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இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள்   
 
அ 
அகத்தியன் 
அகத்தினியன் 
அகத்ைதயன் 
அகநைகயன் 
அகரச்ெசல்வம் 
அகரநம்பி 
அகர தல்வன் 
அகவரசன் 
அகவழகன் 
அகெவழில்ெசல்வன்(ம்) 
அகெவழிலரசு 
அகெவழில ளன் 
அகெவழிலழகன் 
அங்கண்ணண் 
அச்சப்பைகயன் 
அச்சமிலாச்ெசல்வன் 
அச்சமிலாவரசு 
அச்சமிலான் 
அச்சமிலி 
அஞ்சாநம்பி 
அஞ்சாெநஞ்சன் 
அஞ்சாெநறிச்ெசல்வன்(ம்) 
அஞ்சாப் லி 
அஞ்சாமணி 
அஞ்சாமதி 
அடக்க ைடயான் 
அடல்ேவந்  
அடெலழிலன் 
அடேல  
அடிகளாசிரியன் 
அடியார் 
அடியார்க்கடியான் 
அடியார்க்க ளி 
அடியார்க்கன்பன் 

அடியார்க்குநல்லான் 
அைடக்கலங்காத்தான் 
அைடெந ங்கல்வியார் 
அண்டிரன் 
அண்ணல் 
அண்ணல்ேகா 
அண்ணல்தங்ேகா 
அண்ணலரசு 
அண்ணாத் ைர 
அண்ணாமைல 
அண்ணாமைலயரசு 
அத்தி 
அத்தியண்ணண் 
அத்தியப்பன் 
அதங்ேகாட்டரசன் 
அதங்ேகாட்டன் 
அதங்ேகாட்டாசான் 
அதங்ேகாட் நம்பி 
அதங்ேகாட் நாயகன் 
அதங்ேகா ைடயான் 
அதிகமான் 
அதிகன் 
அதிகுணன் 
அதிைகமான் 
அதியநம்பி 
அதியமான் ெந மானஞ்சி 
அதியர்ேகாமான் 
அதியேவந்  
அதியேவள் 
அதியன் 
அதியெனழினி 
அதிவீரபாண்டியன் 
அந்தியஞ்ெசல்வன் 
அந்திவண்ணண் 
அந்திவாணன் 

அந் வன் 
அந் வன்சாத்தன் 
அந் வன்கீரன் 
அப்பர் 
அப்பன் 
அப்பாத் ைர 
அம்பலத்தரசன் 
அம்பலத்தரசு 
அம்பலத்தன்பன் 
அத்பலத்தாடி 
அம்பலத் ச்ெசல்வன் 
அம்பலநாயகன் 
அம்பலவன் 
அம்பலவாணன் 
அம்பலேவள் 
அம்ைமயப்பன் 
அம்ைமயாழ்வான் 
அமிழ்தச்ெசல்வன் 
அமிழ்தெமாழியன் 
அமிழ்தன் 
அ தநம்பி 
அ தநாயகம் 
அ தநிலவன் 
அ த த்  
அ தவாணன் 
அ தேவள் 
அ தன் 
அ தினியன் 
அய்யாக்கண்  
அய்யாமணி 
அரங்கச்ெசல்வன் 
அரங்கண்ணல் 
அரங்கத்தண்ணல் 
அரங்கத்தரசு 
அரங்கத் எம்மான் 
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அரங்கநம்பி 
அரங்கநாயகன் 
அரங்க ைடயான் 
அரங்கவரசன் 
அரங்கன் 
அரங்ைகயன் 
அரசகு  
அரசச்ெசல்வன் 
அரசநம்பி 
அரசநாயகன் 
அரசப்பன் 
அரசமணி 
அரசமதி 
அரசமைல 
அரசமாணிக்கம் 
அரச த்  
அரசேவந்தன் 
அரசழகன் 
அரசன் 
அரசாண்டான் 
அரசிளங்குமரன் 
அரசிளங்ேகா 
அரசிைறவன் 
அரசு 
அரசுமதி 
அரசுமைல 
அரெசழிலன் 
அரைசயன் 
அரேசாவியன் 
அரண் 
அரண வல் 
அரணன் 
அரிசில்கிழார் 
அரிமா 
அரிமாச்ெசங்ேகா 
அரிமாச்ெசல்வன் 
அரிமாச்ேசரன் 
அரிமாேசாழன் 
அரிமாபாண்டியன் 
அரியநாயகன் 
அரியபிள்ைள 
அரிய த்  

அரியவரசு 
அரியவன் 
அரியன் 
அ ங்கைலஅழகன் 
அ ங்கைலக்ேகா 
அ ங்கைலக்ேகாவலன் 
அ ங்கைலச்ெசம்மல் 
அ ங்கைலச்ெசல்வம்(ன்) 
அ ங்கைலநம்பி 
அ ங்கைலநாயகன் 
அ ங்கைல த்  
அ ங்கைலயரசு 
அ ங்கைலவல்லவன் 
அ ங்கைலேவந்தன் 
அ ங்குணன் 
அ ங்குன்றவாணன் 
அ ங்குன்றன் 
அ ஞ்சுடர் 
அ ஞ்சுடர்நம்பி 
அ ஞ்சுடர்ேவள் 
அ ஞ்சுடெராளி 
அ ஞ்ெசல்வத்தரசு 
அ ஞ்ெசல்வம் 
அ ஞ்ெசல்வமனி 
அ ட்கடல் 
அ ட்கடலரசன் 
அ ட்கடலன் 
அ ட்கடேலான் 
அ ட்கண்ணன் 
அ ட்கைலஞன் 
அ ட்குமரன் 
அ ட்குைவ 
அ ட்ைகயன் 
அ ட்ேகா 
அ ட்சுடேரான் 
அ ட்ெசம்மல் 
அ ட்ெசல்வரசன் 
அ ட்ெசல்வன் 
அ ட்ெசவ்ேவள் 
அ ண்ெமாழியரசு 
அ ண்ெமாழியன் 
அ ண்ெமாழி ேவந்தன் 

அ ம்பன் 
அ ம்ெபறள் ெசல்வன்(ம்) 
அ ம்ெபறல் 
அ ம்ெபறள் திறேவான் 
அ ம்ெபறள்ேவந்தன் 
அ ம்ெபறலரசன் 
அ ம ந்தண்ணல் 
அ ைமச்ெசல்வன்(ம்) 
அ ைமநம்பி 
அ ைமநாயகம் 
அ ைமமணி 
அ ைம கன் 
அ ைமயரசு 
அ ள் 
அ ள்குமரன் 
அ ள்திறேவான் 
அ ள்நம்பி 
அ ள்நாயகன் 
அ ள்ெநறியன் 
அ ள்ெநறிச்ெசல்வம்(ன்) 
அ ள்ெநறியரசு 
அ ள்ெநறிேவந்  
அ ள்மணி 
அ ள்மணிச்ெசல்வன் 
அ ள்மணியரசு 
அ ள்மைழ 
அ ள்மைழக்கண்ணன் 
அ ள்மைழச்ெசல்வன் 
அ ள்மைழயரசு 
அ ள்வடிேவல் 
அ ள்ேவல் 
அ ளப்பன் 
அ ள தன் 
அ ளரசன் 
அ ளழகன் 
அ ளழகு 
அ ளன்பன் 
அ ளாழி 
அ ளாளன் 
அ ளி 
அ ளினியன் 
அ ைடயநம்பி 
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அ ைடயரசு 
அ ைடயான் 
அ ெளழிலன் 
அழகண்ணல் 
அழகநம்பி 
அழகப்பன் 
அழகப்ெபா ள் 
அழகப்ெபா மாள் 
அழக தன் 
அழகரசு 
அழகன் 
அழகியெசந்தமிழன் 
அழகியெசல்வன் 
அழகியேசரன் 
அழகியேசாழன் 
அழகியதமிழன் 
அழகியதமிழியன் 
அழகியநம்பி 
அழகியபாண்டியன் 
அழகியமணவாளன் 
அழகியவாணன் 
அழகு 
அழகுக்கண்ணன் 
அழகுச்ெசந்தில் 
அழகுச்ெசம்பியன் 
அழகுச்ெசம்மல் 
அழகுச்ெசல்வன் 
அழகுத்தி நா கரசு 
அழகுத்தி ேவான் 
அழகுத்திறள் 
அழகுத்திறேவான் 
அழகுநம்பி 
அழகுநாயகன் 
அழகுப்ெப மான் 
அழகுமணி 
அழகுமணிமாறன் 
அழகுமதி 
அழகுமலரவன் 
அழகுமாறன் 
அழகு த்தன் 
அழகு கன் 
அழகுெமாழியான் 

அழகு வன் 
அழகுேவந்தன் 
அழகுேவலன் 
அழகுேவள் 
அழெகழில் 
அழெகழிலன் 
அழைகயன் 
அழெகாளி 
அழேகாவியன் 
அளப்ப ஞ்ெசல்வன் 
அறக்ேகா 
அறக்ேகாமான் 
அறச்ெசல்வன் 
அறத்தி மகன் 
அ பைடயன் 
அறெநறி 
அறெநறிச்ெசல்வன் 
அறெநறிநம்பி 
அறெநறிநாயகம் 
அறெநறியண்ணல் 
அறெநறியரசு 
அறெநறியழகன் 
அறெநறியன் 
அறப்ெப மாள் 
அறப்ெப மான் 
அறம் 
அறம்வளர்த்தநம்பி 
அறம்வளர்த்தான் 
அறவரசன் 
அறவைரயன் 
அறவாணன் 
அறவாழி 
அறேவலன் 
அறன் 
அறிந்தவன் 
அறிவண்ணல்அ 
அறிவரசன் 
அறிவரசு 
அறிவைரயன் 
அறிவழகன் 
அறிவன் 
அறிவன்பன் 

அறிவன்  
அறிவாளன் 
அறிவியலான் 
அறி  
அறி க்கடலன் 
அறி க்கண் 
அறி க்கண்ணன் 
அறி க்கரசு 
அறி க்கனி 
அறி க்ெகா ந்  
அறி ச்சுடர் 
அறி ச்ெசல்வன் 
அறி ைடஅரசன் 
அறி ைடச்ெசம்மல் 
அறி ைடச்ெசல்வன் 
அறி ைடநம்பி 
அறி ைடநாயகன் 
அறி ைடயப்பன் 
அறி த்தமிழ் 
அறி த்தமிழரசு 
அறி த்தமிழன் 
அறி நம்பி 
அறி ெநறிச்ெசல்வன் 
அறி ெநறியன் 
அறி மணி 
அறிெவாளி 
அன்பச்சன் 
அன்பண்ணல் 
அன்படிைம 
அன்படியான் 
அன்பப்பன் 
அன்பரசன் 
அன்பரசு 
அன்பரடியான் 
அன்பரரசு 
அன்பழகன் 
அன்பாட்சியன் 
அன்பாளன் 
அன்பிற்கரசு 
அன்பிற்கினியன் 
அன்  
அன் க்கண்ணன் 
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அன் காத்தான் 
அன் ச்ெசம்மல் 
அன் ச்ெசல்வன் 
அன் ச்ெசழியன் 
அன் த்தமிழன் 
அன் த்தமிழியன் 
அன் ைடநம்பி 
அன் ைடயான் 
அன் நம்பி 
அன்  
அன் வன் 
அன் ேவான் 
அன் வாணன் 
அன் ேவலன் 
அன் ேவள் 
அன்ெபழிலன் 
அனல்ெநஞ்சன் 
அனலன் 
அனலரசன் 
அனலரசு 
அனலாடி 
 
