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45. ஹஸ்ஸான் புதல்வர் தம்மை கனதிபிலா லலன்பவமை 
உஸ்ஸான வக்காமை ய ாதிப் புகழ்யவயன 
 
46.  ார்க ளடங்கமலயும் அல்லா வருளாயல 
ைீைாக யபாத்தல் லைய்யவன் ைிந்மததனி லலப்லபாழுதும் 
 
47. பாத்திைா நாச்ைி ார் தம் பிள்மளவ ிற்றில் நனறும் 
யகாத்திைம் வாழப்பிறந்த ஹஸன்ஹ¤மஸமன  ான் புகழ்யவன் 
 
48. கதீஜாமவ ைவ்தாமவ ஹபுைாமவ ஆ ிஷத்மத 
ைதுைமுள்ள ைாரிய் த்மத வரிமைவும்மு ைல்ைாமவ 
 
49. உம்முஹபபீாமவ ய ாமை மைமூனத்துமவ 
அம்ைத்லதன்னும் ைாைிைகள் அழகான மைனமபயும் 
 
50. ைபிய் த்லதன் னுைமை ைங்மக சுமவரி த்மத 
ஜபு த்தில்லா மைனமபயும் ைீனத்தாய்  ான்புகழ்யவன் 
 
51. மறஹானத் லதன்பவமை  ினிதாய்ப் புகழ்யவயன 
மறனில்லாப் லபண்டுகமள ல ப்லபாழுதும்  ான்புகழ்யவன் 
 
52. நபிதம் அவுலாமத நாட்டபாய்  ான்புகழ்யவன் 
பவனியுமடய ார் ைக்கமள பாண்காய்ப் புகழ்யவன் 
 
53. மைனபு நாச்ைி ாமை ைித்தி றுமக ாமவ  
ைீனத்தும் முகுல்து}மை லைப்பைாய்  ான் புகழ்யவன் 
 
54. மூவர்க்கிமள ார் முகைழகாம் நாச்ைி ாமை 
நாவால் புகழ்ச்ைி லைய்யவன் நல்ைகளார் பாத்திைத்மத 
 
55. லபண்ணினத் துக்லகல்லாம் பிரிைமுள்ள லைய் ிதத்மத 
கண்ணின்  ைணிம க் கருதிப் புகழ்யவயன 



 
56. ைணைான லபான்னு}ர்க்கு வாகாய் ல ழுமக ியல 
கனைான கூட்டலைல்லாங் கண் மூடும் நாச்ைி ர் காண் 
 
57. தாஹிமறயும் மத ிமபயும் தகுைான காஸிமையும்  
பாகி ரிபுறாஹமீைப் பாங்காய்ப் புகழ்யவயன 
 
58. ஹ¤மஸனுமட  நல்ைகனார் குணைான மஸன் அலிம  
திமையுமட  பாக்கிமறயும் ஜ•பமறயும்  ான் புகழ்யவன் 
 
59. மூஸபுனு ஜ•பமையும் முதமை ¦லி ாமை  
ஆைான அக்கரிம  அன்னல்ஹஸமனப் புகழ்யவன் 
 
60. உமவசுல் கறன ீதம்மை ய ாமை பைரி மை 
தவைித் தனமுமட  ைங்மகக்கும் மலப் புகழ்யவன் 
 
61. நு•ைாமன ைாலிக்கிம  நுன்மை முஹம்ைதமை 
நி•ைான் அஹைதயும் லநஞ்ைில் ைறயவயன 
 
62. சுபு ாமன மஷபாமன சுறுதிபுனு தீனாமை 
ஸபு ான தாஊமத ஷாஹ்உைமற  ான்புகழ்யவன் 
 
63. இபுறாஹ ீைதுஹமையும் ஏற்றமுள்ள பல்கிம யும் 
தவனைாய் ல ப்லபாழுதும் ைந்யதாஷைாய்ப் புகழ்யவன் 
 
64. பிஸ்த்தாைீ ல ன்பவமை யைலான ை•று¡மப 
உஸ்தாது ஸிக்த்தீதமன ஓமைபிஷமறப் புகழ்யவன் 
 
65. ஹல்லாலஜனு ைவமை கனதி ஜுமன தவமை 
நல்ல ஷிப்லீதமன ஓமைபிஷ்மறப் புகழ்யவன் 
 
66. ஸஹமல நக்ஷபிம  ைங்மக  ிபறாஹமீை 



முகில்யபால் ஷகீக்குதம்மை மு ன்றுப் புகழ்யவயன 
 
67. துன்னு}ன் ைிசுரி தம்மை தய்  அஜைீதன்மன 
பின்பத்துஹ¤ மூஸிலிம ப் யபணிப்புகழ்யவயன 
 
68. வழிலவட்டி  ா ிருந்த வள்ளல்புமழ ல் அ  ாமள 
ஒளியுமட  ஹாத்தமையு யைாதிப் புகழ்யவயன 
 
69. ஹம்து}னுல் கஸ்ஸாமறக் கனதி முபாறக்கிமன 
லைம்ைல் புனான ீதம்மை லைய்குகவ்வாமைப் புகழ்யவன் 
 
70. கத்தானி ல ன்பவமைக் கனதி அத்தா லவன்பவமை 
வித்தாற வாைித்திம  வறீாய்ப் புகழ்யவயன 
 
71. லஷய்கு புமவத்தீ தம்மை லஷய்குமுசு னதீம்மை 
வாகுமட  ஹற்ைலத்மத வாழ்த்திப் புகழ்யவயன 
 
72. நபியுல்லா யபாத்தல்லைய்த ந ினார் கஸ்ஸாலீ தம்மை 
புவி ில் நிகரில்லாத புண்ணி மை  ான் புகழ்யவன் 
 
73. கஸ்ஸாலி உஸ்த்தாது அப்துல் ைலீக்கு தம்மை 
உச்ைா ைாய்ப் புகழ்யவன் ஒருவனருளாயல 
 
74. லஷய்கு ஷிைாஸீ தம்மை லஷய்குபுனு பவுறக்மகயும் 
யைகம்யபால் கப்பாமள வறீாய்ப் புகழ்யவயன 
 
75. லஷய்கு ஜுமவனிதம்மை மஷய்குக் குமஷரிதம்மை 
லஷய்குஸ் பறானதீம்மை ைீைாய்ப் புகழ்யவயன 
 
76. ஜலீானி வாழவந்த லஷய்குசுல்தான் ைீைாமவ 
லை லால் புகழ்ச்ைிலைய்யவன் ைீைா னருளாயல 














































