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Guth ó óige an domhain iad guthanna fileata seo Rosenstock, ach
guth síoraí, leis. Is cuma nó liricí na Sean-Ghaeilge iad ar a loime,
ar a gcruas, ar a nglaineacht ach liricí idirnáisiúnta a aithnímid
mar gur cuid dínn iad soir is siar. Titeann ciúnas millteanach ort
tar éis duit iad seo a léamh.

Alan Titley

Seinneann Guthanna Beannaithe an Domhain an ceol aduain
álainn úd dúinn a ghineann friotal a chuimlíonn leis an ní
doráite.

Tomás Mac Síomóin

Oidis áthais ó phoitigéirí na gaoise.
Derry O’ Sullivan

Fiosraíonn na téacsanna seo, atá tugtha chun dúchais agus
curtha i dtiúin le hoidhreacht na Gaeilge go snasta agus go
nádúrtha ag an bhfile, spioradáltacht an tsaoil agus filíocht na
diagachta. Tumadh na dánta seo, ó gach cúinne den domhanmór
leathan ilchreidmheach, i dtobar na Gaeilge agus is é an toradh
ná leabhar gleoite a thugann léargas uilíoch ar cheisteannamóra.
Is féidir an leabhar seo a oscailt ar leathanach ar bith, agus
aimseofar ábhar machnaimh ó shaoithe agus ó thraidisiúin
éagsúla.

Ritheann téamaí áirithe tríd an leabhar ar fad: an teannas idir
gleo is caint, idir focail agus ciúnas, idir radharc is fís, idir eolas
agus tuiscint. Leabhar don té a chreideann, don té nach gcreideann
agus don té nach bhfeadar.

Brian Ó Conchubhair
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Cad deir na guthanna seo ach go bhfuil réaltacht eile ann seachas
an saol seo agus gurb í scoth seo na filíochta an eochair a
osclaíonn dúinn í.

Seán Mac Mathúna

Seo é anois é – anois díreach. Tosnaigh ag smaoineamh air agus
caillfidh tú é.

Huang Po
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Níl de sheodra agam ach Briathra
Níl luid orm ach Briathra
Briathra an t-aon bhlúirín bia atá agam
Níl de mhaoin agam le scaipeadh ar an bpobal ach Briathra
Is é a deir Tuka: Dein fianaise leis an mBriathar, is é Dia é –
Adhraimse lem Bhriathra é

Tukaram

Is beannaithe é an dán a thagann tríomsa
seachas uaimse; bháfadh glór mo cheoil féin
amhrán an Ghrá

Rumi
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Tosaigh
Rumi

Seo é anois é. Anois,
níl aon ní eile ann. Ná fan le Ansin;
las an splanc, adhain an tine.

Suigh ag bord an Leannáin,
ith le fonn, ól do sháith

rinc ansin
mar a rinceann géaga na seasmaine
is na cufróige
i leoithne earraigh.

Bíodh an talamh ghlas agat mar éadach;
déan do róba
le dínit is le grásta.
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Ní Mhaireann Aon Ní i bhFad
File Cheyenne Éigin

Ní mhaireann aon ní i bhfad
ní mhaireann aon ní i bhfad
ní mhaireann aon ní i bhfad
seachas an talamh is na sléibhte
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Bhí tú liom
Mirabai

Bhí tú liom ar feadh mo shaoil:
de ló, istoíche, is cuimhin liom.
Bím suaite nuair nach mbíonn tú le feiscint agam
de ló, istoíche,
mo shúile borrtha le deora.
Aigéan na beatha, níl bonn leis; cuing
an teaghlaigh, dualgais an tsaoil –
níl bonn ar bith leo.
D‘áilleachtsa a chuireann ar meisce mé.
Is é Tiarna Mhira an Nathair Mhór Dhorcha. An grá sin
tagann sé aníos ó bhonn an chroí.
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Ar Leaba a Bháis
Kigen

71!
conas a mhair braon drúchta
an fhaid sin?
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Amhrán an Ghóstrince
File den treibh Paiute

Corraíonn an ghaoth na saileacha
Corraíonn an ghaoth na saileacha
Corraíonn an ghaoth na féara
Corraíonn an ghaoth na féara

Ceo! Ceo!
Tintreach! Tintreach!
Gaoth ghuairneáin! Gaoth ghuairneáin!

An ghaoth ghuairneáin
An ghaoth ghuairneáin
Sníonn chugainn an talamh sneachtúil
Sníonn chugainn an talamh sneachtúil
Dusta ón ngaoth ghuairneáin
Dusta ón ngaoth ghuairneáin
An ghaoth ghuairneáin ar an sliabh
An ghaoth ghuairneáin ar an sliabh
Canann na carraigeacha
Canann na carraigeacha

Clingeann siad sna sléibhte
Clingeann siad sna sléibhte
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Bealach na Bó Finne
Ryokan

Má fhiafraítear díom
Cá gcónaím
Freagraím:
“Ar imeall thoir
Bhealach na Bó Finne.”
Im néal ar fán
Gan cuing ar bith:
Scaoilim liom féin
Is géillim go hiomlán
Do thallann na gaoithe.
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An Aigne
Shabkar

Dath ná foirm níl ag an aigne.
Téir á lorg: níl sí in aon áit.

Folús!
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An tSaileach
Rengetsu

A ghaoth shíoraí an earraigh
tá’s agam nach mbeidh tú rógharbh
le géaga is le bachlóga
fíneálta na sailí
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Maraígí mé, a Chairde Dílse
Hallaj

Maraígí mé, a chairde dílse
mar ní beo mé go bás.
Is é is Grá ann ná seasamh de shíor
os comhair do Leannáin
is gach gné díot bainte díot –
gnéithe do Leannáin do chuidse cáilíochtaí anois.

Idir mise is Tusa níl ann ach mise.
Bain an mise chun nach mbeidh ann ach Tusa.
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An Té atá Cloíte le Grá
Bulleh Shah

An té atá cloíte le Grá
Damhsaíonn is canann as tiúin.

An té a chaitheann róba an Ghrá
Faigheann tíolacthaí ó Neamh.

A luaithe is a ólann sé as an gcorn sin
Ní bhíonn ceist ná freagra fágtha.

An té atá cloíte le Grá
Damhsaíonn is canann as tiúin.

An té a bhfuil a Shearc ina chroí istigh
Tugann an Grá lánsástacht dó.

Níl gá aige le béasa
Léimeann as a chraiceann le háthas.

An té atá cloíte le Grá
Damhsaíonn is canann as tiúin
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Tráthnóna
Nammālvār

Tá an tráthnóna tagtha
ach níor tháinig mo Ghrá Ciardhubh.
Clingeann cloigíní na dtarbh
tar éis cúplála
agus tá na ba giodamach.

Seinneann na fliúiteanna amhráin chruálacha,
na beacha isteach is amach
sa tseasmain bhán
sa lile dhúghorm.

Léimeann an fharraige sa spéir
agus liúnn os ard.

Cad déarfaidh mé
gan Eisean lem thaobh,
conas a mhairfidh mé beo?
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Amhráin Ghóstdamhsa
File den treibh Arapho

I
Solas na gealaí nach glé!
Solas na gealaí nach glé
Is mé ag marcaíocht abhaile
Feoil na mbuabhall agam.

II
Níor aithin m’athair mé.
An chéad uair eile dá bhfaca sé mé, ar sé
Leanbh le préachán is ea thú.

III
Táim ag féachaint ar m’athair.
Táim ag féachaint air

Tá sé ag iompú ina éan
Ag iompú ina éan

IV
Deir siad
Go bhfuil arm na sprideanna ag teacht!
Tá arm na sprideanna ag teacht
An domhan go léir ag gluaiseacht ar aghaidh
An domhan go léir ag gluaiseacht ar aghaidh.
Féach, tá gach éinne ina sheasamh, ag faire
Gach éinne ina sheasamh, ag faire.
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V
Tá an domhan mór ag teacht,
Tá náisiún ag teacht, náisiún ag teacht.
Thug an Fiolar an teachtaireacht do na daoine.
Sin a deir an t-athair, sin a deir an t-athair.
Tá siad ag teacht, thar an domhan go léir.
Tá na buabhaill ag teacht, na buabhaill ag teacht.
Thug an Préachán an teachtaireacht do na daoine,
Sin a deir an t-athair, sin a deir an t-athair.

VI
A pháistí, a pháistí,
Mise a chaitheann réalta na maidine ar mo chlár éadain
Mise a chaitheann réalta na maidine ar mo chlár éadain.
Taispeánaim dom pháistí í
Taispeánaim dom pháistí í.
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Linn an Scátháin ar Shliabh
Taibó in Shanxi
An Sruith Hsu Yun

Shíothlaigh an t-uisce is m’aigne araon
i dtost foirfe.
Lonraíonn grian is gealach go glé inti.
Feicim ar a dromchla istoíche
aghaidh ollmhór na gealaí úd is eol dom.
Ní dóigh liom gur theagmhaigh tú riamh le foinse na scáile sin.
Imíonn gach glór caol i bhfuaim an chiúnais
ach anois is arís gabhann puth cheo thar an scáthán.
Bím ábhairín suaite aici
ach ní chomh suaite sin is go ndearúdfainn mo bhuairt a

dhearúd.
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Braon
Kabir

Braon a thitfeadh san aigéan, rud a thuigeann cách,
Aigéan báite sa bhraon, eolas neamhghnách.
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Díthreabhach
Ko Un

Bhí a chac á dhéanamh ag an díthreabhach Chang Ku-Sŏng
nuair a chuala sé froganna ag grágaíl. B’iúd i mbun

cantaireachta é:

Grágaíl na bhfroganna istoíche faoin ngealach i dtús an earraigh
an domhan go léir á tholladh, aon teaghlach amháin an cine

daonna.

Nuair a bheidh do chac déanta agat,
glan tú féin agus bailigh leat as seo.
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Haiku
Issa

ruball na snáthaide móire,
leis, ag dul in aois
lá i ndiaidh lae

splanc thintrí –
dreach an ghadhair
is deargiontas air

féar baoth …
ag dul i bhfad

ar nós na laethanta
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Fís-Eachtraí
Ionúiteach Éigin

I
Tabhair áit uaigneach ort féin
cuimil cloch de charraig
i gciorcal
ar feadh an lae
ar feadh laethanta gan áireamh

II
An té a bhfuil fís uaidh
crochadh sé é féin.
Nuair a iompaíonn an aghaidh corcra
bain anuas é
agus iarr air cur síos a dhéanamh
ar a bhfuil feicthe aige

III
Téir go barr sléibhe
agus béic os ard go bhfuil fís uait
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Taisce
Kalyānkumār Mukhopādhyāy

Bhfuil taisce ann atá inchurtha le hainm na Máthar?
Bíodh is gurb Í an Comhfhios Í
Bíodh is gurb Í Bráman Í

Má ghlaonn tú Uirthi
Tiocfaidh Sí!
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An Tiarna
Nammālvār

An tiarna ar deineadh de an fhirmimint,
Tine, gaoth, uisce is an talamh tirim,
An tiarna atá i bhfolach i ngach aon ní
Faoi mar a líontar an cholainn le hanáil na beatha:
An tiarna á leathadh féin tríd an spás ar fad,
A chónaíonn sna Véidí lonracha,
Is é an tiarna céanna é a shlogann iad go léir.
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An Féin
sliocht as Gita Ashtavakra

A Mháistir
abair liom conas teacht
ar stoiteacht, ar ghaois agus ar shaoirse!

A dhalta,
más mian leat a bheith saor,
seachain nimh na gcéadfaí.

Lorg neachtar na fírinne,
an ghrá agus an mhaithiúnais,
neachtar na simplíochta agus an tsonais.

Cré, tine, uisce,
an ghaoth agus an spéir
ní tusa aon cheann díobh sin.

Más mian leat a bheith saor,
tuig gur tú an Féin,
an finné orthu go léir,
croí an airdill.

Leag do cholainn i leataobh
suigh i d’airdeall féin.

Beidh tú sona láithreach bonn,
ciúin go deo,
saor go deo.

Ní bhaineann tú le sainaicme ar bith
níl dualgas ar bith ort.
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Saor, gan fhoirm,
lastall de thadhall na gcéadfaí,
i d’fhinné ar an uile ní.

Mar sin bí sona!

Ceart is mícheart,
áthas is buairt,
leis an aigne amháin a bhaineann siad
ní leat iad.

Ní tusa dáiríre a ghníomhaíonn
ná a bhaineann sult as nithe.