ஆ 
ஆக்க ைடயான் 
ஆைசநம்பி 
ஆைச கன் 
ஆைசயன்பன் 
ஆட்ெகாண்டநம்பி 
ஆட்ெகாண்டநாயகன் 
ஆட்ெகாண்டான் 
ஆட்டச்ெசம்மல் 
ஆட்டநம்பி 
ஆட்டனத்தி 
ஆட்டன் 
ஆடல்நாயகன் 
ஆடல்வல்லான் 
ஆடலரசன் 
ஆடலரசு 
ஆடலழகன் 
ஆடெலழிலன் 
ஆடவல்லான் 
ஆடற்கினியான் 

ஆடற்ேகா 
ஆடற்ெசல்வன் 
ஆடியதி வடி 
ஆண்டெப மாள் 
ஆண்ட த்  
ஆண்டைக 
ஆண்டான் 
ஆத்திசூடி 
ஆத்திமாைலயன் 
ஆத்தியப்பன் 
ஆதவன் 
ஆதன்எழிலன் 
ஆதி 
ஆதிச்ெசல்வன் 
ஆதிநாயகன் 
ஆதிபகவன் 
ஆதி தல்வன் 
ஆதி லன் 
ஆதியண்ணல் 
ஆதியப்பன் 
ஆதியரசு 
ஆதிைர தல்வன் 
ஆதிைரயன் 
ஆர்க்கு கன் 
ஆராவ தன் 
ஆ யிரன் 
ஆ ரரசு 
ஆ ரன் 
ஆ ரன்நம்பி 
ஆலங்காடன் 
ஆலமர்ச்ெசல்வன் 
ஆலவாயண்ணல் 
ஆலவாயழகன் 
ஆலவாயன் 
ஆ ைடயப்பன் 
ஆ ைடயார் 
ஆழ்வார் 
ஆழ்வார்க்கடியான் 
ஆழி 
ஆழிக்கண்ணன் 
ஆழிக்ைகயன் 
ஆழிச்ெசல்வன் 

ஆழிப்ேபரரசு 
ஆழிப்ேபரைரயன் 
ஆழிமைழக்கண்ணன் 
ஆழி த்  
ஆழியண்ணல் 
ஆழியப்பன் 
ஆழியாழ்வான் 
ஆழிவாணன் 
ஆளப்பிறந்தான் 
ஆளவந்தார் 
ஆ ைடயநம்பி 
ஆ ைடயநாயகன் 
ஆ ைடயப்பிள்ைள 
ஆ ைடயரசு 
ஆற்றப்பன் 
ஆற்றலரசு 
ஆற்றிைறவன் 
ஆற் கன் 
ஆ கன் 
ஆைறயன் 
ஆறிைறவன் 
ஆைனகாத்தான் 
ஆைன த்  
ஆயர்குடிேயான் 
ஆவினம்காத்தான் 
 
இ 
இைசக்கண்ணன் 
இைசக்கைலஞன் 
இைசக்காவலன் 
இைசக்ேகா 
இைசக்ேகாமான் 
இைசச்ெசம்மல் 
இைசச்ெசல்வன் 
இைசச்ேசரன் 
இைசச்ேசாழன் 
இைசத்தமிழ் 
இைசத்தமிழ்வாணன் 
இைசத்தமிழன் 
இைசநம்பி 
இைசநாயகன் 
இைசப்பாண்டியன் 
இைசப்ேபரரசு 
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இைசமணி 
இைச ரசு 
இைசயப்பன் 
இைசயரசன் 
இைசயழகன் 
இைசயறி  
இைசயன்பன் 
இைசயார்வலன் 
இைசவாணன் 
இைசவி ம்பி 
இைசேவந்தன் 
இைசயறி  
இைசயன்பன் 
இைசயார்வலன் 
இைசவாணன் 
இைசவி ம்பி 
இைசேவந்தன் 
இடி ரசன் 
இடி ழக்கன் 
இடியரசன் 
இடிேவந்தன் 
இயக்க(இசக்கி) த்  
இயக்கன் 
இயல்வல்லான் 
இயலிைசவாணன் 
இயற்ைகச்ெசல்வன் 
இயற்ைகநம்பி 
இயற்ைகநாயகம் 
இயற்ைக தல்வன் 
இயற்ைகயரசன் 
இயற்ைகயன்பன் 
இயற்ைகயின்பன் 
இயற்ைகவாணன் 
இயற்ைகேவட்டான் 
இயற்றமிழ்வாணன் 
இ ம்பிடர்த்தைலயன் 
இ ம்ெபாைற 
இலக்கணஅறிவன் 
இலக்கணக்குமரன் 
இலக்கணச்ெசல்வன் 
இலக்கணவரசு 
இலக்கணவி ம்பி 

இலக்கணேவட்டன் 
இலக்கணன் 
இலக்கியக்குமரன் 
இலக்கியச்ெசல்வன் 
இலக்கியநம்பி 
இலக்கியநாயகன் 
இலக்கியவ தன் 
இலக்கியவரசு 
இலக்கியவாணன் 
இலக்கியவி ம்பி 
இலக்கியேவட்டன் 
இலக்கியேவந்தன் 
இலக்கியன் 
இலக்ைகயன் 
இளங்கண்டிரக்ேகா 
இளங்கண்ணன் 
இளங்கதிர் 
இளங்கதிரன் 
இளங்கதிேரான் 
இளங்கந்தன் 
இளங்கந்தன் 
இளங்கம்பன் 
இளங்கிள்ளி 
இளங்கீரன் 
இளங்குமணன் 
இளங்குமரன் 
இளங்ேகா 
இளங்ேகாவன் 
இளஞ்சாத்தன் 
இளஞ்சித்திரன் 
இளஞ்ெசம்மல் 
இளஞ்ெசழியன் 
இளஞ்ெசன்னி 
இளஞ்ேசட்ெசன்னி 
இளஞ்ேசரல் 
இளஞ்ேசரலாதன் 
இளஞாயி  
இளந்தத்தன் 
இளந்தமிழ் 
இளந்தமிழன் 
இளந்தி மாறன் 
இளந்திைரயன் 

இளந்ேதவன் 
இளநம்பி 
இளநாயகன் 
இளம்பிரிதி 
இளம்பிைறச்ெசம்மல் 
இளம்பிைறச்ெசல்வன் 
இளம்பிைறநாயகன் 
இளம்பிைறயரசு 
இளம்ெப மாள் 
இளம்ெப வ தி 
இளம்ேபகன் 
இளமதியன் 
இளமாறன் 
இள கிலன் 
இள கன் 
இளைமேவட்பன் 
இளவரசன் 
இளவரசு 
இளவழகன் 
இளவிச்சிக்ேகான் 
இளெவயினன் 
இளெவளிமான் 
இளேவட்பன் 
இளேவனிலன் 
இைளஞர்ெசம்மல் 
இைளஞேர  
இைளஞன் 
இைளயநம்பி 
இைளயெப மாள் 
இைளயரரசு 
இைளயான் 
இைறக்கு வன் 
இைறநம்பி 
இைறப்பணிஞன் 
இைற தல்வன் 
இைறயரசன் 
இைறயரசு 
இைறயடியான் 
இைறவன் 
இைறயன் 
இைறயன்பன் 
இைறயாசான் 
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இைறெயாளியன் 
இைறவன் 
இைறவாணன் 
இன்கைலஞன் 
இன்ெசால்ெசல்வன் 
இன்ெசால்நம்பி 
இன்ெசால்நாயகம் 
இன்ெசால்லரசு 
இன்ெசால்லழகன் 
இன்ெசால்லன் 
இன்ெசால்ேவந்தன் 
இன்நாவன் 
இன்பநாயகன் 
இன்பன் 
இன்ெமாழிச்ெசம்மல் 
இன்ெமாழிச்ெசல்வன் 
இன்ெமாழிநம்பி 
இன்ெமாழிநாயகன் 
இன்ெமாழியரசு 
இன்னரசன் 
இன்னிைசஎழிலன் 
இன்னிைசக்கைலஞன் 
இன்னிைசக்ேகா 
இன்னிைசச்ெசம்மல் 
இன்னிைசச்ெசல்வன் 
இன்னிைசத்தமிழன் 
இன்னிைசத்ெதன்றல் 
இன்னிைசநாயகன் 
இன்னிைசயரசு 
இன்னிைசவாணன் 
இன்னிைசேவந்  
இன்ெனாளியன் 
இனியெசல்வன் 
இனியநம்பி 
இனியவன் 
இனியன் 
 
ஈ 
ஈசன் 
ஈகச்ெசம்மல் 
ஈகச்ெசல்வன் 
ஈகநம்பி 
ஈகநாயகன் 

ஈகெநஞ்சன் 
ஈகமணி 
ஈகவரசன் 
ஈகவரசு 
ஈகேவந்தன் 
ஈகன் 
ஈைகக்கண்ணியன் 
ஈைகக்ேகா 
ஈைகச்ெசம்மல் 
ஈைகநம்பி 
ஈைகநாயகன் 
ஈைகேவந்தன் 
ஈைகயரசன் 
ஈைகயரசு 
ஈைகயன் 
ஈழச்சிற்பி 
ஈழச்ெசம்மல் 
ஈழச்ெசல்வன் 
ஈழத்தரசன் 
ஈழத்தரசு 
ஈழத்ெதன்றல் 
ஈழநாடன் 
ஈழநாயகன் 
ஈழமணி 
ஈழமதி 
ஈழமன்னன் 
ஈழமாறன் 
ஈழ ரசு 
ஈழவரசன் 
ஈழவாணன் 
ஈழவி ம்பி 
ஈழெவன்றி 
ஈழேவந்தன் 
 
உ 
உைடயநம்பி 
உைடயநாயகம் 
உைடயவர்ெசம்மல் 
உைடவன் 
உைடயான் 
உண்ைமச்ெசம்மல் 
உண்ைமச்ெசல்வன் 
உண்ைமமணி 

உண்ைமெயாளி 
உண்ைமவாணன் 
உண்ைமவி ம்பி 
உணர்வழகன் 
உணர்வாளன் 
உணர் ேவான் 
உணர் ேவான் 
உணர்ேவந்தல் 
உணர்ேவந்தி 
உதியஞ்ேசரல் 
உதியஞ்ேசரலாதன் 
உதியன் 
உதியனாதன் 
உய்யக்ெகாண்டான் 
உய்யவந்தான் 
உயிர்த் ைணவன் 
உரெநஞ்சன் 
உ வரசு 
உ வழகன் 
உ வன் 
உ வன்பன் 
உ ெவழிலன் 
உைரநயவன் 
உைரயரசு 
உைரவல்லான் 
உைரவாணன் 
உைரேவந்தன் 
உலகங்காத்தான் 
உலகசிற்பி 
உலகெசம்மல் 
உலகச்ெசல்வன் 
உலகண்ணல் 
உலகநம்பி 
உலகநாயகன் 
உலகப்பன் 
உலகமணி 
உலக தல்வன் 
உலக ரசு 
உலக ைடயான் 
உலகரசன் 
உலகவாழியன் 
உலகஆழியன் 



