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orestil dig at arbejde sammen med andre om at over-
sætte nogle af Rumis digte, der er meget lidt kendt i Ve-
sten, men berømt blandt den persisktalende befolk-

ning. Du håber, på engelsk (og her på dansk) at indfange den 
dybe betydning, du fornemmer der gemmer sig i Rumis digte, 
samtidig med at du holder dig så tæt som muligt til de farsi-
termer og fraser, Rumi bruger. Du spekulerer på, om det over-
hovedet er muligt at bevare Rumis subtilitet og skønhed.  

Du starter med et digt, som ofte er blevet citeret for nogle 
få linjer, der i sandhed er slående i deres dybde af længsel ef-
ter kærlighed, men resten af versene er svære at følge. Du er 
ikke sikker på om de vers du kan lide, overhovedet relaterer 
til de andre på en sammenhængende måde. De kunne være 
intet andet end spontane udgydelser fra en ekstatisk mystiker, 
sådan som mange mener. 

Når du imidlertid begynder at arbejde med digtet, opdager 
du forfinede spor, der indikerer et andet niveau af mening. I 
starten er det kun et afsnit, der springer i øjnene på den måde. 
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Men når du giver dig til at overveje de mindre almindelige 
betydninger af nogle af ordene, især brugen af visse “gammel-
farsi” termer, ser du pludselig et puslespil falde på plads. Et 
nyt billede bliver åbenbaret, som er dybere og mere bevæ-
gende. 

For dig, som elsker Rumis poesi, er dette som at finde en 
perle, der har været begravet under overfladen i århundreder. 
Som et berømt maleri af en af mestrene, der lige er blevet bragt 
tilbage til dets originale storhed, ser du nu det fulde spektrum 
af farver, sådan som det var meningen, at de skulle ses.   

Du oplever så det samme ske med det næste digt, og det 
tredje og det fjerde. Du forstår snart, at det du gør, er at af-
dække en skat, og spændingen ved jagten stiger, mens du sø-
ger efter mere. 

Men så begynder igen noget nyt at ske. Digtene du valgte, 
bliver personlige. De synes at tale direkte til dig og dit liv. 
Sammenfaldene fortsætter med at vokse, indtil din opfattelse 
en dag skifter. Disse digte har forandret dig. De har forandret 
dit forhold til livet. 

Du føler det, i en eller anden forstand, som om du nu er på 
talefod med Kærligheden selv. Som om du, på en eller anden 
måde, lærer et nyt sprog af Rumis digte på en så personlig 
måde, at du nu afslører skjulte perler i andre og i dig selv. 

Hvordan er det muligt at dette føles så personligt? Hvorfor 
ville det at afdække en længe begravet skat i Rumis poesi, lede 
til at se mulighederne i relationer på en så anderledes måde? 
Du føler det, som om du lægger det normale bag dig, og træ-
der ind i en erfaring, som sindet ikke kan fatte. Det er her styr-
ken i Rumis poesi rammer dig. Det er personligt. Livet taler 
virkelig til dig. Og det var præcis Rumis intention.  

Det var hvad oversættelsen af Rumis digte føltes som, for 
os alle tre. Det havde været et eventyr. Samtidig har det gjort 
os ydmyge. Men det tog også lang tid for alle brikkerne at 
falde på plads, sådan at dette kunne ske. 

Førend vi kunne opfange sporene i Rumis digte, tilbragte 
hver enkelt af os mere end femogtredive år med at læse Rumis 
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tekster. Farzad og Mitra læste begge hans digte på Farsi mens 
de voksede op, mens jeg, Doug, var nødt til at søge efter de 
bedste af de engelske oversættelser, jeg kunne finde.  

Uafhængigt af hinanden, og gennem mange år, var vi hver 
især i gang med at studere Rumis diskurser (Fihe-ma-fih), og 
hans Masnavi digte. Der var, uheldigvis, få gode oversættel-
ser af Rumis Divan-e-Shams, som indeholder de dybeste lag 
af hans lære, så jeg var nødt til at vente på, at Farzad og Mitra 
kunne deltage, før jeg kunne se disse digtes finesser. 

Vi lærte også hver især undervejs over mange årtier, Sufis-
mens historie og nogle af dens største lærere at kende. Det var 
vigtigt i forhold til at hjælpe os med at sætte nogle af Rumis 
digte ind i en sammenhæng. Farzad fik denne information på 
første hånd fra sin familie, som længe havde været forbundet 
med sufier. Hans oldemors bror, kendt som Hazrat Baba Kha-
lvati, var sufi Mester. 