Tá tusa gach áit,
saor go deo.

Saor dáiríre agus go deo,
an finné aonair ar an uile ní.

Ach má fhéachann tú ort féin mar neach ar leith
tá tú gafa ansin.

“Deinimse é seo. Deinimse é siúd.”

Tá plaic bainte asat
ag nathair mhór dhubh an leithleachais!

“Ní dheinimse faic.”
Sin is neachtar an chreidimh ann,
mar sin ól is bí sona!
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Tuig gur aon
airdeall íon amháin is ea thú.

Le tine an áitiúis seo
dóigh foraois an aineolais go talamh.

Saor tú féin ón mbuairt
is bí sona!

Bí sona!
Mar ríméad is ea thú, ríméad gan chuimse.

Is tú an t-airdeall féin.

Faoi mar go gceaptar corna de rópa
a bheith ina nathair,
ceaptar gur tusa an domhan.

Más dóigh leat go bhfuil tú saor,
tá tú saor.

Más dóigh leat gur gafa atá tú,
tá tú gafa.

Mar is fíor a ndeir siad:
Is tú an tuairim atá agat díot féin.

Féachann an Féin ar nós an domhain.
Ach níl ansin ach seachmall.
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Tá an Féin gach áit
mar Aon.
Ciúin.
Saor.
Foirfe.

Finné an uile ní,
airdeall,
gan ghníomh, gan chlaonadh, gan dúil.

Machnaigh ar an bhFéin,
an Féin gan a mhacasamhail,
airdeall uasal.

Éirigh as seachmall
an leithleachais.

Éirigh as an mothú sin
gur rud amháin nó rud eile
is ea thú, istigh nó amuigh.

A dhalta,
toisc gur dóigh leat gur tú an cholainn,
tá tú gafa le fada an lá.

Tuig gur airdeall glan is ea thú.

Bíodh an t-eolas sin agat mar chlaíomh
chun gearradh trí do chuid slabhraí.

Is bí sona!
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Mar tá tú saor cheana féin,
gan ghníomh, gan teimheal,
geal, solasmhar.

Tá tú gafa
ag do chuid smaointe amháin.

Airdeall glan is ea do nádúr.

Sníonn tú san uile ní
is an uile ní ag sní tríotsa.

Ach seachain
cuinge na haigne!

Tá tusa gan athrú,
airdeall dothomhaiste,
saor gan teorainn,
suaimhneach, neamhchorrabhuaiseach.

Ná santaigh ach d’airdeall féin.

Is bréagach é
aon rud a ghabhann foirm uime féin
ní buan ach an ní gan fhoirm.

Nuair a thuigfidh tú
fírinne an teagaisc seo
ní shaolófar arís thú.
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Mar tá Dia síoraí
laistigh den cholainn agus lasmuigh di
ar nós scátháin
is an íomhá sa scáthán.

Ar nós an aeir atá gach áit
is é ag sní thart ar phota
agus á líonadh,
tá Dia gach áit,
líonann an uile ní
is É ag sní tríothu go deo.
.

__,_._,___
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Ceithre Dhán
Kāraikkālammaiyār

Nuair a rugadh mé is nuair a thosnaíos ag caint
bhíos cloíte le grá
agus shíneas go dtí do chosa dearga –
a thiarna na ndéithe, a thiarna na brád dúghlé,

an mbeidh deireadh go deo le mo bhuairt?

Líonadh m’aigne le haon ní amháin, faic eile,
agus nuair ba léir dom é
chuireas faoi ghlas im chroí é –
thugas mé féin do thiarna na Gainséise
a bhfuil an ghealach ghlé ina chuid trilsí

an tiarna a lonraíonn solas geal óna dhearna

Bhíos im dhaor agat
cé ná rabhas in ann tú a fheiscint,
is fós éalaíonn d’íomhá óm shúil –
nuair a fhiafraíonn daoine díom
‘Cén chuma atá ar do thiarna?’
cad is féidir dom a rá?

cé acu den iliomad foirmeacha seo is tú?

Nuair a bhogann an tiarna a chosa
bogann an domhan íochtair leis
nuair a bhogann sé a cheann
leanann na flaithis is airde,
nuair a chroitheann sé a rostaí a lonraíonn le bráisléid
critheann na ceithre hairde –

ní sheasfaidh an stáitse ualach a rince
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Amhráin
file den treibh Lakota

go n-éirí an ghrian go niamhrach
go soilse solas an domhain

caitheann
leoithne mé
féach
is beannaithe atá sí

caitheann
bogha síne
mé

feiceann
gach éinne
ag teacht mé
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Ní Fear ná Bean É
Dāsimayya

Má fheiceann siad
cíocha is gruaig fhada ag teacht
bean a deir siad

Má fheiceann siad féasóg is locaí
fear a deir siad

Ach, féach, an Féin ar foluain
eatarthu

Ní fear
ná bean É
a Rāmanātha
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Loscadh
Abu-Said Abil-Kheir

Bíodh is gur sean-nós ag an gcroí seo anois é an loscadh,
ní leomhfainn cuimhneamh ar Do chomhluadar.
Cad a chiallódh leamhan
don laom sin a chuireann domhain ar bharr lasrach?
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Finné na Cruthaíochta
Abdul-Qader Bedil

I dtús ama
thug an áilleacht sin
a shnasaigh scáthán na cruthaíochta
barróg do gach adamh
le céad míle grian.

Ach ní fhacthas riamh
an ghlóir sin.

Nuair b’ann do shúil an duine
is ansin a tuigeadh É.
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asCantaireacht an tSléibhe
File Navajó

An guth a dheineann an dúthaigh aoibhinn
arís is arís eile

i measc na scamall dubh
guth na toirní

an guth in airde
an guth a dheineann an dúthaigh aoibhinn

An guth a dheineann an dúthaigh aoibhinn
an guth thíos
guth an dreoilín teaspaigh
i measc na bplandaí beaga
arís is arís eile

an guth a dheineann an dúthaigh aoibhinn
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Suantraí
File de threibh Mheiriceánach

Codail codail
ciaróga

ar an gconair
ina gcodladh

ar dhroim a chéile
mar sin

codail codail

33



A Thiarna!
Pattinattar

Déanann an lámh rud éigin!
Cuardaíonn na súile rud éigin!
Smaoiníonn an aigne ar rud éigin!
Insíonn an teanga lofa bréag éigin!
Cloiseann na cluasa rud éigin!
Conas a ghlacfaidh tú lem dhánsa
A Thiarna! Scriostóir an pheaca!
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Tirumal
Poykaiyālvār

Tirumal –
an tiarna ar deineadh spéir is tine díot,
an mhuir shuaite is an ghaoth,
a thiarna, chomh milis le bainne is mil,
conas a líonfá do bholg
le him bhean na mbó
nuair a shlogais an domhan go léir
is gur chaithis amach é fadó
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Ná bí chomh reiligiúnach sin
Hafiz

Cad atá
comónta
ag daoine brónacha?

Is cosúil go bhfuil scrín
tógtha acu go léir
in ómós don am atá thart

Téann siad ann go minic
agus deineann caointeoireacht aisteach
agus adhradh

Cad is tús
an tsonais ann?

Éirí as a bheith
reiligiúnach

mar
sin
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Ainm Ram
Kabir

Bí lomnocht más mian leat
Cuir seithí umat.
Ní mheánn sé brobh go dtí go bhfeictear Ram istigh.

Dá mbainfeá amach an aontacht sin a lorgaíonn an iógaí
Trí bheith ag siúl thart lomnocht
Shábhálfaí gach fia san fhoraois.

Dá mba ionann buaic na spioradáltachta
Is do chloigeann a bhearradh
Bheadh Neamh lán de chaoirigh

Is, a dheartháir, dá bhfaighfeá áit i bparthas
Trí do shíol a choinneáil siar
Is iad na coillteáin is túisce a bheadh ann.

Sé deir Kabir: Éist, a dheartháir,
Gan ainm Ram
Cé a tháinig slán riamh?
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An Saoi
Benjamin Franklin

Cé atá ina shaoi?
An té a fhoghlaimíonn ó gach éinne.
Cé atá cumhachtach?
An té a rialaíonn a chuid paisean.
Cé atá saibhir?
An té atá sona.
Cé hé féin?
Ní héinne é
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Amhrán
Geronimo

Tríd an aer
is mé ag gluaiseacht

ag athrú
téim chuig áit bheannaithe

sé seo an tslí
in airde

scamaillín mé

39



Tiru
Pēyālvār

Chonaic mé Tiru
chonaic mé a cholainn órga
chonaic mé a lí ghlórmhar, chomh geal leis an ngrian,
chonaic mé a roth órga, caithréimeach i gcath
is an sliogán bíseach atá ina ghlac –

Chonaic mé comharthaí uile an tiarna inniu,
an té a bhfuil a cholainn chomh gorm leis an muir
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Soilsiú
Dogen

Is geall le frithchaitheamh na gealaí san uisce é an soilsiú.
Ní éiríonn an ghealach fliuch, ná ní bhristear an t-uisce.
Bíodh is gur leathan fairsing é an solas uaithi
feictear an ghealach i lochán nach bhfuil ach orlach trasna.
Feictear an ghealach ar fad agus an spéir go léir
i mbraoinín beag drúchta ar an bhféar.
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An tSlí
Bodhidharma

Lucht an tsaoil seo agus iad beo
bíd buartha faoin mbás,
agus iad lán
bíd buartha faoin ocras.

Neamhchinnteacht Mhór.

Ní bhacann na saoithe leis an am atá thart.
Is cuma leo faoin am atá le teacht.
Ní chloíonn leis an am i láthair.
Ó shoicind go soicind leanaid an tSlí.
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Gach neach mothaitheach
Hakuin

Is Búda ina chroí istigh é gach neach mothaitheach.
Ar nós uisce agus oighir, ní bheadh aon oighear ann gan uisce.
Lasmuigh de neacha mothaitheacha ní fhaightear Búdaí.
Ní thuigimid chomh gar dúinn is atá an fhírinne,
is cuardaímid i gcéin í,
nach mór an trua é!
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Sé Dhán
Ryokan

DoM’oide

Sean-uaigh i bhfolach ag bun cnoic thréigthe,
fiaile uaibhreach nach nglantar ó bhliain go a chéile,
níl éinne fágtha chun freastal ar an tuama,
is ní ghabhann thar bráid ach corr-ghearrthóir crann.
Bhíos im dhalta aige tráth, im strapaire mothallach,
d’fhoghlaimíos a lán uaidh taobh leis an Abhainn Chaol.
Maidin amháin bhailíos liom ar m’aistear aonair,
d’imigh na blianta, ciúnas fada eadrainn.
Táim tagtha ar ais is faighim anseo ina luí é.
Conas is ceart onóir a thabhairt dá anam dílis?
Doirtim uisce íonghlan ar a leac uaighe
is cuirim paidir chiúin lena anam.
Imíonn an ghrian go tobann laistiar den chnoc
is slogtar mé ag búir na gaoithe sna crainn ghiúise.
Deinim iarracht mé féin a tharraingt ón áit ach teipeann orm;
fliuchann tuile deor mo mhuinchille.

Feabhra

Ag meascadh leis an ngaoth
titeann an sneachta;
ag meascadh leis an sneachta
séideann an ghaoth.
Sínim mo dhá spág
os comhair na tine
is mé díomhaoin
istigh im bhothán.
Comhairim na laethanta
is faighim amach go bhfuil mí Feabhra, leis,
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tagtha is imithe
ar nós brionglóide.

(Ná) Smaoinigh Air

Cé go smaoiním ar
gan smaoineamh air
smaoiním air mar sin féin
is silim deora
is mé ag smaoineamh air

M’oidhreacht

Cad a fhágfaidh
mé im dhiaidh?
Bláthanna an earraigh
cuach an tsamhraidh
mailpeanna craoraga
an fhómhair

Cumhacht Iontach

Shíothlaigh an ghaoth, thit na bláthanna;
canann an éanlaith, dorchaíonn na sléibhte –
sin is cumhacht iontach an Bhúdachais ann

Bothán

Im sheanbhothán trí sheomra
d’éiríos aosta, caite amach.
Fuacht seo an gheimhridh
sé is measa dar fhulaingíos riamh é.
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Praiseach thanaí á hól agam ina súimíní
ag fanacht go mbeadh an oíche reo thart.
An bhfeicfidh mé an t-earrach?
Nílim in ann déirc a lorg.
Conas a chuirfidh mé díom an fuacht?
Ní haon chabhair é an rinnfheitheamh níos mó.
Níl faic le déanamh ach dánta a chumadh
i gcuimhne ar chairde nach bhfuil ann níos mó.
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Ceithre Dhán
Dhūrjati

Tá m’ucht ídithe
ag cíocha na mban a chuimil ina aghaidh,
mo chraiceann garbh
ag méirscrí seirce a gcuid ingne.
Ar strae atáim i gcuilithe an phaisin.
Tá m’óige imithe,
mo chuid gruaige ag titim amach.
Táim bréan den rud ar fad.
Ní leanfad den bhfáinne fi seo.
A Dhia an Damháin Alla, na Nathrach is na hEilifinte,
Dein gan dúil mé.

