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பாரதியார் �திய ஆத்திச்�� ெபா�ள் விளக்கம்
1 அச்சம் தவிர்
பயம் ெகாள்ளாேத

2 ஆண்ைம தவேறல்
மனவலிைம இழக்காேத

3 இைளத்தல் இகழ்ச்சி
பின் வாங்�தல் இகழ்வதற்� உரிய�

4 ஈைக திறன்
பிறர்க்� ெகா�த்தைல மனதில் ெகாள்

5 உடலிைன உ�தி ெசய்
உடம்ைப திடமாக ைவத்�க் ெகாள்.
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6 ஊண்மிக வி�ம்�
உண� உண்ண வி�ப்பம ்ெகாள்.

உலக நீதி விளக்கம்

7 எண்�வ� உயர்�
எண்ணம் உயர்வாக இ�க்கேவண்�ம்

8 ஏ� ேபால் நட
நிமிர்ந்� ெசல்

9 ஐம்ெபாறி ஆட்சி ெகாள்
ஐம் �லைன�ம் அடக்கி ஆள்.

10 ஒற்�ைம வலியமாம்
ஒற்�ைமேய வலிைமயா�ம.்

11 ஓய்தல் ஒழி
ேசார்�கைள நீக்�

12 ஔடதம் �ைற
ம�ந்ைத �ைற

13 கற்ற ெதா��
வாழ்க்ைகயில் கற்றைதப் பின்பற்�

14 காலம் அழிேயல்
காலத்ைத வீணாக்காேத.

15 கிைளபல தாங்ேகல்
எவ்வைகப் பிரிைவ�ம் சகிக்காேத.

16 கீேழார்க்� அஞ்ேசல்
கீழான எண்ணம் ெகாண்டவரிடம் பயம் ெகாள்ளாேத

17 �ன்ேறன நிமிர்ந்� நில்
மைலக்�ன்� ேபால் நிமிர்ந்� நில்

18 ��த் ெதாழில் ெசய்
நல்லவர்க�டன ்��த் ெதாழில் ெசய்க

19 ெக�ப்ப� ேசார்�
பிறர்க்� தீங்கிைழப்ப� இ�க்�

20 ேகட்��ம் �ணிந்� நில்
வ�ைமயி�ம் ைதரியமாக இ�

21 ைகத்ெதாழில் ேபாற்�
ைகத்ெதாழிைல வி�ம்�

22 ெகா�ைமைய எதிர்த்� நில்
தீைம த�ம் எந்த ெசயைல�ம ்எதிர்த்� நில்
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23 ேகால்ைகக் ெகாண்� வாழ்
பார பட்சம் ெகாண்� இ�க்காேத

24 கவ்வியைத விேடல்
நல்லனவற்ைற(ெசயல், சிந்தைன, ெசால்) விட்� விடாேத

ஓளைவயார் ஆத்திச்�� விளக்கம்

25 சரித்திர ேதர்ச்சி ெகாள்
நாட்�ன் சரித்திரத்ைத ெதரிந்� ெகாள்

26 சாவதற்� அஞ்ேசல்
மரணத்திற்� அஞ்சாேத

27 சிைதயா ெநஞ்�ெகாள்
உ�தியான ெநஞ்சம ்ெகாண்��

28 சீ�ேவார்ச் சீ�
மற்ற உயிர்கைள �ன்��த்�ேவாைரப் எதிர்த்� ேகாபம் ெகாள்

29 �ைமயி�க்� இைளத்திேடல்
ெபா�ப்பிைனக் கண்� பயம் ெகாள்ளாேத

30 �ரைரப் ேபாற்�
திறைமயானவைர மதித்� ேபாற்�

31 ெசய்வ� �ணிந்� ெசய்
ஒ� நல்ல ெசயைல ெசய்ய பயப்படாேத

32 ேசர்க்ைக அழிேயல்
நல்ல ேசர்க்ைகைய அழித்�விடாேத

33 ைசைகயிற் ெபா�ள் உணர்
ைசைகயில் உணர்த்�ம் விசயத்ைத ெதரிந்� ெகாள்

34 ெசால்வ� ெதளிந்� ெசால்
ெசால்லவந்தைத �ழப்பாமல் ெதளிவாக எ�த்�ச் ெசால்

35 ேசாதிடம் தைன இகழ்
நிமித்த சாஸ்திரத்ைத இகழ.்

36 ெசௗரியந் தவேறல்
வீரத்ைத விட்� விடாேத.