Der har også været andre åndelige retninger, der har be-
handlet Rumi som en Mester, og deres indsigt hjalp os i vores 
træning. For eksempel stødte vi hver især, uafhængigt af hin-
anden, ind i det skrevne arbejde af Paul Twitchell, som var en 
stor beundrer af Rumi og Shams af Tabriz, Rumis lærer. 
Mange Sant Mat og Radhasoami lærere har også fremhævet 
Rumi som en “Sat Guru”, hvilket er deres term for en sand 
helgen. Når man ser Rumi ud fra sufi og muslimske perspek-
tiver, viser det i hvor høj grad Rumi så sig selv på en vej, der 
går hinsides alle traditioner. Det han lærte af Shams, var ikke 
en fast doktrin men en levende vej, der åbenbarer sig selv for 
dem, som føler sig draget til at finde den, uanset hvor de er 
kommet fra. 

Den måde denne lære åbenbarer sig på, er hvad Rumi giver 
videre i sine skrifter. Han viser, hvordan man finder og følger 
denne vej til dens kilde. 

Vi havde behov for alle disse erfaringer og denne træning, 
sammen med mange gode bøger skrevet af dem som har stu-
deret Rumis liv, til at forberede os på udfordringen fra Rumis 
digte i Divan-e-Shams. Så da vi endelig satte os sammen, så 
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vi, at hver af os bragte noget forskelligt til opgaven med at 
oversætte Rumis digte til engelsk. Dette udløste den særlige 
synergi, der kommer af at arbejde sammen og samarbejde om 
noget, man elsker. 

Vi startede med nogle af Rumis digte, som både Farzad og 
Mitra længe havde kendt og elsket på deres originale Farsi. 
De følte den åndelige dybde i poesien, og de ønskede at skabe 
gode engelske oversættelser som andre kunne nyde. 

Imidlertid, efterhånden, som vi oversatte ordene, dukkede 
en dybere historie op. 

Farzad og Mitra var begge lamslåede. De sagde: “Ingen har 
set dette før”.  Det var som om et andet maleri gemte sig under 
lærredet. Dette tilføjede lag gav digtene en bemærkelsesvær-
dig ny dimension og forståelse af, hvad Rumi sagde. Men de 
følelser, som de fra begyndelsen fornemmede i digtene, var 
fuldstændig i overensstemmelse med denne nye historie. 

For eksempel: I et af vores første digte – det, som Farzad og 
Mitra begge elskede – var oplevelsen, hvor ubegribeligt det 
var, og alligevel efterlod det dem med en fornemmelse af, at 
der var en dybere sandhed i denne følelse. Ikke at være i stand 
til se, hvad der gemte sig under overfladen, gav versene en 
uforglemmelig fornemmelse af skønhed. Det tilførte lag vi af-
dækkede viste, at det var præcis hvad Rumi talte om – den 
dybe sandhed der kommer af “ikke at vide”. Eksemplet er fra 
det andet digt i denne bog med titlen “Jeg er Månens Tjener”. 

I starten var det svært at tro, at Rumi skjulte dette tilføjede 
lag. Vi tjekkede hvert ord omhyggeligt, igen og igen. For Far-
zad og Mitra var det et chok at se denne nye betydning i et 
digt, der havde været som en gammel ven for dem. Det tog 
tid at vænne sig til, at deres gamle ven havde levet et hemme-
ligt liv. 

Dette skete ikke bare én gang. Vi fandt et tilføjet lag i alt, 
hvad vi valgte. Så vi begyndte at se efter digte, som syntes 
endnu mere mystiske. Hvad gemte de? Og det var her, vi be-
gyndte at støde ind i poesi, der syntes at være skrevet til os. 
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Et andet godt eksempel er fra “En historie der ikke kan sæt-
tes i tale”. Digtet begynder sådan her: 

 
Jeg fortæller dig en historie, der ikke kan sættes i tale 

Og skjuler den for publikum når jeg siger det. 

 
Hele digtet handler om, hvordan Rumi skjuler historien, 

han fortæller på en sådan måde, at “outsidere” ikke kan for-
stå, hvad han siger. Afdækningen af dette ekstra lag i hans ord 
føltes, som om han talte til os personligt. Han inviterede os 
indenfor. Vi var ikke længere outsidere. 

Da vi følte os lidt mere modige, begyndte vi at søge efter 
digte, som syntes næsten fuldstændigt uudgrundelige. Det 
var der vi løb ind i en række digte, hvor Rumi taler om nogle 
åndelige væsener, som han kalder “De Tavse” (The Silent 
Ones). Vi har arrangeret disse tre digte i nøjagtig den samme 
rækkefølge, som de kom til os i. Digtenes numre viser, hvor 
tilfældigt de er placeret i Divan-I Shams. Inden vi begyndte at 
oversætte hver enkelt af dem, havde vi ingen idé om, hvad de 
handlede om.  

