
பசுக்களைக் காப்பாற்றிய பபரியவாள் (Periyava Saved Cows) – 

Tamizh and English 
 

 

 

த ொகுப்பொளர்;டி.எஸ்.க ொ ண்டரொம சர்மொ 
 ட்டச்சு;வரகூரொன் நொரொயணன் in Facebook 

கும்பக ொணத்த  தமயமொ  தவத்து ஸ்ரீமடம் தசயல்பட்டுக் 
த ொண்டிருந்  சமயம். 

மடத் ின் பின்புறம் தபரிய மொட்டுக் த ொட்டில்,மடத்துப் பசுமொடு ளுடன் 
கூட ஒரு பு ிய பசுமொடு வந்து தவக்க ொல்  ின்று 
த ொண்டிருந் து. ண்ணிர் குடித்துக் த ொண்டிருந் து. 



யொருதடய மொடு என்று த ரியவில்தை. ஒருவரும் மொட்தடத் 
க டிக்த ொண்டும் வரவில்தை. அக் ம் பக் த் ில்   வல் த ொடுத்தும் 
பயனில்தை. 

நொதைந்து நொட் ள்  டந் ன. 

“அந்  மொட்தட தவளிகய ஓட்டி விடைொமொ?” என்று தபரியவொளிடம் 
வந்து க ட்டொர்  ொர்வொர். 

“தவளிமொடு என்ப ொல் அந் ப் பசு மொட்தட தவளிகய துரத் ி 
விடுவ ொனொல், நம்ம மடத் ிலுள்ள பை தவளி மனி ர் தளயும் 
தவளிகய அனுப்பி விட கவண்டும்!..” 

(மடத் ில் எந் க்  ொரியமும் தசய்யொமல்,  ொன் முக் ியமொன பணி 
தசய்வது கபொல்  ொட்டிக் த ொண்டு பைர் உண்டு, உறங் ி வந் ொர் ள்) 

“மொடு வொயில்ைொப் பிரொணி.அ னுதடய எஜமொனன் யொர் என்று 
த ரியல்கை. நம்ம மொட்டுக் த ொட்டத யிகைகய இருக் ட்டும். அத  
ரட்சிக்  கவண்டியது நமது  டதம.” 

சிை நொட் ள்  ழிந்  பின் அந் ப் பசுமொடு சிதனப்பட்டு  ன்றும் ஈன்றது. 

 ொர்வொர் மறுபடியும் வந்து நின்றொர் தபரியவொள் முன். 

“சீயம்பொல்  ொைம் முடிஞ்சு கபொச்சு…நல்ை ஜொ ி மொடு…புஷ்டியொன 
 ீனி….கவதளக்கு நொலு கசர்  றக் ிறது…” 

“அந்  மொட்டுப் பொதை அப்படிகய  ொளஹஸ் ீஸ்வரர் க ொயில் 
அபிகே த்துக்குக் த ொடுத்து விடு.மொடு மடத்துக்குச் தசொந் மொனது 
இல்தை. பொல் மடத்துக்கு கவண்டொம்.” 

இரண்டு நொட் ள் ஆயின. 

“என்ன தசய் ிகற அந்  மொட்டுப் பொதை?” என்று  ொர்வொரிடம் க ள்வி. 



அவர் அவசரம்,அவசரமொ , “ ினந்க ொறும் நொலு கசர் பொல் 
 ொளஹஸ் ீஸ்வரர் க ொயிலுக்கு த ொடுக்  ஏற்பொடு தசய்துட்கடன்…” 
என்றொர். 

“என்றொலும்  வறு ைொ  மடத்து உபகயொ த்துக்கு வந்துடைொம் 
இல்தையொ?…மொட்தடயும், ன்தறயும் ஏ ொவது ஒரு சிவன் 
க ொயிலுக்குக் த ொடுத்து விடு.” 

அப்படிகய தசய் ொர்  ொர்வொர். 

ஆனொல், அந் க் க ொயிைில் ஏற் னகவ நொதைந்து பசுமொடு ள் 
இருந் ன.நிர்வ ிப்பது  ஷ்டமொ  இருந் து. 

பசு மொடு தள க ொயில் அ ி ொரி ஏைத்துக்குக் த ொண்டு வந்து விட்டொர். 

ஏைத் ில் விட்டொல், அதவதயல்ைொம் கநகர  சொப்புக்  தடக்குத்  ொன் 
கபொகும் என்ற அச்சம் தபரியவொளுக்கு. 

தசல்வந் ரொன ஒரு பக் ரிடம் தசொல்ைி எல்ைொ மொடு தளயும் 
ஏைத் ில் எடுக் ச் தசொன்னொர் ள். பின்னர், அக் தறயுடன் பரொமரிக் க் 
கூடியவர் தளப் பொர்த்து ஒவ்தவொரு பசுமொடொ க் த ொடுத்து 
விட்டொர் ள். 

பசுக் ளிடம் அவ்வளவு வொத்ஸல்யம் தபரியவொளுக்கு. 

 

English Translation 

 

Pasukkalai Kaapaatriya Periyaval 

Thoguppalar: TS Kodandarama Sharma 

Thattachu: Varasuraan Narayanan in Facebook 

 

It was a time when SriMatam was functioning from Kumbakonam 

 

The backyard of the SriMatam was a MattuKottil; along with the cows that 

belonged to the SriMatam, there was a new cow which was eating hay and 



drinking water. 

Nobody knew whose cow it was. Nobody came looking for the cow either. 

Asking around in the neighbourhood also did not produce any results. 

 

Four five days passed. 

 

“Shall we drive away that cow ?”, the ‘Kaarvar’ came up and asked 

Periyava. 

 

“If we were to drive away that cow because it is an outsider, applying the 

same logic, we should be driving away many ‘outsiders’ from our Matam 

also !” 

 

(There were many idlers in the SriMatam, who used to convey the 

impression that they were involved in important work) 

 

“The cow can’t speak. We do not know who its owner is. Let it stay on in 

our MattuKottil. It is our duty to protect it” 

 

After a few days, that cow gave birth to a calf. 

 

The ‘kaarvar’ again came and stood in front of Periyava. 

 

“It appears to be of a good breed….it eats well..and gives plenty of milk” 

 

“Give the milk for Abhishekam at the Kaalahastheeswarar temple. The cow 

doesn’t belong to the Matam. The Matam should not use its milk” 

 

Two days went by. 

 

“What are you doing with the milk”, was the question to the ‘Kaarvar’. 

Hurriedly, he said, “I have arranged for all the milk to be given to the 

Kaalahastheeswarar temple.” 

 

“Ok, but since there is always the chance that by mistake, the milk might be 

used by the Matam, give off the cow and its calf to some Sivan temple” 



 

The ‘Kaarvar’ did as he was told. 

 

However, there were already 4-5 cows at that temple. It was getting difficult 

to manage it. 

 

The temple authorities released the cow for auction. 

 

Periyava was concerned that the cow might end up in the hands of a 

butcher. 

 

Periyava ordered a wealthy devotee to buy all the cows at the auction. 

Later, He gave away one cow each to people who would look after it well. 

Such was Periyava’s kindness towards cows. 

 


