No one
worth
possessing
Can be
quite
possessed;
Lay that on
your heart,
My young
angry dear;
This truth,
this hard
and
precious
stone,
Lay it on
your hot
cheek,
Let it hide
your tear.
Hold it like
a crystal
When you
are alone
And gaze in
the depths
of the icy
stone.
Long, look
long and
you will be
blessed:
No one
worth
possessing
Can be
quite
possessed.

பெண்ணிற்கானஆல ாசனன

ககொள்பத்க்கதிப்தற்ந
ரயும்உடரொக்கிக்
ககொள்பனொம்ன்தரணதில்
ககொள்ககொதமுறும்இபம்கொலி
இந்உண்ரர,
திப்பும்உறுதிொய்ந்துொண
இந்க்கல்ரன, உன்கன்ணத்தில்ர
அதுஉணதுகண்ணீருக்குகரொகட்டும்
தடிகத்ரப்கதொல்அரர
கலும்குளிர்ந்அந்கல்லின்
னிரயில்அன்ஆத்ர
நீண்டகம்தொர்நீண்டகம்
உற்றுப்தொர்நீஆசீர்திக்கப்தட்டிருப்தொய்:
ககொள்பத்க்கதிப்தற்ந
ரயும்உடரொக்கிக்
ககொள்பனொம்
- சொொடீஸ்கடல்
மிழில் - கச. ஜொர்ஜ்சொமுகல் .

I Shall Not

ொன்அக்கரககொள்தில்ரன

Care

ொன்ரிக்கும்கதொது
WHEN I am ரகொய்ந்ணதுககசத்ர
பிகொசொணப்ல்கரனத்துக்ககொண்டிருக்கும்
dead and
உரடந்இத்கொடுரணப்தொர்க்க
over me
குனிொய். அதுதற்றிணக்குஅக்கரஇல்ரன.
bright April
Sha
kes
out
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ொன்அரதியுடன்இருப்கதன்
இரனகனடர்ந்த்ரப்கதொன
முழுஅரதியுடன்
ரொணவில்ரனரநத்துப்கதொழியும்
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shal
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hav

ொன்இருப்கதன்
நீஇப்கதொதுஇருப்தரப்கதொன
கனதிகஅரதிொய்,ககொடும்இத்துடன்.

e
pea
ce,
as
leaf
y
tree
s
are
pea
cef
ul
Whe
n
rain
ben
ds
dow
n
the
bou
gh,
And
I
shall
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are
now
.
Like
barley
bending
கதிர்ரபதுகதொன
Like
barley
bending
In low
fields by
the sea,
Singing
in hard
wind
Ceaseles
sly;
Like
barley
bending
And
rising
again,
So would
I,
unbroke
n,
Rise
from
pain;
So would
I softly,
Day
long,
night
long,

கடனடுத்நினத்தின்டியில்
ரபந்திருக்கும்கதிர்கதொன
கடுங்கொற்றில்தொடல்ரடற்நொய்.
ரபயும்திரும்தநிமிரும்
கதிரப்கதொன, ஒருகரபொன்
உரடொல், லியிலிருந்துனொம்
ஒருகரபொன்
இவுமுழுதும், தகல்முழுதும்
மிருதுொகணதுதுத்ர
ஒருதொடனொகொற்நனொம்.

Change
my
sorrow
Into
song.
The
Meaning
Of Zero: A
Love
Poem Poem by
Amy
Uyematsu
A mere
eyelid's
distance
between
you and
me.
It took us a
long time to
discover
the number
zero.
John's
brother is
afraid to go
outside.
He claims
he knows
the
meaning of
zero.
I want to
kiss you.
A
mathematic
ian once
told me you
can add
infinity
to infinity.
There is a
zero vector,

