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|| Tenzin Tsundue || Refugee ||
When I was born
my mother said
you are a refugee.
Our tent on the roadside
smoked in the snow.
On your forehead
between your eyebrows
there is an R embossed
my teacher said.
I scratched and scrubbed,
on my forehead I found
a brash of red pain.
I have three tongues
the one that sings
is my mother tongue.
The R on my forehead
between my English and Hindi
the Tibetan tongue reads:

స్వేచ్ఛానుసరణ :
||కపిల రాంకుమార్||శరణార్థి /
కాందిశికుడు ||
నా తల్లి మాట్లిడుతూ
నువ్వే శరణార్థివిగానే.
నాకు జన్మించ్ఛవురా
అదీరోడుు పకకన
మంచులో పొగకమ్మిన పాకలో!
అపపటికే నీ నుదుటిపైన
కనుబొమి మధ్య
కాందిశీకుడన్మ తెల్లపే
ముద్ర చిత్రించబడి ఉందన్మ
నా మాష్టా రే చెపాపడు!
అలాంటి గుర్తున్మ
చెరపాలన్మ చూసా
ఒకటే తీపు లాంటి
బాధ్ అయినా
మూడు బాషలు నాకు అధీనమై ఉనాాయి
నుదిటిమీద ఆంగిం
రెండో నా మాతృభాష హిందీ,
ముచచటగా నా కైతల వాహిక టిబెట్!
--------------------------------
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------------------------------Penugonda Basaveshwar ||''
Betrayal''|||| Tenzin Tsundue |
My father died
defending our home,
our village, our country.
I too wanted to fight.
But we are Buddhist.
People say we should be
Peaceful and Non-Violent.
So I forgive our enemy.
But sometimes I feel
I betrayed my father.

Saritha Naidu||"I’m tired"||||
Tenzin Tsundue |
I am tired,
I am tired doing that 10th March
ritual,
screaming from the hills of
Dharamsala.

\\\ద్రోహం\\\

I am tired,
eating rice ’n’ dal
and grazing cows in the jungles
of Karnataka.

మాయింటిన్మ, ఊర్థన్మ, దేశాన్మా
రక్షించడాన్మకి వదలన్మ పోరాటంచేస్తునే
నా తండ్రి దేహం వదిలేసాడు
నాకూ యుదధం చేయాలనే ఉంది
కాన్మ మేం బుదిధ(స్టా/మంతు)లం కదా!
శాంతి అహింసలే నా చేతులోి
ఆయుధాలైన పర్థస్థితులోి
శత్రువున్మ క్షమ్మంచేస్టునాా
కాన్మ నాతండ్రికి చేస్థన ద్రోహం
ననుా దహించివేస్తునె ఉంది.
----

I am tired,
I am tired selling sweaters on the
roadside,
40 years of sitting, waiting in
dust and spit.

I am tired,
I am tired dragging my dhoti
in the dirt of Manju Tila.
I am tired,
I am tired fighting for the country
I have never seen.
Translation :
"అలస్థతిన్మ నేను"
అలస్థతిన్మ నేను ఈ మార్థచ పది కరిలలో
గొంతు చించుకొన్మ అర్తస్తు ఈ ధ్రిశాల
కొండలిలో
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అలస్థతిన్మ నేను
From there to the next
అలస్థతిన్మ నేను ఆ వూరాపు వసాాలను దార్థ

Next to the next

పకకన

Horizon to horizon
Every step is a horizon

నలపై ఎంలుగా ఈ దుముి దూల్లి
ఎంగిల్లలో కూరోచన్మ అముితూ
అలస్థతిన్మ నేను
ఈ అనాం పపుపతింటు
ఈ కరాాటక అడవులో ఆవులు మేపుతూ
అలస్థతిన్మ నేను
నా ఈ పంచె ఈ మంజుల తిల మల్లనము
నుంచి లాగుతూ
అలస్థతిన్మ నేను
అలస్థతిన్మ నేను ఏనాడు చూడన్మ నా దేశం
కొరకు పోరాడుతూ
అలస్థతిన్మ నేను
=======C.v. Sarada ||Horizon
||Tenzin Tsundue ||
From home you have reached
The horizon here
From here to another
Here you go