 
Vi så, igen og igen, at Rumi antydede noget og skjulte en 

åndelig lære i sin digtning, som rækker udover religion og fi-
losofi til kilden, der er inspirationen bag alle religioner og fi-
losofier. Det er præcis hvad Rumi siger åbent i introduktionen 
til hans Mathnawi: 

 
Denne Masnavi handler om Religions rødders, rødders, 
rødder. Den beskæftiger sig med afsløring af mysterierne 
omkring åndelig virkeliggørelse og vished, som er den 
største videnskab om Gud, såvel som den klareste vej og 
Hans mest synlige udtryk.1 

 
1 Rumi, The Mathnawí of Jallal’uddin Rúmí, Bind I og II, oversat af  
Reynold A. Nicholson, p. 3. Redigeret af Doug Marman. 
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Det Rumi siger her, kommer endnu klarere frem i hans 
Divan-e-Shams. 

Det er almindeligt kendt, at der flyder et dybt åndeligt bud-
skab gennem linjerne af Rumis Poesi. Tusinder har beskrevet 
denne følelse. Den fornemmelse af skønhed, der dukker op 
bag et slør af ord, er det der drager så mange mod ham.  
Denne følelse er stærkest i Divan-e-Shams.  

Disse digte er ofte beskrevet som udtryk for ekstase, og til-
stande af guddommelig nåde, der overvældede Rumi med en 
sådan kraft, at han spontant sagde ordene højt. Nogle har 
endda antydet, at han til tider kun mumlede ordene, mens de 
blev noteret af hans studerende, og at dette er grunden til, at 
versene synes at springe rundt fra ét dybfølt øjeblik til et an-
det. Imidlertid tegner disse nye oversættelser et andet billede. 

Fra første til sidste ord i hvert digt fortæller Rumi en enkelt 
historie. Vi ser én der er fuldt bevidst om sine ord i takt med, 
at han sætter dem sammen. De kan være sagt spontant, men 
han har en utrolig evne til at se sine linjers fulde sammen-
hæng, før han begynder. Han ved fra begyndelsen, hvor han 
vil hen. Og med de sidste ord opsummerer han ofte den ån-
delige lektion han giver en antydning af. Hvert digt er vævet 
som et helt klæde. Det er ikke en samling pikpak. 

Der er også nogle utrolige situationer, hvor han tydeligvis 
taler ud fra en høj åndelig tilstand, mens han er fuldt bevidst 
og til stede hos de mennesker, der på samme tid lytter til ham. 
Foruden at hans strofer er rige i deres rytme og rim. At være i 
stand til at tale spontant på denne måde er en utrolig bedrift. 
Ved blot at skildre ham som hensunken i ekstase, overses hvil-
ken mester han er i at væve noget sammen, der når mange 
niveauer. Ja, han beskriver ekstatiske tilstande, men der er så 
meget mere skjult under overfladen, der binder alle trådene 
sammen.  

Vi står herefter tilbage med ét spørgsmål: Hvorfor skjuler 
han så sin lære? I starten antog vi, som så mange andre, at han 
gjorde det, fordi det på hans tid var for farligt at sige det åbent. 
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Ud fra disse nye oversættelser er det nu tydeligt, at det var 
forkert. 

Rumi har en langt vigtigere grund til at skjule dette bud-
skab: Det er en fortælling, der ikke kan forstås mentalt. Hvis 
vi forsøger at forstå det på den måde, vil vi overse det. Den 
åndelige vej han beskriver, udfolder sig gennem en forbin-
delse, der løfter sløret for os – som mellem elskende - kun når 
vi åbner os og lærer at stole på livet selv. Og ligesom en hem-
melighed mellem elskende er den ikke tiltænkt udenforståen-
des ører. 

At arbejde med denne bog, og afdækningen af dens skatte, 
har været et eventyr for os – et eventyr, der har forandret os. 
Vi håber, at disse sider vækker Rumis lære til live for jer også. 

 
 
Nogle få bemærkninger om at læse denne bog:  
 

I den engelske oversættelse af digtene vil du finde nogle 
ord i parenteser. Det er ord, som vi håber, vil hjælpe læsere 
med bedre at følge digtets historie-spor, som det vender og 
drejer sig. Vi føler, at disse tilføjede ord er uløseligt forbundet 
med det Rumi siger. En bogstavelig oversættelse ville udelade 
dem, men i denne bog forsøger vi at løfte sløret for den skjulte 
lære, så vi føler, at det hjælper med til at vise, hvad Rumi 
usynligt væver ind i sammenhængen mellem ordene. 

Efter nogle digte, og den tekst som følger efter, vil du finde 
farsi kalligrafi i en ramme efterfulgt af ord på dansk. I hvert 
enkelt tilfælde repræsenterer farsi-teksten to linjer fra digtet 
du lige har læst. Og det danske er en oversættelse af de linjer. 

Vi foreslår, at man læser hvert digt først. Læs derefter ka-
pitlets tekst. Gå så tilbage og læs selve digtet igen. Alt I tek-
sten, og meget mere, er indeholdt i digtet. Rumi formår at sige 
uendelig meget med ganske få ord. Hans poesi trækker os 
væk fra kysten ud i et endeløst hav. Hvordan kan man med 
ord fange det oceans dybder? 

