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இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள் 
   

அ 
அகநைக 
அகரப்பாைவ 
அகரம் 
அகரச்ெசல்வி 

அகர தல்வி 
அக ைடதங்ைக 
அக ைடமங்ைக 
அகரெமாழி 
அகரெமாழியாள் 
அகரெமாழியரசி 
அகராதி 
அகல் 
அகல்விழி 
அகல்விளக்கு 
அகவழகி 
அகெவழில் 
அகெவழிலி 
அகில் 
அங்கயற்கண்ணி 
அஞ்ெசல்ைல 
அஞ்ெசல்வி 
அணி 
அணிகலன் 
அணிச்ெசல்வி 
அணிநைக  
அணிநிலா 
அணிமணி 
அணிமதி 
அணிமலர் 
அணிமாைல 
அணி த்  
அணி ல்ைல 
அணியரசி 
அணியழகி 
அணியிைழ 

அணியிைழயாள் 
அணிவைள 
அந்தாைழ 
அம் ல்ைல 
அமரி 
அமிழ்தம் 
அமிழ்தச்ெசல்வி 
அமிழ்தெமாழி 
அமிழ்தவல்லி 
அ தச்ெசல்வி 
அ தெமாழி 
அ தெமாழியாள் 
அ தப் னல் 
அ தம் 
அ தரசி 
அ தா 
அ தின்பம் 
அ தின்பி 
அ தின்பள் 
அ தினியாள் 
அ  
அைமதி 
அரங்கத்ெசல்வி 
அரங்கநாயகி 
அரங்கி 
அரசம்மாள் 
அரசம்ைம 
அரசர்க்கரசி 
அரசியர்கரசி 
அரசி 
அரசியற்கரசி 
அரசிைறவி 
அரிைவ 
அரியநாயகி 
அ க்காணி 
அ ஞ்சுடர் 

அ ஞ்ெசல்வி 
அ ண்ெமாழி 
அ ண்ெமாழித்ேதவி 
அ ட்கண்ணி 
அ ட்குைவ 
அ ட்ெகாடி 
அ ட்சுடர் 
அ ட்ெசல்வம் 
அ ட்ெசல்வி 
அ ட்பா 
அ ட்பாவரசி 
அ ட்பாைவ 
அ ம்ெபான் 
அ ம்ெபான்னி 
அ ந்தமிழ் 
அ ெநறி 
அ ம்பாைவ 
அ ம்  
அ ம் மலர் 
அ ைமச்ெசல்வி 
அ ைமயரசி 
அ வி 
அ விெமாழி 
அ ள் 
அ ள்ேதவி 
அ ள்நங்ைக 
அ ள்ெநறி 
அ ள்மங்ைக 
அ ள்மணி 
அ ள்மைழயரசி 
அ ள் கில் 
அ ள்ெமாழி 
அ ள்வடி  
அ ள்விழி 
அ ளம்ைம 
அ ளரசி 
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அ ளழகி 
அ ளிைற 
அ ளிைறவி 
அ ைடச்ெசல்வி 
அ ைடநாச்சி 

அ ைடநங்ைக 
அ ைடநாயகி 
அ ெளாளி 
அல்லி 
அல்லிக்ெகாடி 
அல்லிப்பாைவ 
அல்லிமலர் 
அல்லியங்ேகாைத 
அல்லியப்பாைவ 
அல்லியரசி 
அல்லிவிழி 
அலர்ேமல்மங்ைக 
அைலகடல் 
அைலகடல்வாணி 
அைலகடலரசி 
அைலமகள் 
அைலயரசி 
அைலயழகி 
அைலவாணி 
அவ்ைவ 
அழகம்மா 
அழகம்மாள் 
அழகம்ைம 
அழகரசி 
அழகாண்டாள் 
அழகாயி 
அழகி 
அழகிற்கினியாள் 
அழகு 
அழகுச்ெசல்வி 
அழகுநங்ைக 
அழகுநாச்சி 
அழகுநாயகி 
அழகுநிலா 
அழகுமணி 
அழகுமதி 
அழகுமலர் 
அழகு கில் 

அழகு த்  
அழகுெமாழி 
அழகுைடச்ெசல்வி 
அழகுைடநங்ைக 
அழெகழிலி 
அழெகாளி 
அழேகாவியம் 
அறச்ெசல்வி 
அறநங்ைக 
அறெநறியரசி 
அறப்பாைவ 
அறம் 
அறம்வளர்த்தாள் 
அறம்வளர்த்தநாயகி 
அறவரசி 
அறவல்லி 
அறவழியரசி 
அறவாழி 
அறவி 
அறவிழி 
அறிவம்ைம 
அறிவரசி 
அறிவழகி 
அறி  
அறி க்கண் 
அறி க்கண்ணி 
அறி க்கனல் 
அறி க்கனலி 
அறி க்கனி 
அறி க்ெகாடி 
அறி ச்ெசல்வி 
அறி ச்சுடர் 
அறி ைடச்ெசல்வி 
அறி ைடநங்ைக 
அறி ைடநாச்சி 
அறி ைடநாயகி 
அறி ைடயநங்ைக 
அறி ைடயரசி 
அறி ைடயநாயகி 
அறி மணி 
அறி மதி 
அறிெவழிலி 
அறிெவாளி 

அன்பரசி 
அன்பழகி 
அன்  
அன் க்கரசி 
அன் க்ெகாடி 
அன் ச்சுடர் 
அன் ச்ெசல்வி 
அன் நிலா 
அன் மணி 
அன் மதி 
அன் மலர் 
அன் ெமாழி 
அன் வி 
அன் விழி 
அன்ெபழிலி 
அனிச்சம் 
அனிச்சமலர் 
 
ஆ 
ஆக்கச்ெசல்வி 
ஆக்க ைடயாள் 
ஆைசச்ெசல்வி 
ஆைசெமாழி 
ஆடல்நங்ைக 
ஆடல்நாயகி 
ஆடல்வல்லி 
ஆடலரசி 
ஆடலழகி 
ஆடற்ெசல்வி 
ஆடற்பாைவ 
ஆண்டாள் 
ஆதிெமாழி 
ஆதியள் 
ஆதிைர 
ஆதிைரச்ெசல்வி 
ஆதிைரநங்ைக 
ஆதிைரநாச்சி 
ஆதிைரநாயகி 
ஆம்பல் 
ஆம்பல்ெசல்வி 
ஆயிைழ 
ஆராவமிழ்தம் 
ஆராவ தம் 
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ஆராவ  
ஆழ்வாரம்ைம 

ஆழ்வி(ஆழ்வாள்) 
ஆழிச்ெசல்வி 
ஆழி 

ஆழிநங்ைக 
ஆழிநாச்சி 
ஆழிப்பாைவ 
ஆழி த்  
ஆழியஞ்ெசல்வி 
ஆழிய  
ஆழியரசி 
ஆழியாள் 
ஆற்றல்(சக்தி) 
ஆற்றல்நாச்சி 
ஆற்றலரசி 
ஆற்றலழகி 
ஆறறிவி 
ஆறாயி 
ஆறிைறவி 
 
இ 
இைச 
இைசக்கைல 
இைசக்கைலச்ெசல்வி 
இைசத்தமிழ் 
இைசத்ெதன்றல் 
இைசெமாழி 
இைசய  
இைசயரசி 
இைசய வி 
இைசயன்  
இைசேயந்தி 
இைசவாணி 
இைசேவட்டாள் 
இயல்ெமாழி 
இயல்வழி 
இயலரசி 
இயலி 
இயலிைச 
இயலிைசயாள் 
இயற்ெசல்வி 
இயற்ைக 