Cén fhoirm díot a adharfaidh m’aigne?
Nár thug daoine ómós duit mar chaipín glúine,
mar chíoch mná, mar chrúsca tomhais,
mar chac gabhair?
Leigheas mo chorrabhuais
is nocht d’fhíorfhoirm
i dtreo is go líonfaidh mo shúile leat
a Dhia an Damháin Alla, na Nathrach is na hEilifinte,
a bheach ar meisce
ar foluain os loiteog m’aigne.

D’fhéadfadh claíomh iompú ina bhláth
tine ina báisteach fhionnuar
an t-aigéan chomh daingean leis an talamh
an namhaid ina chara buan
nimh mar neachtar na ndéithe
don té nach n-éiríonn tuirseach riamh den ainm Síve
Ó, a Shíve!
Ó, a Dhia an Damháin Alla, na Nathrach is na hEilifinte,
Foinse na gCumhachtaí go léir.
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Tá móid tugtha agam mo chuid filíochta
a thiomnú duitse amháin.
Is mé t’fhilese go dearbh
agus corda timpeall mo rosta agam
mar chomhartha.
Ach níl aon ní sa mhóid seo
a mbeadh meas ag an saol air.
Nach lofa mar atá cúrsaí
gach aon ní
bun os cionn,
a Dhia an Damháin Alla, na Nathrach is na hEilifinte.
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Amhrán an Antalóip
file de threibh Mheiriceánach

Spúnóg adhmaid
chailleas í
lasc mo mhamó mé

Im luí ar an talamh
is mé ag caoineadh

i dtóin an típí
taobh leis an bhfalla

Is ansin
im chodladh
tháinig sé chugam

cumhacht aisteach

Beidh géim anois flúirseach go deo
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Lá Amháin
Rabia

Lá amháin, níor fhág Sé mé
tar éis
mé a phógadh
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Eisean a Shaolaigh
Naomh Froinsias

Fíorluachmhar
é

creideamh an duine i nDia,
fíorluachmhar.

Ní cóir é sin a lot
go deo.

Mar
Eisean a shaolaigh

gach aon
chreideamh
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Nua
Lalla

Tá gach aon ní úrnua anois dom.
Tá m’aigne nua, an ghealach, an ghrian.
Féachann an domhan úrnite le huisce,
Glanta ag an mbáisteach úd Mise É Sin!
Lingeann Lalla is damhsaíonn leis an bhfuinneamh
A chruthaíonn is a bhuanaíonn an chruinne.
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An Fíordhuine
Dogen

Ní héinne ar leith é
an fíordhuine
ach, ar nós dhath dúghorm
na spéire síoraí,
sé gach éinne é, gach áit ar domhan.
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Má tá seoid na tuisceana
á lorg agat
Abu Said Abil-Kheir

Má tá seoid na tuisceana á lorg agat de shíor
mianach tuisceana atá ionat.
Má mhaireann tú chun breith ar an Eisint lá breá éigin,
sé a bheidh i do shaol ná an Eisint sin á cur féin in iúl.
Tuig an méid seo: i ndeireadh na dála
is tú an ní atá á lorg agat.
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Nuair a tháinig an lá
Kabir

Nuair a tháinig an lá –
an Lá ar mhaireas is a bhfuaireas bás ar a shon –
an Lá nach bhfuil i bhféilire ar bith
bhí néalta ann is iad trom le grá
is dhoirteadar a bhflúirse go fiáin orm.
Bádh an t-anam istigh ionam.
An gaineamhlach féin ag éirí glas im thimpeall.
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Gairdín an tSaoil
Bokonon

ní bóthar ach gairdín
é an saol seo

tríd an ngeata céanna
a thagaimid is a imímid

ní tábhachtaí ár dtriall
ná an méid a thugaimid faoi ndeara
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Gabhann Seaman in airde ar
fhear bréige atá i gcruth gé

Seaman Sibéarach Éigin

Lastuas den spéir bhán
lastall de na néalta bána
lastuas den spéir ghorm
lastall de na néalta gorma

tá an t-éan seo ag dreapadh na spéire
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Athrú
Naomh Caitríona (Siena)

Cad is mian leat
a athrú?

Do chuid gruaige, d’aghaidh, do cholainn?
Cén fáth?

Mar tá Dia
i ngrá leis na nithe sin go léir
is b’fhéidir go gcaoinfeadh Sé
mura mbeidís ann
níos mó
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Leigheas
Mirabai

Tá leigheas agam ar an mbrón:
leag do lámh ar rud éigin

a chuireann do shúile ag gáire.
Táim cinnte go bhfuil céad rud gar duit

a dhéanfadh sin.
Féach ar a mbronnann
an áilleacht orainn –

Tá an oiread sin cumhachta aici
go gcuireann sí beocht sa domhan, sa spéir

is inár n-anam féin
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An Domhan
Shami Mansei

an domhan seo againne,
ní thabharfainn samhail ar bith dhó
ach marbhshruth bán ón mbád
is í ag seoladh léi go moch ar maidin
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Seanchleas
Tukaram

Seanchleas an tsliogáin agus casadh ann:
chonaic mé Dia á chur féin
i bpóca leat.

Is cinnte
go dtiocfaidh
tú Air
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as anÚpainisead Chandogya

I dtosach báire ní raibh ann ach an Bheith,
an tAon gan a mhacasamhail
as a dtáinig an cosmas
is chuaigh sé isteach i ngach aon ní ann.
Is uaidh a thagann gach a bhfuil ann.
Is é an Féin istigh i ngach ní é.
Is é an fhírinne é; is é an Ard-Bheith é.
Tusa é sin, a Shevetaketú; tusa é sin.

Faoi mar a ritheann aibhneacha soir is siar
á mbá san fharraige ionas gurb ionann iad;
dearúdann siad go mba aibhneacha aonair iad,
sa tslí chéanna cailleann gach neach a leithleachas,
nuair a bháitear sa deireadh iad san Ard-Bheith.
Is uaidh a thagann gach a bhfuil ann.
Is é an Féin istigh i ngach ní é.
Is é an fhírinne é; is é an Ard-Bheith é.
Tusa é sin, a Shevetaketú; tusa é sin.
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Scríofa ar an bhFalla
i nDíseart Chang
Tú Fú

Tá ina Earrach sna sléibhte.
Seo mé i m’aonar do do lorg.
Is clos connadh á ghearradh
Ina mhacalla idir na beanna ciúine.
Is oighreata i gcónaí iad na sruthanna.
Sneachta ar an gconair.
Tráth luí na gréine bainim amach do gharránsa
In altán na gcloch.
Níl faic de dhíth ort, cé gur léir duit istoíche
Loinnir an óir
Is an airgid thart timpeall ort.
Tá tú chomh cineálta leis na fianna sléibhe
Atá ceansaithe agat.
An tslí ar ais dearúdta,
Ceilte, táim ar do nós-sa anois,
Bád folamh ar snámh, ag imeacht le sruth.
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Bláthú Dé
Hafiz

Bláthaíonn
Dia

ó ghualainn
na heilifinte
a léiríonn
cúirtéis
don

seangán
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Dhá Dhán
Lí Bai

Litir

A thaisce,
Nuair a bhís anseo
Líonadh an halla le bláthanna.

Leaba fholamh atá ann
Ó d’imigh tú.
Do m’únfairt féin a bhím
Faoin gcuilt bhróidnithe.
Bolaím do chumhracht i gcónaí
Trí bliana id dhiaidh.
Do chumhracht ní imíonn

Ach ní fhilleann tusa riamh.
Smaoiním ort, tá deireadh leis na duilleoga buí
Is tá an caonach glas tais ón ndrúcht bán.

Oíche Chiúin

Is lonrach é solas na gealaí ar an urlár
Mheasas gur sioc a bhí ann tá sé chomh bán sin
Ardaím mo cheann is féachaim ar ghealach an tsléibhe

Cromaim mo cheann
Is cuireann sé sin ag machnamh ar mo sheanbhaile mé.
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Fuarán Sléibhe
Ch’u Kuang-Hsi

Tá sruthán sléibhe ann,
Is níl a ainm ar eolas ag éinne.
Lonraíonn ar talamh mar chuid den spéir.
Imíonn ansin
Ina easanna, is glór báistí
Uaidh. Casann idir carraigeacha
Is cruthaíonn linnte doimhne. Roinneann
Ina oileáin. Ritheann trí
Limistéir shéimhe. Imíonn ar a chúrsa
Gan éinne ag tabhairt aire dhó. Imíonn
Na blianta, a dhuibheagán glé ní athraíonn.
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Mo dhá chluas
Han-Shan (Sliabh Fuar)

Rugadh sa tsaol seo mé tríocha bliain ó shin.
Tá míle míle, deich míle míle siúlta agam.
Cois aibhneacha is an féar glas ag fás go tiubh,
An teorainn anonn is an gaineamh dearg san aer.
Réitíos cógais is mé sa tóir ar an mbeatha shíoraí,
Léas leabhair, chanas laoithe seanchais,
Agus táim tagtha abhaile inniu go dtí an Sliabh Fuar
An sruthán agam mar philiúr. Nífead mo dhá chluas.
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Cúis Gháire
Xu Yun (Scamall Folamh)

Cén fáth a mbeadh a ainm in airde ón ngealt seo
I saol an Bhúdachais
Agus an seó go léir ag dul i léig –
Tá géarchéim sroichte, go deimhin.
Tugaim faoin mbeann is airde a dhreapadh,
Tumaim sa duibheagán chun breith ar iasc,
Deinim go leor leor cainte –
Níl éisteoir ar bith ann.
Bíonn trua agam dom féin, ag cur mo chuid ama amú
Mé beag beann ar nithe tromchúiseacha:
Ba chóir dom féachaint i ndiaidh daoine eile.
Clamhsán gan stad;
Cén mhaith a bheith ag cámas?
Cén fáth nach scaoilfeá leis an uile ní –
Ní bheidh deireadh go deo le fulaingt an tsaoil.
Ag cuimhneamh, i dtobainne, ar an bhFolús – glantar an aigne.
Cúis gháire chugainn!
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Drúcht
Hitomaro

Bhailíos na bláthanna plumaí
a bhí i mbarr an chrainn
dom chailínse
is do fhliuch na géaga ísle mé
lena ndrúcht
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Piliúr
Hitomaro

suím sa bhaile
sa tseomra seo againne
cois na leapa
ag stánadh ar do philiúr
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Sailchuacha
Akahito

chuas amach go dtí an móinéar Earraigh
chun sailchuacha a bhailiú
agus bhaineas an oiread sin taitnimh as
gur chaitheas an oíche ann
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Bóthar
Narihira

bhí a fhios agam riamh
go dtógfainnse an bóthar seo sa deireadh
ach inné ní raibh a fhios agam
go dtógfainn inniu é
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Scread
Ki No Tsurayuki

amuigh sa ghiolcach
screadann éan go brónach
faoi mar gur rith ní éigin leis –
ní arbh fhearr a dhearúd
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Glór an Fhia
Onakatomi No Yoshinobu

an fia ar Shliabh Giúise
áit nach dtiteann duilleoga
is eol dó teacht an fhómhair
óna ghlór féin amháin
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Doscartha
File Seapánach gan ainm

táimidne, tusa is mise,
ar nós dhá spíonlach giúise
seargfaimid, titfmid
ach ní scarfar choíche sinn

75



Tusa is mise
Geisha éigin

tusa is mise
tá cónaí orainn in ubh
is mise an gealacán
is cuachaim lem cholainn thú
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Cuireann an Fhliúit
Seo Ciúnas Ionam
Sarabega

Cuireann an fhliúit seo ciúnas ionam,
sciobann m’anáil uaim.
Cá bhfuair Sé í?

Más beag féin í is éachtach.
Dá mbeadh sí níos faide is cinnte
go siolpfaí m’anam asam.