— Doug Marman 
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لزغ ۱۵۴۷  
 

 
  
  

 

مŴگ ناäز  kl ثRدح  وت  ا8  نم   
مŴگ ناهن  ناF†اح  هلمج  زو   

 
نم ثRدح   åدونش وت  شوگ  زج   

مŴگ نامدرم  ناNم  دنچ  ره   
 

دنŴگ ناäز  kl هن  نخس   ، باوخ رد   
مŴگ نانچ  نآ  نم   ، یرادNب رد   

 
نم ملانن   U ەاچ نب  رد  زج   

مŴگ نا£م  kl وت  مغ  را~ا   
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Divan-e-Shams #1547 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Jeg fortæller jer en historie, der ikke kan sættes i tale, 

Og skjuler den for publikum, når jeg siger det.  

 

Undtaget dine ører hører ingen min historie, 

Selvom jeg fortæller den åbent blandt mennesker. 

 

Bliver ting ikke sagt uden ord i drømme?  

Jeg taler på samme måde, når jeg er vågen.  

 

Jeg jamrer kun i bunden af brønden.  

I det stedløse røber jeg hemmeligheder om sorgen over (ad-

skillelsen fra) dig.  
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شوخ مشا8   åهتسش ãEFمز  یور  رب   
مŴگ نامسآ  رب  ãEFمز  لاوحا   

 
نم زا  ناهن  دوش  õه قوشعم   

مŴگ  åناش تمالع  دنچ  ره   
 

دنیآ ناغف  رد  فNطل  یاه  ناج  
مŴگ ناغف  تمغ  زا  نم  هک  مد  نآ   
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Jeg sidder taknemmelig på jorden,  

Og fortæller himlen om denne verdens tilstand ... 

 

Fordi den Elskede altid skjuler sig for mig, 

Når end jeg prøver at sætte ord på disse tegn.  

 

Men åndeligt sensitive sjæle råber stadig op, 

Når jeg sukker af denne længsel efter dig.  

 

 
ette digt fanger smukt den gådefulde kvalitet i Rumis 
poesi. Han taler på en sådan måde, at det føles, som 
om han bruger et hemmeligt sprog, og at hans ords 

virkelige mening er skjult bag et slør. Faktisk siger han åbent 
i dette digt, at det er præcis, hvad han gør. Lad os se: 

 
Jeg fortæller jer en historie, der ikke kan sættes i tale, 

Og skjuler den for publikum, når jeg siger det.  

 
Hvad er det for en hemmelighed, Rumi skjuler for publi-

kum? Kan vi regne det ud? Ja, det kan vi, men vi er nødt til at 
se, at Rumi afslører denne hemmelighed skridt for skridt. Det 
første spørgsmål vi må stille er, hvem taler Rumi til?  

Han siger “dig”, når han taler. Så han taler til nogen. Og 
han fortæller den person en historie, der ikke kan sættes på 
ord. Rumi indrømmer, at denne historie er skjult for udenfor-
stående iagttagere.  

Hvem er denne “dig”? Vi ved det ikke endnu, men Rumi 
giver os indtryk af, at hvem det end måtte være ved, hvad han 
siger og forstår den historie, han fortæller. Udenforstående 
iagttagere ved det ikke. De er ikke i stand til at fange den 
skjulte mening.  

Hvorfor kan iagttagere ikke forstå historien? Hvorfor vil 
Rumi mon skjule den for dem? Hvem kender historien, han 
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fortæller? Disse er kun nogle få af de spørgsmål, der rejser sig 
fra de første to linjer.  

 
Undtaget dine ører hører ingen min historie,  

Selvom jeg fortæller den åbent blandt mennesker.  

 
Med disse linjer bliver digtet lidt klarere, men kun en 

smule. Den person, Rumi taler til, hører historien, men andre 
fanger den ikke, selv om Rumi taler åbent. Med andre ord for-
søger han ikke med vilje at skjule den for nogen. 

Hvorfor ved én person præcis, hvad Rumi mener med 
dette digt, mens det for os andre er, som om vi stadig er efter-
ladt i mørket? Rumi fremlægger et interessant svar på dette 
spørgsmål i sine diskurser: 

 
De, som virkelig forstår lidt, forstår meget. Af en ting, 
mange ting – af en linje, hele bind. Det er ligesom når en 
gruppe sidder og lytter til en historie, men en kvinde ken-
der alle omstændighederne, fordi hun var der da det skete. 
Fra den første antydning forstår hun det hele. Hun bliver 
bleg, rødmer derefter, skiftende fra en følelse til en anden. 
De andre forstår kun så meget som de hører, siden de ikke 
rigtigt ved, hvad der virkelig skete. Men den ene som ved, 
forstår hele historien selv efter nogle få ord.  