இயற்ைகச்ெசல்வி 
இயற்ைக 
இயற்ைகச்ெசல்வி 
இயற்ைகயரசி 
இயற்ைகவி ம்பி 
இயற்றமிழ் 
இயற்றமிழ்அணங்கு 
இயற்றமிழ்நங்ைக 
இ வாட்சி 
இலக்கணச்ெசல்வி 
இலக்கியநங்ைக 
இலக்கியமங்ைக 
இலக்கியமணி 
இலக்கியமதி 
இலக்கியமலர் 
இலக்கியள் 
இளங்கண்ணி 
இளங்காளி 
இளங்கிளி 
இளங்குமரி 
இளங்குயில் 
இளங்ெகாடி 
இளங்ேகாப்பிச்சி 
இளங்ேகாமகள் 
இளஞ்சுடர் 
இளந்திங்கள் 
இளந்ெதன்றல் 
இளந்ேதவி 
இளநைக 
இளநங்ைக 
இளநவ்வி 
இளநிலா 
இளம்பாைவ 
இளம்பிைற 
இளமதி 
இளமலர் 
இளமயில் 
இளமான் 
இள ைக 
இளவரசி 
இளெவயினி 
இளெவழிலி 
இளேவனில் 

இன்சுடர் 
இன்நைக 
இன்நிலா 
இன்பஒளி 
இன்பமணி 
இன்பவல்லி 
இன்பவிழி 
இன்பி 
இன் ைக 
இன் ல்ைல 
இன்னிைச 
இன்னிைசஅரசி 
இன்னிலா 
இனிைம 
இனியவள் 
இைற 
இைறச்ெசல்வி 
இைறநங்ைக 
இைறமலர் 
இைறமாைல 
இைறெமாழி 
இைறயரசி 
இைறவி 
 
ஈ 
ஈகவரசி 
ஈைகவி ம்பி 
ஈைகவிழி 
ஈதலரசி 
ஈரநிலா 
ஈழக்கதிர் 
ஈழச்ெசல்வி 
ஈழத்தமிழ் 
ஈழத்தரசி 
ஈழநங்ைக 
ஈழநிலா 
ஈழப்பாைவ 
ஈழமகள் 
ஈழமங்ைக 
ஈழமணி 
ஈழமதி 
ஈழமலர் 
ஈழமின்னல் 
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ஈழ கில் 
ஈழ ல்ைல 
ஈழேமந்தி 
ஈழவ  
ஈழவரசி 

ஈழவாணி 
 
உ 
உைடயாள் 
உண்ைம 
உண்ைமெமாழி 
உண்ைமெயாளி 
உண்ைமவிளம்பி 
உணர்வரசி 
உய்யக்ெகாண்டாள் 
உய்யவந்தாள் 
உயிர் 
உயிேராவியம் 
உலகஅரசி 
உலகநங்ைக 
உலகநாச்சி 
உலகநாயகி 
உலகம்ைம 
உலக தல்வி 
உலகெமாழி 
உலகி 
உலகுைடயாள் 
உலகுைடச்ெசல்வி 
உவைகமணி 
உவைகமலர் 
உவப்பி 
உள்ெளாளி 
 
ஊ 
ஊழி தல்வி 
 
எ 
எயினி 
எயினிஇளம்பிைர 
எல்லம்மாள் 
எல்லம்ைம 
எல்ைலயம்மா 
எல்ைலயம்மாள் 
எல்ைலயம்ைம 

எவ்வி 
எழில் 
எழில்ஆதிைர 
எழில்நங்ைக 
எழில்நாச்சி 
எழில்நாயகி 
எழில்நில  
எழில்நிலா 
எழில்மகள் 
எழில்மதி 
எழில் தல்வி 
எழில்விழி 
எழிலம்ைம 
எழிலரசி 
எழிலன்பி 
எழிலி 
எழிலிைறவி 
எழிேலாவியம் 
எழிற்கண்ணி 
எழிற்ெகாடி 
எழிற்சிலம்பி 
எழிற்ெசல்வி 
எழிற்பாைவ 
எழினி 
எ கதிர் 
எ ஞாயி  
 
ஏ 
ஏந்திைச 
ஏந்திைழ 
ஏர்விழியாள் 
ஏழிைச 
ஏழிைசச்ெசல்வி 
ஏழிைசநங்ைக 
ஏழிைசநாச்சி 
ஏழிைசநாயகி 
ஏழிைசப்பாைவ 
ஏழிைசப்பாைவ 
ஏழிைசவல்லி 
 
ஐ 
ஐைய 
ஐையஅரசி 

ஐையச்ெசல்வி 
ஐயம்ைம 
ஐயம்மாள் 
 
ஒ 
ஒண்டமிழ் 
ஒண்டமிழ்அரசி 
ஒண்மதி 
ஒண்ைமெயாளி 
ஒப்பைன 
ஒப்பிலாஅணங்கு 
ஒப்பிலாநங்ைக 
ஒப்பிலாமணி 
ஒப்பிலாெமாழி 
ஒப்பிலாெமாழியாள் 
ஒப்பிலாள் 
ஒப்பிலி 
ஒளி 
ஒளியணங்கு 
ஒளிச்ெசல்வி 
ஒளிநங்ைக 
ஒளிநிலா 
ஒளிப்பாைவ 
ஒளிமங்ைக 
ஒளிமலர் 
ஒளியழகி 
ஒளியிைழ 
ஒளிர்மணி 
ஒளிர்மதி 
ஒளிவடி  
 
ஓ 
ஓவி 
ஓவியன் 
ஓவியஅணங்கு 
ஓவியஅரசி 
ஓவியச்ெசல்வி 
ஓவியநங்ைக 
ஓவியநல்லாள் 
ஓவியப்பாெமாழி 
ஓவியப்பாைவ 
ஓவியா 
ஓவியாள் 
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ஒள 
ஒளைவ 
 
க 
கடலணங்கு 

கடலரசி 
கடல்நங்ைய 
கடல்நாச்சி 
கடல்நாயகி 
கடல்மங்ைக 
கடலழகி 
கடலம்ைம 
கடலாயி 
கடற்ெசல்வி 
கடற்பாைவ 
கண்ணகி 
கண்ணம்மா 
கண்மணி 
கண்ணாத்தாள் 
கண் க்கினியாள் 
கண்ெணாளி 
கதிர்ெசல்வி 
கதிர்மணி 
கதிர்மதி 
கதிெராளி 
கயல்விழி 
கயற்கண்ணி 
க ங்குழலி 
க ங்குயிலி 
க த்தம்மா 
க த்தம்ைம 
க த்தம்மாள் 
க ப்பாத்தாள் 
க ப்பாயி 
க ம்பாயி 
க ம் ெமாழி 
கல்வி 
கல்விக்கரசி 
கல்விச்ெசல்வி 
கல்வியரசி 
கல்விச்ெசல்வி 
கல்வியரசி 
கைல 

