуб дод ҳилай.

Соҳнё, ранжи хумор ўртади, келтур манга май, 
Тўлдуруб неча ҳадаҳни тута кўр пайдарпай, 
Ҳажр дарди била ҳикмат йўлини қилдим тай, 
Сабрдур дарди дилим чораси, йўҳса токай 
Нотавон жонима бедод уза бедод цилай?

Неча кунларки менга бор эди лутфу караминг, 
Сурмаи чашмн жаҳонбин эди гарди цадаминг, 
Фарздур эмди менга тавфи дарн муҳтарамянг, 
Боғлаб нхлос нла эҳроми ҳарими ҳарамннг, 
Ашкдин роҳилау хуни жигар зод цилай.

Васл базми аро жоми майи саршор ҳани,
Зулм ила мендин айирди фалаки сифла санн,
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Порадур гул каби эгнимда жунун пироҳани, 
Оташя дарду фнроцу шарари ҳажр мени 
Ўртади ҳайси бирини сенга бунёд қилай.

Ёрсиз мушкил экан меҳнати ҳижрон чекмак, 
Васл уммиди била ранжи фаровон чекмак, 
Най каби бўлди ишим нолау афғон чекмак, 
Мен мену кўҳи ғаминг кулласида жон чекмак, 
Неча Ширинни вафо тоғнда Фарҳод ҳилай.

Кошки уйцуда бир кўрсам эди ёрнмнн, 
Имғласам билгай эди ҳоли дили зоримни,
Дард аҳли ўҳисун, Нодира, гуфторимни, 
Ёзнбон кўкда цуёш лавҳина ашъоримни,
Насхи машци цалами Монию Беҳзод цилай.

*  *  *

Оҳ, бир сарву снҳи рафторднн айрилмишам, 
Кўзлари бодому гулрухсорднн айрилмишам,
Хаста жоиу нотавонман, ёрдин айрилмкшам,
Ёрн ҳамдам, мунису ғамхорднн айрнлмишам, 
Бўлмишам бе хонумон то ёрдин айрплмншам.

Ҳажр водиснға солди гардиши даврон мсни,
Оташи фурцатда охир ўртадн ҳижрон мени,
Халц аро афсона цнлди иолау афгон менн,
Ҳажр дардиға гирнфтор айладн жонои мени,
Ул гуландому парнрухсордин айрилмишам.

Ёр ҳажрндин яцони пора цнлмай найлайин, 
Кўзларим хунобнни сайёра цнлмай найланин, 
Едннн дардн днлнмга чора цилмай найлайин,
Ҳар тараф васлнн тнлаб наззора цнлмай найлайин, 
Воламен онинадек дпйдордин айрнлмишам.
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Эй хуш ул кунларкн, ул гулчеҳра бирла ёр эднл, 
Кеча-кундуз давлати васлила бархўрдор эдим, 
Нуқтаи меҳру вафода маҳрами асрор эдим, 
Комъёби шарбати ул лаъли шаккарбор эдим,
Қон ютарман лаълн шаккарбордин айрнлмншам.

Ёр кетти, эмдн ҳнжрон можароспдур маиго, 
Васлига шукр этмадим, Фурқат балосидир манго 
Ёдгор ул мунисн жоиим дуосидур манго,
Кечаю кундуз висоли муддаосидур манго,
Ери ғамхору наку кнрдордин айрилмишам.

Деб эди, бағрингни ҳижрон тиғи бирла тилмайин, 
Аҳд этнб эрднки, сенднн бир иафас айрнлмайин, 
То тирикдурман жудолиғ можароснн ҳилмайин, 
Ёр кетти Нодира, ҳасратда қолдим билмайин, 
Аҳди ёлғон дилбари айёрдан айрнлмншам.
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М У С А М М А Н Л А Р

Фарёдки, ишц этти мени ёрға мафтун,
Жон волау тан хаста, юрак доғу жигар хун, 
Мажнун каби шавц айлади саргаштан ҳомун, 
Овораи даҳр этти мени гардиши гардун, 
Даврон не ажаб кўз ёшими айласа Жайҳун, 
Чун айлади оламни бино холиқи бечун, 
Муншии ҳадар менга цалам чекди дигаргун, 
Паймонаи айшимни к,азо айлади вожун.

Мен ҳасрат нла қолдиму ёрим сафар этти, 
Қатлимға ғами дарду балони хабар этти, 
Ҳижронда насибим мени хуни жигар эттн, 
Фурдат ўтииннг тоби кўнгулға асар этти, 
Алцисеа, фирод нчра менн дарбадар этти, 
Тацдири аэалдин мени бепоу сар этти, 
Муншии қадар менга далам чекди дигаргун, 
Паймонаи айшимни қазо айлади вожун.

Ҳар лаҳзаки, эй ёр, сени ёд дилурман,
Ҳажр офатндан иолау фарёд ҳилурман,
Уз жоиима бедод уэа бедод қилурман, 
Бахтимни забун толендин дод цилурман, 
Муншии қадар менга ҳалам чекди дигаргун, 
Паймонаи айшимни қазо айлади вожун.

Чарх элни гирифтори хами доми ғам айлар, 
Бисёр жафолар цнлнбон раҳм кам айлар.
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Мен ғамзадани ҳаидами дарду алам айлар,
Акдоғки, ул ой ишди била мутхаҳам айлар,
Токай менга бедод ила жавру ситам айлар,
Охир мени овораи дашти адам айлар.
Муншнн қадар менга қалам чекди дигаргун, 
Паймонаи айшимни ҳазо айлади вожун.