… Når du går til købmanden, så har han sukker til 
overflod. Men han ser, hvor mange penge du har og giver 
dig i forhold til det. Med “penge” menes der oprigtighed 
og tro. Ordene er delagtiggjort i forhold til ens oprigtig-
hed og tro. Når du kommer efter sukker, undersøger han 
din taske for at se, hvad dens kapacitet er, og afmåler så i 
forhold til dét, - en skæppe, eller to. Men hvis nogen kom-
mer med en række kameler, så sender han bud efter vægt-
mændene til at hjælpe. 
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Én person møder op som selv oceaner ikke vil tilfreds-
stille. En anden vil finde, at nogle få dråber er nok og at 
mere ville være skadeligt.32 

 
Hvad Rumi siger her, lyder som to forskellige emner, men 

han taler i virkeligheden kun om én ting. Først siger han, at 
de, der har direkte erfaring med historien, fordi de var der, 
forstår hvad der skete på et dybere plan. De har et indgående 
kendskab til hændelsen. Andre lytter til historien, men de ved 
kun, hvad de er blevet fortalt, fordi de ikke selv så det.  

Dette kunne forklare, hvorfor én person forstår, hvad Rumi 
siger, mens andre ikke gør: Han eller hun oplevede personligt 
historien og kender den så godt, at selv en antydning er nok 
for dem til at nikke og smile. De ved præcis hvad Rumi taler 
om. 

Når imidlertid andre hører historien, er der et lag af følel-
sesmæssig involvering, som de mister, fordi de ikke oplevede 
den selv. De var der ikke. Det antyder, at den historie Rumi 
taler om i dette digt er noget, der skal læres gennem personlig 
erfaring. Det kan ikke forklares med ord alene.  

Det forklarer stadig ikke, hvad Rumi taler om i dette digt, 
men det giver os et andet spor.  

Det andet, Rumi siger, er, at de, som har et oprigtigt behov 
og en oprigtig tro, bliver givet mere end de, der ikke har noget 
behov for eller nogen tro på, hvad der bliver givet. På denne 
måde er der dem, der har kapaciteten til at optage oceaner, 
mens for andre nogle få dråber er alt, hvad de kan klare. 

Hvad taler Rumi om her? Og hvordan er det relateret til 
den første ting, han talte om?  

Han taler om åndelig kapacitet og åndelig erfaring. De, der 
har åndelig erfaring, genkender meningen med disse histo-
rier, og de, der har et oprigtigt behov og en oprigtig længsel, 
kan optage meget mere 

 
32 Marman, It Is What It Is, p. 60. 
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Dette er grunden til, at nogle mennesker ser den åndelige 
natur i Rumis digtning, men andre overser den. Han forsøger 
faktisk ikke at skjule, hvad han taler om. Han forsøger at sige 
det så åbenlyst han kan, men spiritualitet er noget, der skal 
erfares for at kunne forstås.  

Rumi forstår, at han kun kan give til hver enkelt person, 
hvad de er i stand til at optage. Så han former sit digt på en 
måde, der giver til den enkelte i forhold til dennes kapacitet 
og behov. De, der ikke tror på spiritualitet og ikke føler noget 
behov for det, tilbyder han kærlighedsdigtningens bevæ-
gende ord.  

Andre vil høre ordene, og det vil minde dem om tilsva-
rende følelser. De vil fange et glimt af, hvad Rumi taler om. 
Nogle få vil kende Rumis historie med det samme. Deres an-
sigter vil blusse og Rumi vil vide, at de ved. Hvor vi end be-
finder os, så vil Rumi komme os i møde for at dele, hvad han 
kan med hver enkelt af os.  

Dette er en af grundene til, at Rumi skriver sine digte på en 
så mystisk måde, at vi alle kan gribe fat i det, vi er klar til at 
forstå.  

 
Bliver ting ikke sagt uden ord i drømme? 

Jeg taler på samme måde, når jeg er vågen.  

 
Rumi løfter nu sløret for et andet fingerpeg om, hvordan 

han tilnærmer sig den åndelige vej gennem sine digte. Han 
bruger den samme metode, der er brugt i drømme. Men hvad 
betyder dette? 

Få mennesker forstår drømmenes sprog, fordi det synes 
dem mærkeligt. Det minder ikke om normalt menneskeligt 
sprog. Drømme er sjældent bogstavelige, og de refererer næ-
sten altid til noget skjult i vores liv. Drømme fortæller histo-
rier, der vækker følelser og bevægelse. Følelserne og bevægel-
sen i drømme kommer imidlertid i form af højst personlige 
oplevelser.  
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Rumi antyder, at formålet med vores drømme kunne være 
at fremkalde en opvågnen inde i os. Drømme bringer det ma-
teriale op, vi har begravet i vores underbevidsthed, så det kan 
finde vej ud i lyset.  