37 ஞமிலி ேபால் வாேழல்
அ�ைமயாக வாழாேத

38 ஞாயி� ேபாற்�
�ரியைன �தி ெசய்

39 ஞிமிெரன இன்��
நல்ல ெகாள்ைகக�டன ்நிமிர்ந்� வாழ்
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40 ெஞகிழ்வத த�ளின்
மனமகிழ்ந்� உதவி ெசய்

41 ேஞயங் காத்தல் ெசய்
அறியப்ப�ம் உண்ைமகைள பத்திரப்ப�த்�

42 தன்ைம இழேவல்
உன் இயல்பான நல்ல �ணங்கைள �ைறத்�க் ெகாள்ளாேத

43 தாழ்ந்� நடேவல்
யா�க்�ம் தாழ்ந்� ேபாகாேத.

44 தி�விைன ெவன்� வாழ்
எதைன�ம் எதிர் பார்க்காமல் உதவி ெசய்� அதன் �லம ்வ�ம் ெப�ம் பலைன ெபற்� வாழ்க

45 தீேயார்க்� அஞ்ேசல்
தீய �ணம் உைடயவர்களிடம ்அச்சம் ெகாள்ளாேத

46 �ன்பம் மறந்தி�
�ன்பங்கைள மறந்� வாழ்

47 �ற்�தல் ஒழி
ஒ�வைர�ம் பழிக்காேத

48 ெதய்வம் நீ என்� உணர்
உன்னிட�ம் ெதய்வ �ணங்கள் உண்� என்� உணர்ந்� வாழ்

49 ேதசத்ைதக் காத்தல் ெசய்
ேதச பற்�டன் இ�

50 ைதயைல உயர்� ெசய்
ெபண்கைள மதித்� ெகௗரப்ப�த்�

51 ெதான்ைமக்� அஞ்ேசல்
பழைமயான�ட நம்பிக்ைககைளக் கண்� பயந்� ெகாள்ளாேத

52 ேதால்வியிற ்கலங்ேகல்
ேதால்விைய கண்� கலக்கம் ெகாள்ளாேத

53 தவத்திைன நிதம் �ரி
நல்ல பழக்க வழக்கங்கைள தின�ம் பின்பற்�

54 நன்� க��
நல்லனவற்ைற எண்ணம் ெகாள்

55 நாெளல்லாம ்விைன ெசய்
தின�ம் நல்ல ெசயல்கைள ெசய்� பழ�

56 நிைனப்ப� ���ம்
மனதில் நிைனத்த� நிைறேவ�ம்

57 நீதி �ல் பயில்
நீதி �ல் ப�த்�, நியாயம் ஒ�க்கத்ேதா�, மற்றவர்க்� நல்ல வழிகாட்�யாக�ம் இ�.



58 �னி அள� ெசல்
எதைன�ம் �ர்ந்� பார்த்� வாழ கற்�க்ெகாள்

59 �லிைன ப�த்�ணர்
ப�க்�ம் �ல்கைள ஆராய்ந்� அறிந்� ெகாள்.

60 ெநற்றி ��க்கிேடல்
ேதைவயில்லாத எரிச்ச�ம் ேகாப�ம ்ெகாள்ளாேத

61 ேநர்படப் ேப�
எைத�ம் �ற்றி வைளத்� ேபசாமல், ேநர�யாகப் ேப�

62 ைநயப் �ைட
தீய ெசயல்கைள�ம,் எண்ணங்கைள�ம் அ�த்� ெநா�க்�.