Эй гулшани гам, эмдн баҳор ўлди хазон бўл,
Эй дийдаларим, ёр юзига нигарон бўл,
Эй ой, кўнгил гулшанида сарви равон бўл,
Эй ҳушу хнрад, ишдида расвои жаҳон бўл,
Эй ақл, жунун даштида беному нншон бўл,
Эй Нодира, сен айшу тараб бирла омон бўл, 
Муншии цадар менга калам чекди днгаргун, 
Паймонаи айшнмня қазо айлади вожун.

* * *

Нигоримдин айнрдинг, эй ажал, фарёд дастингдии, 
Ажаб эрмас гар этсам дам-бадам юз дод

дастингдин,
Ки бўлди сабру тоқат хирмани барбод дастингдин, 
Улусни хонумони бўлмади обод дастингдин, 
Паришонҳол эрурман хотирим ношод дастингдин, 
Қилурман, эй сипеҳри бемурувват, дод

дастиигдин,
Асири хокдур ул сарвн ҳуризод дастннгдин.

Ажаб эрмас агар ўтса фалакднн оҳу фарёдим, 
Фнғон этмайму кетти бу чамандин сарви озодим, 
Кўнгул маъмур эди, эй чарх, вайрон ўлди ободим, 
Фалак зулм эттию фарёдрасда етмади додим, 
Фараҳ топмас жаҳони бевафодин табьн ношодим, 
Бўлуб девона билмасман ҳаён кетти паризодим, 
Қилурман, эй сипеҳри бемурувват, дод дастингдин, 
Асири хокдур ул сарвн ҳуризод дастингдин.
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Неча кундур назарда ул моҳи номедрибоиим йўқ, 
Жамии ҳамнншинлар бору ул ороми жоним йўқ, 
Муҳаббат дарду доғиднн бўлак ному нишоним йўқ, 
Баҳор ўлдч, гул очилди, менинг сарви равоним йўқ, 
Жаҳон ўртандп ҳажриднн ул ошубн жаҳоним йўқ, 
Фироқида ғаму ҳасратдин ортиқ достоннм йўқ, 
Қилурман, эй сипеҳри бемурувват, дод дастингдин, 
Асири хокдур ул сарви ҳурнзод дастннгдни.

Фалак жисмимни туфроғ айлади, жонимни
тиндурдн,

Кўнгул гааҳбозини аидуҳ домиға илинтурди, 
Тажаммул офтобини фалак туфроға индурди,
Тегиб санги маломат шишаи сабримни синдурди, 
Қуёш чобуксуворин то фалак рахшиға мипдурди, 
Муҳаббат аҳлиға жавру жафосини билинтурди, 
Қилурман, эй сипеҳри бемурувват, дод

дастннгдин,
Аснри хокдур ул сарви ҳуризод дастингдин.

Жаҳон боғида булбулдек фиғоннм суд қилмайдур, 
Гули тасвир янглиғ ғунчаи бахтим очилмайдур, 
На дерман, Нодира, пинҳон ғамнмни ёр бнлмайдур, 
Кўнгул беҳуд бўлуб ғам бодаснднн то йиқилмайдур, 
Фалак бераҳмдур, фарёд қилсам кўзга нлмайдур, 
Қилурман, эй сипеҳри бемурувват, дод дастингдип 
Асири хокдур ул сарви ҳурнзод дастингдин.
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Т А Р Ж И Ъ Б А Н Д

Хатпнг иштиёқнн сазод айлядим, 
Кўзумнинг қорасин мидод анладим. 
Мени баски дсвона қилди ғаминг, 
Жунун аҳлиға иттнҳод айладим. 
Кўруб тушда юзингни беихтиёр,
Фнғон чектим андоғки, дод айладнм. 
Рафиҳим жигар хаста афгорлар,
Алар бирла аҳди видод айладим.
Сени жуду эҳсона тарғиб этиб, 
Хитобингни хайрулжавод айладим. 
Муродимни сендин топарманму деб 
Халойиҳда саъйи мурод айладнм. 
Висолингдин, эй жон гополмай сўроғ, 
Нелар тушти бошимга ссндин йироғ.

Хуш ул кун, сени бирла дамсоз эдим, 
Ниёз ичра сармояи ноз эдим. 
Фалакдин буюкроқ эди рифъатим,
Ки васлинг ҳаримида мумтоз эднм. 
Муҳайё эди барча сайди мурод,
Ки султоним илгида шаҳбоз эдим. 
Шабу рўз ёдннгда эрди кўнгул, 
Хаёлинг ила маҳрами роз эдим. 
Аёғингға бошим қўйиб субҳу шом, 
Сарафрозларға сарафроз эдим. 
Висолингни базмида шодоб ўлуб,
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Наво аҳли бирла навосоз эдим.
Гул эрдн юзинг мен апи шавқида 
Саҳар андалнба ҳамовоз эдим. 
Висолннгдин, эй жон, тополмай сўрог, 
Нелар тушти бошнмға сендин йироғ.

