
70         www.pranamagasinet.dk www.pranamagasinet.dk         71

på, der gør dem forskellige. Det dybere spirituelle budskab er det 
samme. Om dette siger Amma:
”Spiritualitet begynder og kulminerer i medfølelse. Hvis vi kunne 
forvandle medfølelse fra blot ord til en sti af handling, ville vi være 
i stand til at løse 90 procent af verdens humanitære problemer. 
Der er to typer af fattigdom i verden. Den ene er mangel på mad, 
tøj og husly. Den anden er mangel på kærlighed og medfølelse. Vi 
har brug for at tackle den anden type fattigdom først. Hvis vi har 
kærlighed og medfølelse, vil vi helhjertet tjene og hjælpe dem, der 
mangler mad, tøj og husly.”
Amma siger selv, at hendes religion er kærlighed.

AmmA og pAven
Amma var hos Pave Frans i Vatikanet i 2014 sammen med reli-
giøse overhoveder fra forskellige trosretninger for at holde tale og 
underskrive en fælleserklæring mod menneskehandel og moderne 
slaveri. Her er et lille udpluk fra talen:
Det menneskelige sind har skabt mange opdelinger i religionen, 
kasten, sproget og de nationale grænsers navn. Lad os prøve at 
skabe en bro af altomfattende, ren kærlighed til at nedbryde disse 
selvskabte vægge. Ethvert hærdet hjerte vil blødgøres med kærlig-
hed. Kærlighed kan sprede lys gennem selv det mørkeste mørke. 
Uselvisk kærlighed forvandler sindet fra en dæmon, der slavebinder 
os, over til vores egen befrier. De, som sælger og slavebinder an-
dre, er blevet ofre for et negativ sind. Religiøse ledere bør, uden 
bagtanker, formulere en handlingsplan for rehabilitering, baseret 
på uselvisk kærlighed og spiritualitet, essensen af alle trosretninger.

en stor sal sidder en indisk kvinde, klædt i en enkel, hvid 
sari. Der er mange mennesker i salen; hovedparten venter 
på, at det bliver deres tur til at blive omfavnet af Amma. 
Men man kan også blot sætte sig på en stol i salen og 
mærke stemningen af kærlighed. Hvordan er det muligt, 
at hun med samme ocean af kærlighed kan møde det ene 

menneske efter det andet uden at få stress eller brænde sammen? 
Det er virkelig et helt usædvanligt syn, der møder én. Og når man 
blot sidder stille og fokuserer på Amma, mærker man med det 
samme den store kærlighed, der konstant strømmer fra hende og 
fylder hele rummet. På alle sider af hende sidder der mennesker. 
Hun griner og samtaler, mens hun med samme intense nærvær 
omfavner den ene efter den anden. 

Sri Mata Amritanandamayi Devi bliver kaldt Amma, som betyder 
mor. Hun er en af vor tids største spirituelle, humanitære og vi-
sionære ledere. Hun rejser over det meste af verden for at afholde 
spirituelle events, hvor hun personligt møder alle, der kommer for 
at se hende. Det er efterhånden løbet op i 36 millioner mennesker, 
hun har omfavnet. Når Amma tager os i sine arme, er det ikke 
blot en almindelig omfavnelse. Hun vander og gøder det frø, vi har 
indeni til realisering af vores iboende rene og ubetingede kærlighed. 
Alt efter ens personlighed er der, ifølge Amma, mange forskellige 
veje til at nå ind til vores sande eller højeste selv. Men nøgleordene 
er uselvisk arbejde og spirituel praksis, som indebærer, at vi medi-
terer, udøver yoga, læser eller reciterer hellige skrifter, siger vores 
mantra eller synger om og til det guddommelige.
Amma giver et personligt mantra til alle, som ønsker det og man-
traet gives i overensstemmelse med den enkeltes religion.

Berørt Af AmmA
Blandt de mange forskellige mennesker, der har mødt Amma, kan 
nævnes flere af verdens religiøse overhoveder, politikere, forskere, 
erhvervsledere, nonner, ateister og – allerflest – helt almindelige 
mennesker. Mange af dem har efterfølgende fortalt, hvor meget 
mødet med Amma kom til at betyde for dem.
”I Ammas nærvær fandt jeg for første gang mig selv og følte indre 
fred,” siger Swami Amritaswarupananda, en af Ammas nærmeste 
gennem mange år.
“Jeg var trist over livet og kærligheden. Så mødte jeg kvinden kal-
det Ammachi (Amma), og hun gav mig mit smil tilbage. Mørket kan 
ikke konkurrere med hende.” - Jim Carrey, skuespiller.
Også Indiens tidligere præsident Dr. A.P.J. Abdul Kalam blev meget 
berørt af mødet med Amma:
”Jeg ønsker at dele, hvad jeg har lært af Amritapuri (Ammas 
ashram). At give. Det er det budskab, jeg har lært. Bliv ved med 
at give. Du kan give. Det handler ikke kun om penge. Du kan dele 
viden. Du kan fjerne smerten. Og du kan endda gå direkte til den 
person, der lider. Hver eneste af os – rig som fattig – kan give. Der 
er intet større budskab end dette, som Amma giver til os alle.”