இனிய தமிழ் ஆண்பாற் ெபயர்கள்    ஓம்                பா . சரவணசர்மா 

www.prohithar.com   13.9.2009  

உலகழகன் 
உலகளந்தான் 
உலகன் 
உலகாண்டான் 
உலகாளன் 
உலகாளி 
உலகியன் 
உலகிைறவன் 
உலகுைடப்ெம மாள் 
உலகுைடநம்பி 
உலகுைடநாயகன் 
உலகுைடயரசு 
உலகுைடயான் 
உலைகயன் 
உலைகயா 
உலைகச்ெசல்வன் 
உலைகநம்பி 
உலைகநாயகன் 
உவப்பரசன் 
உவப்பன் 
உவப் ச்ெசல்வன் 
உவப் ைடயான் 
உழவரசன் 
உழவரசு 
உழவழகன் 
உழ மணி 
உள்ள ைடயான் 
உள்ெளாளி 
உள்ெளாளியன் 
உளங்கவர்அழகன் 
உளங்கவர்ெசம்மல் 
உளங்கவர்நம்பி 
உளங்கவர்நாயகன் 
உறங்காப் லி 
உறந்ைதவாணன் 
உைற ர்ேவந்தன் 
உைற ரன் 
 
ஊ 
ஊரனடிகள் 
ஊரரசன் 
ஊர்ச்ெசல்வன் 
ஊர் ரசு 

ஊரன் 
ஊராளன் 
ஊ ைடநம்பி 
ஊ ைடநாயகன் 
ஊ ணியப்பன் 
ஊழ்நம்பான் 
ஊழ்ம ப்பன் 
ஊழ் றி 
ஊழ ப்பன் 
ஊழிச்ெசல்வன் 
ஊழியான் 
ஊழி தல்வன் 
 
எ 
எங்ேகான் 
எட்டி 
எட்டியண்ணன் 
எட்டியப்பன் 
எ த்ததி வடி 
எண்குணன் 
எண்குணத்தான் 
எண்ெண த்தன் 
எண்ெண த்தாளன் 
எண்திைசேவந்தன் 
எண்ைமகுணத்தான் 
எப்ேபா ம்ெவன்றான் 
எப்ேபா மினியன் 
எம்ெப மான் 
எயினன் 
எரிகண்ணன் 
எரிகதிர் 
எரிசினன் 
எரிசுடர் 
எரிசுடேரான் 
எரிேயந்தி 
எல்லப்பன் 
எல்லன் 
எல்லாளன் 
எல்லி 
எல்ைலக்காத்தான் 
எல்ைலயப்பன் 
எல்ைலேயான் 
எல்ேலான் 

எ வன் 
எழில்குன்றன் 
எழில்ேதவன் 
எழில்நம்பி 
எழில்நாயகன் 
எழில்மைல 
எழில்மாறன் 
எழில் கிலன் 
எழில்ெமாழியன் 
எழில்வடிவன் 
எழில்வண்ணன் 
எழில்வாணன் 
எழில்ேவந்தன் 
எழிலழகன் 
எழிலரசன் 
எழிலரசு 
எழிலன் 
எழி வன் 
எழிேலந்தல் 
எழிேலந்தி 
எழிேலான் 
எழிற்கதிரவன் 
எழிற்ேகா 
எழிற்சிலம்பன் 
எழிற்சுடர் 
எழிற்ெசல்வன்(ம்) 
எ கதிர் 
எ திர்ச்ெசல்வன் 
எ கதிரரசு 
எ கதிேரான் 
எ ச்சி 
எ ச்சிச்ெசல்வம் 
எ ச்சி ரசு 
எ ச்சியரசு 
எ ச்சிேயந்தல் 
எ ஞாயி  
 
ஏ 
ஏகம்பன் 
ஏந்தல் 
ஏர்சீராளன் 
ஏர்ெசல்வன் 
ஏர் ைனயன் 
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ஏர் ைனவன் 
ஏ மைலயான் 
ஏழிைச 
ஏழிைசக்ேகா 
ஏழிைசச்ெசல்வன் 
ஏழிைசநம்பி 
ஏழிைசமன்னன் 
ஏழிைச தல்வன் 
ஏழிைசெமாழியன் 
ஏழிைசயரசன் 
ஏழிைசயரசு 
ஏழிைசயன்பன் 
ஏழிைசயான் 
ஏழிைசவல்லவன் 
ஏழிைசவல்லான் 
ஏழிைசவாணன் 
ஏழிைசவி ம்பி 
ஏழிைசேவட்டான் 
ஏழிைசேவந்தன் 
ஏழிற்குன்றன் 
ஏற்ற ைடயன் 
ஏற்றவன் 
ஏறன் 
ஏ நைடயன் 
ஏைறக்ேகான் 
ஏனாதி 
 
ஐ 
ஐந்தவித்தான் 
ஐய்ந்ெத த்தன் 
ஐய்ம்ெபா ள் 
ஐயந்தவிர்த்தான் 
ஐயன் 
ஐயன்ெப மாள் 
ஐயப்பன் 
ஐயனார் 
ஐயா 
ஐயாக்கண்( ) 
ஐயாச்ெசம்மல் 
ஐயாத் ைர 
ஐயா த்  
ஐயாறப்பன் 
ஐயாறன் 

ஐயா நம்பி 
ஐயா நாயகன் 
ஐயா ைடயான் 
 
ஒ 
ஒண்டமிழ்ச்ெசம்மல் 
ஒண்டமிழ்நம்பி 
ஒண்டமிழ்நாயகம் 
ஒண்டமிழ்த்ேதவன் 
ஒண்தமிழரசு 
ஒண்டமிழன் 
ஒப்பிலப்பன் 
ஒப்பிலண்ணல் 
ஒப்பிலாஅரசு 
ஒப்பிலாஅழகன் 
ஒப்பிலாஅறி  
ஒப்பிலாஅன்பன் 
ஒப்பிலாஎழிலன் 
ஒப்பிலாச்ெசங்ேகா 
ஒப்பிலாச்ெசயலன் 
ஒப்பிலாச்ெசால்லன் 
ஒப்பிலாத்தமிழன் 
ஒப்பிலாமணி 
ஒப்பிலான் 
ஒப்பிலி 
ஒப்பிலியப்பன் 
ஒல்காப் கேழான் 
ஒல்ைல ர்க்கிழார் 
ஒள்ளறிவன் 
ஒளியழகன் 
ஒளிரரசன் 
ஒளிரழகன் 
ஒளிரன்பன் 
ஒளிெரழிலன் 
ஒளிேராவியன் 
ஒளிர்ெசங்ேகா 
ஒளிர்ெசல்வன் 
ஒளிர்நம்பி 
ஒளிர்நாயகன் 
ஒளிர் தல்வன் 
ஒற்றி 
ஒற்றி ரன் 
 

ஓ 
ஓதாளன் 
ஓரம்ேபாகியார் 
ஓரி 
ஓவன் 
ஓவியஅரசு 
ஓவியஅழகன் 
ஓவியஅன்பன் 
ஓவியஎழிலன் 
ஓவியஒளி 
ஓவியச்ெசம்மல் 
ஓவியச்ெசல்வன் 
ஓவியத்ேதவன் 
ஓவியநம்பி 
ஓவியநாயகன் 
ஓவியப்ேபரரசு 
ஓவியமணி 
ஓவியர்ேகான் 
ஓவியன் 
 
க 
கங்ைகெகாண்டான் 
கங்ைகயரசு 
கங்ைகச்ெசல்வன் 
கங்ைகெவன்றி 
கங்கன் 
கச்சிநம்பி 
கட்டழகன் 
கடம்பன் 
கடைமச்ெசம்மல் 
கடைமச்ெசல்வன்(ம்) 
கடைமயரசு 
கடைமயழகன் 
கடைமயன்பன் 
கடைமவீரன் 
கடல்நாயகன் 
கடல்வாணன் 
கடல்வீரன் 
கடலழகன் 
கடலன் 
கடலிைறயன் 
கட ர்நம்பி 
கடற்கைரயன் 
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கடற்ேகா 
கடாரங்ெகாண்டான் 
கடாரத்தரசு 
கடாரம்ெவன்றான் 
கடாரம்ெவன்றி 
கடியெந  ேவட் வன் 
க ங்ேகா 
க ங்ேகான் 
க மான்ேகாைத 
கண்டிரக்ேகா 
கண்ணகன் 
கண்ணப்பன் 
கண்ணழகன் 
கண்ணன் 
கண்ணாயிரவன் 
கண்ணாளன் 
கண்ணியன் 
கண்ைணயன் 
கண் க்கினியன் 
கண் ைடயரசு 
கண்மணியன் 
கண்மதி 
கண்மதியன் 
கணக்காயன் 
கணியன் 
கணியன் ங்குன்றன் 
கதக்கண்ணன் 
கதிர்க்குன்றன் 
கதிர்க்ைகயன் 
கதிர்ச்சிவன் 
கதிர்ச்ெசம்மல் 
கதிர்ச்ெசல்வன் 
கதிர்நம்பி 
கதிர்நாயகன் 
கதிர்நிலவன் 
கதிர்மதி 
கதிர்மதியன் 
கதிர்மதிவாணன் 
கதிர்வாணன் 
கதிர்ேவல்மணி 
கதிர்ேவல்மாணிக்கம் 
கதிர்ேவலன் 

கதிர்ேவள் 
கதிரரசு 
கதிரவன் 
கதிரழகன் 
கதிராட்சி 
கதிைரயன் 
கதிெராளி 
கதிெராளியரசு 
கதிெராளியன் 
கந்தப்பன் 
கந்தமாறன் 
கந்தேவள் 
கந்தன் 
கந்ைதயன் 
கப்பற்ெசல்வன் 
கபிலன் 
கம்பாண்டான் 
கயமனார் 
கயல்நாடன் 
கயலரசன் 
கயற்ெசல்வன் 
கயற்ெகாடியன் 
கயிைலயரசன் 
கரிகால்ேசாழன் 
கரிகால் ெப வளத்தான் 
கரிகால்வளவன் 
கரிகாலன் 
கரியெப மாள் 
க ங்குழநாதன் 
க ங்குழலான் 
க ங்ேகா 
க த்தன் 
க த்தி மான் 
க த்ைதயன் 
க த்ைதயா 
க த்ேதாவியன் 
க ப்ைபயன் 
க ப்ைபயா 
க ம் ெநஞ்சன் 
க மணியன் 
க கிலன் 
க ர்நம்பி 