Faoi chlúdach na hoíche
meallann sí chuici mé.
Ainneoin m’eagla, chuas ina gaobhar.

Láithreach bonn
dhoirt Sé monabhair mhíorúilteacha
na seirce gan teimheal im chluas.

An bhféadfadh duine éigin an fhliúit dhána sin
a fháil dom le go gcaithfinn
in uiscí fiáine na Yamúna í!

Faoi bhun an chrainn aird kadamba
suíonn mo Thiarna, an fhliúit ina lámh.

- Is mar sin a chanann Sarabega glóir na fliúite
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Ag Smaoineamh ar na
Seanlaethanta
Mugan So’o

Cuireann giolc na n-éan an domhan i gcéin;
Scamaill ar a n-aistear, smaoiním ar sheanchairde.
Tá manach aonair ina sheasamh cois gheata an teampaill –
An ghrian ag dul faoi, leath an tsléibhe lasta aici
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Móroilithreacht
Kabir

Bhí gá agam le móroilithreacht
mar sin shuíos síos gan chorraí

ar feadh trí lá

Agus tháinig Dia
chugam
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Ceo Sléibhe
Shih-shu

Ceo sléibhe glas
sna sléibhte láimh liom

is ar an muir i gcéin
néalta mara bána

giolc na n-éan
gan ghlór

búir na ngiobún –
go hiomlán ciúin
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Daoine
Tukaram

Ní fhéadfainn bréag a insint níos mó
is thosnaíos ar “Dia” a thabhairt ar mo ghadhar.

Bhí mearbhall
ar dtús air,

ansin thosaigh sé ag gáire, is ag damhsa
fiú.

Leanas orm: ní bhaineann sé plaic
as éinne níos mó.

N’fheadar an oibreodh
sé seo
ar dhaoine?
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Lámha Dé
Rabia

Nuair a dúirt Dia, “Is leatsa iad mo lámha,”
ba léir dom go bhféadfainn
neach ar bith ar domhan a leigheas

Ba léir dom gur préamh
an ama is an spáis í
an áilleacht dhiaga atá i ngach aon chroí
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Is Tú an Fhoraois
Akka Mahadevi

Is Tú an Fhoraois
Is Tú na crainn mhóra go léir
San fhoraois

Is Tú an t-éan is an t-ainmhí
Isteach is amach ag súgradh
I measc na gcrann

A Thiarna atá chomh geal le seasmain
A líonann cách – atá líonta ag cách

Cén fáth
Nach nochtfá dhom Do ghnúis?

83



Gairdín sa Gheimhreadh
An tIar-Impire Go-Fushimi

Is tais iad na duilleoga
sa ghairdín agus ní fhágann
an brádán ciúin aon rian ina dhiaidh.
Tá grian fhuar an tráthnóna
tite faoi bhun na gcnoc.
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A Dhia an Róid
File eigin as Gána

A dhia an róid,
suigh do phuball taobh lem cheannsa,

chun nach gcoiscfidh
cruatan, coimhthíos ná amhras mé.

Léirigh dom an tslí chun an tsaibhris sin
nach bhfuil ag brath ar mhaoin,

i dtreo na gaoise sin nach bhfuil bunaithe ar leabhair,
i dtreo an nirt sin nach cumhacht is bun leis,
i dtreo dé, dia nach bhfuil coinnithe ar neamh.

Cabhraigh liom teacht orm féin i mbróga daoine eile.
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Gleann Dosháraithe na hÉigse
Muso Soseki

Scaipeann glórtha an tsrutháin
seanmóin
an Bhúda
ná habair
gurb as an mbéal amháin
a steallann brí
de ló, istoíche,
ochtó míle dán ag éirí
ceann i ndiaidh a chéile
agus go deimhin
oiread is siolla amháin
níor labhraíodh riamh
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Bóthar Lom
Han Shan

Suas an bóthar liom go Sliabh Fuar,

An bóthar úd gan chríoch go Sliabh Fuar.

Is fada iad na gleanntáin agus iad clúdaithe le clocha;

Is leathan iad na srutháin, féar dlúth ar a mbruacha.

Is sleamhain é an caonach, cé nár thit deoir bháistí;

Osna ó na giúiseanna, osna nach gaoth í.

Cé atá in ann éalú ó ghaistí an tsaoil seo

Agus suí faramsa i measc na néalta bána?
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Haiku
Ryokan

tugann amhrán an fhiliméala
as mo thaibhreamh mé:

an mhaidin ag lonrú
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Amhrán an Asarlaí
File den treibh Pima

anseo os do chionn os do chionn anseo

tá solas

bogann sé thart

anseo os do chionn

tá solas

na scothóga

ag teacht anuas
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Trí Dháinín
Antonio Machado

Ní súil í an tsúil is léir duit
toisc gur léir duit í;

is súil í toisc gur léir di tusa

Foirmigh do chuid litreacha go mall is go foirfe:
is tábhachtaí nithe a chumadh go foirfe

ná iad a chumadh

Lastall den bheatha is den taibhreamh
tá ní ann atá níos tábhachtaí ná sin:

dúiseacht
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An Saoi
Rumi

D’achainíos ar an Saoi
rún an tsaoil

a nochtadh dhom.

Nach séimh mar a tháinig an cogar uaidh:
‘Bí ciúin

níl insint béil ar an rún ...
Tá sé cnuasaithe

.... sa Tost!’
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Pobal Dé
Munir Niazi

Iad siúd a chuireann páláis mhaorga á dtógaint
is iad ag déanamh siamsa laistiar d’fhallaí gloine,
iad siúd a cheileann rúin ina gcroí
is iad sa tóir ar an ngaoth

Tá dán an uile dhuine
daite ag Dia mar a chéile
níl ach dea-dhaoine ar an saol seo

Iad siúd a bhíonn ag tochailt tollán
istoíche chun tithe a robáil
iad siúd a bheireann orthu
lena gcaitheamh i gcarcair
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Fan go bhfeicfimid
File den náisiún Pawnee

Fan go bhfeicfimid, an fíor,
fan go bhfeicfimid, an fíor,
fan go bhfeicfimid an fíor é
an saol seo atá á chaitheamh agam.
A dhéithe, agus cónaí oraibh gach áit,
fan go bhfeicfimid: an fíor é an saol seo atá á chaitheamh agam?
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Ná dearúd
Kahlil Gibran

Ná dearúd gur breá leis an talamh

do chosa nochta a mhothú

is bíonn na gaotha ag tnúth

le gach dlaoi díot a mhothallú

94



D’Ainm
Hazrat Nizamuddin Awliya

Bhaineas bun Do shráide amach is mé ag rith,

Na deora le mo leiceann ina gcith, ina gcith

Le bheith i gcomhar Leat, a ghrá,

Géilleann m’anam: d’ainm agam á rá, á rá

á rá
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Mholas Tú Isló
Fakhruddin Iraqi

Mholas Tú isló
gan fhios dom;

Luíos Leat istoíche
is gan aon tuairim agam:

Mheasas gur mé féin
a bhí ionam;

Anois, ámh, is léir gur tusa a bhí ann
gan fhios dom
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Amhrán
File den náisiún Inúiteach

Nach álainn iad na hainmhithe.
Níl amhrán ann mar gheall air seo
Toisc a dheacra is atá sé teacht ar bhriathra –

Rónta thíos ansin ar an leac oighir!
Tar éis dom teacht ar chúpla focal
Cheanglaíos d’aer iad –

Bhailíodar leo i dtreo na bpoll análaithe!
Nach álainn iad na hainmhithe.
Níl amhrán ann mar gheall air seo
Toisc a dheacra is atá se teacht ar bhriathra –

Carabú na mbeann thall ansin!
Tar éis dom teacht ar chúpla focal
Cheanglaíos d’aer iad –

Thar an tundra leis anonn!
Nach álainn iad na hainmhithe.
Níl amhrán ann mar gheall air seo
Toisc a dheacra is atá sé teacht ar bhriathra –

Rónta féasógacha thíos ansin ar an leac oighir –
Tar éis dom teacht ar chúpla focal
Cheanglaíos d’aer iad –

Bhailíodar leo i dtreo na bpoll análaithe!
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Ar an aonach dom is sa
chlabhstra
Baba Kuhi de Shiraz

Ar an aonach dom is sa chlabhstra, ní fhacasa ach Dia.
Sa ghleann dom is ar an sliabh, ní fhaca ach Dia.

Is minic a chonaic lem thaobh É is mé dobrónach.
Rith an áidh bheith liom nó gan a bheith – ní fhacasa ach Dia.

Mé ag guí nó mé ar céalacan, sa mholadh is fós sa mhachnamh,
I gcreideamh geal an Fháidh – ní fhaca ach Dia.

Anam ná corp ní fhaca, substaint ná aicíd,
Cáilíocht ná cúis – ní fhacasa ach Dia.

D’osclaíos mo shúile is faoi loinnir a ghnúise im thimpeall –
I ngach aon ní faoi raon mo radhairc – ní fhaca ach Dia.

Leás ina laom mar choinneal:
Sna lasracha a ling abhus is thall – ní fhacasa ach Dia.

Chonaic mé mé féin go glé lem dhá shúil féinig
Ach nuair a d’fhéachas trí shúile Dé – ní fhaca ach Dia.

B’eo liom im neamhní dom, chuas as,
Is féach, ba mé an tUile-Bheo – ní fhacasa ach Dia.
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Haiku
Issa

an fionnuisce

aige á ghardáil ...

Búda cloiche
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Paidir na Seanaoise
WB Yeats

Go gcumhdaí Dia mé ar na smaointe úd
A sceitheann leo as an aigne amháin;
An té a chanann amhrán buan
Smaoiníonn air i smior na gcnámh;

San uile ní as a gcruthaítear saoi
Moltar an tréith sin mós ard;
Nó cad atá ionamsa ar son na laoi
Nach n-áireofaí mé i m’amadán?

Guímse – mar bhí ag friotal an fhaisin a ré,
Is ag an bpaidreoireacht arís atá an svae –
Go bhféachfaí orm, más críon dom ag éag,
Mar dhuine paiseanta, baoth.
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A Théagair!
Sri Aurobindo

Aithin an téagar sin atá ionat
Is meall chun an tsolais é

Ionas nach tusa
Údar do chuid gníomhartha feasta

Ach an fhírinne féin is í ag feidhmiú ionat

Níl aon ní ar domhan ná seacht gcathlán na Féinne
A chloífeadh an fhírinne sin

An té nár rugadh riamh
An té nach gcaillfear

An té nach ngortódh claíomh
Is nach ndófadh lasair é

Cén eagla a bheadh ort
Agus aithne agat

Ar an té a bhí ionat riamh?
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Ag Druidim le Hao-pa
Yuan Mei

(Chonaic mé sráidbhaile beag faoin gceo agus thugas
an-taitneamh dó)

Tá sruthán ann agus bambúnna ag fás,
crainn mhaoildeirge agus cnáib, leis, ann.
Baile sléibhe i bhfolach faoin bhfionncheo.

Nach séimh mar áit í.
Cúpla acra saothraithe, sin uile.
Roinnt bheag díonta agus tíleanna orthu.
An mó saol a chaithfinn a chur díom
le bheith chomh simplí sin?
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Ipalnemoani
Seáman Éigin (Nahuatl)

Go deo – go deo deo
Ní thiocfaidh deireadh leo –

An druma, an t-amhrán,
Bronntóirí na beatha

Go dtí an lochán draíochta
A thagaimid

Gabhann do bhriathar os cionn an uisce
I dteannta an éin.

Go deo deo
Ní thiocfaidh deireadh leo

An druma, an t-amhrán,
Bronntóirí na beatha.

Is iad do bhláthanna iad an domhan seo:
An imíd mar scáthanna

Nuair a imeoimidne ’dtí an góstáras?
Go deo deo

Ní thiocfaidh deireadh leo:
An druma, an t-amhrán

Bronntóirí na beatha

Na dea-chrainn, na seanchrainn:
Faoi bhun na ngéag
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I measc na bhfréamhacha ársa

An ndúiseoimid?

Go deo – go deo deo

Ní thiocfaidh deireadh leo
An druma, an t-amhrán

Bronntóirí na beatha
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Moladh le Dia
An tSiúr Elizabeth Staeglin

Moladh le Dia!

Léiríodh dom chomh fada agus is féidir

Cad is Dia ann agus cá bhfuil Sé.

Iontas na nIontas!