Ризожўман, эй дилснтоним, сенга 
На бўлдики, етмас фиғоним сенга. 
Бошим пойимолингдур, эй сарви ноз, 
Фидодур бу ошуфта жоним сенга. 
Фироҳингда ашким равондур мудом, 
Қачон восил ўлғай равоним сенга.
На даркор сенсиз жаҳон бирла жон, 
Тасаддуҳ бу жону жаҳоиим сенга.
Агар ўлсам бу водий аро, эй ҳумой, 
Ғизо бўлғуси устихоним сенга.
Қирон эттн ғам лашкарн жонима,
Қилай арз соҳибдироним сснга.
Хаёл ичра ҳар ён назар айласам,
Боҳар диндаи хунфншоним сенга. 
Висолннгдин, эй жон, тополмай сўроғ, 
Нелар тушти бошимға сендин йироғ.

Қаёп бординг, эй сарви козим менинг, 
Сенга етмас арзи ниёзим менинг. 
Висолингга мағрур эдим неча кун,
Ннёз ўлди ул барча нозим менйнг. 
Фиғонким, топилганда сайди мурод, 
Ҳаво айлади шоҳбозим менинг.
Фироҳ илгида топмадим чорае,
Кн васлинг эди чорасозим менинг. 
Жамолннгдин айру тушуб кечалар, 
Хаёлинг эрур дилнавозим меиннг.
Сенга эътиҳодим кўпу сабрим оз, 
Фидодур сенга кўпу озим менинг.
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Куюб, ўртануб шамъ сув бўлди пок, 
Асар қилди сўзи гудозим менииг. 
Висолингдин, эй жон, тополмай сўроғ, 
Нелар тушти бошнмға сендин йирог.

Сенга цайси ғамни баён айлайин, 
Неча оҳ тортиб фнгон айлайин. 
Маконннг сенинг цайси манзилдадур, 
Кўзум ёшндин хат равон айланин. 
Хаёлингни кўнгулда ҳозир қилиб, 
Ғамнмнн сенга достон айлайин.
Ушал аҳди ёлғон жафопешасен,
Сенн тобакай имтиҳон айлайнн. 
Жудолик румузини изҳорнға 
Қаламни тнлин таржимои айлайин. 
Кўнгулни сурурн жигар гўшалар 
Булар шукриин ҳирзи жон айлайин. 
Кўзум нуриин равшан эт, эй худо, 
Тамошои амну амои айлайин. 
Висолннгдин, эй жон, тополмай сўроғ, 
Нелар тушти бошимға сендин йироғ.
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Ф И Р О Қ Н О М А

Оҳким беҳад менга жавру жафо айлар фалак, 
Фурқат ичра қисматим дарду бало айлар фалак, 
Ёрдин айру манго кўп можаро айлар фалак,
Ғам бпла гулдек юзумни цаҳрабо айлар фалак, 
Бевафодур оҳибат кимга вафо айлар фалак, 
Ҳасрату дарду аламга мубтало айлар фалак,
Ёрни, албатта, ёридин жудо айлар фалак,
Гул била булбулни бебаргу наво айлар фалак,
Ҳеч ким, ё раб, жаҳонда ёрнднн айрилмасун, 
Жондин ортиц меҳрибон дилдорндии айрилмасун.

Сабр қплсам ншқ дарди бедарор айлар мени, 
Касби хуш этсам жунун беихтиёр айлар мени, 
Дамба-дам фарёдим элдин шармисор айлар менн, 
Ҳажр доғн дардманду дилфнгор айлар мени. 
Ўйлаким зкапри фалак зору низор айлар менн, 
Ёрснз ҳижрон балосиға дучор айлар мени,
Чархи дун токай фироқ илгида зор айлар мени, 
Оқибат бу дарду ғам Мажнун шиор айлар мени, 
Ҳеч ким, ё раб, жаҳонда ёридин айрнлмасун, 
Жондин ортид меҳрибон дилдоридин айрилмасун.

Ёрдин айру кўнгулдур тийрау ошуфта ҳол, 
Офтобим неча кун бўлдики кўргузмас жамол, 
Фурқат ичра бадри тобон заъфидин бўлди ҳилол, 
Ғам юки охир алнфдек қоматимни дилди дол,
Эй хуш ул соаткн эрдим маҳрами базми висол,
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Дарди ҳижрон ибтилосин айламас эрдим хаёл,
Ул замон эрди бу нуксонлар менга айнн камол. 
Борди ул сарви равон, мен қолмишам беҳушу лол, 
Ҳеч ким, ё раб, жаҳонда ёрндин айрилмасун, 
Жондан ортиқ меҳрибон днлдоридин айрилмасун.

Қандасен ёрпм, сўроғингда кўнгул оворадур, 
Кечалар то субҳ ашким кавкаби сансрадур,
Сарви кадингга кўзум муштоки бир наззорадур, 
Пиразолн чарх ким ошиқкушу маккорадур,
Жаври зулмндин юракда бениҳоят ёрадур,
Эмдиким сабр айламакдин жайби тоҳат порадур, 
Ииғламай найлайки ғам жонимни ўртаб борадур, 
Чора топмай дардиға бу нотавон бечорадур,
Ҳеч ким, ёраб, жаҳонда ёридин айрнлмасун, 
Жондин ортнқ меҳрибон дилдорнднн айрнлмасун.