கல்லநாடன் 
கல்லாடன் 
கல்விக்கரசு 
கல்விச்ெசல்வன்(ம்) 
கல்விநம்பி 
கல்விநாயகன் 
கல்வியரசன் 
கைலக்கண்ணன் 
கைலக்கதிர் 
கைலக்கதிரவன் 
கைலக்கதிரன் 
கைலக்களஞ்சியன் 
கைலக்குரிசில் 
கைலக்ேகா 
கைலக்ேகாமான் 
கைலக்ேகாவன் 
கைலச்ெசழியன் 
கைலச்ெசம்மல் 
கைலச்ெசல்வன் 
கைலஞன் 
கைலத்தம்பி 
கைலத்ெதன்றல் 
கைலநம்பி 
கைலநயவன் 
கைலநாயகன் 
கைலேநயன் 
கைலப்பித்தன் 
கைலப் கழன் 
கைலப் கேழந்தி 
கைலப் லி 
கைலமகன் 
கைலமணி 
கைலமன்னன் 
கைல கிலன் 
கைல தல்வன் 
கைலயண்ணல் 
கைலய தன் 
கைலயரசன் 
கைலயழகன் 
கைலயறிஞன் 
கைலயறிவன் 
கைலயறி நம்பி 
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கைலயறி நாயகன் 
கைலயிைறவன் 
கைல லகன் 
கைலெயழிலன் 
கைலேயந்தல் 
கைலவண்ணன் 
கைலவாணன் 
கைலவி ம்பி 
கைலேவந்தன் 
கைலேவல் 
கைலேவலன் 
கைலேவள் 
கவின்ேசரன் 
கவின்ேசாழன் 
கவின்நம்பி 
கவின்நாயகன் 
கவின்நிலவன் 
கவின்பாண்டியன் 
கவினரசு 
கவினழகன் 
கவினன் 
கவினன்பன் 
கவினின்பன் 
கவி லகன் 
கவி ரான் 
கவிெனழிலன் 
கவிேனந்தல் 
கழராம்பன் 
கழாத்தைலயன் 
கள்ளிலாதனார் 
களங்கண்டான் 
களங்ெகாண்டான் 
களஞ்சியன் 
களம்ெவன்றான் 
கள ைடயார் 
களேவங்ைக 
கற்றடங்கி 
கற்றறிவாளன் 
கன்னல் 
கன்னற்ெசல்வன் 
கனல் 
கனல்ஞாயி  

கனலரசு 
கனலன் 
கனற்கதிரவன் 
கனிச்ெசம்மல் 
கனிச்ெசல்வன்(ம்) 
கணித்தமிழ்அரசு 
கணிய தன் 
 
கா 
காக்குநம்பி 
காக்குநாயகன் 
காஞ்சிக்கிழான் 
காஞ்சிக்ெகாற்றவன் 
காஞ்சிக்ேகா 
காஞ்சிச்ெசல்வன் 
காஞ்சிநம்பி 
காஞ்சிநாடன் 
காஞ்சிநாயகன் 
காஞ்சியப்பன் 
காஞ்சிவாணன் 
காஞ்சிேவந்தன் 
காஞ்சிேவள் 
காடவர்ேகான் 
காத்தெப மாள் 
காத்த த்  
காத்தான் 
காத்ைதயன் 
காப்பியத்தமிழன் 
காய்சினவ தி 
கார் கிலன் 
கார்ேமனி 
கார்வண்ணன் 
கார்ேவந்தன் 
காராளன் 
காரி 
காரிக்கண்ணன் 
காரிக்கிழார் 
காரியன் 
காெரழிலன் 
காவலன் 
காவிரிச்ெசம்மல் 
காவிரிச்ெசல்வன் 
காவிரிச்ேசாழன் 

காவிரிநம்பி 
காவிரிநாடன் 
காவிரிநாயகன் 
காவிரிேநயன் 
காவிரி த்  
காளி த்  
காளியண்ணன் 
காளியப்பன் 
காைள 
காைளயப்பன் 
கானகநாடன் 
 
கி 
கிழக்கரசு 
கிழக்கன் 
கிழக்குச்ெசல்வன் 
கிழான் 
கிழார் 
கிள்ளி 
கிள்ளிவளவன் 
 
கீ 
கீைழக்கடலான் 
கீைழக்காற்றன் 
கீைழச்ெசம்மல் 
கீைழச்ெசல்வன் 
கீைழயரசு 
கீரன் 
 
கு 
குஞ்சப்பன் 
குட் வன் 
குட் வன்கீரன் 
குட் வன்ேகாைத 
குட்க்ேகாச்ேசரல் 
குட லவியன் 
கிடவாயிலான் 
குடவாயி ைடயான் 
குடவாயிற்ேகான் 
குடவாயிற்சாத்தன் 
குடியரசு 
குடியரசன் 
குடிலரசன் 
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குடிலன் 
குண் கட்பாலியாதன் 
குண் க்கடலன் 
குணக்குன்றன் 
குணக்ெகாற்றவன் 
குணக்ேகா 
குணச்ெசம்மல் 
குணச்ெசல்வன் 
குணத்ெதாைக 
குணத்ெதாைகயன் 
குணமைல 
குணவரசு 
குணவழகன் 
குணவன் 
குணவீரேசரன் 
குணவீரேசாழன் 
குணவீரபாண்டியன் 
குணவீரன் 
குமணன் 
குமரகு  
குமரச்ெசல்வன் 
குமரநம்பி 
குமரப்பன் 
குமரேவலன் 
குமரேவள் 
குமரன் 
குமரிக்கடலான் 
குமரிக்கண்டன் 
குமரிக்ேகாட்டான் 
குமரிச்ெசம்மல் 
குமரிச்ெசல்வன் 
குமரிச்ெசழியன் 
குமரித்தமிழன் 
குமரிநம்பி 
குமரிநாடன் 
குமரிப்ேபரசு 
குமரிைமந்தன் 
குமரியரசு 
குமரிேவந்தன் 
குமைரயன் 
குயிலன்பன் 
குயிலன் 

குயிேலான் 
கு  
கு வப்பன் 
கு வன் 
கு ைவயன் 
குழகன் 
குழந்ைத 
குழந்ைதயப்பன் 
குழந்ைதேவலன் 
குழவன் 
குற்றாலன் 
குறட்ேகா 
குறள்ெநறியன் 
குறள்ெமாழி 
குறள்ெமாழியன் 
குறள்விழியன் 
குறள தன் 
குறளன்பன் 
குறிஞ்சிக்குமரன் 
குறிஞ்சிக்குயிலன் 
குறிஞ்சிக்ேகா 
குறிஞ்சிச்ெசல்வன் 
குறிஞ்சிமகன் 
குறிஞ்சிமன்னன் 
குறிஞ்சிேவந்தன் 
குறிஞ்சிேவலன் 
குறிஞ்சிேவள் 
குன்றக்குமரன் 
குன்றக்ேகாமான் 
குன்றன் 
 
கூ 
கூட ர்க்கிழான் 
கூட ைடயான் 
கூத்தப்பன் 
கூத்தரசன் 
கூத்தன் 
கூத்தாடவல்லான் 
கூத்தாடி 
கூத்திைறவன் 
கூத் வல்லான் 
கூத்ைதயன் 
கூர்மதியன் 

கூர்வடிேவலன் 
 
ெகா 
ெகாங்கர்ேகான் 
ெகாங்கன் 
ெகாங்கிளங்ேகா 
ெகாங்குச்ெசல்வன் 
ெகாங்குநம்பி 
ெகாங்குநாடன் 
ெகாங்குநாயகன் 
ெகாங்குேவள் 
ெகாண்டலேவந்தன் 
ெகாள்ைகச்ெசல்வன் 
ெகாள்ைகமணி 
ெகாள்ைகமதி 
ெகாள்ைகமறவன் 
ெகாள்ைகெமாழியன் 
ெகாள்ைகநம்பி 
ெகாள்ைகநாயகன் 
ெகாள்ைகயரசு 
ெகாள்ைகயன் 
ெகாற்ைக த்  
ெகாற்ைகயன் 
ெகாற்ைகேவந்தன் 
ெகாற்ைகேவள் 
ெகாற்றவன் 
ெகாற்றன் 
ெகான்ைறசூடி 
ெகான்ைறேவந்தன் 
 
ேகா 
ேகாக்ேகாைத 
ேகாச்ெசங்கண்ணான் 
ேகாச்ேசரமான் 
ேகாச்ேசரன் 
ேகாச்ேசரலி ம் ெபாைற 
ேகாச்ேசாழ 
ேகாைதச்ெசல்வன் 
ேகாைதமாறன் 
ேகாப்ெப ஞ்ேசாழன் 
ேகாப்ெப ந்ேதவன் 
ேகாப நற்கிள்ளி 
ேகாமகன் 
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ேகாமான் 
ேகாலப்பன் 
ேகாவலன் 
ேகாைவச்ெசழியன் 
ேகாைவச்ெசல்வன் 
ேகாைவநம்பி 
ேகாைவநாயகன் 
ேகாைவவாணன் 
ேகாேவந்தன் 
 
ச 
சங்குமணியன் 
சங்கு ழங்கி 
சங்குவண்ணன் 
சங்ேகந்தி 
சங்ெகாலியன் 
சந்தச்ெசல்வன் 
சந்தனத்ேதவன் 
சந்தனமகிழ்நன் 
சந்தனன் 
சமெநறியான் 
சமரன் 
சமணன் 
 
சா 
சாத்தப்பன் 
சாத்தன் 
சாத் வன் 
சான்றாளன் 
சான்ேறான் 
 
சி 
சித்தர் 
சித்தர்ெசம்மல் 
சித்தர்நம்பி 
சித்தரசு 
சித்தன் 
சித்திரக்கண்ணன் 
சித்திரச்ெசல்வன் 
சித்திரச்ெசழியன் 
சித்திரவாணன் 
சித்திரேவலன் 
சித்ைதயன் 

சிந்தைனக்குமரன் 
சிந்தைனச்ெசம்மல் 
சிந்தைனச்ெசல்வன் 
சிந்தைனச்ெசழியன் 
சிந்தைனயரசு 
சிந்தைனயாளன் 
சிலம்பரசன் 
சிலம்பன் 
சிலம் ச்ெசல்வன் 
சிைலயழகன் 
சிவக்குமரன் 
சிவசூடாமணி 
சிவச்ெசம்மல் 
சிவச்ெசல்வன் 
சிவத்தம்பி 
சிவநம்பி 
சிவேநயன் 
சிவமணி 
சிவமாறன் 
சிவ த்  
சிவ கன் 
சிவன் 
சிற்றம்பலம் 
சிற்றம்பலவன் 
சிற்றம்பலன் 
சிற்றரசு 
சிற்றைரயன் 
சி த்ெதாண்டன் 
சி நம்பி 
சி ேபராளன் 
சி ெவண்ேதைரயன் 
சின்னக்கண்ணன் 
சின்னத்தம்பி 
சின்னாண்டார் 
சின்ைனயன் 
 
சீ 
சீத்தைலச்சாத்தான் 
சீர்கைலஞன் 
சீர்கைலவண்ணன் 
சீர்ச்ெசல்வன் 
சீர்தி த்தன் 
சீர் க்கி 

சீர்விழியன் 
சீர்ேவந்தன் 
சீராளன் 
சீரரசு 
சீரிளங்ேகா 
சீரிைளஞன் 
 
சு 
சுடர்ெசம்மல் 
சுடர்ெசல்வன் 
சுடர்மணி 
சுடர்ேவந்தன் 
சுடரரசு 
சுடேரந்தி 
சுடெராளி 
சு ம்பியன் 
சுடைல த்  
 