Táim ar snámh ionat, a Dhé,

I m’fhiolar sa spéir.
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Ag Gluaiseacht leis an Domhan
Cantaireacht Potawatomi

Gluaisimid go léir anois
gluaisimid leis an domhan

Tá an domhan ag bogadh ar aghaidh
an t-uisce ag bogadh ar aghaidh

Bogann an féar
bogann na crainn

An domhan go léir ag bogadh
Is bogaimid le chéile leis an domhan

Sinn i dtiúin leis an domhan.
Táimse ag damhsa...

Ag damhsa liom go díograiseach
le honóir don Ollspiorad

Ag damhsa is ag rince!
Níl oiread is coiscéim damhsa fágtha agam a thuilleadh!
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Die Zeit ist Ewigkeit
Angelus Silesius

Is síoraíocht am, is am síoraíocht

Don té nach bhfeiceann aon difríocht

107



Dia a Fheiscint
Walt Whitman

Cén fáth a dteastódh uaim Dia a fheiscint níos fearr
Ná mar a fheicim inniu É?
Feicim cuid de Dhia i ngach uair desna ceithre huaire fichead,
Is i ngach neomat
Ar aghaidh na bhfear is na mban feicim Dia
Is ar m’aghaidh féin sa scáthán,
Feicim litreacha ó Dhia fágtha ar na sráideanna, agus ainm Dé
Mar shíniú orthu go léir
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Solas na Súile Inmheánaí
Ibn Ata’llah

Ligeann solas na súile inmheánaí duit
A chóngaracht a fheiscint.
Ligeann foinse na súile inmheánaí duit
Do neamhbheith a fheiscint trí do bheith.
Ligeann fírinne na súile inmheánaí duit
A bheith siúd a fheiscint
Seachas do neamhbheith nó do bheith féin.

“Bhí Allah ann is ní raibh faic fairis.
Is ann Dó anois mar a bhí.”
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Lár na Cruinne
Eilc Dhubh

An chéad síocháin
An tsíocháin is tábhachtaí

Ná an tsíocháin sin
A bhíonn in anam an duine istigh

Nuair is léir dó
An caidreamh atá aige

Leis an gcruinne
Agus é féin mar chuid d’fhuinneamh
Na cruinne go léir

Agus nuair is léir dó
Gur i lár na cruinne

Atá cónaí ar an Ollspiorad

Agus go bhfuil an lár sin
Gach áit dáiríre

Sea, agus ionainn féin
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Síorchónaí
Upainisead Katha

Ina shíorchónaí i ngach neach

Atá an Spiorad... an Féin ...

Lasair bheag sa chroí.

Cuir eolas ar an solas glan síoraí sin

Cuir eolas ar an solas glan síoraí san fhírinne –

An tArdspiorad.

Is é d’Ardfhéin féin é.
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Ó Phointe ar Bith
Hermes

Ó phointe ar bith
síneann líne siar

Agus ceanglaíonn den lár
i gcéin

Níl aon ní ar domhan
Atá neamhcheangailte

Ná pointe ama
nach eol do phointe eile é

Ná deoir a shiltear i bhfolús
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Ag Faire ar an nGealaigh
Izumi Shikibu

Ag faire ar an ngealaigh

Ummeán oíche

Is í léi féin i lár na spéire,

Is eol dom go hiomlán cé mé féin,

Níl aon chuid díom ar lár
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An Teampall is an Cholainn
Basavanna

Tógadh na rachmasóirí
Teampall do Dhia.
Níl ionamsa ach bochtáinín
Cad a dhéanfad?

Colúin iad mo dhá chois
Mo cholainn iomlán ina scrín,
Cúpóil óir é
Mo chloigeann.

Éist liom, a Thiarna Chumar na nAibhneacha,
An ní atá ina sheasamh titfidh
An ní atá ag gluaiseacht mairfidh
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O virga mediatrix!
Hildegard von Bingen

Aililiú! Ód bhroinn gan teimheal

sea do léim an solas

mar fhlós,

flós lastall den bhás.

Faoi bhláth atá

crann na beatha. Dhá

ríocht, is aon iad.
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Aontaithe le Síva
Devara Dasimayya

É siúd atá aontaithe go hiomlán le Síva
níl amhscarthanach ann dósan
ná gealach úr
ná meán lae
ná grianstad
ná fuineadh gréine
ná ré lán

Sa chlós tosaigh aige
atá cathair Varanasi dar m’fhíor!

A Dhé!
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Istigh
An Hua Hu Ching

Conair na hAontachta
Ní thagann ná ní imíonn
Ach í i láthair de shíor

Gach áit
Díreach ar nós na spéire

Má tá d’aignese faoi néal
Ní fheicfidh tú in aon chor í

Ach ná ceap
Nach ann di

Gníomhaíocht na haigne is cúis
Leis an uile bhuairt

Cogar, an bhféadfá scaoileadh le briathra
Le smaointe, le tuairimí

Is le tnúthán?

Dá bhféadfá scaoileadh leo, nochtfadh an Aontacht
Os do chomhair ...

Hé, nach bhféadfá bheith ciúin tamall?

Féach isteach
Agus feicfidh tú
Gurb ann atá an fhírinne
Agus í ag freagairt duit

I gcónaí
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Nocht an Chonair Romham
sa Deireadh
Mahsati Ganjavi

Nuair ba é mo chroí a rialaigh
domhan an ghrá
saoradh ón gcreideamh
is ón díchreideamh mé

Ar an aistear seo
d’aimsíos gur mise, mé féin,
ab ea an fhadhb

Tar éis dom gabháil lastall díom féin
nocht an chonair romham sa deireadh
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An Ciúnas nach gCorraíonn
is a Éiríonn
Sivavakkiyar

An ciúnas nach gcorraíonn is a éiríonn
an ciúnas nach gcorraíonn is a thugann fothain
an ciúnas nach gcorraíonn is atá buan
an ciúnas nach gcorraíonn is atá ríshoilseach
an ciúnas atá fairsing agus ollmhór ar nós na Gainséise
an ciúnas nach gcorraíonn agus atá ag dul i méid
an ciúnas atá bán agus a lonraíonn ar nós na Gealaí
ciúnas, Síva ina steillbheatha
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San Áit úd inar scaip an
Dorchadas
Muktabai

San áit úd inar scaip an dorchadas
agus ina mbímse sona suairc.
Ní chuireann trácht an domhain aon chorrabhuais orm.
Lastall den uile fhís atáim
lastuas den uile sféar.
Cónaíonn a spiorad siúd i m’anamsa.

Sé deir Mukta: Sé fóidín dúchais mo chroíse É!
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Cén Mhistéir Iontach í Seo?
Symeon an Nua-Dhiagaire

Cén mhistéir iontach í seo
atá ag tarlú ionam istigh?
Níl friotal agam di.
Níl mo chrobh bocht in ann breith uirthi
ná cur síos a dhéanamh ar an altú agus ar an nglóir
atá ag dul don Té atá lastuas den mholadh is airde ar bith
agus a tharchéimníonn gach siolla riamh ...
Is léir do m’intleacht cad a tharla
ach níl míniú aici air:
feiceann sí é agus ba mhaith léi é a léiriú
ach níl focail ann a mhíneodh é
mar an rud atá feicthe aici, dofheicthe agus ar easpa foirme atá sé,
simplí, neamhchumasctha go huile is go hiomlán,
éaguimsithe ina mhórgacht.
Is é atá feicthe agam an iomláine achoimrithe ina haon
is ar glacadh léi ní ina heisint ach trí bheith rannpháirteach léi.
Faoi mar a lasfá lasair le lasair
is í an lasair iomlán a gheobhair.
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Eolas
Sivavakkiyar

Sibhse a thugann Iógaithe an Eolais
oraibh féin

Is an t-eolas á lorg agaibh
sna leabhair

Níl Eolas agaibh
ar bhur gCroí féin:

Is ansin is ceart
lóchrann an Eolais

a lorg

An Bheith uathúil sin
is Eolas ann –

Níl fírinne ar bith eile ann
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Anam gach Anama
Solomon Ben Gabirol

Is Tú an tAon, tús na n-uimhreacha
Agus bunchloch na bhfoirgneamh go léir

Aon is ea Thú agus i rún d’aontachta téann na saoithe amú
Mar nach eol dóibh é mar Aon

Is tú an tAon agus ní thagann laghdú ar d’Aontacht
Ná méadú ná athrú ar bith

Aon is ea Thú ach ní de réir uimhreacha
Mar nach mbaineann uimhríocht Leatsa ná claochló ná foirm

Taoi ann ach níl tuiscint ná fís an duine in ann
Breith ar Do bheith ann
Ná a rá cén áit, conas ná cén fáth

Taoi ann ach ionat féin amháin
Mar cá bhfuil an neach a mhairfeadh Farat?

Taoi ann roimh Am is roimh Áit

Taoi ann agus is ann Duit chomh domhain is chomh folaithe sin
Nach féidir dul amach ar do Rúndacht

Is beo Duit ach ní san am is eol dúinne ná in am ar bith

Is beo Duit ach ní trí anam ná spiorad ar bith, mar ...

Is Tusa Tú Féin

Anam gach Anama
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An Aigne gan Ghníomhú
Upainisead Maitrayana

Tine gan bhreosla
Fanfaidh ina háit

An aigne gan ghníomhú
Ní chorróidh óna foinse

Is tusa an aigne –
Mistéir shíoraí!

An aigne chiúnaithe
Cealaíonn sí gach gníomh.

An té atá suaimhneach
Is a fhanann go daingean ann féin

Sonas suthain
A bhronntar air

Dá mbeadh an aigne atá gafa
Leis na cúig céadfaí

Ceangailte den Spiorad Síoraí

Cé nach mbeadh saor
Ó chuingeacha an tsaoil?

Íon agus neamhíon
A bhíonn an aigne:

Truaillithe ag mianta, bíonn sí neamhíon ...
Saor ó mhianta, is íon di
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An té a dheineann neamhghuagach a aigne
Agus saor ó mhire is ó cheangal

Gan aigne a bheidh sé
É scuabtha in airde
Go dtí an tamhnach ghlé

Coinnigh guaim ar d’aigne
Go leáfar sa Chroí í

Sin é an t-eolas
An slánú

125



Solas de gheit
Dante Gabriel Rossetti

Bhíos anseo cheana,
Conas, cathain, ní fhéadfainn a rá:
Aithním an féar lastall den doras
An boladh milis úd
An fhuaim osnach, soilse timpeall ar an trá.

Ba liomsa cheana thú –
Níl fhios agam – anallód,
Nuair a d’éirigh an fháinleog
Chas do mhuineál
Is thit caille éigin – b’eol dom é seo go léir fadó.

Ar tharla sé cheana?
An t-am atá ar eite
Nach dtabharfaidh sé ar ais arís ár ngrá
Ainneoin an bháis
Is pléisiúir eile fós dúinn, oíche is lá?
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Má adhraimse Thú, a Thiarna
Rabi’a Al-’Adawiyya

A Thiarna,
Má adhraim Thú
Agus eagla orm roimh Ifreann, dóigh ar leac na bpian mé

Má adhraim Thú
Agus súil agam le Parthas Naofa, dún na geataí orm

Ach má adhraim Thú
Ar Do shon féin amháin, deonaigh áilleacht Do ghnúise dom
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File
Hafiz

File is ea duine atá in ann
an solas a dhoirteadh

i gcupán
is é a ardú d’fhonn do bhéal álainn spalptha

a chothú –
do bhéilín beannaithe
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Ní thig le Teanga ar bith do
Rún a Nochtadh
Hakim Sanai

Ní thig le teanga ar bith do rún a nochtadh

Mar go ndorchaíonn meáchan an bhriathair do dhúchas

Bua na cluaise, áfach,

Go gcloiseann sí

An ní nach féidir don teanga a rá
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Seinneann an Grá a Liúit
Fakhruddin Iraqi

Seinneann an Grá a liúit laistiar de scáthlán –
cá n-éistfidh an leannán leis an tiúin?

Amhrán nua le gach anáil,
téad nua á piocadh gach re seal

Dhoirt an domhan rún an Ghrá –
cathain a choinnigh an ceol guaim air féin?