Бир келиб ҳолнмни султонигл тамошо қилмади, 
Бедаво дардимга раҳм айлаб, мудово қилмади. 
Айрилиб, андин кўнгул тарки таманно қилмади, 
Тош бағирлик ёр фарёдимға парво қилмади.
Юсуф ишқида бу ишларни Зулайхо қилмади,
Утти Вомиқ даҳрдин ёдини Узро қилмади,
Мотами Фарҳодни Ширин тақозо қилмади,
Лайлн ҳилсронида Мажнун мен каби ёқилмади,
Ҳеч ким, ё раб, жаҳонда ёридин айрилмасун, 
Жондин ортиқ меҳрибон дилдорндин айрилмасун.

Бенавомен қандасен, эй шаҳрнёри муҳтарам, 
Шарбати васлннгни топмай қон ютарман дамба-дам, 
Сарв янглнғ қоматимни бори меҳнат қнлди хам, 
Менга сенсиз дард уза дарду алам узра алам, 
Сендин айрнлғоч ғизоли хуш мендин қилди рам, 
Дард-ёру ғусса-ҳамдам, ғам-фаровон, айш кам, 
Билмаган бўлсам внсолкнг давлатини муғтанам, 
Ҳажр этак ушлаб, гирнбонимни маҳкам тутди ғам,
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Ҳеч ким, ё раб, жаҳонда ёрьдин айрилмасун, 
Жондин ортнҳ меҳрнбон дилдоридин айрнлмасун.

Нола килдим ёрнинг васли муяссар бўлмади, 
Толеим раҳбарлнғ айлаб, бахт ёвар бўлмади,
Васл сори давлату иқбол раҳбар бўлмади, 
Кўзларим меҳри жамолнднн мунаввар бўлмади, 
Менга ҳамдам бир кун ул хуршпд мапзар бўлмади, 
Бнр нафас диндордин жон баҳрапарвар бўлмади, 
Кимдур ул ким келди дунёга муҳаддар бўлмади, 
Ҳажр дардидин паришонҳолу абтар бўлмади,
Ҳеч ким, ё раб, жаҳонда ёриднн айрилмасун, 
Жондин ортиҳ меҳрибон дилдоридии айрнлмасун.

Меига ул кун ким вафоға аҳду паймон айлади, 
Нўшдоруи лаби дардимға дармои айлади,
Сўнгра ҳнлғон ваъдаларни барча ёлғон айлади,
Ё магар ул аҳду паймонднн пушаймон айладн,
Васл хонндин насибим доғи ҳижрон айлади,
Лоладек бағрнмни доғн фурҳати ҳон айладн,
Хотнрп жамъимнн бу ҳасрат паришон айлади,
Мен ҳолпб гурбатда, шоҳим азми жавлон айлади, 
Ҳеч ким, ёраб, жаҳонда ёриднн айрилмасун, 
Жоидин ортиҳ меҳрнбон днлдориднн айрилмасун.

Сен ҳилнб азми сафар мен дард ила ранжурман, 
Ёд айлаб лабларинг саҳбосинн маҳмурман,
Васлииг нстаб офият сарманзилиднн дурман,
Эл гумон айларки бу давлат билан масрурман, 
Айламасман салтанатни ёрсиз манзур ман, 
Муғтанам бнлмай висолингни агар мағрурман,
Эмди кўзгу аксидек ҳайратда номаҳдурман, 
Қилмакгиз манъи фнғоним, ёрдин маҳжурман,
Ҳеч ким, ё раб, жаҳонда ёридин айрилмясун,
Жондин ортиқ меҳрибон дилдорндин айрилмасун.
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Эй муғанний нағмасоз эт Нодира гуфторидин, 
Ким келур бўйи вафо ушшоқ аро ашъоридин, 
Риштаи жонимға пайванд айла созинг ториднн. 
Қилмасунму нола, айрилдн вафолиғ ёридин, 
Тошни сув қилди таъсири фиғону зоридин, 
Ногаҳон бир оҳ агар чекса дили афгоридин,
Чарх бунёдини хокистар қилур осориднн, 
Бўлмасин маҳрум ошиц ёрнинг дийдоридин,
Ҳеч ким, ё раб, жаҳонда ёридин айрилмасун, 
Жонднн ортиц меҳрибон дилдоридин айрилмасун.
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ФОРСИЙ ҒАЗАЛЛАРДАН

Бе ту месўзад двли вайрови мо,
Пой неҳ дар дидаи ҳайрони мо.

Чайби нони мост дар дасти ғамат, 
Ваҳ, чй мехоҳад ғамат аз ч«яи мо.

Чун гули садбарг дар боғи чунун, 
Аз гиребон чок то домони мо.

Мо кабоби оташи ишҳи туем, 
Мечакад хуноб аз мижгони мо.

Қиссаи Фарҳоду Мачнун нусхаест, 
Аз вараҳҳон гулн девони мо.

Авчи нстиғно мақоми нози ўст,
Кай расад дар гўши ў афғони мо?

Мову васфн ҳуснн он гулчеҳра, нест 
Ғайр аз ин, Макнуна, дар девони мо.

* * *

Эй гашта даври наргнсн мастн ту чоми мо, 
Кайфияти нигоҳи ту айши мудоми мо.

Бетолей нигар, ки чаҳон аст шоду лек, 
Ишрат ба даврн чашми ту бошад ҳароми мо.
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Ҳақцн вафо, ки талхии ҳичрони мо, расон, 
Эй боди субҳ, бар бути ширинкаломи мо.

Мо ҳам зи хайли хокиишинони он дарем,
Бар посбони ў, кй расонад саломи мо.