AmmAs syn på religion 
Amma ser kun religionerne som indbyrdes forskellige på overfla-
den. Det er måden, vi mennesker fortolker og udlever religionerne 

I
tekst Paula Suguna HumPHreyS //  foto amma-danmark.dk

AmmA

Amma har omfavnet 
millioner af mennesker 
verden over. Hendes 
store medfølelse 
har medført et 
paradigmeskift 
i manges liv.

Amma
- Medfølelsens Moder

Da Amma modtog Gandhi King-prisen for ikke-vold, overrakte 
den kendte primatolog Jane Goodall hende prisen med ordene: 
Amma er Guds kærlighed i en menneskekrop.
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Derfor begyndte mennesker at kalde hende Amma (mor). 
Ifølge hinduismen er den enkeltes lidelser forårsaget af egen karma 
- resultaterne af de handlinger, den enkelte udførte i fortiden (oftest 
i tidligere liv). Amma accepterede dette, men nægtede at det skulle 
være en begrundelse for ikke at handle og sagde: ”Hvis det er ét 
menneskes karma at lide, er det så ikke vores dharma (pligt) at lette 
dette menneskes lidelse og smerte?”
Senere forklarede hun: ”En kontinuerlig strøm af kærlighed flyder 
fra mig til hele skabelsen. Dette er min medfødte natur. Ligesom 
det er en læges pligt at behandle patienter, er det min pligt at trøste 
dem, der lider.”

Vigtigt budskab
Et af Ammas vigtigste budskaber er, at kærlighed og uselvisk hand-
ling er den eneste medicin, der kan heale jordens voksende krise. 
Under Ammas spirituelle events kører der en film på storskærmene 
om hendes velgørenhedsorganisation og NGO, ”Embracing the 
World” (ETW). Den er kendt for at være først på katastrofestedet 
og sidst til at forlade det.

Et af nøglepunkterne for Ammas moderne organisation er at an-
vende den nyeste teknologi til at afhjælpe menneskers lidelser. Med 
hjælp af blandt andet computerteknologi kan de fattigste menne-
sker, der lever meget primitivt i øde egne, nu få adgang til moderne 
sundhedspleje og uddannelse. På Ammas internationalt anerkendte 
universiteter forskes der netop i dette. Man har f.eks. produceret 
en billig insulinpumpe til gavn for det stigende antal indere med 
sukkersyge. Mange udenlandske forskere oplever Ammas Amrita-  
universitet som noget unikt. Her lægges lige stor vægt på videnskab 
og spiritualitet. Når man forener den vestlige verdens teknologi med 
østens visdom og forståelse i uddannelsen, bliver slutproduktet, at 
man får nogle meget alsidigt begavede og harmoniske studerende. 

HVordan begyndte det Hele?
Amma blev født i en kystby i Kerala, Sydindien, i 1953. Allerede 
som lille pige tiltrak hun sig opmærksomhed med de mange timer, 
hun tilbragte i dyb meditation. Hun komponerede sine egne sange 
og kunne ofte ses dybfølt syngende til det guddommelige. Trods sin 
unge alder var sangene usædvanligt dybe og indsigtsfulde.
Da hun var ni år gammel, blev hendes mor syg. Pigen blev holdt 
hjemme fra skole for at hjælpe til med husholdningen og for at pas-
se sine syv søskende. Hun gik fra dør til dør for at samle madrester 
ind til familiens køer, og her blev hun slået af den intense fattigdom 
og lidelse, der var alle vegne. 

Når den unge pige stødte på folk i nød, hentede hun mad og tøj til 
dem fra sit eget hjem. Hun fortsatte ufortrødent, selvom familien 
skældte ud og straffede hende. På grund af sin dybe medfølelse med 
alle omfavnede hun spontant folk for at trøste dem i deres sorg. 