Siosarnach na mistéire le clos i ngach adamh –
ní dúirse dáirse agam é – éist féin leis!
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Le chéile
Chuang Tzú

Is ann dom féin
Is don Chruinne
Le chéile
Is Aon iad mise
Is an uile ní

Seasann an ghealach
Is an ghrian
Taobh leis an saoi

Bíonn an Chruinne
Faoina ascaill aige

Sníonn gach aon ní
Ina chéile go binn

Neamhionannais na mílte bliain
Is leáite anois iad –
Íon

Cumasctar an uile ní
Mar sin

Ar scáth a chéile
A mhairid

An té ar léir dó an tAon
San uile ní

Compánach na Cruinne é
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Cruthaíodh le chéile iad,
Mise, Neamh agus an Domhan

Is Aon iad
Mise
Is an uile ní
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Deireadh le hOíche na
Gealaí Buile
Lalla (Lal Ded)

Deireadh le hoíche na gealaí buile

is grá Dé ag éirí

Ar mé, ‘Mise atá ann, Lalla.’

Dhúisigh an Leannán is deineadh Sin dínn,

glan gléigeal an loch
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Is mé ag Tnúth Leis go Díochra
Nammalvar

Is mé ag tnúth Leis go díochra
is á rá liom féin

‘Má fheicimse in áit ar bith Thú
tarraingeod chugam féin Thú –
íosfaidh mé Thú!’

Ach sháraigh Seisean mé –
d’alp Sé siar mé

Mo Thiarnasa atá chomh dorcha le néal,
ní imríonn Sé mar is cóir
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Comhraic
Christina Rossetti

Ionsaíonn aibhneacha an bhóchna
Atá níos doimhne ná iad,

Mar an gcéanna le m’anam, Ó,
Dod sheilgse de shíor.

Aibhneacha ag rith is ag osnaíl
Ar a gcúrsa leo féin

Mé ag osnaíl
Liom féin.

Osclaíonn an rós tláith
Do théagar milis na gréine

Á nochtadh féin
Ó bhun go barr,

Mar an gcéanna lem chroíse,
Nochta go hiomlán

Mise faoi do bhráid
Go hiomlán.

Análaíonn drúcht na maidine
Faoin ngrian, saor, íon,

Mar an gcéanna lem mheonsa
Id dhiaidh:

Rian ní fhágann drúcht
Ar ghnúis an domhain.

Níl mo riansa
Ar do ghnúis.
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Is eol don abhainn a cúrsa,
Aimsíonn drúcht a shlí,

Gealann an ghrian an rós
Lena linn:

Ag deireadh an róid bhrónaigh
An dtiocfad ort faoi dheoidh,

Deireadh an róid,
Tusa faoi dheoidh?
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Éirigh roimh Ghiolc an
Ghealbhain
Abu-Said Abil-Kheir

Éirigh roimh ghiolc an ghealbhain is le tús na scéalaíochta.
I marbhán na hoíche is na doirse eile go léir faoi ghlas
osclaítear doras na Seirce
Bí lán i do dhúiseacht sa dorchadas is na Leannáin
ag eiteallach timpeall fhuinneog na hAnsachta
mar cholúir frithinge is a gcolainn ar bharr lasrach
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Is Tú an Fhoraois
Akka Mahadevi

Is Tú an fhoraois

Is Tú crainn arda
na foraoise

An t-éan is an t-ainmhí
is iad ag spraoi
i measc na gcrann

A Thiarna atá chomh geal le seasmain
A líonann an t-iomlán – is atá líonta aige –

Cén fáth nach nochtfá
do chuntanós?
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An tAon san Uile
Sent-Ts’an

An tAon san Uile
An Uile san Aon

Aon iad uile

Nuair a thuigtear an méid sin
Cén gá atá le naofacht

Nó le gaois?

An aigne is í lánmheanmnach
Lastall de smaointe
Is de gach iarracht

Go hiomlán
Ar a suaimhneas

Inné
Inniu
Ná amárach
Nil inti
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AnMoncaí
Hakuin

Féach an moncaí is é ag iarraidh
breith ar an ngealach san uisce!

Ní éireoidh sé as
go dtí a dhé dheiridh

Dá scaoilfeadh sé den chraobh
agus tumadh sa linn

Lonródh an domhan go léir
le solas niamhrach
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Briseadh Tríd
Bassui

Éirigh as an bhfánaíocht

is féach go glé

isteach id nádúr féin

Comhchruinnigh

an fuinneamh spioradálta

is suigh leat féin

Is bris tríd
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Sa Tóir ar an Darma
Hsu Yun

Deich míle céim atá curtha díot agat is tú sa tóir ar an Darma.
Laethanta fada sna cartlanna i mbun síorchóipeála.
Lón machnaimh an Tang is an tSung – nach téagartha
Bagáiste trom!
Seo! Phiocas bláthanna léana dhuit.
Tá an bhrí chéanna iontu
Ach gur fusa le n-iompar iad
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Gealach ghlé
Dogen

Ag machnamh ar an ngealach ghlé –
ar an aigne atá chomh folamh
leis an spéir fhairsing

Meallann a háilleacht mé
is cailltear mé
sna scáileanna a theilgtear
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Nithe a Athraíonn, ní
Bhaineann siad Linn
Bawa Muhaiyaddeen

Nithe a athraíonn, ní bhaineann siad linn
Tá colainn eile, niamhracht eile ionainn
ar den gha Solais sin í nach n-athróidh choíche
Caithfear foghlaim conas meascadh leis is aontú
leis an ní atá gan athrú
Caithfear teacht ar an Taisce seo, an Fhírinne seo a thuiscint
Sé sin a thug ar an saol seo sinn
Ní mó ná adamh é an áit sin id chroí
inar fhoirmigh Dia 18,000 cruinne
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Tost
Rumi

Tháinig treoraí chugainn is é ina thost
sa tost amháin a chloistear a theachtaireacht

Blais súimín beag dá fhíon sárluachmhar
is téir amú ann

Ná maslaigh fairsinge a ghrá:
tugann seisean lámh chúnta do chách, i dtost

Cuir snas ar an scáthán sin idir dhá anáil
téir ina theannta, lastall de na briathra

Is eol dó gach a mbíonn ar siúl agat
eisean an té a chasann roth neimhe, ina thost.

Adhlactha id chroí tá a liacht sin smaoineamh
a nochtfaidh seisean ina gceann is ina gceann, iad i dtost.

Iompaíodh gach smaoineamh ina éan
agus ligtear dó eitilt leis go dtí an t-alltar

Ulchabhán ceann acu, fabhcún ceann eile,
préachán ceann eile fós

Iad ar fad éagsúil lena chéile
ach is ionann iad i dtost

Chun an Ghealach nach bhfeictear a fheiscint
iompaigh do shúile isteach iontu féin
is féach ort féin, i dtost.
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Sa tsaol seo nó sa tsaol eile
ná bí ag cabaireacht faoi seo is siúd:

Lig dó siúd gach ní a léiriú dhuit
faoi aon lonrú amháin ... i dtost
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Aimsigh Ionat Féin É
Baba Afzal Kashani

Cló an Leabhair Dhiaga
níl ann ach tú féin amháin

Scáthán Áilleacht an Rí
níl ann ach tú féin amháin

Níl aon ní ar domhan
lasmuigh díot féin

Pé ní atá á lorg agat
aimseoidh tú ionat féin é
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Iomann don Ghrian
An tImpire Pachacutec

A Thiarna Wiracocha
A deir,
‘Bíodh sé ina lá, bíodh sé ina oíche!’
A deir,
‘Bíodh solas ann, breacadh lae!’
A chuireann do mhac, an Ghrian,
Ag seoladh os ár gcionn go beannaithe gach lá
Ionas nach mbeadh do chine a chruthaigh tú gan léas:
A Wiracocha liom,
Tabhair taitneamh dod phobal, na hIncigh,
Soilsigh do shearbhóntaí,
A Aoire Mhaith,
Coinnigh sásta beannaithe iad
Slán sábháilte
Suairc,
Saor ón mbreoiteacht, saor ón bpeannaid.
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Moladh Dé
Naomh Froinsias d’Assisi

Taoi beannaithe, a Thiarna Dia, cruthaitheoir na n-iontas.
Taoi láidir, Taoi mór is ró-ard,
Is Tú an Rí uilechumhachtach.
Is Tú, a Athair Naofa, Rí na bhFlaitheas, Rí an Domhain.
Trí Phearsa san Aon, a Thiarna Dia thar chách.
Is Tú an mhaith, an uilemhaith, an mhaith is airde,
A Thiarna Dia, is beo Duit, is fíor.
Is Tú an grá is an charthain,
Is Tú an ghaois, an umhlaíocht is an fhoighne;
Áilleacht is ea Thú, is Tú an cheansacht, an tseasmhacht is ea Thú.
Suaimhneas is ea Thú, ríméad. Is Tú ár ndóchas is ár lúcháir go léir.
Is Tú an chóir cheart chothrom. Ionatsa atá ár saibhreas.
Taoi álainn, Taoi ceansa.
Is Tú an cosantóir

An coimirceoir
An caomhnóir.

Is tú an neart, is Tú an úire.
Is Tú ár ndóchas

Ár gcreideamh
Is ár ngrá.

Ár milseacht uile is ea Thú
Ár mbeatha shíoraí:
A Thiarna na n-iontas,
A Dhia uilechumhachtaigh, a Shlánaitheoir na trócaire
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Chuireas Geall le Dia
Meister Eckhart

Chuireas geall le Dia
dá scaoilfeadh Sé lem lámh
go gcaoinfinn go géar goirt

Dhéanfainn an-achainí go deo is chruthóinn
an oiread sin trioblóide Dó

Go gcuirfinn geall go dtiocfadh A chiall chuige
agus nach ndéanfadh Sé arís é
go brách
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Iógaí Mór
Mirabai

Ar mo thaisteal dom chaitheas tréimhse le híogaí mór.
Uair amháin ar seisean liom:

‘Fan chomh socair sin ionat féin go gcloisfidh tú
An fhuil is í ag sní trí do chuid féitheacha.’

Oíche amháin is mé im shuí go ciúin
Bhí sé faoi mar a bhíos ar imeall domhain istigh
Domhan chomh fairsing sin

Gur tuigeadh dom go fíor
Gur foinse
An uile dhuine againn é
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Labhrann Dia leis an Anam
Mechthild

Agus dúirt Dia leis an anam:

Shantaíos thú sular cuireadh tús leis an domhan.

Santaím anois thú

Faoi mar a shantaíonn tusa mise.

Agus nuair a thagann dúil díse le chéile

Foirfítear an grá
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Cailleadh an tSeoid sa Láib
Kabir

Cailleadh an tseoid sa láib
is tá cách amuigh á lorg

Cuid acu cuardaíonn siad thoir í
cuid acu thiar

Cuid eile acu cuardaíonn san uisce í
Cuid eile fós i measc na gcloch

Ag an searbhónta, Kabir, amháin
atá a luach ceart measta

Chumhdaigh seisean go cneasta í
Laistiar de chlóca

a chroí
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Gan Ainm
Shih Shu

Agus na huiscí
ag dul ó léargas sa cheo

Cailltear rian
a gcúrsa.

Búda ann féin é
an uile chroí.

Bog breá!

Bí neamhbhásmhar.
Dúisigh!

Dúradán deannaigh é an saol seo.
Féach! Scáthán cruinn na bhflaitheas.

Éalaigh!

Sciorr thar chruthanna is thar scáthanna,
Suigh gualainn ar ghualainn
le Neamhní,
coinnigh
an tSlí.
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Tóraíocht
Rumi

An ní a ghortaíonn tú, beannaíonn sé thú,
is é an dorchadas do choinneal!
Do theorainneacha do sprioc.

D’fhéadfainn é seo a mhíniú dhuit
ach scoiltfeadh sé clúdach gloine
do chroí –
rud nach féidir a dheisiú.
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Sularbh ann don tsibhialtacht
ná aon rian di
Bibi Hayati

Sularbh ann don tsibhialtacht ná aon rian di
Chuimhníos ar dhual scaoilte leat,
Gan beann ar rud ar bith, d’iompraíos caolribe leat istigh ionam

Ina ríocht féin nach bhfeictear
Bhí do chuntanós gréine ag tnúth lena dhúchas
Go dtí gur léiríodh an uile ní beo.

Ón gcéad uair riamh a ghlac an t-am anáil
Bhí do ghrása ar ghrinneall an anama:
Taisce ina luí in almóir rúnda an chroí.
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Do Sholas agam á Lorg
Allama Prabhu

Chuas amach,
Do sholas agam á lorg:

Ba gheall le milliún milliún grian é
Is iad ag éirí go tobann,

Ollchraobhacha tintrí
A chuir an-alltacht orm.