63 ெநாந்த� சா�ம்
மனச் ேசார்� ெகாண்டால் பாதிப்� ெகால்�ம்

64 ேநாற்ப� ைகவிேடல்
விரதங்கள் பின்பற்�வைத ைக விேடல்

65 பணத்திைனப் ெப�க்�
பணத்திைன ேசகரித்� ேவண்�ேவார்க்� உதவி ெசய்

66 பாட்�னில் அன்�ெசய்
இைசேய உலக ெமாழியாம். பாடல்களினால் பக்தி�ம் அன்� ெசய்

67 பிணத்திைனப் ேபாற்ேறல்
மற்றவர்களின் உணர்�கைள மதிக்காத்தவர்கைள, �தி ெசய்யாேத.

68 பீைழக்� இடம் ெகாேடல்
�ன்பத்திற்� இடம ்ெகா�க்காேத

69 �தியன வி�ம்�
�திய நன்ைம த�ம ்மாற்றங்கைள வி�ம்�

70 �மி இழந்திேடல்
நம் ெசாந்த நாட்ைட இழந்�, அ�ைமயாக இராேத

71 ெபரிதி�ம் ெபரி� ேகள்
நம� நல்ல எண்ணங்கைள ெகாண்� இைறவனிடம் அந்த ேபரின்பச் ெசாத்ைத ேகள்.

72 ேபய்க�க்� அஞ்ேசல்
ேபய் ேபால் ெகா�ர �ணம் உள்ள மனிதர்க�க்� அஞ்சாேத

73 ெபாய்ம்ைம இகழ்
ேவஷம் ேபா�ம ்ெபாய்யான மனிதர்கைள, நிந்ைத ெசய்.

74 ேபார்த்ெதாழில் பழ�
தற்காப்� ெதரிந்� ெகாள்

75 மந்திரம் வலிைம
நல்ல எண்ணங்க�டன் தி�ம்ப தி�ம்ப நாம் ��ம ்வார்த்ைதகளால் அச்ெசயல் வலிைம ெப�ம்.



இங்� மந்திரம ்என்ப� நல்ல எண்ணத்�டன் நாம் ��ம் நல் வார்த்ைதகள் ஆ�ம்.

76 மானம் ேபாற்�
எந்த காரணதிற்காக�ம,் தன்மானத்ைத இழந்� விடாேத

77 மி�ைமயில் அழிந்திேடல்
உன் வாழ்க்ைகைய வ�ைமைய�ம் �ன்பத்ைத�ம் எண்ணி இழந்� விடாேத

78 மீ�மா� உணர்ந்� ெகாள்
மனச் ேசார்வினால் அமிழ்ந்� ேபாகாமல், மீண்� வா

79 �ைனயிேல �கத்� நில்
�ணிேவா� �ன்ேன இ�

80 �ப்பி�க்� இடம் ெகாேடல்
தம்மி�ம் ெபரிேயாரிடம ்பணி�டன் நடந்� ெகாள்

ஓளைவயார் ஆத்திச்�� விளக்கம்

81 ெமல்லத் ெதரிந்� ெசால்
ஒ� விஷயத்ைத ஆராய்ந்� ெதரிந்� ேப�

82 ேமழி ேபாற்�
விவசாயத்ைத மதித்� வாழ்

83 ெமாய்ம்�றத் தவம் ெசய்
மனவலிைமேயா� இ�க்க பழ�

84 ேமானம் ேபாற்�
இடம் அறிந்� ெமௗனம ்கைடபி�

85 ெமௗட்�யந ்தைனக் ெகால்
உன் அறிவால் அறியாைமைய ஒழி

86 யவனர் ேபால் �யற்சி ெகாள்
ஊக்கத்�டன் �யற்சி ெசய்

87 யாவைர�ம ்மதித்� வாழ்
எல்லா உயிரினிடத்�ம் அன்�ம் மதிப்ேபா�ம ்வாழ்க

88 ெயௗவனம ்காத்தல் ெசய்.
எப்ேபா�ம் ����ப்பாக�ம் இளைமயாக�ம் இ�

89 ரஸத்திேல ேதர்ச்சிெகாள்
மனக்கிளர்ச்சியில் இ�ந்� ெதளிவைடந்� ெகாள்

90 ராஜஸம் பயில்
அதிகமாக பி�த்த ெசயைல பயின்� ேதர்ச்சி ெகாள்

91 ரீதி தவேறல்
நிைல தவறாமல் வாழ்
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92 �சி பல ெவன்� உணர்
ஐம்�லன்களின ்அடக்கி ெவல்க