Чун мо нахонда Вомиҳу Мачнун зи дарси
ишҳ,

Хатм аст гуфтугўи муҳаббат ба номи мо.

Дар мулки ҳусн гарчи ту шоҳй, забун магир, 
Иҳлими ишҳ гашта мусаххар ба коми мо.

Даврон — забуну ёр —ситамюру бахт — дун, 
Дигар кучо расад ҳаваси фикри хоми мо.

Чон меканему бўи муроде намерасад,
Як бор ҳам нагашт фалак бар мароми мо.

Макнуна, хок бар сари даврону айши ў,
Хун шуд насибн соҳии дисмат ба чоми мо.

* *
Дўстон, гўед дилдори шакархои маро,
К-аз табассум чон диҳад афсурда аъзои маро.

Шоми умрам дар сияҳбахтй ба торикй расид, 
Бохабар созед ёри моҳсимои маро.

Гар ба сайри роҳи ишҳи ў нагардад поймол, 
Бишканед аз сангборони ситам пои маро.

Дар хаёли ёр, чун иаззора, чонам метапад, 
Гар ба ёд орад касе рўзе тамошои маро.

Ростиҳои фиғону оҳи ман маълум нест,
Сарви мавзунцомати хуршедболои маро.
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Ман ғубори домани хуршед дорам орзў,
Ханда месозад хирад ин саъи бечои маро.

Ҳимматн ишқам набииад бар сарире сарварй,
Бахт агар бар остони ў дпҳад чон маро.

Шеъри ман, Макнуна, таъсири дигар дорад ба дил, 
Нест ғайр аз дарди дил маънй суханҳои маро.

* * *
Айш кун, васли ёр дар гузар аст,
Бода паймо, баҳор дар гузар аст.

Кори худро ба ваҳт бояд кард,
Фурсати рўзгор дар гузар аст.

Сабр кун, то фараҳ ба даст ояд,
Печутоби хумор дар гузар аст.

Муждаи васл мсрасад, инак 
Навбати интизор дар гузар аст.

Эй фалак, бар шукўҳи хеш маноз,
Ин ҳама гирудор дар гузар аст.

Такья натвон ба фурсатн ҳастй,
Ҳамчу боди баҳор дар гузар аст.

Даҳр оина аст, Макнуна,
Ҳар кй гардад дучор, дар гузар аст.

* * *

Кор дигар, лофи чуръат днгар аст,
Мардро осори ҳиммат днгар аст.

Точу тахту боргоҳу қаср нест,
Шоҳро асбоби давлат дигар аст.
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То кунад арзи шукўҳн карру фар, 
Подшоҳнро аломат дигар аст.

Дар миёни чумлаи гарданкашон, 
Рутбаи аҳли каромат дигар аст.

Шўру ғавғои чунуни ман дигар, 
Ғулғули рўзи ҳиёмат дигар аст.

Нағмаи мутриб намеояд ба кор, 
Лаззати оҳу надомат дигар аст.

Шўъла зад теғи забон Макнунаро, 
Давҳари шамшери ғайрат дигар аст.

*  *  *

Ҳар дил, ки зн ишҳи ёр гарм аст, 
То ҳашр аз он шарор гарм аст.

Дар роҳи фнреби ваъдаи ў, 
Ҳангомаи интизор гарм аст.

Аз синаи гарми ншҳбозои,
Пушти хами рўзгор гарм аст.

Дар хонаи зин даромад он шоҳ, 
Дар маърака гнрудор гарм аст.

Дилсўхтаи чафои ўро,
Гар хок шавад, ғубор гарм аст.

Беҳушаму чун расам ба соҳй,
Гўям сарам аз хумор гарм аст.

Чун шамъ шаҳиди ишқи ўро,
То лавҳи сари мазор гарм аст.
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Беморн муҳаббатн бутонро 
Хун дар раги беқарор гарм аст.

Макнуна, матои ҳуш бардор,
Бозори чунуни ёр гарм аст.

* * *

Ҳусн оташу дил самандари ўст,
Ишқ офату дард лашкари ўст.

Ишҳ аст муҳиту сабр — лангар,
Тўфон — ғаму дил — шиновари ўст.

Қуфли дили зангбастая ман 
Дар банди калиди ханчарн ўст.

Дар днл гузарад чу азми сайдаш,
Хуршед шикори лоғари ўст.

Мурғн қафаси туро назебад,
Парвоз, ки хубнн пари ўст.

Макнуна сар аз раҳаш нагирад,
Нақпга кафи ёр афсари ўст.

*  *  *

Хоксорй — исмн аъзам буд, бар дилҳо нишаст, 
Санг чун шуд сурма, андар дндан бнно нишаст.

Мардумиро аз тавозўъ мешавад цадраш баланд, 
Дар бисоти ҳусн абрў аз ҳама боло нншаст.

Аҳли табъе ҳаст, дар зиндони ғам дидам асир, 
Дар қафас тўтй зи гуфтори суханоро нишаст.

Соф кун оинаосо аз кудурат синаро,
Аз ғубори дилсиёҳй лола дар саҳро нншаст.
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Саркашй хоҳн, туро хоҳад намудан поймол,
Шуд ба боло оташу охпр ба зери по нншаст.

Аз лаби шаккарфишоии ёр ширин нуктааш,
Бар дияюғи чони ман чун нашъаи саҳбо нишаст.