Vores underbevidsthed ser og anerkender en ny forståelse 
af, hvad der sker i vores liv, før det bevidste sind gør det. 
Drømme bruger et sprog, som tillader vores bevidste sind at 
fatte meningen, hvis, og kun hvis, vi er parate til det og har et 
tilstrækkeligt dybt ønske om at vide. Hvis vi ikke er klar, plan-
ter drømme frø, der vil spire over tid indtil en dag, da vi plud-
selig ser det. Det slår os som en AHA! oplevelse. 

Dette er, hvad Rumi mener, når han siger, at ting er “sagt” 
i drømme uden ord, og han taler på samme måde i sine digte. 
Hensigten med hans digte er for ham at kalde oplevelsen af 
følelser og bevægelse frem, ligesom drømme gør det, for at 
vække, hvad der er skjult i vores underbevidsthed, så det kan 
træde ind i vores bevidste opmærksomhedsfelt hos dem, der 
længes efter at vide.   

For at beskrive det i tekniske termer: Både drømme og vo-
res underbevidsthed anvender anden-person sprog, som vi 
viste i “At se Skønheden bag Sløret i Rumis Digtning”. Dette 
er også den naturlige måde at kommunikere på mellem men-
nesker i intime personlige forhold.  

Hvis vi for eksempel skriver et brev til en nær ven eller en 
kæreste, skriver vi til en vi kalder “du”. Vi siger, “Jeg ville øn-
ske du var her. Du skulle have set det”, fordi vi ønsker at dele 
oplevelsen med dem.33  Anden-person sprog eksisterer kun i 
delte forhold.  

Mennesker, der kender hinanden godt, taler på måder som 
den anden forstår, men som ikke giver mening for andre. 
Dette er anden-person sprogs natur, fordi det kaldes frem på 
baggrund af intime og personlige erfaringer. Alt i vores 
drømme bliver kommunikeret på denne måde. Og Rumis 
digtning bruger helt klart dette samme sprog, fordi han altid 
taler personligt og intimt.  

 
33 For mere om anden-person: Marman, Lenses of Perception, p. 76-80. 
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Det, der gør det endnu mere bemærkelsesværdigt, er at 
Rumi sagde dette for over 700 år siden, mens psykologer sta-
dig forsøger at forstå drømmenes sprog. Vi har alle tre, med-
forfattere af denne bog personligt oplevet forbindelsen mel-
lem Rumis digtning og drømme. Efter at have lært, hvordan 
man får Rumis digtning til at give mening, opdagede vi en 
væsentlig forøgelse af vores evne til at fortolke vores drømme.   

Rumi har helt ret: Hans digtning er skrevet i det samme 
sprog som drømme. 

 
Jeg jamrer kun i bunden af brønden.  

I det stedløse røber jeg hemmeligheder om sorgen 

over (adskillelsen fra) dig.  

 
I den første linje her refererer Rumi til en historie fortalt om 

Profeten Muhammads fætter, Ali. Ali opnåede dybe åndelige 
bevidsthedstilstande. Han vidste også, at han ikke kunne 
dele, hvad han lærte med andre, med mindre de også opnåede 
disse tilstande. Ikke at være i stand til at dele disse hemmelig-
heder tyngede ham. Det var som at finde en skat, som han 
ikke kunne dele med nogen andre.  

Da han ikke vidste, hvad han ellers skulle gøre, gik Ali ud 
i natten, langt væk fra byen og klatrede ned i en brønd. Der, 
på bunden af brønden, ville han højlydt fortælle sine hemme-
ligheder. Med hver enkelt nye opdagelse lindrede han byrden 
han følte, ved at besøge brønden igen og tale åbenhjertigt, 
langt væk fra folks ører.  

Ifølge historien begyndte sivplanter i tidens løb at vokse 
nær brønden, og de voksede op, mens de hørte Alis hemme-
ligheder. De planter følte hans lidelser. Når der senere blev 
lavet rørfløjter af sivplanterne til blæseinstrumenter, havde de 
fløjter en klagende lyd på grund af Alis lidelser, som gjorde 
musikken smuk og bevægende.   

Rumi fortæller en lignende historie i starten af sin berømte 
bog, Masnavi: 
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Rørfløjtens Sang 

 
Hør rørfløjten fortælle sit eventyr klagende over adskil-
lelse:  

“Lige siden jeg blev fjernet fra rørskæret, har min sang 
fået mænd og kvinder til at klage sig. Jeg søgte efter hjer-
ter knust af adskillelse for at synge om smerten af kærlig-
heds længsel.  

“Enhver, der er langt hjemmefra, længes efter genfor-
ening. Hvor jeg end går, synger jeg mine sørgmodige to-
ner og bliver venner med dem, der er hensunken i sorg 
såvel som med dem der føler glæde. De bliver alle mine 
venner, men hver enkelt ud fra eget skøn. Ingen finder de 
virkelige hemmeligheder, jeg rummer.  

“Min hemmelighed er nær min klagende lyd, men ører 
og øjne mangler lyset til at se den. Intet holder kroppen 
væk fra sjælen, ej heller sjæl fra krop, dog er det ikke til-
ladt sjælen at blive set”.  