கைலக்கண் 
கைலக்கண்ணி 
கைலக்கவின் 
கைலக்காவிரி 
கைலக்குயில் 
கைலக்குைவ 
கைலக்ேகாைத 
கைலச்ெசல்வி 
கைலத்ெதன்றல் 
கைலநங்ைக 
கைலநாச்சி 
கைலநாயகி 
கைலநிலா 
கைலப்பாைவ 
கைலமகள் 
கைலமான் 
கைலெமாழி 
கைலயணங்கு 
கைலயரசி 
கைலவல்லாள் 
கைலவல்லவி 
கைலவாணி 
கவின் 
கவின்அணங்கு 
கவின்அரசி 
கவின்அழகு 
கவின்கைல 
கவின்குயில் 
கவின்குயிலி 
கவின்ேகாைத 
கவின்சிைல 
கவின்தமிழ் 
கவின்ேதன் 
கவின்நங்ைக 
கவின்நாச்சி 
கவின்நாயகி 
கவின்நிலா 
கவின்நில  
கவின் தல் 
கவின் தலி 
கவின் வல் 
கவின்மலர் 
கவின்மாைல 

கவின்ேமகைல 
கவின்ெமாழி 
கவினி 
கன்னல் 
கன்னல்ெமாழி 
கன்னல  
கனல் 
கனலி 
கனிச்சா  
கனிெமாழி 
 
கா 
 
காக்குநாயகி 
காக்ைகப்பாடினி 
காமக்கண்ணி 
காத்தம்ைம 
காத்தாயி 
காத்தாள் 
கார்குழலி 
கார் கில் 
காரிைக 
காைரக்காலம்ைம 
காெரழிலி 
காளி 
காளியம்மாள் 
காளியம்ைம 
காளியாயி 
காவற்ெபண்  
காவிரி 
காவிரிநங்ைக 
காவிரிநாச்சி 
காவிரிநாயகி 
காவிரிஅரசி 
காவிரிஅன்ைன 
காவிரிச்ெசல்வி 
காவிரித்தாய் 
காவிரிமகள் 
காவிரிமங்ைக 
காவிரியம்ைம 
 
 
கி 
கிள்ைள 
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கிள்ைளெமாழி 
கிளிெமாழி 
கிளிேயந்தி 
 
கு 

குஞ்சம்மாள் 
குடியரசி 
குடியரசு 
குணக்கடல் 
குணக்குயில் 
குணக்ேகாைத 
குணக்ேகாமகள் 
குணக்ெசல்வி 
குணநைக 
குணநங்ைக 
குணநாயகி 
குணமங்ைக 
குணமணி 
குணமதி 
குணமயில் 
குணமல்லிைக 
குணமலர் 
குணமாைல 
குணவடி  
குணவதி 
குணவரசி 
குணவழகி 
குணவாணி 
குமரி 
குமரிக்ெகாடி 
குமரி த்  
குமரிநங்ைக 
குமரிநாச்சி 
குமரிநாயகி 
குமரிமதி 
கு தம் 
குயில் 
குலக்ெகாடி 
குலக்ேகாைத 
குலச்ெசல்வி 
குலமகள் 
குலமணி 
குலம்விளக்கி 

குழந்ைத 
குழந்ைதயம்மாள் 
குழலி 
குறள்அன்  
குறள்ஒளி 
குறள்ெசல்வி 
குறள்நங்ைக 
குறள்ெநறி 
குறள்மங்ைக 
குறள்மதி 
குறள்ெமாழி 
குறள்வாணி 
குறள்வாய்ெமாழி 
குறள  
குறளன்  
குறளிைச 
குறளியம்பி 
குறளிைச 
குறளியம்பி 
குறேளாதி 
குறிஞ்சி 
குறிஞ்சிஅரசி 
குறிஞ்சிக்குமரி 
குறிஞ்சிக்ேகாைத 
குறிஞ்சிச்ெசல்வி 
குறிஞ்சிநங்ைக 
குறிஞ்சிநாச்சி 
குறிஞ்சிநாயகி 
குறிஞ்சிமங்ைக 
குறிஞ்சிமணி 
குறிஞ்சிமலர் 
குறிஞ்சியழகி 
 
கூ 
கூடலழகி 
கூர்வாள்விழி 
கூர்வாெளாழி 
கூர்விழி 
கூர்ேவலழகி 
கூர்ேவள் 
கூவிளம் 
ெகா 
ெகாங்கச்ெசல்வி 

ெகாங்கவள்ளி 
ெகாங்கிளங்குமரி 
ெகாங்கிளவள்ளி 
ெகாங்குநங்ைக 
ெகாங்குநாச்சி 
ெகாங்குநாட்டரசி 
ெகாங்குநாயகி 
ெகாங்குமங்ைக 
ெகாடி 
ெகாடிமலர் 
ெகாண்டல் 
ெகாண்டல்நாயகி 
ெகாந்தலர்க்குழலி 
ெகாந்தலர்க்ேகாைத 
ெகால்லிப்பாைவ 
ெகா ந்  
ெகாள்ைகஅணங்கு 
ெகாள்ைகஅரசி 
ெகாள்ைகமங்ைக 
ெகாற்றைவ 
ெகான்ைறசூடி 
ெகான்ைறமலர் 
ெகான்ைறயங்குழலி 
 
ேகா 
ேகாங்கமலர் 
ேகாைத 
ேகாைதநாயகி 
ேகாைதயம்மாள் 
ேகாப்ெபர ந்ேதவி 
ேகாமகள் 
ேகாயில்நாச்சி 
ேகாயில்நாயகி 
ேகாலவழகு 
ேகாலவிழி 
ேகாவரசி 
ேகாவழகி 
ேகாைவெமாழி 
 
ச 
சங்கு 
சண்பகம் 
சந்தனம் 
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சந்தனசிந்  
சமரி 
 
சா 
சாத்தம்ைம 
சாத்தி 
சாலி 
சாலினி 
 
சி 
சித்திரம் 
சித்திரச்ெசந்தாைழ 
சித்திரச்ெசல்வி 
சித்திரப்பாைவ 
சிந்தைன 
சிந்தைனஅணங்கு 
சிந்தைனஅரசி 
சிந்தைனச்ெசல்வி 
சிந்தைனநங்ைக 
சிந்தைனமங்ைக 
சிந்தைனமணி 
சிந்தைனமதி 
சிந்தைனமலர் 
சிந்தாமணி 
சிந்  
சிந் ெமாழி 
சிந்ைதெமாழி 
சிலம்பணங்கு 
சிலம்பரசி 
சிலம்பாயி 
சிலம்  
சிலம் ச்ெசல்வி 
சிலம் நங்ைக 
சிலம் நாச்சி 
சிலம் நாயகி 
சிலம் மங்ைக 
சிலம் மணி 
சிலம்ெபாலி 
சிைல 
சிவச்ெசல்வி 
சிவந்தி 
சிவப்பி 
சிவமாைல 

சிவெமாழி 
சின்னத்தாய் 
சின்னம்ைம 
 
சீ 
சீர்சால்நங்ைக 
சீர்த்தி 
சீர்தி த்தி 
சீர்ெமாழி 
சீர்ெமாழியாள் 
சீர்வழி 
சீரிளைஞ 
 
சு 
சுடர் 
சுடர்ெகாடி 
சுடர்ச்ெசல்வி 
சுடர்நங்ைக 
சுடர் தல் 
சுடர்மங்ைக 
சுடர்மதி 
சுடர்மணி 
சுடர்விழி 
சுடெராளி 
 
சூ 
சூடாமணி 
சூடாமலர் 
சூடாமாைல 
 
ெச 
ெசங்கண்ணி 
ெசங்கதிர் 
ெசங்கதிெராளி 
ெசங்கயல் 
ெசங்கனி 
ெசங்காந்தள் 
ெசங்ெகாடி 
ெசஞ்சுடர் 
ெசந்தமிழ் 
ெசந்தமிழ்அணங்கு 
ெசந்தமிழ்க்ேகாைத 
ெசந்தமிழ்ச்ெசல்வி 
ெசந்தமிழ்த்தாய் 