பூஜ்த்தின்அர்த்ம் : ஒருகொல்கவிர
உணக்கும்ணக்கும்இரடககண்ணிரகொரனவுட்டுக.
ொம்புஜ்ஜித்ரகண்டறிககுொள்கரப்தட்டது.
ஜொனின்சககொன்களிககசல்னஅஞ்சுகிநொன்.
அன்பூஜ்த்தின்அர்த்த்ரஅறிந்துள்பொகொதிடுகிநொன்.
ொன்உன்ரணமுத்மிடவிரும்புகிகநன்.
ஒருகணிவில்நிபுன்ஒருமுரந
ன்னிடம்இன்ரகொடுஇன்ரரக்கூட்டமுடியும்ன்நொன்.
ஒருதிரசபவுஇருந்து, அதுகொடங்கிஇடத்திகனகமுடியும்,
அன்விரசற்றும்இக்கத்ரஒளிக்கதிர்கள்,
நினப்தடங்கள்அல்னதுொர்த்ரகளிணொல்ததிவுகசய்முடிொது.
அதுகுறுக்கிடுகிநதுஇருப்பினும்ற்நல்னொற்றிற்க்கும்இரொகஓடுகிநது.
ணக்குகரிந்இரபஞன்ஒருன்பூஜ்த்திரசபவுஇருக்கிநதுணன்னிடம்நிருபிக்கமு
ல்கிநொன். அனிடம்அப்தடிகதுவும்இல்ரனணகசொல்கிகநன்.
ஆணொல்ணதுஉனகில்அரத்விககநதுவும்அத்ரணஉர்ொற்நரனககொடுத்தில்ரன.
- மிககட்சு

which starts
and ends
at the same
place, its
force
and
movement
impossible
to record
with
rays or
maps or
words.
It intersects
yet runs
parallel
with all
others.
A young
man I
know
wants me
to prove
the zero
vector
exists.
I tell him I
can't,
but nothing
in my world
makes
sense
without it.
Amy
Uyematsu
4.தொ ன்னிப்பு
ொன்ணதுஇல்பிற்ககயுரிகொஉநரஅணுகிகணன்
ன்தரஒப்புக்ககொள்கிகநன்,
விர்க்கப்தடகண்டிஅருொணவிங்கரபணதுகண்கள்ஈர்த்துக்ககொள்கிநது,
ன்ரணச்சுற்றியுள்பகர்ச்சிகொணஅரக ,
தீடீகணநிகழும்அந்கககொட்சிரகுற்நணகொடு
கூர்ந்துகொக்குகிகநன். இப்தடிொகணரவிட்டுஅகனொ
கடவுளின்கதருந்தீனிொணொக்கர்ச்சிக்கு
ஆபொகணன்.
- அப்துல்ஹீப்க ொ.