A Thiarna na nUaimheanna
Más solas Thú
Ní hann don mheafar.
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Mo Cholainn ar Maos
Kabir

Ar maos i lasracha an Ghrá
Atá mo cholainnse,
I bhfoirnéis na Seirce
A chónaíonn m’anam

Líonann cumhracht an Ghrá
Mo bhéal
Agus teagmhaíonn le gach aon ní
Le gach asanálú
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D’fhéadfadh focal amháin an
aghaidh a ghealadh
Yunus Emre

D’fhéadfadh focal amháin an aghaidh a ghealadh –
Aghaidh an té a thuigeann luach na mbriathra.
Nuair a aibíonn sé sa chiúnas
Tagann flosc chun saothair ar an mbriathar aonair.

D’fhéadfadh focal amháin deireadh a chur leis an gcogaíocht
Nó cneácha a leigheas
Agus tá focal ann a dheineann im is mil
Den nimh.

Lig don bhriathar aibiú ionat.
Tarraing siar an smaoineamh neamhaibí.
Seo leat, tuig an briathar
A dheineann deannach d’airgead is de mhaoin an tsaoil.

Tuig nuair a bhíonn géarghá le siolla
Agus tuig nuair nach ceart aon ní in aon chor a rá.
D’fhéadfadh an briathar ocht bparthas Dé
A dhéanamh den chruinne ifreanda.

Lean an tSlí. Ná lig don eolas atá cheana agat
Dallamullóg a chur ort.
Bí ar t’airdeall. Féach an abhainn
Sula dtéir ina cuilithe.

Is minic a bhris béal duine a shrón.
A Yunus, abair rud amháin eile
I dtaobh chumhacht an fhocail:
Mise an t-aon fhocal a thagann idir mé is Dia.
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Ar chuar chíoch an Bhandé a
luíonn tú
Jayadeva

Ar chuar chíoch an Bhandé a ghlacann tú do scíth,
Fáinní cluaise ort,
Flósanna foraoise agat á gcuimilt.

Beir bua, a Dhia an Bhua, Hari!

Seodghaetha na gréine thart timpeall ort
Is tú ag briseadh trí chuing na beatha –
Gé fhiáin na Himáilithe ar loch thú in aigne na naomh.

Beir bua, a Dhia an Bhua, Hari!

Cloíonn tú an nathair nimhe, Kaliya,
Spreagann tú do threibh, na Yádú
Mar a bhrostaíonn solas na gréine an loiteog chun a bláthaithe.

Beir bua, a Dhia an Bhua, Hari!

Ag marcaíocht ar t’fhiolar téagartha, Garúda,
Chun dul i ngleic leis na deamhain, Mádú, Múra is Naraka
D’fhonn aga súgartha a thabhairt do na déithe eile go léir.

Beir bua, a Dhia an Bhua, Hari!

Chomh húr le néalta báistí í t’áilleachtsa.
Sliabh agat id ghlac chun íocshláinte a mhaistreadh sa mhuir.
Éin oíche iad do shúile is iad ag ól as cuntanós gealaí an Bhandé.

Beir bua, a Dhia an Bhua, Hari!

Is le ríméad a chanann an file Jayadeva
An laoi achainí seo
Mar urnaí chugat.

Beir bua, a Dhia an Bhua, Hari!

(as an nGitagovinda)
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AnMhuir Mhór
Uvavnuk

Chuir an mhuir mhór
ag imeacht le sruth mé

Bogaim mar a bheadh fiaile
in abhainn mhór

Corraíonn an domhan
is an aimsir mhór mé

Iompraítear chun siúil mé
agus corraíonn m’ionathar le ríméad ...

Áirse na spéire
agus ardneart na stoirmeacha
bhogadar an tAnam
ionam

Agus seolaim liom anois
crith cos is lámh orm
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I mBrící is sa Choincréit
Sivavakkiyar

I mbrící is sa choincréit,
sa bhall fearga deargshnasaithe,
i gcopar agus i bprás
is ann a chónaíonn Síva –

Sin é a deir sibh linn
Is tá breall oraibh.

Fan mar a bhfuileann sibh
agus deinígí iniúchadh oraibh féin.

Is ansin is ea a bheidh sibh in bhur dTeampall Dé, ar m’anam,
ag cur thar maoil lena dhamhsa, lena dhraíocht,
lena bhinnghlór
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Teachtaireacht do na Fíréin
Han-shan

Seo teachtaireacht do na fíréin:
Cén rud is ansa libh,
An tSlí a aimsiú is bhur nádúr féin a fheiscint?
Tá bhur nádúr nádúrtha.
Gach a mbronnann Neamh orainn is foirfe.
Raghaidh sibh amú ag iarraidh é sin a chruthú.
An crann a thréigint
Is dul ag tóraíocht i measc na slisneacha?
Am aid each!
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Ainm an Leannáin
Bulleh Shah

Ainm an Leannáin á aithris agam de shíor
Is mise mé féin an Leannán faoi dheoidh
Cé is ceart Leannán a thabhairt anois air?
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Nuair a chaillimmé féin
Tukaram

Nuair a chaillim mé féin, a Dhia,
Is ansin is léir dom, is ansin a thuigtear dom
Mar a nochtann an chruinne go léir d’áilleachtsa.
Is ann do gach neach beo is neamhbheo
Tríotsa amháin.

An domhan seo go léir níl ann ach an fhoirm
Ina gcuireann tú tú féin in iúl,
Níl ann ach do ghuth
Ag caint linn.

Cén gá atá le briathra?
Tar, a Mháistir, tar
Is líon go hiomlán mé leat féin
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Rinc, a Lalla
Lalla

Rinc, a Lalla, is gan umat

ach an ghaoth. Can, a Lalla,

is gan umat ach an spéir!

Féach, féach an lá glé!

Bhfuil éadach níos áille

níos beannaithe ná é?
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Cosantóirí na hÁilleachta
is ea sinn
Hafiz

Cosantóirí na Gréine
is ea sinn.

Níl ach cúis amháin ann
gur leanamar Dia isteach sa tsaol seo:

D’fhonn an gáire, an tsaoirse, an damhsa is an grá
a spreagadh.

Lig don scairt uasal sin ionat labhairt liom
agus a rá:

‘A Hafiz ...
Ná suigh ar do ghogaide ar an ngealaigh anocht
is tú chomh díomhaoin le laidhricín an phíobaire!

Cabhraigh liom chun mo chroí a dhoirteadh in Aigne an Charad,
fóir orm, a sheanduine, is cneasaigh mo sciatháin leonta!’

Compánaigh na hÁilleachta is ea sinn
agus cosantóirí

na Fírinne

Réamhtheachtairí an áthais
réamhtheachtairí

an tSolais
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Croí Suaite
Ibn Arabi

Murach an iomarca

cabaireachta agaibh

is bhur gcroí bheith chomh suaite sin

chífeadh sibh a gcímse

chloisfeadh sibh a gcloisimse
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Préachán
File Zen gan Ainm

Nuair a chloisimse préachán gan ghob

ag grágalach

i ndorchadas diamhair na hoíche

santaím m’athair

sular rugadh é
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Afraidíte
Anyte

Tá an áit seo tiomnaithe don bhandia.
Is í a bhíonn suairc de shíor
Is í ag féachaint amach ar an muir
Ar na tonnta a bhíonn ag soilsiú ar an gcladach.
Sólás na loingseoirí í.
Bíonn an t-aigéan máguaird ar crith
Nuair a stánann ar a dealbh ola-mhín.
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An Uile Ní
Janabai

Gach dá n-ithim is é Dia é
Gach dá n-ólaim.
Is é Dia, leis, mo leabasa.
Tá Dia thall is tá Dia abhus
Níl aon ní nach bhfuil Dia ann
Sé a deir Jani: Líon an Tiarna an uile ní
Ón dtaobh istigh amuigh
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Haiku
Santōka

piocaim bláth

gan ainm –

ofrálaim don Bhúda é
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Misneach
Lalla

Ní raibh puinn muiníne agam as
Ach d’ólas ar a shon san é –
Fíon mo chuid filíochta féin.

Thug sé sin misneach dom
Chun breith ar an dorchadas is é a réabadh
Is é a stróiceadh as a chéile
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Soicind
WuMen

Soicind nó síoraíocht:

Tá an tsíoraíocht anois ann.

An té a fhéachann tríd an meandar sin

Féachann tríd an té atá ag féachaint
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Cén fhaid a bheir sa tóraíocht?
(as Comhdháil na nÉan)
Farid ud-Din Attar

Cén fhaid a bheir sa tóraíocht ar an áilleacht abhus?
Cuardaigh an ní dofheicthe is nochtfaidh an áilleacht.
Nuair a ardófar an chaille dheiridh ní fheicfear go brách arís
An duine ná a ghlóir,
Meathfaidh an chruinne, beidh an mórdhráma thart,
Is titfidh an brat.

Iad siúd a ghráigh cruth is cló
Beidh cloch sa mhuinchille acu dá chéile, beidh an gean ar lár.
Iad siúd a ghráigh an Cara nach bhfeictear (atá as baile),
Cónóidh siad Leis go brách na breithe.
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Amhrán Phippa
Robert Browning

Earrach na bliana,
Fáinne an lae,
Maidin ar a seacht,
Drúcht ar an gcnoc,
Fuiseog sa spéir,
Seilide ar sceach,
Dia ar neamh,
Gach i gceart.
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Níl gá le mórán
Ryokan

Tá mo thighse slogtha ag an bhforaois.
Is faide ná blianta eile é an t-eidhneán.
Mairim go suairc, beag beann ar challán.
Is annamh a chloisim amhráin na gcoillteoirí.
Fad is a bhíonn an ghrian in airde, ag deisiú mo chuid éadaigh a

bhím.
Nuair a shoilsíonn an ghealach orm
Léim téacsanna beannaithe os ard dom féin.
Focal agam id chluais, má ghéilleann tú dom chreideamhsa:
Níl gá le mórán dáiríre chun sult a bhaint as mistéirí móra an

tsaoil
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Nuair a Nochtann mo Ghrá
Ibn Arabi

Nuair a nochtann mo Ghrá

Cén tsúil lena bhfeicim É?

Lena shúil féin, ní lem shúilese

Mar nach bhfeiceann éinne É ach É féin
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De Shíor ag Teacht
Lalla

De shíor ag teacht, ag imeacht de shíor,
Go síoraí seasta lá is oíche
Ag teacht is ag imeacht choíche,
Breith is bás, bás is breith
Ó neamhní go neamhní.
Ach tá mistéir ina lár, cinnte dearfa,
Rud éigin is féidir breith air.
(Ní gan bhrí an rud seo go léir)
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Guthanna a Aoibhníonn
an Domhan
Meirindiach Éigin

Guth anuas
Guth na toirní –
Labhair ó na scamaill dhubha!
Guth aníos
Guth an scadáinín féir
Labhair ó ghlas na bplandaí
Chun go mbeadh an domhan rí-álainn
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Bothán sa Díseart
Shabkar

Tearmann seo mo cholainne
Bothán é a ghlanaim ...
An folús agam mar chúntóir
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Foraois Sléibhe
Lí Bai

Fiafraíonn tú díom cén fáth a gcuirim fúm san fhoraois sléibhe.
Maíonn mo ghean gáire orm, fanaim ciúin,
m’anam, leis, fanann ciúin
de bhrí gur sa tsaol eile a mhaireann sé
saol nach le héinne é

Bláthaíonn an crann péitseoige
is tá an abhainn ag rith
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Urnaí an Mhistigh
William Sharp (Fiona MacLeod)

I lasracha cosanta cuir im luí mé
A Mháistir na Tine Rúin,

Nigh úr mo chroí is sciúr
M’anam is a dhúil.

I laom na maidine folc m’intinn
A Mháistir na Tine Rúin

Gléshúileach lem dhúiseacht iad
M’anam is a dhúil
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A Thiarna Adikeshava Kaginele
Kanakadasa

An é an seachmall a chruthaigh Tú nó an Tusa a chruthaigh an
seachmall?

An cuid den gcolainn Thú nó an cuid Díotsa an cholainn?

An bhfuil spás laistigh den dtigh nó tigh laistigh den spás?
Nó an sa tsúil iad araon an tigh is an spás?
An san aigne í an tsúil nó an sa tsúil í an aigne?
Nó an Tú an tsúil is an aigne Ionat?

An bhfuil milseacht sa tsiúcra nó siúcra sa mhilseacht?
Nó an ar an teanga iad araon an mhilseacht is an siúcra?

An san aigne atá an teanga nó an sa teanga an aigne?
Nó an bhfuil an teanga is an aigne Ionatsa?