ெசந்தமிழ்நங்ைக 
ெசந்தமிழ்நாச்சி 
ெசந்தமிழ்நாயகி 
ெசந்தமிழ்மங்ைக 
ெசந்தமிழ்மணி 
ெசந்தமிழ்மதி 
ெசந்தமிழ்மலர் 
ெசந்தமிழ்மாைல 
ெசந்தமிழரசி 
ெசந்தளிர் 
ெசந்தளிர் 
ெசந்தாமைர 
ெசந்தாமைரயரசி 
ெசந்தாமைரவாணி 
ெசந்தாைழ 
ெசந்தி நங்ைக 
ெசந்தி நாச்சி 
ெசந்தி நாயகி 
ெசந்தி நாவரசி 
ெசந்தி வரசி 
ெசந்தில் 
ெசந்தில்ெசல்வி 
ெசந்தில்நங்ைக 
ெசந்தில்நாச்சி 
ெசந்தில்நாயகி 
ெசந்தில்வடி  
ெசந்திலரசி 
ெசந்தா 
ெசந்தாவி 
ெசந்நிலம் 
ெசந்நிலா 
ெசம்பியன்மாேதவி 
ெசம்பிைற 
ெசம்மண்ெசல்வி 
ெசம்மணி 
ெசம்மதி 
ெசம்மலர் 
ெசம்மனச்ெசல்வி 
ெசம் ல்ைல 
ெசம்ைம 
ெசம்ைமச்ெசல்வி 
ெசம்ைமநங்ைக 
ெசம்ைமநாச்சி 
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ெசம்ைமமங்ைக 
ெசம்ைமமதி 
ெசம்ைமமலர் 

ெசம்ைமயணங்கு 
ெசம்ைமயரசி 
ெசம்ெமாழி 
ெசம்ெமாழிச்ெசல்வி 
ெசம்ெமாழிநங்ைக 
ெசம்ெமாழிநாச்சி 
ெசம்ெமாழிநாயகி 
ெசம்ெமாழிமங்ைக 
ெசய்யவள் 
ெசல்லக்குயில் 
ெசல்லக்குயிலி 
ெசல்லக்ெகாடி 
ெசல்லக்ெசல்வி 
ெசல்லநங்ைக 
ெசல்லம் 
ெசல்லம்மாள் 
ெசல்லம்ைம 
ெசல்லமங்ைக 
ெசல்லமணி 
ெசல்லமதி 
ெசல்லமலர் 
ெசல்வஅணங்கு 
ெசல்வஅரசி 
ெசல்வக்கைல 
ெசல்வக்காவிரி 
ெசல்வக்குயில் 
ெசல்வகுயிலி 
ெசல்வக்ெகாடி 
ெசல்வச்சுடர் 
ெசல்வச்ெசல்வி 
ெசல்வதரசி 
ெசல்வத்தி  
ெசல்வநங்ைக 
ெசல்வநாச்சி 
ெசல்வநாயகி 
ெசல்வமங்ைக 
ெசல்வமணி 
ெசல்வமதி 

ெசல்வமலர் 
ெசல்வி 
ெசல்வியரசி 
ெசவ்வந்தி 
ெசவ்வந்திமணி  
ெசவ்வல்லி 
ெசவ்விழி 
ெசவ்விழிஅணங்கு 
ெசவ்விழிக்ெகாடி 
ெசவ்விழிச்ெசல்வி 
ெசவ்விழிநங்ைக 
ெசவ்விழிமங்ைக 
 
ேச 
ேசயிைழ 
ேசரமாேதவி 
ேசல்விழி 
ேசல்விழியாள் 
 
ெசா 
ெசாக்கம்மாள் 
ெசாக்கி 
ெசால்ல  
ெசால்லரசி 
ெசால்லழகி 
ெசால்வல்லாள் 
ெசால்விளம்பி 
ெசால்லின்ெசல்வி 
ெசால்லின்நாச்சி 
ெசால்லின்நாயகி 
 
ேசா 
ேசாைல 
ேசாைலயம்ைம 
ேசாைலயரசி 
ேசாழகுலமணி 
ேசாழகுலவல்லி 
ேசாழநாச்சி 
ேசாழநாயகி 
ேசாழமங்ைக 
ேசாழன்மாேதவி 
 
ஞா 
ஞாயி  

ஞாயி ெமாழி 
ஞாலம் 
ஞாலஅரசி 
ஞாலச்ெசல்வி 
ஞாலமங்ைக 
ஞாலநங்ைக 
ஞால தல்வி 
ஞாலவடி  
 
த 
தங்கம் 
தங்கத்தாய் 
தங்கம்மா 
தங்கமலர் 
தங்கமணி 
தங்கமாைல 
தடங்கண்ணி 
தண்ேகாைத 
தண்டமிழ் 
தண்டமிழ்ச்ெசல்வி 
தண்டாமைர 
தண்ணளி 
தண்ணிலா 
தண்ெணாளி 
தண்மதி 
தமிழ்எழிலி 
தமிழ்க்குயில் 
தமிழ்க்குறள் 
தமிழ்க்ெகாடி 
தமிழ்க்ேகாைத 
தமிழிச்சிட்  
தமிழ்ச்ேசாைல 
தமிழ்ச்ெசல்வி 
தமிழ்த்ெதன்றல் 
தமிழ்நங்ைக 
தமிழ்நாச்சி 
தமிழ்நாயகி 
தமிழ்நாவள் 
தமிழ்நாவி 
தமிழ்ெநஞ்சம் 
தமிழ்ப்பாைவ 
தமிழ்ப்ெபாழில் 
தமிழ்மங்ைக 
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தமிழ்மணம் 
தமிழ்மணி 
தமிழ்மதி 
தமிழ்மலர் 
தமிழ்மாைல 

தமிழ் ல்ைல 
தமிழ்வல்லி 
தமிழணங்கு 
தமிழ  
தமிழரசி 
தமிழ வி 
தமிழிைச 
தமிழின்பம் 
தமிழினி 
தைலமதி 
தைலவி 
தவமனி 
தன்மானம் 
தனிக்ெகாடி 
 
தா 
தாமைர 
தாமைரக்கண்ணி 
தாமைரக்கனி 
தாமைரக்கண்ணி 
தாமைரச்ெசல்வி 
தாயங்கண்ணி 
தாயம்மாள் 
தாயம்ைம 
தாைழ 
தாைழக்குழலி 
தாைழச்ெசல்வி 
தாைழநங்ைக 
தாைழமலர் 
தாைழமங்ைக 
 
தி 
திங்கட்ெசல்லி 
திைனமாைல 
தி  
தி ச்ெசல்வி 
தி நங்ைக 
தி தல் 

தி ப்பாைவ 
தி மங்ைக 
தி மகள் 
தி மடந்ைத 
தி மலர் 
தி மைலக்குமரி 
தி மாைல 
தி ெமாழி 
தி வம்மாள் 
தி வம்ைம 
தி வரசி 
தி வ ள் 
தி வளர்ெசல்வி 
தி வளர்நங்ைக 
தி வளர்நாச்சி 
தி வளர்நாயகி 
தி வாய்ெமாழி 
தி வாயி 
தி வாள் 
தி ெவழிலி 
தி ெவாளி 
தில்ைல 
தில்ைலக்கரசி 
தில்ைலச்ெசல்வி 
தில்ைலநங்ைக 
தில்ைலநாச்சி 
தில்ைலநாயகி 
 