Count the steps
and keep the number
Pick the white pebbles
And the funny strange leaves
Mark the curves
And cliffs around
For you may need
To come home again
స్వేచ్ఛచనువాదం\\ఇంటి దార్థ\\ శారద
స్థ.వి.\\
వింటి నొదిల్లన బాణంలా
ఇంటి నొదిల్లన నువుే
న్మంగి నేలా కల్లస్వ చోటన్మ
ఇదిగో ఇకకడ న్మలబడాువు
కానీ క్షితిజాలనీా ఎండమావులు
ఇపపటికిది విడిది మాత్రమే
ఇకకడినుంచి ఇంకొక చోటికి
అకకడినుంచి ఇంకెకకడికో
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అయితే వేస్టునా అడుగులు లెకక పెటుాకో

When you attend your convent

ఈ తీరంలోన్మ గులక రాళ్ి గుర్తులు

classes

భద్రంగా దాచుకో

Learn an extra lesson

రాల్లపోయిన ఆకుల చివుళ్ళనీా పదిల

That you can teach back in Tibet

పర్తచుకో
నువుే పయన్మంచే మారాాన్మకి ఇవనీా కొండ

Last year

గుర్తులు

On our happy Losar
I had an idli-sambar breakfast

న్మంగీ నేలా కల్లస్వ చోటు

and wrote my B. A. final exams

నీ ఇలేినన్మ నమ్మిన రోజు

My idlis wouldn't stand

తిర్థగొచేచ పయనం కోసం

On my toothed steely fork

నడిచొచిచన దారేదో గుర్తుండాల్లగా!

But I wrote my exams well

==================

Though in a borrowed garden

\\ Losar Greeting || _ Tenzin Tsundue

You grow, grow well my sister.
Send your roots

Tashi Delek!

Through the bricks

Though in a borrowed garden

stones, tiles and sand

You grow, grow well my sister

Spread your branches wide

This Losar

And rise

When you attend your morning Mass

Above the hedges high

Say an extra prayer

Tashi Delek!

That the next Losar
We can celebrate back in Lhasa!
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(Losar- Festival of Tibetan New Year

న్మర్తడేమో ఇదే లోసర్ కి,

Tashi Delek- Greetings to wish

ఇడ్లి సాంబార్ తినాాను,బి ఏ ఎగాామ్

auspicious good luck

రాసాను

Lhasa- administrative capital of Tibet

ముళ్ళ చెంచ్ఛ పైన ఇడిి సర్థగా

autonomous region)

న్మలవకపోయినా
కాల పరీక్షకి బి ఏ మాత్రం న్మలబడింది

ఈ లోసర్ కి..|| శారద స్థ.వి.||
తషీ దెలెక్!

న్మజం చెబుతునాా చెల్లి
కౌలు పుచుచకునా తోటైనా పరేిదు

ఇది కౌలుకు పుచుచకునా పరాయి తోట

నువుే మాత్రం చకకగా పెరగాల్ల

ఇకకడే నువుే చకకగా పెరగాల్ల చిటిా తల్లి

ఈ రాళ్ళళ తుపపల మధ్యన

ఇంతకనాా శుభాకాంక్షలేముంట్లయ్

నీ వేరినీా పాదుకోవాల్ల

చెపుప చెల్లి!

ఆ కంప చెటి పై నుండ్ల
నీ కొమిలనీా విసుర్థంచ్ఛల్ల

లోసర్ నీ ముంగిట్లికి వచిచ వాల్లనపుడు
ఇంకొంచెం గటిాగా ప్రార్థించు
కనీసం వచేచ లోసర్ కైనా
మన పండగ లాసా లో జరగాలన్మ!
నువుే కానెేంటుకెళ్ళళన ప్రతి పూట్ల
కొతు పాఠం తపపక నేరాేల్ల
అది భావి టిబెటుా తరాలకి నువేే నేరాపల్ల

తషీ దెలెక్!