An sa bhláth atá an chumhracht nó an sa chumhracht atá an bláth?
Nó an sna polláirí iad araon an chumhracht is an bláth?
Nílim in ann a rá, a Thiarna Adikeshava Kaginele!
An Ionatsa amháin thar chách atá gach aon ní?
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A Thaisce, ar do lorg a bhíos
Fakhruddin Iraqi

A Thaisce, ar do lorg a bhíos
abhus is thall,

Mé ag cur do thuairisce
i ngach aon bhall

Gur thána ort nuair a thána orm féinig:
sea, bhíomar díreach mar a chéile.

Deargaim anois go bun na gcluas
ag smaoineamh dom ar an bhfudrúscadh.
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Fís Dheireanach
Crowfoot

Splanc lampróige san oíche í an bheatha

Anáil an bhuabhaill sa gheimhreadh

Scáth beag a ritheann tríd an bhféar

Is é ag dul ar neamhní le fuineadh gréine
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A Ghrá
Ramon Llull

Abair liom, a ghrá,

Arsa an leannán,

An mbeidh foighne agat liom má dhúblaím do chrá?

Go deimhin! Má dhúblaíonn tú mo ghrá.
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Féach i gCeart
Yoka Genkaku

Nuair a fhéachaimid i gceart, níl aon rud ann.

Níl aon duine ann; níl aon Bhúda ann.

Nithe uile na Cruinne go léir

Is súilíní ar muir iad.

Splancacha tintrí iad na saoithe

(as an Shodoka)
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Aontacht
George Russell (AE)

Ní dá bhfaca i measc gach ní eile,
Smaoineamh amháin ar neamh is ar tír:
Ciúnas is callán is iad le chéile
I bpálás suite. Is siúd ag sní

An fhís mhisteach i ngach aon bhall
Sa duine, sa choill is fós sa ghlaise
Is cé a bheadh in ann a rá
Arbh é sruth mo bhrionglóidí é nó a mhalairt.

Seal ag éirí mar laomfhuinneamh
I m’aigne, ar a grinneall,
Gur leath ansin ar fud na cruinne –
Guthanna na gaoithe is iad ar tinneall.
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Cad is Grásta ann?
Naomh Eoin na Croise

D’fhiafraíos de Dhia cad is grásta ann.

Ar Sé,
‘An uile ní dá dtarlaíonn.’

Is chuir Sé leis ansin mar bhí cuma bhuartha ormsa,

‘Nach bhféadfadh leannáin a rá
Is iad i mbarróg a chéile
Gur grásta ar fad is ea é?

Im lámhasa atá an uile ní
Cé gur rímhaith is eol dom
Go n-iompaíonn daoine uaim

Go dtí go neadaíonn an ghaois
Sa chroí.’

190



Tháinig an Grá
Abu-Said Abil-Kheir

Tháinig an grá
Is rith ina fhuil

Faoin gcraiceann, trí fhéitheoga
Folmhaíodh mé

Is líonadh leis an Leannán mé

Gur lonnaigh i ngach géag
Is i ngach ball beatha

Go dtí nach raibh agam
Ach m’ainm.

Eisean amháin atá fágtha
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Amhrán
File den náisiún Hópí

An gort
ina gheamhar

na pónairí
faoi bhláth

soilseoidh an t-uisce
faoi scamaill ghorma

i ndiaidh na báistí

Féach
scata bláthanna buí

féileacáin bhuí
sa tóir

ar a chéile
i measc

na mbláthanna pónairí
féileacáin ghorma

sa tóir
ar a chéile
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Ceathrú
’Ayn al-Qoozāt Hamadāni

Eisean a dhoirt na dathanna ar dhomhain gan áireamh

Conas a cheannódh Sé péint le haghaidh ‘mise is tusa’?

Dathanna, dathanna – níl iontu ach baois is neafais;

Tá Seisean gan dath ar bith – is caithfear teacht lena lí
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Éist!
as Soiscéal Eiséanach na Síochána

Labhraim leat.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhras leat nuair a rugadh thú.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhras leat is an chéad amharc agat.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhras leat is an chéad fhocal ag teacht uait
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhras leat nuair a bhí an chéad smaoineamh agat.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhras leat nuair a bhuail tú le do chéadsearc.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhras leat nuair a chan tú do chéad amhrán.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhraim leat trí fhéara na mbánta.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann
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Labhraim leat trí gach bile san fhoraois.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhraim leat trí gach gleann is cnoc.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhraim leat trí na Sléibhte Beannaithe.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhraim leat tríd an bhfearthainn is tríd an sneachta.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhraim leat trí thonnta na farraige.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhraim leat trí dhrúcht na maidine.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhraim leat trí shéimhe an tráthnóna.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhraim leat trí niamhracht na gréine.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann
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Labhraim leat trí na réaltaí lonracha.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhraim leat tríd an stoirm is trí na néalta.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann.

Labhraim leat tríd an toirneach is tríd an tintreach.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhraim leat tríd an mbogha síne rúnda.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labharfaidh mé leat nuair a bheidh tú i d’aonar.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labharfaidh mé leat trí Ghaois na Sean.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labharfaidh mé leat nuair a bheidh an t-am istigh.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labharfaidh mé leat nuair a bheidh mo chuid Aingeal feicthe agat.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann
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Labharfaidh mé leat i gcaitheamh na Síoraíochta.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann

Labhraim leat.
Éist
Tuig gur mise is Dia ann.
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Dúiseacht
Binavi Badakshāni

Deineadh uisce díom
chonac mé féin

im mhearú súl
Deineadh aigéan díom

chonac mé féin
im cháithnín cúir

Deineadh Airdeall díom
chonac an uile ní

mar dhearúd
Dhúisíos

chonac go rabhas
faoi shuan
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Cantaireacht an tSléibhe
File den náisiún Navajó

An guth a aoibhníonn an talamh
arís is arís eile

i measc na néalta dubha
guth na toirní

an guth anuas
an guth a aoibhníonn an talamh

An guth a aoibhníonn an talamh
an guth aníos
guth an scadáinín féir
i measc na mionphlandaí
arís is arís eile
an guth a aoibhníonn an talamh
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Fiacla ag Titim Amach
Han Yu

Chailleas clárfhiacail anuraidh
agus fiacail chúil i mbliana, agus anois
tá dosaen eile tar éis titim amach –
le chéile – agus ní hin deireadh leis an scéal.
Tá an chuid eile scaoilte, agus ní fada
go mbeidh siad go léir imithe.
Nuair a thit an chéad cheann amach
arsa mise liom féin, ‘Nach náireach an bhearna í!’
Dhá cheann eile nó trí ansin agus mheasas
go rabhas ag titim as a chéile,
ar an dé dheiridh d’fhéadfá a rá.
Roimhe sin má bhí fiacail liom scaoilte
is é a déarfainn go leatheaglach,
‘Dhera, b’fhéidir nach dtarlóidh sé in aon chor.’
D’fhág na bearnaí go léir
go raibh sé deacair bia a chogaint
agus bhí gá le béalfholcadh cúramach a dhéanamh.
Agus nuair a thit ceann eile amach
ba gheall le sliabh á leagadh é.
Ach táim dulta i dtaithí anois air,
ní faic é dáiríre. Tá scór eile nó mar sin
fágtha agam cé gurb eol dom go rímhaith
go n-imeoidh siad go léir léir,
fiacail in aghaidh na bliana,
sin scór bliain ar fad.
Nach cuma má imíonn siad le chéile
nó ina gceann is ina gceann?
Deir daoine nuair a imeoidh na fiacla
gur gearr uait an chríoch
ach tá teorainn leis an mbeatha, feictear dom,
caillfear thú nuair a chaillfear thú, sin sin,
fiaclach nó mantach.
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Ceapann daoine gur rud scanrúil is ea bearna.
Bhuel, tá an dá thuairim ann.
Mar a dúirt Chuang Tzú: An crann loiscthe
ní gá é a ghearradh fiú má mharaítear
géanna nach mbíonn siosarnach uathu.
Baineann buntáiste an chiúnais
leis an mantachán a labhrann “faoina fhiacla”
agus an té nach bhfuil in ann cogaint a dhéanamh
gheobhaidh sé amach gur blasta an bia nuair is bog a bhíonn.
Dán is ea é seo
a chumas is a chanas
chun mo bhean is mo chlann a scanrú ina mbeatha.

201



Mo Pheacaí
Sarmad

Mo pheacaí go léir
agus maithúnas an Charad:

Cá dtosnóinn
ar chuntas

nach bhfuil aon chríoch leis?

Dein dearúd
ar an gciontacht chráite

is ar mhíghníomhartha:

Is aoibhinn le Súil na Trócaire
áilleacht an pheaca
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Giúis nó Dhó
Ching An

Giúis nó dhó,
trí nó ceithre bhambú,
tighín cois aille,
ciúnas fada uaigneach,
ní thagann ar cuairt ach scamaill ar snámh.
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Pincíní agus Bláthanna
File den náisiún Wintú

Cromann na bláthanna

in airde leo arís

lastuas den áit sin

ina gcodlaíonn an pincín

is na heití aige ag bogadh

go mall

siar is aniar siar

is aniar
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Glórtha an tsléibhe tá gaois
fhuar iontu
Shih Shu

Glórtha an tsléibhe tá gaois fhuar iontu
scéilíní rúnda ón bhfuarán aníos ina gcogar
leoithní ó na giúiseanna gríosaíd an tine faoin dtae
scáileanna na mbambúnna ag sileadh trím róba

meilim an chloch dhúigh: scinneann scamaill thar na creaga,
véarsa acu á chóipeáil: éiníní á soipriú féin ar ghéaga
is an domhan ag dul thar bráid:
rianaítear an neamhghníomhaíocht i ngach casadh de
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Dearmad
as an Ashtavakra Gita

A Leanbh,

Léigh nó pléigh

An méid scrioptúr agus is mian leat

Ach go dtí go ndeánfaidh tú dearmad ar gach aon ní

Ní chónóidh tú go deo deo deo i do chroí
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Amhrán na Seanaoise
File den náisiún Nootka

Ní mór duit a bheith seanchríonna:
Táimse mar a bheadh pearóid mhara ann
Is paistí bána
Ar dhá thaobh an chloiginn agam.

Téir in aois chomh luath is is féidir!
Cuma an-bhreá ar fad atá ormsa.
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Amhrán Utitia’q
File den náisiún Inúiteach

Táim sona.
Tá sé seo go maith.
Níl timpeall orm ach an leac oighir.
Is maith sin.
Tá áthas orm.
Níl de thalamh againn ach greallach.
Is maith sin.
Tá gliondar orm.
Tá sé sin go maith.
Is maith é nuair nach mbíonn dóthain ar eolas agam.
Nuair a éirím bréan de bheith im dhúiseacht is ea a dhúisím.
Cuireann sé ríméad orm.
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Ag Iompó chun na Gealaí
Minamoto Toshifusa

Dóibh siúd a cheapann
nach bhfuilm ach ag breathnú
ar an ngealach ag dul faoi laistiar den sliabh:

Nuair a fhéachaimse Siar
tá m’uacht agam
á scríobh
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Teagmháil
Czeslaw Milosz

Ag marcaíocht i vaigín trí ghoirt reoite a bhíomar is an lá ag
gealadh.

Sciathán dearg ag éirí sa dorchadas.

Go tobann rith giorria trasna an bhóthair.
Duine againn, dhírigh méar air.

B’in tamall maith óí shin. Níl ceachtar acu beo inniu.
An giorria, ná an té a shín lámh ina threo.

Ó a shearc, cá bhfuilid, cá bhfuil a dtriall?
Laom láimhe, léas gluaiseachta, siosarnach na mionchloch.
Ní le teann buartha ach le teann iontais a chuirim a dtuairisc.
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Nach beag é mo chroí
Rumi

Nach beag é mo chroí,
É geall le bheith dofheicthe.
Conas a leagann Tú ualach
Chomh trom sin air?

‘Breathnaigh,’ ar Sé,
‘is lú ná san do shúile
is féach go bhfeiceann siad an domhan mór go léir.’
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Dobhriste, a Thiarna
Mirabai

Dobhriste é, a Thiarna,
An grá
A cheanglaíonn sinn:
Ar nós an diamaint
A bhriseann an casúr a bhuaileann é.

Gabhann mo chroí Ionatsa
Mar shnas san ór.
Mar loiteog ar an uisce
Ionatsa a mhairim.

Ar nós na patraisce
A dhearcann an ré
Ar feadh na hoíche go léir,
Trí chónaí Ionatsa chailleas mé féin.

A Thaisce,
Fill!
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