
 

 

 

 

 

கவிஞர் ப ொன் குலேந்திரனின் கவிதத  

 

கொேம் மொறிப்ல ொச்சு தம் ி  
 

 

காலம் மாறி பபாச்சு தம்பி  
காலம் மாறி பபாச்சு  

கஷ்டப் பட்டு கனடா வந்து காசு பேர்த்து 

விோ கார்டிலல வின்டரிலல ஊருக்கு பபான  

என் கலத பகளு தம்பி என் கலத பகளு. 

அந்த காலத்தில் நான் ஓடிய ரெலி லேக்கில்கலை காப ாம் தம்பி காப ாம் 

இப்ப எல்லாப் ரபடியங்கள் ஓடுவது சும்மா வரும் காேில் சுமா பமாட்டார் லேக்கில். 

மகைிர் கல்லூரிக்கு முன் என்ன கூட்டம் 

என்ரனன்று பார்த்தால்  

ேயிட் அடிக்க பமாட்டார் லேக்கிைில் ரபாடியன்கள் கூட்டம். 

கடத்திச் ரேல்ல காத்து நிற்கிறது இன்ரனாரு கூட்டம்  

ேீெழிந்து பபாச்சு தமிழ் கலாச்ோெம் தம்பி கலாச்ோெம்  

காலம் மாறி பபாச்சு தம்பி காலம் மாறிப் பபாச்சு. 

தம்பி ஆட்ேி காலத்தில், து ிந்து ரபண்கள் இெவில் பபான காலம் பபாய் 

இப்ப ஆவா குழு வாபைாடு வந்து  

ரவள்லை வானில் கடத்தி ரேல்ல காத்து நிக்கும் காலம் தம்பி காலம். 

காலம் மாறி பபாச்சு தம்பி காலம் மாறிப் பபாச்சு 

அந்தக் காலத்தில் கள்லை தவிெ பவறு நாம் கண்டதில்லல  

இந்தக் காலத்தில் பபாலத மருந்தும் ேிகெட்டும் பெவலாக ரபடியங்கள் லகயில் 

காலம் மாறி பபாச்சு தம்பி காலம் மாறிப் பபாச்சு. 



பகாவிலுக்கு பபானால் இந்த காலத்தில் காஞ்ேிபுெம், நலககள் மினு மினுக்குது தம்பி 
மினு மினுக்குது  

அந்தக் காலத்தில் நான் கண்டது பருத்திச் பேலலயும் தாலி மட்டும் தம்பி தாலி 
மட்டும்  

காலம் மாறி பபாச்சு தம்பி காலம் மாறிப் பபாச்சு. 

குடிலேயாக இருந்த ஊர் பகாவில்கலை ரடாலர் உயர்த்தி விட்டது தம்பி உயர்த்தி 
விட்டது, 

பதலெக் கூட வடத்லத விட்டு வாகனம் மூலம் இழுக்கும் காலம் தம்பி, 
காலம் மாறி பபாச்சு தம்பி காலம் மாறிப் பபாச்சு. 

எண்பத்து மூன்றில் ரகாழும்பிலிருந்து பபானவர்கலை பார்த்து 

அடிக்கு முந்திபயா பிந்திபயா என்று பகட்ட காலம் பபாய்  

இப்ப பபானால் நீர் ரவைி நாபடா இந்த ஊபொ என்று பகட்கும் காலம் தம்பி, 
காலம் மாறி பபாச்சு தம்பி காலம் மாறிப் பபாச்சு. 

இரு கட்ேிகள் இருந்த காலம் பபாய்  

பல கட்ேிகளுக்கு பல தலலவர்கள் இருக்கும் காலம் தம்பி, 
எல்லாக் கட்ேி ஆக்களும் மக்கலைக் கவெ ஆெம்பம்  

ஈழம் தம்பி ஈழம். 

வடக்கு கிழக்கு ஒன்று பேருவது கனவாகி விட்டது தம்பி கனவாகி விட்டது, 

காலம் மாறி பபாச்சு தம்பி காலம் மாறிப் பபாச்சு. 

ரேன்ற காலத்தில் உயர் ோதிக்கு பிரிட்டிஷ் ரகாடுத்தது முதலியார் பட்டம்  

இந்தக் காலத்தில் துபொகிகளுக்குக் கிலடப்பது காரும் அலமச்ேர் பட்டமும்  

காலம் மாறி பபாச்சு தம்பி காலம் மாறிப் பபாச்சு. 

ஆனால், மா பலா மீன் நண்டு விலல உயர்ந்தாலும், ருேி மட்டும் இன்னும் 
மாறவில்லல தம்பி மாறவில்லல. 

ரூபாய் மதிப்பு கீபழ கீபழ பபானாலும் 

ஈழத் தமிழன் பிெச்ேலனகள் பமபல பமபல வைர்கிறது தம்பி வைர்கிறது, 

காலம் மாறி பபாச்சு தம்பி காலம் மாறிப் பபாச்சு. 

ேீனா இந்தியா அெேியல் பபாட்டி நம் நாட்டில் தம்பி, 
ேீ...என்று பபாச்சு நாம் ரபற்ற சுதந்திெம் குடும்ப ஆட்ேியால் தம்பி, 
காலம் மாறிப் பபாச்சு தம்பி காலம் மாறிப் பபாச்சு......! 
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