தீ 
தீங்க ம்  
தீங்குயிலி 
தீங்குழலி 
தீஞ்ெசால் 
தீந்தமிழ் 
தீந்தமிழ்அணங்கு 
தீந்தமிழ்அரசி 
தீந்தமிழ்ச்ெசல்வி 
 

 
ம்ைப 
ம்ைபச்ெசல்வி 
ம்ைபமலர் 
ளசி 

ளசிமணி 
ளசிமாைல 
ளசியம்ைம 
ளசியம்மாள் 

 
 
யமணி 
யமலர் 
யவள் 

  
ெத 
ெதய்வச்சிைல 
ெதள்ளியள் 
ெதன்குமரி 
ெதன்குமரிேதவி 
ெதன்ெமாழி 
ெதன்றமிழ் 
ெதன்றமிழ்க்ேகாைத 
ெதன்றமிழ்ச்ெசல்வி 
ெதன்றமிழ்நங்ைக 
ெதன்றமிழ்நாச்சி 
ெதன்றமிழ்நாயகி 
ெதன்றமிழ்ப்பாைவ 
ெதன்றல் 
ெதன்றல்தமிழ் 
ெதன்றல்மகள் 
ெதன்றள்ெமாழி 
ெதன்றலரசி 
ெதன்னரசி 
ெதன்னவன்மாேதவி 
ெதன்னவள் 
ெதன்னிைறவி 
 
ேத 
ேதம்பாவணி 
ேதமலர் 
ேதெமாழி 
ேதவி 
ேதன் 
ேதன்கதலி 
ேதன்குழலி 
ேதன்நிலா 
ேதன்மலர் 
ேதன்ெமாழி 
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ேதனம்ைம 
ேதன தி 
ேதனரசி 
ேதன வி 
ேதனாண்டாள் 
 
ெதா 
ெதால்ெமாழியரசி 
ெதால்ெமாழியாள் 
 
ேதா 
ேதாைகமயிலாள் 
ேதாழைமச்ெசல்வி 
ேதாழி 
ேதாழினி 
 
ைத 
ைதயல் 
ைதயல்நாயகி 
ைதயலம்மாள் 
 
ந 
நைக கம் 
நைகயாள் 
நங்ைக 
நங்ைகநல்லாள் 
நங்ைகயர்கரசி 
நச்ெசன்ைன 
நடனரசி 
நடனச்ெசல்வி 
நடனநங்ைக 
நடனப்பாைவ 
நடனமங்ைக 
நைடயழகி 
நைடெயழிலி 
நந்தாேதவி 
நந்தாமணி 
நந்தாவிளக்கு 
நப்பசைல 
நப்பின்ைன 
நல்லநாயகி 
நல்லம்மாள் 
நல்லமங்ைக 
நல்லரசி 

நல்லவள் 
நல்லாயி 
நல்லாள் 
நல்லினி 
நல்ெலழிலி 
நல் வி 
நலங்குமரி 
நற்கன்னி 
நற்கிழத்தி 
நற்குணத்தி 
நற்குணேதவி 
நற்குமரி 
நற்ேகாைத 
நற்ெசல்வி 
நற்ெபாலி  
நற்றமிழ் 
நற்றமிழாள் 
நற்பாைவ 
நற்றிைண 
ந தல் 
ந மலராள் 
ந விழி 
நன்நங்ைக 
நன்மடந்ைத 
நன்மதி 
நன்மடந்ைத 
நன்மலர் 
நன்மா  
நன் ல்ைல 
நன்னங்ைக 
நன்னிலத்தாள் 
 
நா 
நாகம்ைம 
நாகவரசி 
நாகவல்லி 
நாச்சியார் 
நாமகள் 
நாமடந்ைத 
நாமணி 
நாநிலத்தாள் 
நாயகி 
நாவம்ைம 

நாவரசி 
நாவின்கிழத்தி 
நா க்கரசி 
 
நி 
நத்தலின்பி 
நித்திலம் 
நித்திலக்ேகாைவ 
நித்திலச்சுடர் 
நித்திலநாயகி 
நிலமடந்ைத 
நிலவரசி 
நிலவழகி 
நில  
நில ச்ெசல்வி 
நில நங்ைக 
நில நாச்சி 
நில நாயகி 
நில மடந்ைத 
நில ைடயாள் 
நிலெவாளி 
நிலாச்சுடர் 
நிலாச்ெசல்வி 
நிலாநங்ைக 
நிலாப்ெபண் 
நிலாமங்ைக 
நிலா கம் 
நிலாமணி 
நிலாமலர் 
நிலாவரசி 
நிைற( ைமயாறவள்) 
நிைறமனதாள் 
நிறகுணம் 
நிைறகுணவடி  
நிைறகுணவழகி 
நிைறச்ெசல்வி 
நிைறநாச்சி 
நிைறநாயகி 
நிைறமகள் 
நிைறமங்ைக 
நிைறமணி 
நிைறமதி 
நிைறமலர் 
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நிைறெமாழி 
நிைறயறி  
நிைற ணர்  
 
நீ 
நீண்மலர் 
நீர்ச்ெசல்வி 
நீர்ப்  
நீர்மலர் 
நீலக்கடலாள் 
நீலம்மாள் 
நீலம்ைம 
நீலமணி 
நீலமலர் 
நீள்விழி 
 

 
ண்ணறி  
ண்ணறிவள் 
ண் ணர்வாள் 
தலி 
தற்பிைற 

 
ெந 
ெநஞ்சிக்கனியாள் 
ெநய்தல் 
ெநய்தல்ெசல்வி 
ெநய்தல்நங்ைக 
ெநய்தல்நாச்சி 
ெநய்தல்நாயகி 
ெநய்தல்நிலா 
ெநய்தல்மங்ைக 
ெநய்தல்மடந்ைத 
ெநய்தல்மணி 
ெநய்தல்மலர் 
ெநய்தலணங்கு 
ெநய்தலரசி 
ெநய்தலழகி 
ெநல்ைலச்ெசல்வி 
ெநல்ைலயம்ைம 
ெநற்ெசல்வி 
 
ேந 
ேநயரசி 

ேநயநங்ைக 
ேநயத்தாள் 
ேநயமணி 
ேநயமனதாள் 
ேநயமலர் 
ேநயமதி 
ேநயமைழ 
ேநயெமாழி 
ேநரிைழ 
 
ப 
பகுத்தறி  
பகுத்தறிவினள் 
பச்ைசக்கிளி 
பச்ைசக்ெகாடி 
பச்ைசயம்மாள் 
பட்டம்மாள் 
பட்  
பண்ணரசி 
பண்ணர்ெமாழி 
பண்பரசி 
பண்பழகி 
பண் ச்ெசல்வி 
பண் நங்ைக 
பண் நாச்சி 
பண் நாயகி 
பண் மலர் 
பண் ெமாழி 
பண்ெபாழிலி 
ப ைம 
ப ைமமலர் 
பழகுதமிழ் 
பவழக்ெகாடி 
பவழெமாழி 
பவழத்தாள் 
பவழம் 
பவழம்ைம 
பவழமலர் 
பவழமணி 
பவழமல்லி 
பவழெமாழி 
பவழவல்லி 
பவழத்தாள் 

பவழாத்தாள் 
பவழாயி 
பண்ணீர்மணத்தாள் 
பண்ணீர்பாைவ 
பண்ணீர்மலராள் 
பனித் ளி 
பனிமலர் 
பனிெமாழி 
பனிப்ெபாழில் 
 