Расму оини ғарибн ёд гнр аз офтоб,
Субҳдам танҳо баромад, шоми ғам танҳо нишаст.

Синаи Макнуна дар кундн ғарнбй сўхта,
Оби чашмаш ҳамчу гавҳар дар дили дарьё нишаст.

*  *  *

Соф аст рухи оинакирдори табиат,
Як зарраи ғам мешавад озори табиат.

Аз санг кашад шиша ҳама дарди таваҳҳум, 
Ҳамсўҳбати ноаҳл бувад бори табпат.

Дар лафз ниҳон гашта рухи дилбари маънй 
Аз бахти сияҳ сохта девори табиат.

Дар боғ гул аз боди баҳор омада сарсабз,
Хуррам зи насиме шуда гулзори табиат.

То хат накунад днлва, кудо сафҳа кунад гул,
Аз сурмаи ў дидаи бедори табнат.

Аз чархи чафопеша насозй ту, илоҳй,
Ҳамчун гули оташзада беморн табиат.

Аз баҳри дилаш мавч зада гавҳари маъкй, 
Макнуиа бувад маҳрами асрори табиат.

*  *  *

Бе ту дар базми тараб мавди шаробам оташ аст, 
Бе маи лаълн лабат нуҳлу кабобам оташ аст.
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Васл — мушкил, ёр — бепарво, фнғонам бе асар, 
Дўстон, раҳме, кн дар чони харобам оташ аст.

Рост гўям, рўз то шаб бе ту месўзам зи ҳачр, 
Ҳоснлн бедориам доғ асту хобам оташ аст.

Заҳр бошад бе лаби лаъли ту дар комам набот, 
Дурам аз базми ту ҳамчун шамъу обам оташ аст.

Ваҳ, намедонам чи сон дар ишҳи ў тоб оварам, 
Ман гнёҳу дилбарн оличаиобам оташ аст.

Аз табу тоби дилн эорам мапурс, эй ҳамнафас, 
Шамъи ҳнчронам, табам — доғ асту тобам —

оташ аст.

Ҳар цадар сўзам зи ҳачрн шўълаи рўяш, кам аст, 
Чун маиам парвонаи он шамъ, бобам оташ аст.

Зоҳиди хушк, аз чй мепурсй зи ҳоли зори ман? 
Синаи пурҳасрвте дорам, чавобам оташ аст.

Дар каломам нест, Макнуна, ба ғайр аз сўхтан, 
Дафтарам мачмўаи доғу китобам оташ аст,

*  *  *

Эй зулфи снёҳи ту шабистони муҳаббат, 
Анвори чамолат маҳи тобони муҳаббат.

Бе ҳарфи хушат зиндагие нест ба дилҳо, 
Чоно, лаби лаъли ту бувад чони муҳаббат.

Дил хун шуду чон доғ шуду ҳол сияҳ ҳам, 
Аз дасти ту, дасти ману домони муҳаббат.

Бошад рухи ту маъдани раъною хубй,
Бошад дили ғампарвари ман кони муҳаббат.
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Афгону ғаму оҳу чафову снтаму доғ —
Ин аст ба даврони ту сомони муҳабба!

Охир адаби пшҳ ба саҳрои чунун зад, 
Бишкаст чафоҳои ту паймонн муҳаббат.

То захми чигарсўхтагонро снтам орад,
Ч,уз лаъли лабат нест намакдони муҳаббат.

То чанд кунй хоки мазаллат ба сари мо,
Эй чони муҳаббат, машикан шоии муҳаббат!

Хоҳй ситаму зулм намо, хоҳн иноят, 
Макнуна бувад бандаи фармони муҳаббат.

* *  *

Эй чамолат ба табн синаи сўзон боис,
В-эй хаёлат ба нами дидаи гирьён боис.

Шона машшота ба он зулфи мусалсал заду шуд. 
Ба парешонии аҳволи парешон боис.

Аз чй рў пеши хати сабзи ту гирьён нашавем, 
Нест бар хуррамни сабза чу борон боис.

Рухи гулгуни ту аз бода барафрўхт, ки шуд,
Ба гудози дили мо сўхтагонон боис.

Дар тамошокадаи даҳр ба ранги рухи ёр,
Нест бар ҳайрати ин дидан ҳайрон боис.

Холи шабрангу нишоти сухан аз лаъли лабаш, 
Гашт бар доғи дилу чўшиши афғои боис.

Гуфтугўи ғами ҳичрону ҳадиси дами васл,
Гашт, Макнуиа, ба ни дафтару девон бонс.
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*  *  *

Сиёҳҳолии ман ҳеч шомп тор надорад,
Кудурати дили овораам ғубор надорад.

Гудози дарди муҳаббат зиёда бод ба донам,
Чй суд зиндагии он, кн доғи ёр надорад.

Ба ғайри сабр илоди дафои даҳр чй созам,
Чунин ки майли вафо табъи рўзгор надорад.

Магў, ки ин ҳама фаръёду нзтироб чй лозим,
Ки толиби хами зулфи ту ихтиёр надорад.

Ҳавои ишҳи ту дар спна дам ба дам шавад афзун, 
Дили ситамзада имсол сабри пор надорад.

Ба ҳасрати ту зн гулгашти рўзгор малулам,
Чаро ки фарҳати бўи хушат баҳор надорад.

Ба чашгли толеи Макнуна соз чилваи лутфе,
Ки бе ту токати андўҳи иитизор надорад.

