
Lama Anagarika Govinda  - Bok Tips.

Den tyskfödde Lama Govinda (1898 – 1985) är en av de stora entreprenörerna i vår tids religions 
filosofiska överförings process från öst till väst.

Med omfattade europeisk utbildning i bagaget i filosofi, språk, arkitektur närmade han sig vid 30 år 
åldern (tydligen efter en uppgörelse med det kristna gudsbegreppet) via Sri Lanka och Burma den 
tibetanska buddhismen, som han sedan ägnade sitt liv år.

I en rad böcker vilka DEN VITA MOLNENS Väg torde vara den mest sprida, har han introducerat 
tibetansk religion och kultur för den västerländska publiken. Här delar han med sig av sina egna 
personliga upplevelser och erfarenheter från Tibets dalar och högland ,fån sin vistelser i ett tibetanskt 
kloster fram till den kinesiska invasionen, som satte stopp för alla ytterligare forskningsresor i 
landet. 

Det finns en annan bok av Lama Govinda på svenska, TANKAR OM BUDDHISMEN ,en samling 
essäer ,föreläsningar och betraktelser om perception/förnimmelser och verklighet ,medvetandets 
utveckling och frälsning ,religion och sanning ,i liv och återfödelser, där buddhistiskt (tibetanskt) i 
relation till europeiskt .Här finns kommentarer om meditation ,ritualer och ikonografi (regnbågen, 
helgongloria och aura).Här finns en inträngande och uppskattande essä om Teilhard de Chardins 
världsåskådning.



Lama Govinda har en sällsynt förmåga att göra teoretiska resonemang till spännande läsupplevelser. 
Hans vetenskapliga framställning är metodiskt och klar, samtidigt som det rymmer egna erfarenheter 
och känslor .All dogmatism och formalism är honom fjärran. Buddhas lära är ingen trosreligion utan 
en upplevandet och insiktens religion (genom meditationen)

Lama Govinda förenar den religiösa människans inlevelseförmåga med forskarens objektiva 
iakttagelseförmåga, är som ingen annan i stånd att ge inblick i tibetansk tradition och dess historiska 
utveckling. Har gjort det möjligt för honom att förklara många fenomen, som annars skulle framstå 
som obegripliga .Man kan säga att Lama Govindas böcker är på en gång vetenskap, vittnesbörd och 
reseskildringar.

Lama Govindas föddes i Tyskland som Ernst Lothar Hoffman 1898.Efter att ha studerat filosofi 
,religionsvetenskap och arkeologi i Freiburg, Neapel och Cagliari bedrev han under åren 1920 till 
1928 arkeologisk forskning i Medelhavsområdet och Nordafrika.

1928 – 1931 studerade han Theravada Buddhism vid kloster i Sri Lanka och Burma .Han var under 
1930 talet docent i arkeologi och buddhistisk filosofi vid indiska universitet och företog studieresor 
till Tibet och angränsade länder.

1933 så grundade han orden Arya Maiteya Mandala Orden.Åren 1935 till 1945 var han 
generalsekreterare i International Buddhist University Association. Under senare delen av sitt liv så 
bodde han i Himalaya/Indien och USA/Kalifornien. Lama Govinda avled den 14 januari 1985.

Boktips av Lama Govinda.
Den vita molnens väg.
Tankar om Buddhismen.
Bägge dessa böcker kom ut på Bergsförlag 1975 och 1987.

Lama Govinda böcker på Danska.
Tibetansk Buddhisme.

Lama Govindas böcker finns även på Tyska och Engelska.
För mer information om det .Gå in på AMM:S hemsida.
www.lama-govinda.se

http://www.lama-govinda.se/


För mer information om kurser och publikationer/böcker ,kontakta:

Lama und Li Gotami Stiftung (AMM)
Dr.Armin Gottman.
Luitgardstrasse 14-18.
751 77 Pforzhein.
Tyskland.
Tel&Fax 0049 (0)7231-5897447.
www.lama-govinda.de
www.arya-maitreya-mandala.de

Sammanställd och utformat av
Dietmar Dh Kröhnert.

Den  1 maj 2001 så skrev jag ner detta och som användes som flygblad/information om Lama 
Govinda .Jag uppdaterade och granskade materialet på nytt vad jag hade skrivit för 11 år sedan. Jag 
har bara gjort ett par mindre förändringar i texten,men annars är allt som det var innan.Det blev klart 
den 2 april.2012.

Av Lama Govinda lärde jag mig två saker.

- Man kan inte sätt pris på Buddhas lära
- Det finns ingen fullkomlig lära/ideologi .Det Gudomliga/Buddhaskapet finns inte i 

begrepp ,böcker eller åsikter. Leta efter din egen fullkomlighet och du kommer att hitta allt.

Dietmar Dh Kröhnert.
Malmö 2.April 2012.
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