பா 
பாட்டரசி 
பாட் ைடயாள் 
பாட் ச்ெசல்வி 
பாட் நாயகி 
பாடகி 
பாடல்நாயகி 
பாடவல்லநாயகி 
பாடவல்லாள் 
பாடவல்லி 
பாண்டிமாேதவி 
பால்வடி  
பாமகள் 
பாவரசி 
பாவாணி 
பாைவ 
பாப்பாத்தி 
 
பி 
பிச்சிப்  
பிச்சிமலர் 
பிைற 
பிைறச்சூடினள் 
பிைறசூடி 
பிைறநிலா 
பிைறக்கண்ணி 
பிைற தல் 
பிைறமதி 
பிைறெயாளி 
 

 
கழரசி 
க ைடயாள் 
கழ்க்ெகாடி 
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கழ்ச்சுடர் 
கழ்ச்சூடி 
கழ்ச்ெசல்வி 
கழ்நங்ைக 
கழ்நாச்சி 

கழ்நாயகி 
கழ்மங்ைக 
கழ்மதி 
கழ்மலர் 
கழ்மாைல 
கழிலி 
த்ெதழிலி 
த்ெதாளி 
ப்பாைவ 
மலர் 
ைம 
ைமச்ெசல்வி 
ைமெமாழி 
ைம-ப ைம(இரட்ைட பிறப் ) 
ைமவி ம்பி 
ெமாழி 
ப் ணல் 
நில  

ரட்சி 
ரட்சிக்கனல் 
ரட்சிக்ெகாடி 
ரட்சிச்ெசல்வி 
ரட்சிநங்ைக 
ரட்சிமங்ைக 
ரட்சிமலர் 
ரட்சிேயந்தி 
லிக்ெகாடி 
ன்னைக 
ன்னைகயரசி 
ன்னைகச்ெசல்வி 
ன்னைகநங்ைக 
ன்னைகநாச்சி 
ன்னைகநாயகி 
ன்னைகமலர் 
ைனயாஓவியம் 

 
 
ங்கண்ணி 

ங்கதிர் 
ங்கயல் 
ங்கிளி 
ங்குயில் 
ங்குழலி 
ங்ெகாடி 
ங்ேகாைத 
ச்ெசண்  
ஞ்ெசல்லி 
ஞ்ேசாைல 
ந்தமிழ் 
ந்தழல் 
ந்தளிர் 
ந்தாைழ 
ம் னல் 
ம்ேபா  
ம்ெபாழில் 
மகள் 
மங்ைக 
மடந்ைந 
ெமாழி 
வம்மாள் 
வரசி 
வழகி 
வாத்தாள் 
வாணி 
வாயி 
வி ந்தாள் 
விழி 
வின்கிழத்தி 
ைவ 

 
ெப 
ெபண்ணணங்கு 
ெபண்ணரசி 
ெபண்ணின்நல்லாள் 
ெபண்நல்லாள் 
ெபரியநாச்சி 
ெபரியநாயகி 
ெபரியாள் 
ெப ங்கண்ணி 
ெப ங்கவினி 
ெப ங்ேகாப்ெபண்  

ெப ங்ேகாக்ேகாைத 
ெப ஞ்சித்திரம் 
ெப ஞ்ெசல்வி 
ெப ந்ேதவி 
ெப மகள் 
ெப மங்ைக 
ெப மடந்ைத 
ெப மாட்டி 
 
ேப 
ேபச்சி த்  
ேபச்சியம்ைம 
ேபரணங்கு 
ேபரரசி 
ேபரழகி 
ேபெரயினி 
ேபெரழில் 
ேபெரானி 
ேபேராவியம் 
 
ைப 
ைபங்கினி 
ைபங்ெகாடி 
ைபந்தமிழ் 
ைபந்தமிழ்ச்ெசல்வி 
ைபந்தமிழ்நங்ைக 
ைபந்தமிழ்நாயகி 
ைபந்தமிழ்நாச்சி 
ைபந்தமிழ்மங்ைக 
ைபந்தமிழ்மடந்ைத 
ைபந்தமிழரசி 
ைபந்ெதாடி 
ைபம் னல் 
 
ெபா 
ெபாங்கியம்மாள் 
ெபாங்குதமிழ் 
ெபாங்ெகழில் 
ெபாய்யாெமாழி 
ெபாய்யிலாள் 
ெபா ைந 
ெபா ைநச்ெசல்வி 
ெபா ைநச்தங்கம் 
ெபா ைநமணி 
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ெபா ைநயரசி 
ெபாழில்நில  
ெபாழில்நிலா 
ெபாற்குழலி 
ெபாற்ெகாடி 

ெபாற்சிலம்பி 
ெபாற்சிைல 
ெபாற்ெசல்வி 
ெபாற்பாைவ 
ெபாற்றாமைர 
ெபாற்ெறாடி 
ெபான்நங்ைக 
ெபான்நாச்சி 
ெபான்நாயகி 
ெபான்மங்ைக 
ெபான்மடந்ைத 
ெபான்மணி 
ெபான்மதி 
ெபான்மயில் 
ெபான்மலர் 
ெபான்மான் 
ெபான்ெமாழி 
ெபான்னம்ைம 
ெபான்னரசி 
ெபான்னழகி 
ெபான்னாத்தாள் 
ெபான்னாள் 
ெபான்னி 
ெபான் த்தாய் 
ெபான்ெனழில் 
ெபான்ெனழிலி 
 
ம 
மகிழ்மலர் 
மகிழ்ெமாழி 
மகிழணங்கு 
மகிழம்  
மகிழரசி 
மகிழனி 
மங்கலம் 
மங்கலச்ெசல்வி 
மங்கலநாச்சி 
மங்கலநாயகி 

மங்கலமங்ைக 
மங்கலமடந்ைத 
மங்கலெமாழி 
மங்ைக 
மங்ைகநல்லாள் 
மங்ைகயர்க்கரசி 
மங்ைகயர்திலகம் 
மண்ணம்மாள் 
மண்ணாத்தாள் 
மணவழகி 
மணி 
மணிசுடர் 
மணிமாைல 
மணி டி 
மணிேமகைல 
மணிெமாழி 
மணியரசி 
மணிெயாளி 
மணிெயாைச 
மணிவிளக்கு 
மதி 
மதிசுடர் 
மதிமகள் 
மதிமங்ைக 
மதிமடந்ைத 
மதிமலர் 
மதி கத்தி 
மதி கம் 
மதிெமாழி 
மதியணங்கு 
மதியரசி 
மதியழகி 
மதிெயாளி 
மயில் 
மயில்விழி 
மயிலம்ைம 
மயிலாத்தாள் 
மயிலாள் 
மயிைலச்ெசல்வி 
மயிைலநாயகி 
ம தச்ெசல்வி 
ம தநாச்சி 
ம தநாயகி 

ம தம் 
ம தம்மாள் 
ம தம்ைம 
ம தரசி 
ம தவாணி 
மதி கத்தி 
மதி கம் 
மதிெமாழி 
மதியணங்கு 
மதியரசி 
மதியழகி 
மதிெயாளி 
மயில் 
மயில்விழி 
மயிலம்ைம 
மயிலாத்தாள் 
மயிலாள் 
மயிைலச்ெசல்வி 
மயிைலநாயகி 
ம தச்ெசல்வி 
ம தநாச்சி 
ம தநாயகி 
ம தம் 
ம தம்மாள் 
ம தம்ைம 
ம தரசி 
ம தவாணி 
ம தாயி 
ம தி 
மல்லிைக 
மல்லிைகச்ெசல்வி 
மல்லிைகநாச்சி 
மல்லிைகநாயகி 
மலர் 
மலர்க்கண்ணி 
மலர்க்ெகாடி 
மலர்க்குழலி 
மலர்க்ேகாைத 
மலர்ச்ெசல்வி 
மலர்நங்ைக 
மலர்ப்ப ைம 
மலர்ப்பாைவ 
மலர்மங்ைக 
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மலர்மணி 
மலர்மாைல 
மலர்மதி 
மலர் கம் 
மலர்விழி 
மலரரசி 
மலரழகி 
மலரி 
மைழச்ெசல்வி 
மைழநங்ைக 
மைழயரசி 
மன்றலரசி 
 