[Rumi fortsætter:] Denne lyd fra rørfløjten kommer 
ikke fra vinden, men fra ild; den, der mangler denne ild, 
er intet! Det er Kærligheds ild, der er i rørfløjten. Det er 
Kærligheds glød, som er i vinen.  

Rørfløjten er følgesvend med enhver som er adskilt fra 
en ven. Dens musik fjerner straks vores adskillelse. Hvem 
har nogensinde set en gift og en modgift som rørfløjten? 
Hvem har nogensinde set en sådan sympatitør og læng-
selsfuld elsker som rørfløjten?  

Rørfløjtesangen beskriver vejen fuld af blod og fortæl-
ler historier om elskendes passion. Men kun den sanseløse 
bliver betroet fornemmelsen af denne historie. Tungen 
har ingen kunde foruden øret.  

Med adskillelsens sorg bliver vores dage lange. Vores 
dage rejser hånd i hånd med brændende sorg. Men hvis 
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vores dage er forbi, så lad dem være forbi! De betyder ikke 
noget. Kun Dig, vær sød at blive, for ingen bringer fuld-
endelse som Dig. 34 
 
Nu kan vi forstå, hvorfor Rumi går til det “stedløse” for at 

fortælle sine hemmeligheder om sorgen over “dig”. Vi tilfø-
jede to ord til den linje, så det fremgår klart, at hans sorg er 
over “adskillelse fra dig”. Rumis “Rørfløjtens Sang” forklarer 
hvorfor. Med det “stedløse” mener han en bevidsthedstil-
stand, som er langt hinsides den menneskelige bevidsthed. 
Det er her, han går hen for at fortælle historien, der ligger bag 
dette digt om sorgen ved at være adskilt fra “dig”. 

Og med denne henvisning til “dig”, ser vi igen, at han be-
nytter anden-person sprog, ligesom han brugte det i slutnin-
gen af “Rørfløjtens Sang”. Dette er nøgler til, hvordan vi skal 
lytte til dette digt, hvis vi vil forstå de hemmeligheder det in-
deholder. Det handler om sorgen ved adskillelsen fra nogen, 
Rumi elsker. Denne nogen er det “dig” han taler til. Linje for 
linje afslører digtets mening sig selv, mens vi følger Rumis 
dans. 

 
Jeg sidder taknemmelig på jorden,  

Og fortæller himlen om denne verdens tilstand ... 

 
Med disse linjer skifter Rumi dette digts rækkevidde. Han 

flytter fra sin personlige følelse af sorg til sorgen, han ser i ver-
den. Han ser tegn på denne sorg alle steder, men siger intet. I 
stedet beskriver han, hvad han ser til himlen, som er en anden 
måde at sige, at han fortæller det “stedløse” om den længsel, 
han ser.  

 
34 Jalal al-Din Rumi, The Mathnawi of Jalalu’ddin Rumi, bog I og II, over-
sat af Reynold A. Nicholson (Cambridge, England: E. J. W. Gibb Memo-
rial Trust, 1990), p. 5. Redigeret af Doug Marman og Farzad Khalvati. 
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Hvorfor? Fordi hans Elskede er dér, lyttende, og kender 
meningen med alt, hvad han siger.  

Over hele verden ser han lidelse. Mennesker længes efter 
kærlighed. Men Rumi ved, at denne længsel efter kærlighed 
blot er en refleksion af Sjælens dybe længsel efter Gud.  

Når vi føler os adskilt fra kilden til Livet, føler vi os fortabt 
og alene. Vi søger efter mening ved at søge efter kærlighed 
sammen med andre. Rumi ved, at det blot er et lille fragment 
af den kærlighed, som vi virkelig længes efter, en kærlighed, 
der får os til at føle os hele, en kilde til vand, der tilfredsstiller 
vores dybeste tørst.  

Vi har følt tørst så længe, at vi har glemt, hvordan det for-
andrer alt inde i os og kaster en skygge over meningen med 
vores liv. I vores øjeblikke af succes minder det os om, at der 
må være noget mere. Med vores nederlag vækker det os til 
følelsen af adskillelse fra det, som vi søger. 

Rumi ser denne verdens tilstand, og hvordan længslens 
skygge falder på den. Men han ved, at det er en hemmelighed, 
som ikke kan forstås af alle, så han lægger følelsen af sorg ind 
i sin digtning. Den vækker længslen, som kommer fra adskil-
lelse – det er den historie, han forsøger at fortælle i dette digt.  

Han ved, at det kun kan udtrykkes poetisk, fordi det skal 
opleves. Det er ikke nok at tænke på kærlighed eller at tale om 
den. Vi må opleve den for at forstå dybden af, hvor denne 
længsel fører os hen.  

 
Fordi den Elskede altid skjuler sig for mig, 

Når end jeg prøver at sætte ord på disse tegn.  