*  *  *

Соцнё, ҳадаҳ пур кун, мавсими баҳор омад,
Аз насими барги гул бўи васли ёр омад.

Гул шукуфту гулшан шуд, шамъи лола равшан шуд, 
Гулситон нишеман шуд, бода хушгувор омад.

Масти ноз майнўше, гулфишон бару дўше,
Лолагун ҳабопўше, сарви гулъузор омад.

Ғарҳи баҳрн савдоям, маҳв шуд саропоям,
Шоҳиди таманноям боз дар канор омад.

То зи чашми муштоҳон дур шуд гули рўят,
Ин даҳиҳа аз шабнам чашми ашкбор омад.
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Бе ту, эй гули раъно, дўш дар чаман рафтам, 
Сарвро нагун дидам, гул ба чашми хор омад.

Дар ҳавои чавлонаш гирьяам ба шўхй зад,
Ашк бар сарн мижгон тифли найсавор омад.

Дайри ишд, к-андар вай рўҳ мефизояд май, 
Дарди сар надорад май иашъаи хумор омад.

Ҳамчу шамъ Макнуна маҳви доғи чонкоҳ аст, 
Ҳар киро дар ин маҳфил арзи эътибор омад.

* * *

Умед ҳаст, ки субҳи умеди мо бирасад,
Ниҳояти шаби зиндонии бало бирасад.

Ба юмни чоки гиребони номуродон боз,
Мурод чуст қунад, домани қабо бирасад.

Хароши нохуни бегонаи ҳарифонро,
Зи лавҳи дил биравад, ҳарфи ошно бирасад.

Ба регн манзили Лайлй, ки марҳами алам аст,
Зн роҳи бодия Қайси бараҳнапо бирасад.

Чу шамъ дар шаби ғам равшаиам кунанд аз ғайб, 
Равад сиёҳиву парвонан зиё бирасад.

Насими субҳ, ки дил бастаем бар нафасаш,
Нафас кушояду анфоси дилкушо бирасад.

Сипеҳри пир кашад пупбаи нучум аз гўш,
Зи айни ҳуш ба мазмуни мочэро бирасад.

Асири ҳалҳаи гесўи ўст Макнуна,
Ба савби олами чамъият аз кучо бирасад?
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*  *  *

Фиғон, ки чархи чафопеша бар мани ношод, 
Камони чавр*' ҳаданги чафо кашиду кушод.

Наҳон чунин, ки дари хушдилй ба рўям баст,
Чй сон ба хотири ғамгин вазад насими мурод?

Замона баҳри чафо ёдн бедилон орад,
Чй толеъест, ки ҳаргиз нарафтамаш аз ёд?

Сипеҳр бо ҳама дандони ахтарон, ҳаргиз 
Гиреҳ зи кори фурўбастаи касе накушод.

Шафаҳ ба чарх набошад, ачаб, кн нест ғариб, 
Агар ба хун бувад олуда домани чаллод.

Ҳамоп камингаҳи умрест ин чнҳон, ки дар ў, 
Фалак рабуд кулоҳи Каю ҳабои Қубод.

Нафас мазан, сари худро ннгоҳдор, ки нест 
Ба ғайрн тафрнҳа мушти ғуборро аз бод.

Ба чайби фаҳр бикаш сар, ки баҳри гардани мо, 
Гирифта чархи муонид ба каф каманди инод.

Зи кутми ғайб кунад рўзгор ҳар соат 
Барои хотири Макнуна меҳнате эчод.

* * *

Эй сарви рапонп гулшани ноз, 
Ҳусги ту баҳори гулшани роз.

Аз дарду ғами ту мустамандам, 
Як раҳ назаре ба сўи ман соз.

Эй ёр, макун маро фаромўш, 
Ҳарчаид шудй ба ғайр дамсоз.
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Шояд, .кн ду бор боз — ой,
Монда ба раҳат ду чашмн ман боз.

Бошад пан куштагони ншцат 
Лаъли ту Масеҳи ханда эъчоз.

Рўзе, ки зи хоки ман гузаштй,
Гардид ғубори ман сарафроз.

Мурғи дили ман ба ёди васлат 
Дорад ба ҳавои ишҳ парвоз.

Анчом нашуд ба чуз иушаймон,
Ҳар кор, ки бе ту кардам оғоз.

Макнуна, ту барфурўз оҳе,
Дар хирманн чарх оташ андоз.

*  *  *

Дило, ба ншқи бутон толиби вафо мебош, 
Ҳамеша бар дари аҳли вафо гадо мебош.

Хуш аст шеван бегонагй зи бедардон,
Ба ҳар днле, ки бувад дард, ошно мебош.

Зи куштагони муҳаббат иишон агар хоҳй,
Ба тавфн хоки шаҳидони Карбало мебош.

Агар ту салтанати ҳар ду кавн мехоҳй,
Ба кўи ишҳи париталъатон гадо мебош.

Машав мусоҳнби аҳли ғурур бар ҳама ҳол, 
Нншин ба бесарупоён, зи худ фано мебош.

Бар ҳар кучо, ки равй, ҳусни ёр дар назар аст, 
Кушой чашми яҳин, толиби худо мебош.