மிழில் - கச. ஜொர்ஜ்சொமுகல் .
கொதுஅன்புகசய்ற்க்கொகப்தரடக்கப்தட்டஉறுப்பு.
ம்ரமுலில்விட்டுகசன்நதுகொழிக. ொர்த்ரகளின்ொகதரும்இடொற்நம்.
க்கள்கதசும்கதொதுஒருரகொருர்த்துொய்களில்குத்திக்ககொண்டணர்.
அன்கதன்நகசொல்லிற்குந்விஅர்த்மும்இல்ரன.
கதண்கள்ஆண்இல்புககபொடுஇருப்தொல்ங்கள்இக்கத்ரயும்அன்தொணககொஞ்சுரனயு
ம்விட்டுவிட்டொர்கள். ொவுதூய்ரற்நஆதொசகதச்சுகபொல்அழுத்ப்தடுகிநது.
அதுகத்தில்புனப்தடும்கொட்சிகரபதனிப்தடனத்ரப்கதொல்அமிழ்த்திவிடுகிநது.
ணதுகொதுகள்ொற்றுருககொண்டுகதொருக்குச்கசல்னன்நொடுகிநது.
ல்னொஇடத்திலும்துஒலிரப்கதொருத்கதுசிரவும்.
ொகொஒருர்இதுகசொனிொலின்ஸ்கொொல்கதொணரநிரணவுப்தடுத்திொகச்கசொன்ணொர்க
ள்.
னிர்கள்கனிக்கப்தடொல்அல்னதுொறிக்ககொண்கடயிருக்கும்கொற்ரநப்கதொல்கரகரப
ப்தப்பிதடிஇருக்கிநொர்கள்.
ங்ககயுகஉர்ொணகொருகசம்அல்னதுஇதுகொகரிகத்தின்முடிவுன்னும்தொடலின்மு
ல்ரிரககட்கத்றியிி்ருப்தொர்கள்.
ன்ணகொஜொன்கொல்ட்ன்ன்நஒருன்பிநக்கொல்கதொணதுகதொல்.
- ல்கதர்ட்மில்னர்
கதண்ொய்பிநந்கன்
பொல்கதொ.
கடுந்தூம்கசல்னகண்டியுள்பொ, தொயில்ரன .
க்கடிட்கொர்ட்திருடுகதொய்விட்டொ
பொல்கதொ.
அரணத்திருக்கும்கனொகப்கதொகல்னொம்நீஅழுகிநொகொ
அப்கதொகல்னொம்கர்கள்கண்கரபஉருட்டுொர்கள்ன்தரஞொதகம்ககொள்
குந்ரகள்கரனப்தடுொர்கள்.
பொல்கதொ.
உணதுந்ரநுரயீல்தொதிப்தொல்
இநந்திருக்கனொம்.
உன்ரணகசித்திறிக்கிநொர்ன்தரணதில்ககொள்.
பொல்கதொ.
குடி, புரக, கதொரொஉட்ககொள்.
பொல்கதொ.
கசொம்தனொணஉணதுலும்புகரபஉயிர்ப்பி.
உணதுகனதிகொரிர, அபதுமுதுக்குப்பின்கறுத்துஒதுக்கு.
அபதுமுகத்திற்குகொகசிரி.
பொல்கதொ.
உவுஉட்ககொள்.
உவுஉட்ககொள்பொக.
தருணொகு
தருணொகொக
இரபத்துகதொ

பொல்கதொ.
கொனம்கூறுகபொகும் .
கொனஅபவுஉரடதடனொம் .
ஊடுருவும்ொழ்வு
கருப்ரதகளில்புதிஉயிர்னர்ச்சிரடகிநது.
பொல்கதொ
கொத்திரு.
கதொறுத்திரு...
- லிசொசொன்.
சூப்தர்சொம்சன்சிம்ப்சன்
ொன்சூப்தர்சொம்சன்சிம்ப்சன்
ொன்ஒப்புர்ற்நலிரமிகுந்ன்
ொரணகரபசுக்கவிரும்புகிநன்
அரடஜன்ொரணகரபத்தூக்கிககனகொற்றில்வீசிகறிகன்
அதுஉண்ரயில்சற்கநசுனதொணவிசம்,
அரகசய்ற்கொணஆற்நல்ன்னிடம்உள்பது .
ணதுரசொர்கள்மிகப்கதரிர
அரஉச்சிமுல்தொம்ரபுரடத்திருக்கும்
ொன்ொரணகரபசுக்ரகயில்
அரமுன்னும்பின்னும்அரனவுறும்,
ஆணொல்சிம்ப்சன்குடும்தத்தில்
மிகலிரொணன்ொணல்ன ,
ொன்ொரணகரபசுக்கும்கதொது ,
ன்தொட்டின்ரணசுப்தொள்.
- கஜக்ப்ரீனட்சஸ்கி
மிழில் - கச. ஜொர்ஜ்சொமுகல் .
அகஅகம்
உணதுவீட்டிற்குகொல்விருந்திற்க்கொகடந்துககொண்டிருந்கன் .
ொன்கருமுரணயில்ஒருொணபிச்ரசக்கொரிரப்தொர்த்கன் .
ொன்அபதுரககரபப்தற்றிகணன்,
இனிரொணஅபதுகன்ணங்களில்முத்மிட்கடன் ,
ொங்கள்கதசிகணொம், அள்ணது
அகத்ரககதற்றிருந்ொள்.
முன்ொதிரிொணஅகஇல்பு ,
ணதுபுனனுர்ொல்உடகணபுரிந்துககொண்கடன் .
ஒருொய்ணதுகொப்தசக்திொல்
ற்கநொருொரகரிந்துககொள்துகதொல் .
ொன்அளுக்குதம்ந்கன்,
ன்ணொல்அரபபிரிமுடிவில்ரன .
ப்தடியிருப்பினும் ,ஒருருக்குற்கநொருரின்அன்ரகர.
அன்பின்ணக்குகணன்றுகரிவில்ரன
ற்க்கொகொன்உன்னுரடஇடத்திற்குடக்கிகநகணன்று .....
- அன்ணொசுவிர்.