சூ 
சூரச்ெசம்மல் 
சூரப் லி 
சூரன் 
 
ெச 
ெசங்கண்ணன் 
ெசங்கணான் 
ெசங்கதிர் 
ெசங்கதிர்ச்ெசம்மல் 
ெசங்கதிர்ச்ெசல்வம்(ன்) 
ெசங்கதிர்நிலவன் 
ெசங்கதிர்வாணன் 
ெசங்கதிரவன் 
ெசங்கதிேரான் 
ெசங்கனல் 
ெசங்கீரன் 
ெசங்குட் வன் 
ெசங்குன்றன் 
ெசங்ெகாற்றன் 
ெசங்ேகா 
ெசங்ேகாட் ேவலன் 
ெசங்ேகாட் ைடயன் 
ெசங்ேகாடன் 
ெசங்ேகாலரசு 
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ெசங்ேகான் 
ெசஞ்சுடர் 
ெசஞ்சுடர்ேவலன் 
ெசஞ்டர்ேவள் 
ெசஞ்சுடேரான் 
ெசஞ்ெசயலன் 
ெசஞ்ெசால்நம்பி 
ெசஞ்ெசால்வல்லான் 
ெசஞ்ெசாற்கதிரவன் 
ெசஞ்ெசாற்ேகான் 
ெசந்தணல் 
ெசந்தமிழ்க்கனல் 
ெசந்தமிழ்க்கிழான் 
ெசந்தமிழ்க்ேகா 
ெசந்தமிழ்ச்ெசம்மல் 
ெசந்தமிழ்ச்ெசல்வன் 
ெசந்தமிழ்நம்பி 
ெசந்தமிழ்ெநஞ்சன் 
ெசந்தமிழ்ேவங்ைக 
ெசந்தமிழரிமா 
ெசந்தமிழன் 
ெசந்தாமைரக்கண்ணன் 
ெசந்தாமைரச்ெசல்வன் 
ெசந்தில் 
ெசந்தில்குமரன் 
ெசந்தில்ெசல்வன் 
ெசந்தில்ேவள் 
ெசந்தில்ேவலன் 
ெசந்தாப் லவன் 
ெசந்தாமணி 
ெசந்நாவன் 
ெசந்ெநறிச்ெசம்மல் 
ெசந்ெநறிப்ேபரரசு 
ெசந்ெநறியரசு 
ெசம்பரிதி 
ெசம்பியன் 
ெசம் னல் 
ெசம்ைபயா 
ெசம்மல் 
ெசம்மைல 
ெசம்மனச்ெசம்மல் 
ெசம் னி 

ெசம்ெமாழிச்ெசல்வன் 
ெசம்ெமாழித்தமிழன் 
ெசம்ெமாழியரசு 
ெசம்ெமாழியன் 
ெசயல்மணி 
ெசயல்மணியன் 
ெசயல் த்  
ெசயல்வல்லான் 
ெசயல்வீரன் 
ெசயல்ேவங்ைக 
ெசயலரசு 
ெசயலன் 
ெசயலான் 
ெசயற்ெசம்மல் 
ெச ெவன்றான் 
ெசல்லக்கண்ணன் 
ெசல்லப்பிள்ைள 
ெசல்லப்ெப மாள் 
ெசல்ல த்  
ெசல்ல தன் 
ெசல்லி ம்ெபாைற 
ெசல்வக்க ங்ேகா 
ெசல்வக்குமரன் 
ெசல்வச்ெசம்மல் 
ெசல்வநம்பி 
ெசல்வநாயகன் 
ெசல்வன்(ம்) 
ெசல்வமணி 
ெசல்வமணியன் 
ெசல்வ த்  
ெசல்வவாழியாதன் 
ெசவ்வியன் 
ெசவ்ேவல் 
ெசவ்ேவள் 
ெசழியநம்பி 
ெசழியன் 
ெசன்னி 
ெசன்னிப்ேபரைரயன் 
 
ேச 
ேசக்கிழார் 
ேசச்ெசன்னி 
ேசந்தன் 

ேசந்தன்மாறன் 
ேசப்பன் 
ேசரேசாழபாண்டியன் 
ேசரநாடன் 
ேசரமன்னன் 
ேசரமான் 
ேசரமான்க ங்ேகா 
ேசரமான்ேகாக்ேகாைத 
ேசரமான்ெப மான் 
ேசரமான்மாரிெவண்ேகா 
ேசரல் 
ேசரலன் 
ேசரலாதன் 
ேசரலி ம்ெபாைற 
ேசரவரசு 
ேசரேவந்தன் 
ேசரன் 
ேசரன்ெசங்குட் வன் 
ேசவற்ெகாடிேயான் 
ேசேயான் 
 
ைசவ 
ைசவெநறியான் 
 
ெசா 
ெசாக்கநம்பி 
ெசாக்கநாயகன் 
ெசாக்கப்பன் 
ெசாக்கப்ெப மாள் 
ெசாக்கன் 
ெசாக்ைகயன் 
ெசால்லரசு 
ெசால்லழகன் 
ெசால்லாளன் 
ெசால்லின்ெசம்மல் 
ெசால்லின்ெசல்வன் 
ெசால்ேலந்தி 
ெசால்வல்லான் 
ெசால்ேவந்தன் 
ெசாலல்வல்லான் 
ெசாற்ேகா 
 
ேசா 
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ேசார்விலன் 
ேசாைலநாயகன் 
ேசாைலமணி 
ேசாைலமைல 
ேசாைல த்  
ேசாைலயப்பன் 
ேசாைலயழகன் 
ேசாைலயழகு 
ேசாைலயன் 
ேசாழமன்னன் 
ேசாழநாடன் 
ேசாழவரசு 
ேசாழேவந்தன் 
ேசாழேவங்ைக 
ேசாழன் 
 
ஞா 
ஞாயி  
ஞாயி கிழான் 
ஞாயிற் ச்ெசல்வன் 
ஞாலமணி 
ஞாலமீட்டன் 
ஞால தல்வன் 
ஞால த்  
ஞாலவரசு 
ஞாலன் 
 
த 
தக்கவன் 
தக்கார் 
தங்கச்ெசல்வன் 
தங்கத்தம்பி 
தங்கத்தமிழன் 
தங்கப்பன் 
தங்கப்பா 
தங்கப்பாண்டியன் 
தங்கமணி 
தங்கமைல 
தங்க த்  
தங்கேவலன் 
தங்கேவள் 
தங்ைகயன் 
தஞ்ைசக்கரசன் 

தஞ்ைசச்ெசல்வன் 
தஞ்ைசயர்ேகான் 
தஞ்ைசவாணன் 
தண்டமிழ்ச்ெசம்மல் 
தண்டமிழ்ச்ெசல்வன் 
தண்டமிழ்நம்பி 
தண்டமிழ்ப்பித்தன் 
தண்டமிழரசு 
தண்டமிழன் 
தண்டமிழன்பன் 
தண்ண வி 
தண்ணளியன் 
தண்ெணாளியன் 
தண்மதியன் 
தணிைகச்ெசல்வன் 
தணிைகமைல\ யான் 
தணிைகயரசு 
தணிைகேவள் 
தம்பி 
தம்பிச்ெசல்வன் 
தம்பித் ைர 
தம்பி த்  
தமிழ்க்கடல் 
தமிழ்க்கண்ணன் 
தமிழ்க்கதிர் 
தமிழ்க்கதிரவன் 
தமிழ்க்கணல் 
தமிழ்க்கிழார் 
தமிழ்க்குடிமகன் 
தமிழ்க்குமரன் 
தமிழ்க்குரலன் 
தமிழ்க்குரிசில் 
தமிழ்க்குலச்ெசல்வன் 
தமிழ்க்குலநம்பி 
தமிழ்க்குலமணி 
தமிழ்க்குலன் 
தமிழ்க்கூத்தன் 
தமிழ்க்ெகாண்டல் 
தமிழ்க்ெகாற்றன் 
தமிழ்க்ேகா 
தமிழ்க்ேகாவலன் 
தமிழ்ச்சித்தன் 

தமிழ்ச்ெசம்மல் 
தமிழ்ச்ெசல்வன் 
தமிழ்நம்பி 
தமிழ்மணி 
தமிழ்ச்ெசழியன் 
தமிழ்ச்ேசேயான் 
தமிழ்ச்ேசரன் 
தமிழ்ஞாயி  
தமிழ்ஞாலன் 
தமிழ்த்தம்பி 
தமிழ்த் ம்பி 
தமிழ்த்ெதன்றல் 
தமிழ்த்ெதன்னவன் 
தமிழ்த்ெதாண்டன் 
தமிழ்நம்பி 
தமிழ்நாடன் 
தமிழ்நாவன் 
தமிழ்நிலவன் 
தமிழ்ெநஞ்சன் 
தமிழ்ெநறியன் 
தமிழ்ேநயன் 
தமிழ்ப்பண்ணன் 
தமிழ்ப்பாணன் 
தமிழ்ப்பித்தன் 
தமிழ்ப் தல்வன் 
தமிழ்ப்ெபாழியன் 
தமிழ்மகிழ்நன் 
தமிழ்மணச்ெசம்மல் 
தமிழ்மணி 
தமிழ்மதி 
தமிழ்மைல 
தமிழ்மைலயன் 
தமிழ்மறவன் 
தமிழ்மைற 
தமிழ்மைறயன் 
தமிழ்மன்னன் 
தமிழ்மனச்ெசம்மல் 
தமிழ்மாறன் 
தமிழ்மானன் 
தமிழ் கிலன் 
தமிழ் ரசு 
தமிழ் ைனவன் 
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தமிழ்ெமாய்ம்பன் 
தமிழ்ெமாழியன் 
தமிழ்வண்ணன் 
தமிழ்வ தி 
தமிழ்வளவன் 
தமிழ்வாணன் 
தமிழ்ெவன்றி 
தமிழ்ேவங்ைக 
தமிழ்ேவந்தன் 
தமிழடியான் 
தமிழண்ணல் 
தமிழத்தம்பி 
தமிழநம்பி 
தமிழப்பன் 
தமிழமல்லன் 
தமிழரங்கன் 
தமிழரசன் 
தமிழரசு 
தமிழரிமா 
தமிழழகன் 
தமிழேவள் 
தமிழறிவன் 
தமிழறிவாளன் 
தமிழன் 
தமிழன்பன் 
தமிழியக்கன் 
தமிழியதம்பி 
தமிழிைளஞன் 
தமிழீழச்ெசல்வன் 
தமிழீழன் 
தமி ரத்தினன் 
தமி ழவன் 
தமி றவன் 
தமிேழந்தி 
தமிெழாளி 
தவமணி 
தன்மானத்தமிழன் 
தன்மானன் 
தன்ெனாளியன் 
தனிக்ெகாடி 
தனித்தமிழ்ச்ெசல்வன் 
தனித்தமிழ்நாடன் 

தனித்தமிழ்ெமாழியன் 
தனித்தமிழரசு 
தனித்தமிழன்பன் 
தனிப்ெப ம்ேவந்தன் 
தனியரசு 
தனியாட்சியன் 
தனிேவந்தன் 
 
தா 
தாமப்பல்கண்ணன் 
தாமைரக்கண்ணன் 
தாமைரச்ெசல்வன் 
தாமைரவண்ணன் 
தாமைரயான் 
தாமன் 
தாய்மதிச்ெசல்வன் 
தாயங்கண்ணன் 
தாயப்பன் 
தாயரசு 
தாயரசன் 
தாயன் 
தாயன்பன் 
தாயினியன் 
தா மானவன் 
தார்ேவந்தன் 
தால த்  
தாளாளன் 
 