மா 
மாக்கவின் 
மாக்கவினி 
மாகாளி 
மாண்  
மாண் ைடயாள் 
மாண்ெபழிலி 
மாண்க்கநாச்சி 
மாண்க்கிநாயகி 
மாணிக்கம் 
மாணிக்கவிழி 
மாதவி 
மாதரசி 
மாேதவி 
மாந்தளிர் 
மாந்தளிர்ேமனியாள் 
மாமலர் 
மாவளத்தாள் 
மாரி 
மாரிஅணங்கு 
மாரிச்ெசல்வி 
மாரியம்மாள் 
மாரியரசி 
மாரியழகி 
மாரியாயி 
மாலினி 
மாைல 
மாைலச்சுடர் 
மாைலமதி 
மான்விழி 

மி 
மின்மினி 
மின்விழி 
மின்னலழகி 
மின்னற்ெகாடி 
மின்ெனாளி 
 
மீ 
மீன்கண்ணி 
மீன்ெகாடி 
மீன்விழி 
மீன்ம்மாள் 
மீனம்ைம 
மீனாள் 
 

 
கில் 
கில்ெசல்வி 
கில்நங்ைக 
கில்நாச்சி 
கில்நாயகி 
கில்நிலா 
கில்நில  
கில்வண்ணம் 
கில்வாணி 
கிலரசி 
கிலழகி 
கிழ்நங்ைக 
கிழ்நாச்சி 
கிழ்நாயகி 
கிழ்நில  
கிழ்நிலா 
கிழ்மதி 
கிழ்மலர் 
டத்தாமக்கண்ணி 
த்தம்மா 
த்மம்மாள் 
த்தமிழ் 
த்தமிழ் அரசி 
த்தமிழ்ச்ெசல்வி 
த்தமிழ்நாச்சி 
த்தமிழ்நாயகி 
த்தமிழ்ப்பாைவ 

த்தமிழ்வல்லாள் 
த்தரசி 
த்தழகி 
த்தாயி 
த்தாரம் 
த்  
த் குமரி 
த் ச்ெசல்வி 
த்ெதழிலி 
த் நைக 
த் நங்ைக 
த் நாச்சி 
த் நாயகி 
த் ப்ேபச்சி 
த் மங்ைக 
த் மணி 
த் மலர் 
த் மாரி 
த் மாைல 
த் ெமாழி 
தல்வி 
ப்பாலிைக 
ரெசாலி 
க்கச்ெசல்வி 
கநாயகி 
கம்மாள் 
கவடி  
கு 
ெகழிலி 

ல்ைல 
ல்ைலெகாடி 
ல்ைலச்ெசல்வி 
ல்ைலநாச்சி 
ல்ைலநாயகி 
ல்ைலமலர் 
நிலா 
நிைற 
மதி 

 
ெம 
ெமய்நாயகி 
ெமய்ம்ெமாழி 
ெமய்ம்ெமாழிஅணங்கு 
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ெமய்ம்ெமாழிஅரசி 
ெமய்ம்ெமாழிெசல்வி 
ெமய்ம்ெமாழிநங்ைக 
ெமய்ம்ெமாழிமணி 
ெமய்ம்ெமாழிமதி 

ெமய்ம்ெமாழிமலர் 
ெமய்ம்ெமாழிமாைல 
ெமய்யணங்கு 
ெமய்யம்ைம 
ெமய்யாதாள் 
ெமய்யாள் 
ெமய்ெயழிலி 
 
ேம 
ேமகைல 
ேமகைலச்ெசல்வி 
 
ைம 
ைமவிழி 
ைமவிழிச்ெசல்வி 
ைமவிழிமங்ைக 
 
ெமா 
ெமாழி தல்வி 
ெமாழிவி ம்பி 
ெமாழியறி  
 
யா 
யாழ்ச்ெசல்வி 
யாழ்நங்ைக 
யாழ்நாயகி 
யாழ்மங்ைக 
யாழ்மணி 
யாழ்மதி 
யாழ்மலர் 
யாழ்ெமாழி 
யாழணங்கு 
யாழரசி 
யாழிைச 
யாழினி 
யாேழந்தல் 
யாேழந்தி 
 
வ 

வஞ்சி 
வஞ்சிக்ெகாடி 
வஞ்சிப்பாைவ 
வஞ்சியம்மா 
வஞ்சியம்மாள் 
வஞ்சியரசி 
வடிவம்ைம 
வடி  
வடி க்கரசி 
வடி ைடநங்ைக 
வடி ைடநாச்சி 
வடி ைடநாயகி 
வண்டார்குழலி 
வண்ணச்ெசல்வி 
வண்ணமகள் 
வண்ணமங்ைக 
வண்ணமடந்ைத 
வண்ணமதி 
வண்ணமயில் 
வண்ணமாைல 
வயிரச்ெசல்வி 
வயிரத்தங்கம் 
வயிரத்தாய் 
வயிரநங்ைக 
வயிரெநஞ்சாள் 
வயிரம் 
வயிரமகள் 
வயிரமங்ைக 
வயிரமணி 
வயிரமலர் 
வயிர த்  
வயிரெமாழி 
வல்லரசி 
வல்லவள் 
வல்லாள் 
வல்லி 
வலம் ரி த்  
வள்ளி 
வள்ளிநாச்சி 
வள்ளிநாயகி 
வள்ளியம்மாள் 
வள் வச்ெசல்வி 
வள் வெமாழி 

வளர்அறி  
வளர்ெசல்வம் 
வளர்ெசல்வி 
வளர்நங்ைக 
வளர்தமிழ் 
வளர்பிைற 
வளர்மதி 
வளர்ெமாழி 
வளவி 
 
வா 
வாைக 
வாைகஅணங்கு 
வாைகஅரசி 
வாைகக்ெகாடி 
வாைகக்ெசல்வி 
வாைகசூடி 
வாைகநங்ைக 
வாைகநாச்சி 
வாைகநாயகி 
வாைகமங்ைக 
வாைகமடந்ைத 
வாைகமணி 
வாைகமதி 
வாைகமலர் 
வாைகெமாழி 
வாைகவாணி 
வாடாமல்லிைக 
வாடாமலர் 
வாணி 
வாழ்வரசி 
வாழைவத்தாள் 
வான்நில  
வான்நிலா 
வான்மங்ைக 
வான்மடந்ைத 
வான்மதி 
வான்மதியழகி 
வான்மைழ 
வான்மைழஅணங்கு 
வான்மைழஅரசி 
வான்மைழக்காவிரி 
வான்மைழச்ெசல்வி 
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வான்மைழத்தங்கம் 
வான்மைழத்தாய் 