 
Endnu engang skifter digtet. Denne gang fortæller Rumi 

os, hvorfor han skjuler de dybeste indre meninger i dette digt: 
Fordi, hver gang han forsøger at sætte ord på det, så forlader 
hans Elskede ham. Han føler straks adskillelse fra kilden til 
Livet og ved, at det han lige gjorde for andres skyld, ikke er, 
hvad hans Elskede ønsker af ham.  
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Dette er grunden til, at Rumi siger i åbningslinjerne, at han 
fortæller denne historie til sin Elskede. Det er dén ene, som 
han skriver næsten alle sine digte til i Divan-e-Shams. Alt, hvad 
han siger, er til den Elskede, og han siger kun, hvad den El-
skede vil høre fra ham.  

Dette lyder alt sammen uhyre personligt, som om vi lytter 
med på en personlig kærlighedsaffære, men det, som Rumi 
beskriver, er noget, vi alle af og til føler. En skærende smerte 
kan ramme os, efter vi har sagt noget til en ven eller kæreste. 
Vi forstår, at det var en fejl. Dette jag springer op fra vores 
underbevidsthed og ryster os. Vi ved så, at selv om vores in-
tentioner måske har været gode, har vi bragt noget meget 
mere vigtigt i fare.  

Dette er måden, vi lærer ud fra vores forhold til nogen vi 
elsker. Vi lærer at tilbageholde vores ord af respekt for dem. 
Vi vil altid gerne hjælpe, men vi holder for meget af dem til at 
sige alt, hvad vi føler, fordi vi ved, at det er vigtigere at vise, 
at vi har tillid til dem. Vi stoler på, at de vil finde svaret selv. 
Vi behandler vores bedste venner på denne måde, fordi vi 
ved, at det er vigtigt for os, når de behandler os på denne 
måde.  

 
Men åndeligt sensitive sjæle råber stadig op, 

Når jeg jamrer over denne længsel efter dig.  

 
Disse sidste to linjer fuldender digtets mening. Rumi ved, 

at han ikke kan forklare dybden i sin åndelige historie gennem 
ord alene. Der er faktisk ingen ord, der helt og fuldt kan fast-
holde kærlighed. I bedste fald minder ord os om vores egne 
erfaringer med kærlighed.  

Rumi lærte at bruge ord på en særlig måde: Ikke at dele en 
bogstavelig mening, men at vække sjælens længsel.  

Med andre ord, han bruger poesien ligesom musik, der be-
væger og rører os. Det, der kommer ud af det, er langt mere 
end vores sind kan fatte. Oplev følelserne bag hans ord. Han 
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siger ikke bare noget; han gør noget med sin digtning. Hvis 
dette digt bringer tårer i dine øjne, fordi det føles som om 
Rumi taler til dig, så vil dit ansigt i det øjeblik blusse, fordi du 
ved.   

Hvis det er det, du oplever - hvis Rumis digt rækker udover 
tid og rum og rører dig, som om det var møntet på dig og in-
gen andre - hvad kan du så sige? Hvordan ville du kunne for-
klare dette til nogen anden, medmindre de har oplevet det 
selv? 

Så nu kender du en hemmelighed. En gave som kun er til 
dig. Nu kan du se den kærlighedens vej, som Rumi forsøger 
at løfte sløret for. Ingen ord kan beskrive den, fordi vi kun fin-
der meningen skjult blandt hans ord, når de fremkalder denne 
dybt personlige oplevelse af kærlighed inde i os.  

 



 
Oh Elskere, Oh Elskere, Jeg Mistede Bægeret  
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Du er måske også interesseret i… 

 
It Is What I Is: The Personal Discourses of Rumi 
tager dig tilbage i tiden til at sidde for 
fødderne af Jalal al-Din Rumi. Han le-
vede for over 700 år siden, men hans 
stemme genlyder stadig over hele 
verden i dag.   

Rumis diskurser har længe været 
anerkendt som nøglen til at lukke op 
for dybden i hans poesi. Denne engel-
ske, kommenterede oversættelse bringer oplevelsen af 
at lytte til Rumi til live, når han videregav sin univer-
selle og tidløse indsigt om livet.   

 
Rumi sagde: “Der er én ting i denne verden, der 
aldrig må glemmes. Hvis du glemte alt andet, men 
ikke glemte den, så ville du ikke have nogen grund 
til bekymring.   

“Det er ligesom, hvis en konge sendte dig ud i 
landet for at udføre en bestemt opgave. Hvis du 
rejser og udfører hundrede andre opgaver, men 
ikke udfører denne ene opgave, er det som om du 
ikke udrettede noget overhovedet. Så alle kommer 
ind i denne verden for at udføre en bestemt op-
gave, og det er deres formål. Hvis de ikke udfører 
den, så vil de intet have gjort”.  

 
Hvad er denne ene ting? Det Er, Hvad Det Er. 

 