தி 
திங்கட்ெசல்வன் 
திண்ணப்பன் 
திண்ணன் 
திைசநாயகன் 
திைசயரசன் 
திைசயரசு 
திைசயன் 
தித்தன் 
தி க்கச்சிநம்பி 
தி க்கண்ணன் 
தி க்காரி 
தி க்குமரன் 
தி க்குறள் தி ெநறியன் 
தி க்குறள்நம்பி 

தி க்குறள்நாயகன் 
தி க்குறள்ெநறியன் 
தி க்குறளப்பன் 
தி க்குறளரசு 
தி க்குறளன் 
தி க்குறளாட்சியன் 
தி க்குறளார் 
தி க்குறளாளன் 
தி க்குன்றன் 
தி ச்சாத்தன் 
தி ச்சிசிற்றம்பலவன் 
தி ச்ெசங்குன்றன் 
தி ச்ெசங்ேகா 
தி ங்ேசங்ேகாடன் 
தி ச்ெசல்வம் 
தி ச்ெசல்வன் 
தி ச்ெசழியன் 
தி த்தக்கேதவன் 
தி த்தக்கார் 
தி த்தக்கான் 
தி த்தாமன் 
தி த் ைறக்கிழார் 
தி த்ேதாழன் 
தி த்ேதாளன் 
தி நம்பி 
தி நாடன் 
தி நாயகம் 
தி நாவலன் 
தி நாவன் 
தி நா க்கரசு 
தி நா க்கரசன் 
தி நீலன் 
தி ெநஞ்சன் 
தி ப் கழ் 
தி ப் கழரசு 
தி ப் கேழந்தி 
தி மகன் 
தி மணி 
தி மைல 
தி மைலநம்பி 
தி மைலநம்பி 
தி மைலயண்ணல் 
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தி மைலயப்பன் 
தி மைலயரசு 
தி மைலயான் 
தி மைலவாணன் 
தி மைலேவள் 
தி மறவன் 
தி மால் 
தி மால்வளவன் 
தி மாலன்பன் 
தி மாவடியான் 
தி மாவளவன் 
தி மாறன் 
தி கன்(ம்) 
தி கிலன் 
தி கிலன் 
தி டிக்காரி 
தி கன் 
தி ல்ைல வாணன் 
தி ேமனியன் 
தி ெமாழியன் 
தி வடி 
தி வப்பன் 
தி வம்பலம் 
தி வம்பலவன் 
தி வரங்கச்ெசல்வன் 
தி வரங்கநம்பி 
தி வரங்கநாயகன் 
தி வரங்கன் 
தி வரசன் 
தி வ ட்ெசல்வம் 
தி வ ட்ெசல்வன் 
தி வ ளாளன் 
தி வள் வஅரசு 
தி வள் வச்ெசம்மல் 
தி வள் வச்ெசல்வம்(ன்) 
தி வள் வர் 
தி வள் வன் 
தி வளர்ெசல்வன் 
தி வளவன் 
தி வாணன் 
தி ைடநாயகன் 
தி ைடத்ேதவன் 

தி ெவழில்நம்பி 
தி ேவங்கடத்தான் 
தி ேவங்கடம் 
தி ேவங்கட ைடயான் 
தி ேவங்கடவன் 
திைரயரசன் 
திைரயன் 
திைரயன்மாறன் 
தில்ைலக்கூத்தன் 
தி வாணன் 
தி வாய்ெமாழி 
தி வாய்ெமாழியன் 
தி வாழ்நன் 
தி விடச்ெசல்வன் 
தி ைடச்ெசல்வன் 
தி ைடநம்பி 
தி ைடநாயகன் 
தி ைடேமனி 
தி ைடயன் 
தி வன் 
தி ெவழில்நம்பி 
தி ெவழிலன் 
தி ெவழி வன் 
தி ேவந்தி 
தில்ைலக்கரசு 
தில்ைலநம்பி 
தில்ைலநாயகன் 
தில்ைலயம்பலவன் 
தில்ைலயம்பலவாணன் 
தில்ைலயாடி 
தில்ைலயாளி 
தில்ைலவல்லாளன் 
தில்ைலவளவன் 
தில்ைலவாணன் 
தில்ைலவில்லாளன் 
 
தீ 
தீந்தமிழ்க்குமரன் 
தீந்தமிழ்ச்ெசல்வன் 
தீந்தமிழரசு 
தீந்தமிழினியன் 
ைணவன் 
ம்பிச்ெசாகினான் 

ைர 
ைரக்கண்ணன் 
ைரக்ேகா 
ைரச்ெசம்மல் 
ைரெசல்வன் 
ைரயண்ணன் 
ைரயரசன் 
ைரயன் 
ளசி 
ளசிச்ெசல்வன் 
ளசிமணி 
ளசியப்பன் 
ைறயவன் 
ைறவளவன் 
ைறவாணன் 

 
 
ய்ைமயரசு 
ய்ைமயன் 
ய்ைமயாளன் 
யதமிழன் 
யநம்பி 
யமணி 
யவரசு 
யவளவன் 
யவன் 
யன் 

 
ெத 
ெதய்வச்சிைலயன் 
ெதய்வநம்பி 
ெதய்வநாயகம் 
ெதய்வேநயன் 
ெதய்வமணி 
ெதள்ளியன் 
ெதன்ேகா 
ெதன்தமிழரசு 
ெதன்தமிழன் 
ெதன்பாண்டியன் 
ெதன் கநம்பி 
ெதன் கவரசு 
ெதன்ெமாழிக்ேகா 
ெதன்ெமாழித் ம்பி 
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ெதன்ெமாழியரசு 
ெதன்ெமாழியன் 
ெதன்ெமாழிவல்லான் 
ெதன்ெமாழிவாணன் 
ெதன்ெமாழிேவந்தன் 
ெதன்றமிழ்வாணன் 
ெதன்றல் 
ெதன்னரசு 
ெதன்னவர்ேகா 
ெதன்னவன் 
ெதன்ேவந்  
ெதன்னாடன் 
ெதன்னிைறவன் 
 
ேத 
ேதர்வண்கிள்ளி 
ேதர்வன்பாரி 
ேதர்வண்மைலயன் 
ேதர்வளவன் 
ேதவஅரசு 
ேதவநம்பி 
ேதவநாயகன் 
ேதவேநயன் 
ேதவமணி 
ேதவைமந்தன் 
ேதவன் 
ேதவாரநம்பி 
ேதன்ெசல்வன் 
ேதன்தமிழன் 
ேதனப்பன் 
ேதனமிழ்தன் 
ேதன தன் 
ேதனரசன் 
 
ெதா 
ெதாண்ைடநாடன் 
ெதாண்ைடமான் 
ெதாண்ைடயர்ேகா 
ெதாண்ைடேவந்  
ெதால்கபிலன் 
ெதால்காப்பியச்ெசம்மல் 
ெதால்காப்பியச்ெசல்வன் 
ெதால்காப்பியநம்பி 

ெதால்காப்பியன் 
ெதால்தமிழன் 
 
ேதா 
ேதாழப்பன் 
ேதாழன் 
ேதாழைமகாற்றான் 
ேதான்றல் 
ேதான்றல்ெசம்மல் 
ேதான்றி 
ேதான்றிக்ேகா 
ேதானியப்பன் 
ேதா ைடயன் 
 
ைத 
ைதயல் த்  
ைதயலப்பன் 
ைதயலரசு 
 
ந 
நக்கண்ணம்பி 
நக்கண்ணன் 
நக்கண்ணாயகன் 
நக்கீரன் 
நைக கன் 
நங்காரி 
நச்சினார்க்கினியன் 
நட்டப்ெபா மாள் 
நட்டமாடி 
நடத்தரசு 
நந்நாகன் 
நம்பி 
நம்பியாண்டார்நம்பி 
நம்பியாண்டான் 
நம்பிேவள் 
நம்ெப மாள் 
நம்மாழ்வார் 
நயனரசு 
நல்லக்கண்  
நல்லச்சன் 
நல்லசித்தன் 
நல்லசிவம்(ன்) 
நல்லண்ணன் 

நல்லதம்பி 
நல்லதமிழ் 
நல்லதமிழரசு 
நல்லதமிழன் 
நல்லந் வன் 
நல்லநாயகன் 
நல்லப்பன் 
நல்லெப மாள் 
நல்லரசன் 
நல்லான் 
நல்லியக்ேகாடன் 
நல்லிைறவன் 
நல்லிைறயன் 
நல்லினியன் 
நல்ைலயன் 
நல்ெலழில்நம்பி 
நல்ெலழிலன் 
நல்ேலாவியன் 
நலங்கிள்ளி 
நள்ளி 
நற்கிள்ளி 
நற்ேகா 
நற்சித்தன் 
நற்ெபாலிவன் 
நற்றமிழ்ச்ெசம்மல் 
நற்றமிழ்ச்ெசல்வன் 
நற்றமிழ்நம்பி 
நற்றமிழ்நாயகன் 
நற்றமிழரசு 
நற்றமிழன் 
நற்ேறவன் 
ந மணத்தான் 
நன்மாறன் 
நன் ல்ைலவாணன் 
நன்னம்பி 
நன்னன் 
நன்னன்நம்பி 
நன்னாகன் 
நன்னாயகன் 
நன்னாவன் 
 
நா 
நாகநம்பி 
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நாகப்பன் 
நாகரசன் 
நாகன் 
நாைகயன் 
நாஞ்சில்நாடன் 
நாஞ்சில்மைலயன் 
நாஞ்சில்வளவன் 
நாஞ்சிற்ெபா நன் 
நாயகன் 
நாவரசன் 
நாவரசு 
நாவலந்தீவன் 
நாவலர்நம்பி 
நாவலன் 
நாேவந்தர் 
நாேவந்தன் 
நா க்கரசன் 
நா க்கரசு 
நான்மைற 
நான் கன் 
நான்மாடகூடலான் 
நான்மைற நாயகன் 
 
நி 
நிகரிலி 
நித்தலின்பன் 
நித்திலன் 
நியமங்கிழார் 
நிலவரசு 
நிலவரசன் 
நிலவன் 
நில ச்ெசல்வன் 
நிலாேவந்தன் 
நிைறகுணன் 
நிைறச்ெசல்வன் 
நிைறத்தமிழ் 
நிைறத்தமிழ்ச்ெசம்மல் 
நிைறத்தமிழ்ச்ெசல்வன் 
நிைறதமிழரசு 
நிைறெநஞ்சன் 
நிைறமணி 
நிைறமணியன் 
நிைறமதி 

நிைறமதியரசு 
நிைறமதியன் 
நிைறெமாழி 
நிைறெமாழிச்ெசல்வன் 
நிைறெமாழித்தமிழன் 
நிைறெமாழிநாவன் 
நிைறெமாழியரசு 
நிைறெமாழியன்பன் 
 
நீ 
நீலக்கடலன் 
நீலக்குயிலன் 
நீலக்ெகாடி ைடயான் 
நீலமயிலன் 
நீல கிலன் 
நீலவானன் 
நீலன் 
நீறணிந்தான் 
 