93 �பம் ெசம்ைம ெசய்
உன்�ைடய உண்ைமயான நல்ல �ணங்கைள இன்�ம் உயர்வாக இ�க்க ெசம்ைம ப�த்திக் ெகாள்

94 ேரைகயில் கனி ெகாள்
நியாயமான �யற்சிக்� �ட்�க்கட்ைடப ்ேபா�பவர் ேகாவம் ெகாள்

95 ேராதனம் தவிர்
அ�ைகைய நீக்�

96 ெரௗத்ரம் பழ�
ேகாவத்ைத அடக்கி ஆள். நல்ல விஷயங்க�க்காக ேகாபம் ெகாள்

97 லவம் பல ெவள்ளமாம்
சி��ளி ெப�ெவள்ளம்

98 லாவகம் பயிற்சி ெசய்
பழக்கேம ேதர்ச்சிைய ெகா�க்�ம்

99 லீைல இவ்�ல�
உலகம் ஒ� விைளயாட்� களம்

100 (உ)�த்தைர இகழ்
உேலாபி — க�மிைய க�ந்� இகழ்

101 (உ)ேலாக�ல் கற்�ணர்
உலகில் அைனத்� ெமாழிகளி�ம ்உள்ள நல்ல �ல்கைள கற்� அறிந்� ெகாள்

102 ெலௗகிகம ்ஆற்�
உலக நியதிகைள�ம ்கடைமகைள�ம ்பின்பற்�

103 வ�வைத மகிழ்ந்�ண்
கிைடத்தைத ஏற்�க் ெகாள்

104 வான �ல் பயிற்சி ெகாள்
ஆகாய ேகாள்கைளப் பற்றி ெதரிந்� ெகாள் (வானவியல் சாஸ்திரம் ெதரிந்� ெகாள்)

105 விைதயிைனத் ெதரிந்� இ�
விைதயிைன, அதன் ப�வ காலங்க�க்� ஏற்ப பயிரி�

106 வீரியம் ெப�க்�
வலிைம மற்�ம ்வீரத்ைதப் ெப�க்�.

107 ெவ�ப்�றப ்ேப�
ஒளி� மைற� இல்லாமல் ைதரியமாக ேப�

108 ேவதம் ��ைம ெசய்
�திய நல்ல ெநறிகைள உ�வாக்�

109 ைவயத் தைலைம ெகாள்
உலகத்ேதார் ேபாற்�ம ்ப� வாழ்க



தி�க்�றள ்விளக்கம ்உைர

தமிழ ்ெபயர்கள ்ஆண் �ழந்ைத

தமிழ ்ெபயர்கள ்ெபண் �ழந்ைத

110 ெவௗ�தல் நீக்�
மற்றவரின் ெபா��க்� ஆைசப் படாேத

ஓளைவயார் ஆத்திச்�� விளக்கம்

�றிப்�:   இங்� ெகா�க்கப்பட்�ள்ள விளக்கம் சில வைலத்தளங்களில் இ�ந்�ம் மற்�ம் என் அறி�க்� எட்�ய அள�க்�
க�த்�க்கைள�ம் பதிவிட்�ள்ேளன். இ� �ல்லியமாக சரியான தகவலா என்� என்னால் �ற இயலா�, என்னால் ��ந்தவைர
�யற்சி ெசய்�ள்ேளன். ஏேத�ம் தவ� இ�ப்பி�ம் ெதாடர்� ெகாள்க. நான் பதிவிைன மாற்றி வி�கிேறன்.

தி�ச்சியில் தங்கம் விைல
நிலவரம் »
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