கவிரொசித்ல்
ொன்ஒருொரகதொல்
ஒருதந்தில்சுருட்டிக்ககொண்கடன்
அதுகுளுரொகஇருந்து.
ொொல்கசொல்னமுடியும்
ொன்ன்பிநந்கன்ன்று
ன்இந்கர்ரக்ககட்ரட
ொழ்க்ரகன்றுஅரக்கிநொர்கள்.
கொரனகதசிஒலிக்கிநது. ொன்ஒரு
கவிரொசிப்ரதநிகழ்த்கன்டும் .
ொன்நுரந்கன்.
நூற்றுக்கக்கொணக்கள், நூற்றுக்கக்கொணகஜொடிகண்கள் ,
அர்கள்தொர்த்ொர்கள், அர்கள்கொத்துக்ககொண்டிருந்ொர்கள்.
ற்கொகன்றுணக்குத்கரியும் .
ணதுகருதுககொரபஅர்களுக்குகசொல்னகண்டும் ....
அர்கள்ற்குபிநந்ொர்கள்ன்று,
ன்இந்கர்ரக்ககட்ரட
ொழ்க்ரகன்றுஅரக்கிநொர்கள்ன்றும் ..........
- அன்ணொசுவிர்

என்னால்உனக்குஉதவஇய ாது
இரக்கத்திற்குரியஅந்துப்பூச்சிலய
என்னால்உனக்குஉதவஇய ாது
மின்பனாளினயமட்டுலமஎன்னால்
அனனத்துனவக்கஇயலும் .
- ரிச்சர்ட்க்ரினிக்கி

இயிலில்இருக்கும்நீகிொத்ரக்கடந்து
ன்ரணகொக்கிஊர்ந்துருகிநொய்,
கொரில்இருக்கும்ொன்இயில்நிறுத்த்ரஅரட
இன்னும்தொதிதூகமீமிருக்கிநது,
நீஉன்ரனக்குகர்கலிருக்கும்
விபக்ரகஉயிர்ப்பிக்கிநொய்
ொன்ணதுகொரின்இருபுநத்திலும்உள்பவிபக்குகரபஉயிர்ப்பிக்கிகநன்
நீஉன்ரணபுத்கத்தினுள்கொரனத்துவிட்டொய்
ொன்ன்ரணகவிரகளினுள்இந்துககொண்டிருக்கிகநன்.
இந்சொரனஉணதுஉள்பங்ரகரஒத்திருப்தரஅறிகன்.
இரக்ரகவிடுதுஆற்கநொண்ொகொடர்ச்சிொன்
நீஉணதுரனரநிரனக்கண்ொடியின்மீதுசொய்த்துக்ககொள்,
ரகொத்கதொட்டுக்கபொகவிந்துதுளி.
ொன்ணதுதுரடப்தொன்கரபமுடுக்கிவிட்கடன்,
அந்யினடிம்ரசந்திக்கஅங்கககஇருக்கிநது.
கரடசியிலில்கூடம்ொல்கதொகமுடிவில்ரன.
சூரின்விட்டுவிட்டுஒளிரும்கதொது,
கொத்திருத்லின்அரநகணன்றுரிகிநது..

டி.ம். ொஸ்.
(மிழில் :கசஜொர்ஜ்சொமுகல்)