Вафо шукуфтагули гулшани муҳаббати ўст,
Ба ҳар тарнҳ ту Макнуна дар вафо мебош.
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* * *

Эй дили девона, аз ғам шод бош,
Аз ҳавасҳои ҳаҳон озод бош.
Чашм пўш аз чилваи мавзунҳадон,
Толнбн он сарви ҳурнзод бош.
Ком чўй аз лаби шнрини ў,
Муддате дар кўҳи ғам Фарҳод бош.
Ғамзаро таълими машҳи ноз кун,
Дар тариҳи дилбарй устод бош.
Чилвагоҳи нози ў хоҳй шудан,
Эй дили вайрони ман, обод бош.
Рафт аз дасти ту домони висол,
Баъд аз нн дар маъразн фарьёд бош.
Охирн ҳар мушкил осояй бувад,
Баъд аз ин, Макнуна, аз ғам шод бош.

* * *
Афганад оташ ба гулшан аз забон гуфтори ишҳ, 
Аз ҳавас натвон ба даст овард зулфи ёрн ишҳ.

Мурғ медонад забони мурғро, эй андалеб,
Чуз ту набвад бо дили ман маҳрами асрори ишҳ.
Дар тунукзарфии дил кайфняти нзҳори роз 
Баркашида гардани Мансурро бар дори ишҳ.
Ком нагрифта зи васли шарбати Ширин ҳаиўз, 
Хўрд заҳре аз ачал Фарҳод дар кўҳсори ишҳ.
Таъна бар хуршеди гардун мезанад нуривдилаш, 
Бар сари ҳар кас фнтад гар сояи девори ишҳ.
Аз саводи куфри зулфаш ҳусни рўяш чилва зад, 
Чун Бараҳман бар миёнам баста шуд зуннори ишк!
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Бар умеди он, кн аз дорушшифо ояд даво,
Ҳар кй чун Макнуна гардад дар даҳон бемори ишҳ.

* *  *

Ҳар касе гардад агар як лаҳза дамсози қалам, 
Мурғи рўҳаш дар бадан паррад зн овози ҳалам.

Ҳамчу ман бар сафҳаи айём аз савдои ишҳ,
Дуди оҳу ашки ў анчому оғози ҳалам.

Кист фаҳмад нуктаи рамзи ҳуруфи кофу нун,
То нагардад ҳамчу маънй маҳрами рози цалам?

Гирьяҳо дорад зи мотам аз ғами ҳидрони ср,
Аз снёҳй дошта ҳар дам сарандозй цалам.

Нест фаҳмидан, вале бо гўшн дил хоҳад шуннд, 
Нолаи Макнунаи мо шуд ҳамовозн цалам.

* * *
Аз китоби ишк чандин достон дорад дилам,
Ҳамчу доғи лола аз савдо нишон дорад дилам.

Рафтаам аз хеш дар чое, ки он чо роҳ нест,
Дар ғубори боли анқо ошьён дорад дилам.

Чун равад гар аз лаби носури ў, чуз нола нест, 
Гўши чон барнеҳ ба ман, афғон чй сон дорад дилам.

Роҳи дашти ишқ чуз бо дард нопаймуданнст,
Аз ғаму оҳу надомат корвон дорад дилам.

Чун нашуд пур доғ, кай донад касе мазмунн ишқ, 
Маънии савдои лафзи бенишон дорад дилам.

Бо мақоми дардхоҳй рафтаиат аз роҳ не,
То ба боми нола чандин нардбон дорад дилам.
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Тоати бедард, эй Макнуна, бас бошад абас, 
Знндагй чун чон ба тан аз ишқ <гон дорад дилам.

* * *

Солҳо шуд гулшани дидор дорам орзу,
Булбулосо он гули рухсор дорам орзу.

То нафаҳмад кас ба даври ораз он рамзи даҳан, 
Ҳамчу дил як маҳрами асрор дорам орзу.

Тўтии табъаш, кн аз ҳар нукта шаккар мечаконд, 
Гаштаам оинаву гуфтор дорам орзу.

Чатр зад мастона товус аз хирому чилвааш,
Ман ҳам аз сарви ҳадаш рафтор дорам орзу.

То наяфтад бо чамоли безаволаш чашми бад,
Бо баёзи гарданаш тўмор дорам орзу.

Буд беморй ба тан аз иллатн махмуриям,
Аз лаби ў бодаи саршор дорам орзу.

То мани бечораи Макнунаро созад мадад, 
Илтифот аз ҳочаи Аҳрор дорам орзу.

* * *

Гар бншнавад аз хатти лаби ёр бунафша,
Рўяд ҳама бар гирди шакарзор бунафша.

Машшота, ки нилй кунад он гўшаи абру.
Орад ба сари наргнси бемор бунафша.

Аз хатти руху лутфи тан он шўх ниҳоласт, 
Шохаш гулу баргаш суману бор бунафша.

Аз сабзаи навхоста бемори ғамашро 
Андохта дар шарбати дидор бунафша.
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Чуз дидаи пурхуни ману шаклн саводаш, 
Мумкин набувад раста зи гулзор бунафша.

Рухсори ту аз турраву холу хату кокул, 
Боғест гулаш андаку бнсьёр бунафша.

Аз ҳалқаи хубони чаман ҳусни туро ҳаст 
Девор гулу сояи девор бунафша.

Овехта садпора дили хеш ба мўе,
Мондаст зи шавқи рухи гулзор букафша.

Дар дидаи Макнуна ба гулзори тамошо, 
Шуд аз хати сабзн ту нигунсор бунафша.
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