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Bharathiyar Aathichoodi Recital  

பாரதியாரின் ஆத்திச்சூடி ஒப்பித்தல் 
 
 

Level/நிலை: 2 

Age Group/வயது: 5 
 
 

 

Instructions: 
Participant will be reciting from the given 30 Aathichoodi. Winner 
recites the most. 
 

வழிமுலை: 

குழந்லதகள் கீழழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ள 30 

ஆத்திச்சூடிகளிைிருந்து ஒப்பிக்க ழவண்டும். அதிகம் 
ஒப்பிப்பவர் கவற்ைி கபற்ைவர். 
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பாரதியாரின் ஆத்திச்சூடி: 
 

1. அசச்ம் தவிர ்

விளக்கம்: பயம் க ொள்ளொதே. 

Transliteration: Achcham thavir Meaning: Remove fear. 

 

 

2. ஆண்மம தவறேல் 

விளக்கம்: (மன)வலிமம இழ ் ொதே. 

Transliteration: Aanmai thavarel. Meaning: Do not lose your strength of mind (to bear 
pain with courage) 

 

 

3. இமளத்தல் இகழ்சச்ி 

விளக்கம்: த ொரவ்மைேல், பின்னமைேல் இ ழ்வேற்கு உரியது. 

Transliteration: Ilaiththal igazhchi. Meaning: To lag behind (an enemy), to yield in a 
fight, to grow tired...all these are to be condemned. 

 

 

4. ஈமக திேன் 

விளக்கம்: பிறர ்்கு க ொடுே்ேமல மனதில் க ொள். 

Transliteration: Eegai thiran. Meaning: Have the mind to help others. 

 

 

5. உடலிமன உறுதி சசய் 

விளக்கம்: உைம்மப திைமொ  மவேத்ு ் க ொள். 

Transliteration: Udalinai urudhi sei. Meaning: Strengthen your body. 
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6. ஊண்மிக விரும்பு 

விளக்கம்: உணவு உண்ண விருப்பம் க ொள். 

Transliteration: Oonmiga virumbhu Meaning: Have the desire to eat. 

 

 

7. எண்ணுவது உயரவ்ு 

விளக்கம்: எண்ணம் உயரவ்ொ  இரு ் தவண்டும். 

Transliteration: Ennuvadhu uyarvu Meaning: Have a high thinking. 

 

 

8. ஏறு ற ோல் நட 

விளக்கம்: எருது தபொல் மிடு ் ொ  நை (நிமிரந்்து க ல் ) 

Transliteration: Yerupol nada Meaning: Walk with pride. 

 

 

9. ஐம்ச ோறி ஆட்சி சகோள் 

விளக்கம்: ஐம் புலமனயும் அை ்கி ஆள். 

Transliteration: Aimpori aatchi kol. Meaning: Control your five senses. 

 

 

10. ஒே்றுமம வலியமோம் 

விளக்கம்: ஒற்றுமமதய வலிமமயொகும். 

Transliteration: Otrumai valiyamaam. Meaning: Unity is strength. 
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11. ஓய்தல் ஒழி 

விளக்கம்: (மனமும், உைம்பும் )ேளரொதே. 

Transliteration: Oidhal ozhi. Meaning: Do not lose courage. 

 

 

12. ஔடதம் குமே 

விளக்கம்: மருந்மே (நொடுவமே ்) குமற. 

Transliteration: Awdadham kurai. Meaning: Let the medications be to the minimum. 

 

 

13. கே்ே சதோழுகு 

விளக்கம்: (நீ)  ற்றமேப் பின்பற்று. 

Transliteration: Katradhu ozhugu. Meaning: Practice the good you have learnt. 

 

 

14. கோலம் அழிறயல் 

விளக்கம்:  ொலே்மே வீணொ ் ொதே. 

Transliteration: Kaalam azhiyel. Meaning: Don't waste your time. 

 

 

15. கிமள ல தோங்றகல் 

விளக்கம்: எவ்வம ப் பிரிமவயும்  கி ் ொதே. 