ெந 
ெநடிேயான் 
ெந ங்ைகேவள் 
ெந ங்கிள்ளி 
ெந ஞ்ெசழியன் 
ெந ஞ்ேசரல் 
ெந ஞ்ேசரலாதன் 
ெந ம்பல்லியாதன் 
ெந மாவளவன் 
ேந மாறன் 
ெந மானஞ்சி 
ெந ேவள் 
ெந ேவலாதன் 
ெந ேவளாதன் 
ெநய்தல்அரசு 
ெநய்தற்கிழான் 
ெநறற்ேகா 
ெநறி டி 
ெநறி டியார் 
ெநறியரசு 
 
ெநா 
ெநாச்சிநியமங்கிழார் 
 

ேந 
ேநர்ைம ள்ளன் 
ேநர்ைமயன் 
ேநரியர்ேகான் 
ேநர்வழிக்ெகாண்டான் 
 
ப 
பஃ ளியரசு 
பக்கு க்ைக நன்கணியன் 
பகலவன் 
பகுத்தறிவன் 
பச்ைசயப்பன் 
பசுைமத்தாயகன் 
பண்ணரசன் 
பண்ணன் 
பண்தமிழன் 
பண்பரசன் 
பண்பழகன் 
பண்ெபழிலன் 
பரங்குன்றன் 
பரணன் 
பரிதி 
பரிதிச்ெசல்வன் 
பரிதிமாறன் 
பரிதிவளவன் 
பறம்பன் 
பறம் மைலயான் 
பன்னீர்ெசல்வன் 
பன்னீரரசு 
பனம்பாரனன் 
பனம் மாைலயன் 
பனிநிலவன் 
பனிநீரன் 
பனிமைலயரசு 
பனிமைலயன் 
பரம்ெபா ளாளன் 
 
பா 
பாச்ெசல்வன் 
பாண்டியன் 
பாணன் 
பாரி 
பாரிமன்னன் ெந  
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பாரிவள்ளல் 
பாரிேவள் 
பால்நிலவன் 
பால்மதியன் 
பாவண்ணன் 
பாவரசு 
பாவலர் 
பாவலர்ேகா 
பாவலர்ெசம்மல் 
பாவலர்நம்பி 
பாவலேர  
பாவலன் 
பாவளவன் 
பாவாணன் 
பாவிைசக்ேகா 
பாெவாளி 
பாட் ைடேயான் 
 
பி 
பித்தன் 
பிட்டன் 
பிட்டங்ெகாற்றன் 
பிைறச்ெசல்வன் 
பிைறசூடி 
பிைறநிலவன் 
பிைறேநயன் 
பிைறயழகன் 
பிைறெயழிலரசன் 
பிைறெயழிலன் 
 
 
கழ்ஞாயி  
கழ்நிலவன் 
கழரசன் 
கழரசு 
கேழந்தி 
கழ்ெகாண்டான் 
கெழாளி 
தியவன் 
மதியன்  
ைமச்சித்தன் 
ைமெநஞ்சன் 
ைமப்பாடகன் 

ைமப்பித்தன் 
ைமமணி 
ைமவி ம்பி 
ைமயன் 

ரட்சிப்பா 
ரட்சிப்பாவலன் 
ரட்சிப்பாேவந்தன் 
ல்லி 
லவர் 
லவர்க்கினியன் 
லவரன்பன் 
லவன் 
லிக்ெகாடி ைடயான் 
லித்ேதவன் 
லீ ர்நம்பி 
லி ரன் 
லி ைடயான் 
னல்நாடன் 

 
 
ங்கண்ணன் 
ங்க த்திைரயன் 
ங்கவினன் 
ங்குன்றவாணன் 
ங்குன்றன் 
தப்பாண்டியன் 
ம்ெபாழிலன் 
மகன் 
மணி 
லித்ேதவன் 
வண்ணன் 
வரசன் 
வழகன் 
ேவந்தன் 
ந்ேதாட்டத்தான் 
ெவழிலன் 
மலரான் 

 
ெப 
ெபரியக ப்பன் 
ெபரியண்ணன் 
ெபரியநம்பி 
ெபரியநாயகன் 

ெபரியெப மாள் 
ெபரியார்நம்பி 
ெபரியார்ேநயன் 
ெபரியார்ேவங்ைக 
ெபரியாரடியான் 
ெபரியாரன்பன் 
ெபரியாழ்வான் 
ெபரியான் 
ெப ங்கண்ணன் 
ெப ங்கிள்ளி 
ெப ங்குன் ர்க்கீழார் 
ெப ங்கீரன் 
ெப ங்ேகாக்கிள்ளி 
ெப ஞ்சாத்தான் 
ெப ஞ்சித்திரச்ெசல்வன் 
ெப ஞ்சித்திரேநயன் 
ெப ஞ்சித்திரன் 
ெப ஞ்ேசரல் 
ெப ஞ்ேசரலாதன் 
ெப ஞ்ேசரலி ம்ெபாைற 
ெப ஞ்ேசாழன் 
ெப ந்தைக 
ெப ந்தச்சன் 
ெப ந்தைலச்சாத்தான் 
ெப ந்ேதவன் 
ெப நற்கிள்ளி 
ெப நாகன் 
ெப ம்ப மன் 
ெப ம்ேபரரசு 
ெப மைலயன் 
ெப வ தி 
ெப வளத்தான் 
ெப ைடயார் 
 
ேப 
ேபகன் 
ேபர்ெபரியான் 
ேபரம்பலவன் 
ேபரரசன் 
ேபராளன் 
ேபெரயினி 
ேபரைரயன் 
ேபரறிவன் 
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ேபரறிவாளன் 
ேபரறி ச்ெசல்வன் 
ேபரறி ச்ெசம்மல் 
ேபரறி நம்பி 
ேபரின்பன் 
ேபராற்றலன் 
ேபரின்ப ைடயான் 
 
ைப 
ைபந்தமிழ்ச்ெசல்வன் 
ைபந்தமிழரசன் 
ைபந்தமிழன் 
 
ெபா 
ெபாகுட்ெடழினி 
ெபாதிைகக்கண்ணன் 
ெபாதிைகச்ெசல்வன் 
ெபாதிைகநம்பி 
ெபாதிைகநாடன் 
ெபாதிைகநாயகன் 
ெபாதிைகமைலயன் 
ெபாதிைகயரசு 
ெபாதிைகவாணன் 
ெபாதியக்குன்றன் 
ெபாதியநம்பி 
ெபாதியநாயகன் 
ெபாதியெவற்பன் 
ெபாதியேவந்தன் 
ெபாதியன் 
ெபா ம்பன் 
ெபா மைலயன் 
ெபா ைமஉள்ளத்தான் 
ெபா ைமநம்பி 
ெபா ைமநாயகன் 
ெபா ைமெநஞ்சன் 
ெபா ைமமணி 
ெபா ைமயன் 
ெபா ைடைமயன் 
ெபாய்ைகயரசு 
ெபாய்யாதப்பன் 
ெபாய்யாெமாழி 
ெபாய்யிலாெமய்யன் 
ெபா நன் 

ெபா ைநயரசு 
ெபா ைநச்ெசம்மல் 
ெபா ைநச்ெசல்வன் 
ெபா ைநத்தங்கம் 
ெபா ைநமணி 
ெபாழிலன் 
ெபாற்குன்றன் 
ெபாற்ைகப்பாண்டியன் 
ெபாற்ேகா 
ெபாற்ெசல்வன் 
ெபாற்ச்ெசல்வன் 
ெபாற்ெசழியன் 
ெபாற்பாண்டியன் 
ெபாைறயன் 
ெபான்கண்ணன் 
ெபான்ேசரன் 
ெபான்ேசாழன் 
ெபான்ெநஞ்சன் 
ெபான்மனச்ெசம்மல் 
ெபான்மனச்ேசரன் 
ெபான்மனச்ேசாழன் 
ெபான்மனப்பாண்டியன் 
ெபான்மனன் 
ெபான் டி 
ெபான்வண்ணன் 
ெபான்ேவந்தன் 
ெபான்னடியான் 
ெபான்னப்பன் 
ெபான்னம்பலம் 
ெபான்னரசு 
ெபான்னழகன் 
ெபான்னன் 
ெபான்னிநாடன் 
ெபான்னியின்ெசல்வன் 
ெபான்னிவளநாடன் 
ெபான்னிவளவன் 
ெபான்ைனயன் 
 
ேபா 
ேபாற்றிச்ெசல்வன் 
ேபாற்றியடியான் 
ேபாற்றியப்பன் 
ேபாற்றியரசு 

ேபாற்றியன் 
 
ம 
மகிழ்ேகா 
மகிழ்ச்சியன் 
மகிழ்நன் 
மகிழ்ரசன் 
மகிழ்வரசன் 
மகிழ்வாணன் 
மகிழ்வழகன் 
மணிவாளன் 
மணிமைல 
மணிமைல 
மணிமாறன் 
மணி டியன் 
மணிெமாழியன் 
மணிவண்ணன் 
மணிேவலன் 
மணிேவள் 
மதனன் 
மதியரசன் 
மதியழகன் 
மதியன்பன் 
மதிெயாளி 
மதிவாணன் 
ம ைரவீரன் 
மயில்வாணன் 
மயிலன் 
மயிைலநம்பி 
மயிைலநாயகன் 
மயிைலவாணன் 
ம தப்பன் 
ம தவாணன் 
ம தன் 
ம  
ம பாண்டியார் 
ம ைதயன் 
ம ந்தன் 
மல்லப்பன் 
மல்லன் 
மல்ைலக்கிழார் 
மல்ைலயர்க்ேகான் 
மல்ைலயன் 
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மலர்மன்னன் 
மலரரசன் 
மலரவன் 
மலரன்பன் 
மைலநம்பி 
மைலயப்பன் 
மைலயமான் 
மைலயரசன் 
மைலயன் 
மைலயைரயன் 
மைலவாணன் 
மழகளிறன் 
மழவைரயன் 
மழவர்ேகா 
மழைலவி ம்பி 
மைழச்ெசல்வன் 
மைழேநயன் 
மைழச்ெசல்வன் 
மைழேநயன் 
மைழ கிலன் 
மைழவண்ணன் 
மைழவளவன் 
மைழவி ம்பி 
மள்ளன் 
மறமணி 
மறவர்ெசம்மல் 
மறவன் 
மறேவங்ைக 
மைறத்தைலவன் 
மைறக்காடன் 
மைறமைலயான் 
மைறெபா ளான் 
மன்றவாணன் 
மன்றன் 
மன்னர்மன்னன் 
மன்னன் 
மனவளவரசு 
மனவளவன் 
மனவளன் 
 
மா 
மாகுன்றன் 
மாக்ேகாைத 

மாக்ேகாைத 
மாங்கனிச்ெசம்மல் 
மாங்காடன் 
மாங்குடிக்கிழார் 
மாங்குடிம தன் 
மாசாத் வன் 
மாசிலன் 
மாசிலாநம்பி 
மாசிலாநாயகன் 
மாசிலாமணி 
மாசிவன் 
மாண்பன் 
மாணிக்கச்ெசல்வன் 
மாணிக்கம் 
மாணிக்கமைலயன் 
மாணிக்கமைலயான் 
மாதிறத்தன் 
மாேதவன் 
மாந்தேநயன் 
மாப்பிதிரி 
மாம் தன் 
மாமல்லன் 
மாமலேரான் 
மாமன்னன் 
மா லன் 
மாயவன் 
மாேயான் 
மாரி 
மாரி த்  
மாரியண்ணன் 
மாரியப்பன் 
மாலன் 
மாலிைறவன் 
மாைலமதியன் 
மாவடியான் 
மாவளத்தான் 
மாவளவன் 
மாவீரன் 
மாைழமணி 
மாறன் 
மாறன்பாண்டியன் 
மாறன்வ தி 