Et andet nøglepunkt er vigtigheden af et grundigt forarbejde og 
samarbejde med andre både statslige og ikke-statslige institutioner. 
Som et eksempel på betydningen af grundigt forarbejde nævner 
Amma børnearbejde: ”Mange mennesker arbejder hårdt på at sæt-
te en stopper for børnearbejde, men blot ved at forbyde det vil vi 
ikke være i stand til at løse problemet. Før vi sætter drastisk ind for 
at stoppe børnearbejde og menneskehandel, er vi først nødt til at 
opbygge et fundament til at hjælpe disse familier til at blive selvfor-
synende og sikre deres fremtid.” 

Engang bragte en mand en 10-årig dreng til Amma. Amma for-
tæller: Han ville have mig til at opfostre drengen i ashrammen og 
fortalte mig historien om, hvordan drengen blev forældreløs. Hans 
far var død to år forinden, så hans mor og søster arbejdede på 
en tændstikæskefabrik i nærheden af deres hjem. Hans mor blev 
diagnosticeret med en kronisk nyresygdom og blev ude af stand 
til at arbejde, da hun blev sengeliggende. Selvom hans søster blev 
betalt meget lidt, var det lige nok til at overleve. Efter et stykke tid 
blev der vedtaget en lov om, at børnearbejde var forbudt. Ejeren 
af tændstikæskefabrikken blev anholdt, og hans virksomhed blev 
lukket. Alle børnene, der arbejdede dér, blev sat fri. Fortvivlet over 

tabet af deres eneste indtægtskilde, sendte moderen sin søn i skole 
om morgenen, og derefter forgiftede hun sin datter og sig selv.

Det er korrekt at lukke sådanne fabrikker, men vi glemmer ofte 
familierne til de unge børn, der er afhængige af disse fabrikker for 
at kunne overleve. Hvis vi kun ser ét aspekt og ikke det andet, er 
det de mennesker, der ingen har at henvende sig til, som oplever 
konsekvenserne, når vi forsøger at løse et problem.

Når ETW har bygget huse til mennesker, der fx lever i slumkvarte-
rer, bliver der udover gratis levering af et hus eller en lejlighed sør-
get for erhvervsuddannelse til forældrene. Børnene kommer i skole 
med skolestipendier og lektiehjælp, så de ikke dropper ud. Udover 
at få en erhvervsuddannelse undervises familien også i, hvordan 
man kan leve sit liv på en berigende og meningsfuld måde. Alt 
arbejde bliver udført gratis af frivillige i Ammas ånd af medfølelse, 
hvilket er berigende for både modtagere og givere. 

På Ammas moderne hospital AIMS modtager mange gratis be-
handling. Her gives behandling efter behov, ikke efter betalings-
evne. I en ånd af medfølelse udføres avancerede operationer, trans-
plantationer og meget mere. Der er mange rørende historier om, 
hvordan det har reddet menneskeliv.

Amma er hos Pave Frans i Vatikanet i 2014 sammen med religiøse overhoveder fra forskellige trosretninger for at holde tale og un-
derskrive en fælleserklæring mod menneskehandel og moderne slaveri.
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kan lære. Meditationsformen hjælper med til at integrere krop, 
sind, ånd og hjerte og skabe forbindelse til vores sande Selv. Un-
dervisningen er gratis. 
Flere Amma-bøger er oversat til dansk. 
Noget af det helt unikke ved at arbejde under Amma er de kærlig-
hedsbånd, der opstår i fællesskabet omkring det frivillige arbejde, 
som på én gang er meget let og meget stærkt. Det er berigende, 
både for os selv og formålet.

Fællesskab med asylansøgere
En gruppe har de sidste par år samarbejdet med Røde Kors om et 
projekt i Center Sandholm. Projektet handler om at bringe glæde 
ind i asylansøgernes liv i form af udflugter, musik, kreativitet, dans, 
spil og kagebord. I løbet af dagen opstår der en stor fællesskabsfø-
lelse og glæde. 
Der er noget særligt berigende ved at arbejde i Ammas ånd af usel-
visk kærlighed. Der opstår en fælles glæde, som for os varer ved 
længe efter besøget i Center Sandholm. Det føles meget menings-
fuldt.
Vi har flere unge, som også er med i projektet. De er en del af 
ETWs internationale ungdomsorganisation, AYUDH, som er for 
alle mellem 18 og 30 år.
Den danske AYUDH-afdeling deltager hvert år i juli i en europæisk 
sommercamp, som bl.a. sponsoreres af EU-kommissionen. I år er 

temaet bæredygtig udvikling, medfølende lederskab og værktøjer 
til, hvordan vi passer godt på denne klode og hinanden. 