Transliteration: Kilai pala thaangel. Meaning: Don't tolerate the partition of any kind. 
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16. கீறழோரக்்கு அஞ்றசல் 

விளக்கம்: கீழொன எண்ணம் உமைதயொரிைம் பயம் க ொள்ளொதே. 

Transliteration: Keezhorkku anjel. Meaning: Do not fear those people with mean 
behavior. 

 

 

17. குன்றேன நிமிரந்்து நில் 

விளக்கம்: மமல தபொல் நிமிரந்்து நில். 

Transliteration: Kunrena nimirndhu nil. Meaning: Stand unmoved like a mountain. 

 

 

18. கூடித் சதோழில் சசய் 

விளக்கம்: கூடிே் கேொழில் க ய்ேல் நன்மமயொகும். 

Transliteration: Koodi thozhil sei. Meaning: Form groups in doing work. 

 

 

19. சகடு ் து றசோரவ்ு 

விளக்கம்: பிறர ்்கு தீங்கிமழப்பது இழு ்கு. 

Transliteration: Keduppadhu sorvu. Meaning: Causing harm to others is wrong. 

 

 

20. றகட்டிலும் துணிந்து நில் 

விளக்கம்: வறுமமயிலும், நஷ்ைே்திலும், அழிவிலும், மேரியமொ  இரு. 

Transliteration: Kettilum thunindhu nil. Meaning: Stand tall even at the time of adversities. 
(ruin, poverty, loss) 
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21. மகத்சதோழில் ற ோே்று 

விளக்கம்: ம ேக்ேொழிமல பொது ொப்பு க ய், தபொற்று, விரும்பு. 

Transliteration: Kai thozhil potru. Meaning: Like, protect and praise cottage (industry) 

 

 

22. சகோடுமமமய எதிரத்்து நில் 

விளக்கம்: தீமம,  ்ரூரம், அநீதி, மன ் த ொணமல எதிரே்்து நில். 

Transliteration: Kodumaiyai edhirththu nil. Meaning: Stand against evil, injustice, cruelty and 
crookedness. 

 

 

23. றகோல்மகக் சகோண்டு வோழ் 

விளக்கம்: பொர பை ்ேக்ேொடு இரு ் ொதே. 

Transliteration: Kol kai kondu vaazh. Meaning: Maintain justice. 

 

 

24. கவ்வியமத விறடல் 

விளக்கம்: நல்லனவற்மற உன் பிடியில் இருந்து விைட்ு விைொதே. 

Transliteration: Kavviyadhai videl. Meaning: Never let go off the ones (good things) 
from your grasp. 

 

 

25. சரித்திர றதரச்ச்ி சகோள் 

விளக்கம்: நொை்டின்  ரிே்திரே்மேயும், கபரிதயொரின்  ரிமேயும் கேரிந்து க ொள். 

Transliteration: Charithira therchi kol. Meaning: Get to know the history of places and 
biographies of great people. 
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26. சோவதே்கு அஞ்றசல் 

விளக்கம்: தபய் ்கும் மரணே்திற்கும் அஞ் ொதே. 

Transliteration: Saavadharkku anjel. Meaning: Do not be afraid of ghosts/death. 

 

 

27. சிமதயோ சநஞ்சுசகோள் 

விளக்கம்: கநஞ்சில் உறுதிதயொடு இரு. 

Transliteration: Sidhaiya nenju kol. Meaning: Have a strong mind and don't let it shatter. 

 

 

28. சீறுறவோரச் ்சீறு 

விளக்கம்: கபரும் த ொபம் க ொண்டு உயிர ்மள துன்புறுே்துதவொமரப் பொரே்்து சும்மொ 

இரொதே. 

Transliteration: Seeruvor seeru. Meaning: Get angry on those who hurt other beings 
through their uncontrolled anger. (take action) 

 

 

29. சுமமயினுக்கு இமளத்திறடல் 

விளக்கம்: கபொறுப்பிமன ்  ண்டு ஓைொதே. 

Transliteration: Sumaiyinukku ilaithidel. Meaning: Do not run away from your 
responsibilities. 

 

 

30. சூரமர ் ற ோே்று 

விளக்கம்: சூரியமனப் தபொற்று. 

Transliteration: Soorarai potru. Meaning: Praise the Sun God. 

 

 

 


