
ஒளவையார் எழுதிய 

க ொன்றைவேந்தன் 

 

அன்றையும் பிதொவும் முன்ைறி கதய்ேம். 

Mother and father are the first and foremost God. 

அம்மாவும் அப்பாவும் கண்முன்னே காணும் கடவுள்களாகும். 

 

ஆலயம் கதொழுேது சொலவும் நன்று. 

It is always good to pray in the temple. 

னகாவிலுக்குப் னபாய் இவைைவே ைணங்குைது மிகவும் நன்வம தரும். 

 

இல் அைம் அல்லது நல் அைம் அன்று. 

Family life is the best way of virtuous life. 

மவேவினயாடு னேர்ந்து ைாழும் இல்ைாழ்க்வக நல்ைாழ்வு ஆகும். இல்ைாழ்வைத் 

தவிர னைறைதுவும் நல்ைாழ்வு ஆகாது. 

 

ஈயொர் வதட்றை தீயொர் க ொள்ேர். 

The miser’s wealth will be taken away by wicked. 

எைருக்கும் உதைாத கருமிகளின் றபாருட்கவள தீயைர்கள் றகாள்வள அடித்துக் 

றகாண்டு னபாய் விடுைார்கள். 

 

உண்டி சுருங்குதல் கெண்டிர்க்கு அழகு. 

Limiting food intake helps the woman with health and beauty. 

அளைாக உண்ணுதல் றபண்களுக்கு அழவகத் தரும். 

 



ஊருைன் ெற க்கின் வேருைன் க டும். 

Animosity towards the community uproots the whole family. 

ஊனராடு வினராதித்துக் றகாண்டால் குடும்பத்னதாடு அழிந்து விடுைர். 

 

எண்ணும் எழுத்தும்  ண் எைத் தகும். 

Numbers and letters are to be cherished like our two eyes. 

எண்களும் எழுத்துக்களும் இரு கண்கவளப்னபால் சிைப்பாேவை. 

 

ஏேொ மக் ள் மூேொ மருந்து. 

The one who understands ones thought and acts without being informed or any sign of indication, is 

equal to ambrosia. 

றோல்லும் முன்னப குறிப்வப உணர்ந்து றேய்யும் மக்கள் அமுதத்துக்கு 

இவணயாேைர்கள். 

 

ஐயம் புகினும் கசய்ேை கசய். 

Even if it means you have to beg, ensure you complete your good deeds. 

ைறுவமயால் பிச்வே எடுக்க னநர்ந்த னபாதிலும் றேய்ய னைண்டிய நல்ல காரியத்வத 

றேய்யாமல் விட்டு விடக் கூடாது. 

 

ஒருேறைப் ெற்றி ஓர த்து இரு. 

Woman should lead a life by possessing the stability of chastity with husband. 

நல்லைன் ஒருைவே கணைோகத் னதர்ந்றதடுத்து ஒரு வீட்டினலனய அைனுடன் ைாழ 

னைண்டும். 

 

 

 



ஓதலின் நன்வை வேதியர்க்கு ஒழுக் ம். 

Morality is more important to a priest than his preaching. 

னைதத்வதப் படிப்பவதக் காட்டிலும் பிராமணருக்கு மிகவும் சிைப்வப அளிப்பது 

ஒழுக்க னமம்பானட ஆகும். 

 

ஒளவியம் வெசுதல் ஆக் த்திற்கு அழிவு. 

Envious talk will destroy ones growth. 

றபாைாவம எண்ணத்னதாடு னபசுைது றேல்ைத்வத அழித்து விடும். 

 

அஃ மும்  ொசும் சிக்க ைத் வதடு. 

Gather grains and money with thrift. 

உறுதியாக இருந்து தானியத்வதயும் றேல்ைத்வதயும் ேம்பாதிக்க னைண்டும். 