mød en aF ammas nærmeste
Den internationalt eftertragtede spirituelle lærer Br. Shubamrita, 
som er en af Ammas nærmeste, kommer til København den 5. 
juli. Han er kendt for at gøre selv dyb, kompliceret spirituel visdom 
letforståelig. Med stor humor og selvironi viser han os, hvordan vi 
kan integrere spirituel visdom i vores liv. Ud over sit foredrag vil han 
synge spirituelle sange og lede en meditation. 
Mange danskere tager ud og møder Amma i andre lande, når 
hun er på sin årlige Europatur i oktober-november måned. Nogle 
besøger hende også i Amritapuri, som er hendes hovedashram i 
Sydindien. Vi arbejder ihærdigt på, at Amma også skal komme til 
Danmark på et tidspunkt. 

at gøre mere For mindre
Embracing the World er i stand til at gøre mere for mindre, fordi 
frivillige udfører langt den største del af arbejdet, og der ikke er 
administrative lønudgifter hverken på nationalt eller internationalt 
plan. £

Nobels fredsprismodtager, professor Muhammad Yunus siger me-
get rammende: ”Amma har ydet en større arbejdsindsats, end man-
ge regeringer nogensinde har gjort for deres folk. Hendes bidrag 
er enormt.”

ammas amrita-universitet
Hvad gør, at de studerende ved Ammas Amrita-universitet er noget 
særligt? ”Den vestlige videnskab fører til viden. Den østlige viden-
skab fører til forståelse. Amrita har både de vestlige og de østlige 
traditioner i sine uddannelser”, citat Dr. Lee Hartwell, nobelpris-
modtager.
På universiteterne, der har samarbejde og udveksling med 25 inter-
nationalt førende universiteter, bl.a. Yale og Harvard, arbejdes der 
med at bruge den nyeste teknologiske udvikling til gavn for menne-
sker i nød. Således opfandt man for eksempel et program med det 
tekniske navn haptisk device, hvor blot adgang til computere kan 
uddanne f.eks. fattige arbejdsløse kvinder til professionelle vvs’ere. 
Denne uddannelse gav kvinderne arbejde, selvtillid og lyst til at ud-
danne sig mere. De store maskiner, man bruger som vvs’er, er dyre 
og nogle steder ikke tilgængelige for de studerende. Derfor er det 
billigere at blive udlært alene med computerteknologi. I Indien er 
staten mange steder i gang med at bygge toiletter for at bedre hygi-
ejnen, da det stadig er almindeligt at ”gå på toilettet” i det fri. Der 
er stor mangel på vvs’ere.
Amma er også i gang med store miljøprojekter, og flere er ud-
nævnt til UNESCO-projekter.

Projekter i danmark
Mange føler sig inspireret til at lave frivilligt arbejde efter at have 
mødt Amma, og det gælder også mange danskere. Her i Danmark 
har vi åbne netværksgrupper, hvor vi mødes og har mange forskel-
lige aktiviteter: aftener med fordybelse, musik, meditation. Desuden 
holder vi foredrag, viser film, laver donationsmiddage og hjælpear-
bejde m.m. 
Vi afholder meditationskurser i IAM, som er en meditationsteknik 
givet af Amma. IAM er en kort og effektfuld meditation, som alle 

Find mere information om Amma på:

www.amma-danmark.dk
da.embracingtheworld.org

Amma og videnskaben
”Den nuværende situation for menneskeheden er som et 
barn, der er sluppet løs i en slikbutik. Dag for dag vokser 

videnskab og teknologi hastigt på en ukontrollabel måde. 
Ingen ved, hvor denne vækst fører os hen. Når vi ser os 

omkring, ser vi produktudviklere, producenter, distributører 
og forbrugere, der alle synes at være fanget i et vanvid om at 

erhverve sig de nyeste, bedste og største ting.” 

Sådan startede Amma konferencen om bæredygtig  
udvikling i FN. Der var forskere fra 93 internationalt førende  

universiteter tilstede. Amma fortsatte:

”Vi lever i internettets tidsalder. Hvor end vi er på planeten, 
er vi nødt til at have internetforbindelse. Men sammen med 
denne internetforbindelse er vi også nødt til at genopdage 

vores ”indre-net”-forbindelse. Spiritualitet lærer os, hvordan 
vi både kan håndtere vores indre og ydre verdener.  

For én, der kan svømme, er det en dejlig oplevelse at boltre 
sig i havets bølger, men én, der er ude af stand til  

at svømme, vil hurtigt drukne.” 

Med dette betoner Amma vigtigheden af,  
at den videnskabelige og teknologiske videnskab følges  

med en lige så stor spirituel forståelse. Amma siger,  
at spiritualiteten, studierne af sindets natur, som findes  

i åndelige skrifter, også er en videnskab.  
Begge er nødvendige for at genoprette balance i os selv  

og på jorden. 

Alder er ingen hindring for at lære at bruge en computer.
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