வான்மைழநங்ைக 
வான்மைழப்ெபான்னி 
வான்மைழமங்ைக 
வான் கில் 
வானம்பாடி 

வானமங்ைக 
வான வி 
வானவன்மாேதவி 
 
வி 
 
விடியல் 
விடிெவள்ளி 
வி தைல 
வி தைலக்கனல் 
வி தைலக்ெகாடி 
வி தைலக்ெசல்வி 
வி தைலநங்ைக 
வி தைலநாச்சி 
வி தைலநல்லாள் 
வி தைலமங்ைக 
வி தைலமதி 
வி தைலமலர் 
வி தைலயரசி 
வி தைலவி ம்பி 
விண்ணரசி 
விண்ணிலா 
வியன்கைல 
வியன்கைலயரசி 
வியன்ெசல்வி 
வியன்நங்ைக 
வியன்மங்ைக 
வியன்மணி 
வியன்மதி 
வியன்மலர் 
வியனரசி 
வியனழகி 
வில் தல் 
விழாநாச்சி 
 
 
வீ 

வீரஅணங்கு 
வீரஅரசி 
வீரகண் 
வீரகண்ணி 
வீரச்ெசல்வி 
வீரத்தாய் 
வீரநங்ைக 
வீரநாச்சி 
வீரநாயகி 
வீரப்ெப ம்ெபண் 
வீரம்மாள் 
வீரமகள் 
வீரமங்ைக 
வீரமடந்ைத 
வீரமதி 
வீரமலர் 
வீரமறத்தி 
வீரமாேதவி 
வீராயி 
 
ெவ 
ெவண்ெகாடி 
ெவண்டாமைர 
ெவண்ணிக்குயத்தி 
ெவண்ணிலா 
ெவண்மணி 
ெவண்மதி 
ெவண்மலர் 
ெவண்ைம 
ெவள்ளி 
ெவள்ளிச்ெசல்வி 
ெவள்ளியம்ைம 
ெவள்ளிவீதி 
ெவள்ளிவீதியார் 
ெவள்ைளச்சி 
ெவள்ைளயம்மாள் 
ெவற்றி 
ெவற்றிஅணங்கு 
ெவற்றிச்ெசல்வி 
ெவற்றித்தங்கம் 
ெவற்றித்தாய் 
ெவற்றிநங்ைக 
ெவற்றிநாச்சி 

ெவற்றிநாயகி 
ெவற்றிமங்ைக 
ெவற்றிமடந்ைத 
ெவற்றிமணி 
ெவற்றிமதி 
ெவற்றிமலர் 
ெவற்றிெமாழி 
ெவற்றியணங்கு 
ெவற்றியரசி 
ெவற்றியழகி 
ெவற்றிேவங்ைக 
 
ேவ 
ேவங்ைகயரசி 
ேவண்மாள் 
ேவம்பரசி 
ேவம்  
ேவல்கண் 
ேவல்கண்ணி 
ேவல்ெசல்வி 
ேவல்தாய் 
ேவல்நங்ைக 
ேவல்மங்ைக 
ேவல்விழி 
ேவல்ம்மாள் 
ேவலரசி 
ேவலாயி 
ேவனில் 
ேவனிலரசி 
ேவனிற்ெசல்வி 
 
ைவ 
ைவகைற 
ைவகைறச்ெசல்வி 
ைவகைறவாணி 
ைவைக 
ைவைகச்ெசல்வி 
ைவைகநாச்சி 
ைவைகநாயகி 
ைவயகமணி 
ைவயகவயிரமணி 
ைவயத்தரசி 
ைவைய 



இனிய தமிழ் ெபண்பாற் ெபயர்கள்    ஓம்                பா . சரவணசர்மா 
 

www.prohithar.com   13.5.2010 

ைவையஅணங்கு 
ைவையஅரசி 
ைவையச்ெசல்வி 
ைவையத்தங்கம் 

ைவையநங்ைக 
ைவையமகள் 
ைவையமங்ைக 
ைவையமணி 

ைவையமலர் 
 

நன்றி 
 
தமிழ் ெசாற்களஞ்சியம்- ெசன்ைன பல்கைல கழகம் 
தி க்குறள், ேதவாரம், தி வாசகம், நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தம், ெதால்காப்பியம்,  
குழந்ைத ெபயர் ெதாடர்பான தமிழ் ல்கள் 
 
இைணய பக்கங்கள்:  
www.tamilnation.org, www.tamizan.org,   www.hindu.net,   www.google.com  
 
ெதாகுப்பில் உதவி:   தமிழ் ஆசிரிய ெப ந்தைக. தி மதி. அரங்க. தனலட்சுமி அம்மாள்,  
    கவிஞர். தாம்பரம்.இரா. கண்ணன் 
தமிழ் சீர் எ த்  தட்டச்சு:  ெபாறி. ச. தனலட்சுமி, ச. சண் கம், க. பிரசாந்த் 

இந்த ெதாகுப்பில் எ த் ப்பிைழ, சந்திப்பிைழ இ ப்பின் ெதரியப்ப த்த ம். பிைழ தி த்தம் ெசய்யப்பட்  உடன் ெவளியிடப்ப ம் 

இந்த ெதாகுப்ைப ெபண் குழந்ைத பிறந்த உடன் அன்பளிப்பாக தந்  தமிழ் வளர்ச்சிக்கு உத ங்கள். 
ெதய்வத்தமிழ்  

   தமி க்கும் அ ெதன்  ேபர் - அந்தத்  
 தமிழ் இன்பத் தமிழ்எங்கள் உயி க்கு ேநர்  
 தமி க்கு நிலெவன்  ேபர் - இன்பத்  
 தமிழ் எங்கள் ச கத்தின் விைள க்கு நீர்  
 தமி க்கு மணெமன்  ேபர் - இன்பத்  
 தமிழ் எங்கள் வாழ் க்கு நி மித்த ஊர்  
 தமி க்கு ம ெவன்  ேபர் - இன்பத்  
 தமிழ் எங்கள் உரிைமச் ெசம் பயி க்கு ேவர்  
 
 தமிழ் எங்கள் இளைமக்குப் பால் -இன்பத்  
 தமிழ் நல்ல கழ்மிக்க லவர்க்கு ேவல்  
 தமிழ் எங்கள் உயர் க்கு வான் -இன்பத்  
 தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர்தந்த ேதன்  
 தமிழ் எங்கள் அறி க்குத் ேதாள் - இன்பத்  

        தமிழ் எங்கள் கவிைதக்கு வயிரத்தின் வாள்  
        தமிழ் எங்கள் பிறவிக்குத் தாய் -இன்பத்  
        தமிழ் எங்கள் வளமிக்க உள ற்ற தீ. 

- ரட்சிக்கவிஞர். பாரதி தாசன் 

“அ என்கிற எ த்தின் உரிைம அம்மா விற்கு ெசாந்தம் ! 
ஆ என்கிற ஆ தம் ஏந்தி ம் ேபாரா வாள் தன் ெசாந்த மண்ணிற்காக!! 

வீரம் விைளந்த தமிழ்ப்ெபண்களின் ெபயர்கைள குழந்ைதக க்கு சூட்டி நிைன கூ ேவாம்!!!” 
ெபண்கள் குழந்ைத ெப ம் இயந்திரம் அல்ல! அவள் ெசாந்தமண்ணிற்காக எந்திர ப்பாக்கி ம் ஏந் வாள்!!  

 
பா . சரவண சர்மா 
பைழய தாம்பரம் – பரம்பைர ேராகிதர்-ேஜாதிடர், பஞ்சாங்க கணிதக்ஞர் 
9, 4வ  ெத , கல்யாண நகர், தாம்பரம், ெசன்ைன45 
ெதாைலேபசி: 91 44 2226 1742, ைகத்ெதாைலேபசி 98403 69677 
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