மானேமந்தி 
மானவீரன் 
மார்கழி வன் 
 
மீ 
மீளி 
மீன்ெகாடியான் 
மீன்மணியன் 
மீனரசு 
மீனவஆரசு 
மீனவச்ெசம்மல் 
மீனவச்ெசல்வன் 
மீனவமன்னன் 
மீனவன் 
மீனளக்கடலன் 
 

 
கில்கண்ணன் 
கில்ெசம்மல் 
கில்ெசல்வன் 
கில்நம்பி 
கில்நாயகன் 
கில் கன் 
கில்வண்ணன் 
கிலரசன் 
கிலன் 
டிெகாண்டான் 
டிநாகன் 
டியரசன் 
த்தண்ணல் 
த்தண்ணன் 
த்தப்பன் 
த்தமிழ் 
த்தமிழ்க்ேகா 
த்தமிழ்ச்ெசம்மல் 
த்தமிழ்ச்ெசல்வன் 
த்தமிழ்நம்பி 
த்தமிழ்நாயகன் 
த்தமிழ்த்ேதவன் 
த்தமிழ்மணி 
த்தமிழ்ேவந்  
த்தமிழரசு 
த்தமிழன் 
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த்தழகன் 
த்தறிவன் 
த் க்குமரன் 
த் க்ேகா 
த் ச்ெசல்வன் 
த் ச்ேசரன் 
த் ச்ேசாழன் 
த் நாயகன் 
த் ப்பாண்டியன் 
த் மாணிக்கம் 
த் மாணிக்கம் 
த் மாரி 
த் வீரன் 
த் ேவலன் 
த்ெதழிலன் 
த்ைதயன் 
தன்ெமாழியன் 
குன்றநம்பி 
குன்றநாயகன் 
குன்ற ைடயான் 
குன்றவாணன் 
குன்றன் 
ெமாழியன் 

ம் டிச்ேசாழன் 
ம் டியன் 
கப்பன் 
கேவள் 
கன் 
குேசரன் 
குேசாழன் 
குபாண்டியன் 
ெகழிலன் 
ைகயன் 
ெகாளி 
ேகாவியன் 

ல்ைலத்தமிழன் 
ல்ைலநாடன் 
ல்ைலவாணன் 
ன்ேனற்றநம்பி 
னி 
னியப்பன் 
னியன் 

னிேவலன் 
ைனவன் 

 
 
த்தவன் 
தைரயன் 
ைரச்ெசல்வன் 
ைரமணி 
ைர த்  
ைரயன் 

லவன் 
லன் 
ேவந்தன் 

 
ெம 
ெமய்க்கண்டார் 
ெமய்ப்ெபா ள்நம்பி 
ெமய்ப்ெபா ள் நாயகன் 
ெமய்ப்ெபா ளரசன் 
ெமய்ப்ெபா ளறிவன் 
ெமய்ப்ெபா ளன் 
ெமய்மைறயன் 
ெமய்ம்ைமப்ெபாழிஞன் 
ெமய்ம்ைமயரசு 
ெமய்ம்ைமயன் 
ெமய்ைமயன்பன் 
ெமய்ெமாழிக்கண்ணன் 
ெமய்ெமாழிச்ெசல்வன் 
ெமய்ம்ெமாழிநம்பி 
ெமய்ம்ெமாழிநாயகன் 
ெமய்ம்ெமாழியன் 
ெமய்யப்பன் 
ெமய்யரசு 
ெமய்யழகன் 
ெமய்யறிவன் 
ெமய்யறி நம்பி 
ெமய்யறி மகிழ்நன் 
ெமய்யன் 
ெமய்யன்பன் 
ெமய்வளவன் 
ெமய்வாணன் 
ெமன்ைமெமாழியன் 
ெமன்ைமயன் 

 
ேம 
ேமன்ைமச்ெசல்வம் 
ேமன்ைமநம்பி 
ேமன்ைமநாயகன் 
ேமன்ைமயரசு 
ேமன்ைமயன் 
ேமன்ைமயன்பன் 
 
ெமா 
ெமாய்ம்பரசு 
ெமாய்ம்பறிவன் 
ெமாய்ம்பன் 
ெமாய்ம்  
ெமாழிக்கரசன் 
ெமாழிச்ெசல்வன் 
ெமாழியரசு 
ெமாழியழகன் 
ேமா 
ேமாசிக்கீரன் 
ேமாசிச்சாத்தன் 
 
யா 
யாழ்வளவன் 
யாழ்வல்லான் 
யாழ்வாணன் 
யாழிைசஅறிவன் 
யாழிைசஏந்தல் 
யாழிைசச்ெசல்வன் 
யாழிைசமணி 
யாழிைசமணி 
யாழிைசவாணன் 
 
வ 
வஞ்சிக்ேகா 
வஞ்சிக்ேகான் 
வஞ்சிநாடன் 
வஞ்சிேவந்தன் 
வட லத்தான் 
வடமைலயன் 
வடேவங்கடவன் 
வடிவம்பலவன் 
வடிவழகன் 
வடிவழகியநம்பி 
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வடி ைடச்ெசல்வன் 
வடி ைடநம்பி 
வடிேவலன் 
வண்ணநிலவன் 
வண்ணமதியன் 
வண்ண த்  
வண்ணன் 
வணங்கா டி 
வயவன் 
வயிரக்கண்ணன் 
வயிரச்ெசம்மல் 
வயிரச்ெசல்வன் 
வயிரெநஞ்சன் 
வயிரமதி 
வயிர த்  
வயிரெமாழி 
வயிரவன் 
வயிரேவலன் 
வல்லத்தரசு 
வல்லரசு 
வல்லைரயன் 
வல்லவன் 
வல்லாளன் 
வல்லான் 
வல்லிக்கண்ணன் 
வல்வில்ேலாரி 
வ தி 
வள்ளியப்பன் 
வள் வஅரசு 
வள் வச்ெசம்மல் 
வள் வச்ெசல்வன் 
வள் வநம்பி 
வள் வேநயன் 
வள் வப்ேபரரசு 
வள் வர் 
வளங்ேகா 
வளவன் 
வளனரசன் 
வளனரசு 
வன்பரணன் 
 
வா 
வாட்டாற் நம்பி 

வாட்டாற் நாயகன் 
வாட்டாற்ெறழினி 
வாைகச்ெசம்மல் 
வாைகச்ெசல்வன் 
வாைகசூடி 
வாைகயரசு 
வாைகேவந்தன் 
வாய்ைமயன் 
வாலறிவன் 
வாலிேயான் 
வாலிைழப்பாகன் 
வாழ் னி 
வாழ்வரசன் 
வான்நிலவன் 
வான்மைழச்ெசல்வன் 
வான்மைழநம்பி 
வான் கிலன் 
வான்வளத்தன் 
வான்ெவளியன் 
வானமாமைல 
வானரசு 
வாவரம்பன் 
வானவன் 
 
வி 
விச்சிக்ேகான் 
வி தைல 
வி தைலக்கனல் 
வி தைலேவட்பன் 
விண்ணரசு 
விண்ணன் 
விண்ெவளிச்ெசம்மல் 
விண்ெவளியரசு 
விண்ெவளியன் 
வில்லழகன் 
வில்லவன் 
வில்லவன்ேகா 
வில்லவன்ேகாைத 
வில்லாளன் 
வில்லியாதன் 
வி ப்பைரயன் 
வி மியன் 
விைனவல்லான் 

 
வீ 
வீரச்சிவன் 
வீரச்ெசம்மல் 
வீரச்ெசல்வன் 
வீரச்ேசரன் 
வீரச்ேசாழன் 
வீரண்ணன் 
வீரநம்பி 
வீரநாயகன் 
வீரப்பன் 
வீரப்பாண்டியன் 
வீரப்ெபா மாள் 
வீரமணி 
வீரமா னி 
வீர த்  
வீரவல்லவன் 
வீரவள் வன் 
வீரவாணன் 
வீரன் 
வீராண்டான் 
வீைரயன் 
 
ெவ 
ெவட்சிசூடி 
ெவண்ெகாற்றன் 
ெவண்ேகா 
ெவண்ணரசு 
ெவண்நிலவன் 
ெவண்மனியன் 
ெவண்மதிச்ெசல்வன் 
ெவண்மதியன் 
ெவய்ேயான் 
ெவய்யிேலான் 
ெவள்ைளக்குடிநாகன் 
ெவள்ளிமைல 
ெவள்ளிமைலயன் 
ெவள்ைளநிலவன் 
ெவள்ைளமாறன் 
ெவள்ைள த்  
ெவயின் 
ெவளிமான் 
ெவள்ளியம்பலவன் 
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ெவற்பன் 
ெவற்றி 
ெவற்றிஅரசன் 
ெவற்றிஅழகன் 
ெவற்றிக்கண்ணன் 
ெவற்றிக்கூத்தன் 
ெவற்றிெகாண்டான் 
ெவற்றிச்ெசம்மல் 
ெவற்றிச்ெசல்வன் 
ெவற்றிச்ெசழியன் 
ெவற்றிநம்பி 
ெவற்றிநாயகன் 
ெவற்றிமணி 
ெவற்றிமதி 
ெவற்றிெமாழி 
ெவற்றியரசு 
ெவற்றிவாணன் 
ெவற்றிேவந்தன் 
ெவற்றிேவலன் 
ெவற்றிேவள் 
ெவற்றிேவற்ெசழியன் 
ெவன்றி 
 
ேவ 
ேவங்கடங்கிழான் 
ேவங்கடத்தான் 

ேவங்கடநாடன் 
ேவங்கடம் 
ேவங்கடமைலயான் 
ேவங்கடவன் 
ேவங்ைகயன் 
ேவங்ைகவீரன் 
ேவங்ைகேவந்தன் 
ேவட்பன் 
ேவந்தன் 
ேவம்பரசன் 
ேவம்பரசு 
ேவம்பன் 
ேவம்  
ேவம் மாைலயன் 
ேவம்ைபயன் 
ேவல்மணி 
ேவலப்பன் 
ேவலரசன் 
ேவலவன் 
ேவலன் 
ேவைலயன் 
ேவழச்ெசல்வன் 
ேவழநம்பி 
ேவழேவந்தன் 
ேவழன் 

ேவள் 
ேவள்எவ்வி 
ேவனில்ேவந்  
ேவனிலரசன் 
ேவனிலான் 
ேவனிற்ேகா 
 
ைவ 
ைவைகச்ெசல்வன் 
ைவயத்தரசு 
ைவயநம்பி 
ைவயவன் 
ைவையச்ெசம்மல் 
ைவையச்ெசல்வன் 
ைவையத்தங்கம் 
ைவையத் ைர 
ைவையத் ைறயன் 
ைவையநம்பி 
ைவையநாடன் 
ைவையநாயகன் 
ைவையயரசு 
ைவையவளவன் 
ைவையேவந்  
ைவையேவள் 

 
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. 
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