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Onderstaand een beknopte en bewerkte versie van de toespraak gehouden door Goenkaji
op de 41-ste dag van een 45-daagse cursus.

Om optimaal gebruik te maken van dit kostbare leven als mens, dient u heel serieus
volgens de Dhamma te leven. U komt naar cursussen om zoveel mogelijk onzuiverheden te
verwijderen en om Dhamma beter te leren begrijpen. Terwijl de ene na de andere laag van
onwetendheid oplost, wordt de Dhamma steeds duidelijker en beseft u: "O, dit is Dhamma!"

niet door Er kan geen twijfel over Dhamma bestaan. De leer van de Boeddha wordt
duidelijk. Hier is iemand die Dhamma niet onderwijst om een bepaalde sekte op te richten
voor aanhangers van een bepaalde filosofie. Integendeel. De Boeddha is vol mededogen. Hij
onderwijst Dhamma uit mededogen, zodat mensen uit hun ellende kunnen komen. Hij is zelf
uit zijn ellende gekomen door het beoefenen van Dhamma, alleen maar in de theorie van
Dhamma te geloven. Iemand zoals hij zou nooit de nadruk leggen op geloven alleen. Hij
legt altijd de nadruk op het creatieve gedeelte van Dhamma, het beoefenen van Dhamma.

De Boeddha zei dat hij zijn leven lang maar twee dingen onderwezen heeft: lijden (dukkha)
en de totale eliminatie van het lijden(dukkha-nirodha). Dat is alles. Hoe kan het oprichten
van een sekte nu een eind aan dukkha maken? Hoe kan het geloven in een bepaalde
filosofie dukkha nu met wortel en al vernietigen? De Boeddha is niet geïnteresseerd in zulke
dingen. Hij is alleen geïnteresseerd in werkelijke dukkha-nirodha. Zijn hele leer is uitsluitend
gericht op de werkelijke uitroeiing van dukkha.

Maar deze twee zaken, dukkha and dukkha-nirodha, worden er logischerwijze vier. Om
dukkha te kunnen begrijpen, moet men dukkha samudaya begrijpen, hoedukkha ontstaat.
Om dukkha-nirodha te realiseren, moet men magga begrijpen-de manier, het proces of het
pad dat naar de uitroeiing van dukkha leidt. Zie hier de Vier Edele Waarheden.

Wat zou er gebeurd zijn als de Boeddha alleen maar geïnteresseerd was geweest in de
theorie van deze vier waarheden: "O volkeren van de wereld, begrijp dat erdukkha bestaat,
begrijp dat verlangen de oorzaak is vandukkha, begrijp dat totale uitroeiing
van dukkha mogelijk is en dat er een manier bestaat om dukkha volledig uit te roeien."? Als
zijn leer daar was opgehouden dan was hij niet anders geweest dan welke leraar uit die tijd
of later dan ook.

Maar daar had hij geen belangstelling voor. Hij was geen Boeddha geworden door enkel en
alleen maar in deze vier waarheden te geloven. Hij wist dat het niet genoeg is om deze Vier
Waarheden uitsluitend te accepteren. Men moet er iets mee doen -in Pali heet dit kicca, er
iets mee doen of het in praktijk brengen. Dan kan men zeggen wat de Boeddha zei: "Ik heb
gedaan wat met deze Vier Waarheden gedaan moet worden. De taak is volbracht -katam."

Hoe goed een filosofie ook is, hoe waar deze ook is, hij zal mensen niet helpen uit hun lijden
te komen, tenzij hij kicca katam wordt. Elk individu moet met de Vier Edele Waarheden
doen wat ermee gedaan moet worden.
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Dat is de reden dat een Boeddha nooit louter filosofie onderwijst en iedereen die van de leer
een filosofie maakt, wordt daar niet beter van. Ieder individu moet werken zoals de
Dhamma het bedoelde, zoals de Boeddha het bedoelde. En hoe meer iemand erin slaagt te
doen wat met betrekking tot deze vier waarheden gedaan moet worden, des te meer hij uit
zijn lijden komt.

Wat moet er gedaan worden met betrekking tot de Eerst Edele Waarheid van dukkha?
Onderzoek de hele realiteit ervan, de totaliteit ervan-parinneya. Als er ook maar een klein
gedeelte vergeten wordt, dan is het onderzoek niet compleet. Pas als je het gebied van het
lijden achter je hebt gelaten en er bovenuit bent gestegen kun je zeggen dat je het
helemaal onderzocht hebt. En het overstijgen van dukkha is dukkha-nirodha, de uitroeiing
van het lijden.

Als men dukkha onderzoekt, observeert men tegelijkertijd de Tweede Edele Waarheid,
n.l.dukkha-samudaya, het ontstaan van het lijden. Men observeert: "Kijk, zo
ontstaatdukkha!" En door dit te begrijpen wordt de neiging van de geest om dukkha te
veroorzaken, steeds een halt toe geroepen. Men observeert totdat er geen dukkha meer
opkomt. Dan heb je gedaan wat er met betrekking tot de Tweede Edele Waarheid gedaan
moest worden.

En hoe ging dit in zijn werk? Hoe is het stadium vandukkha-nirodha bereikt? Iedere stap die
gezet is om het gehele gebied van dukkha te onderzoeken, is onderdeel van het proces dat
men heeft doorgemaakt, van het pad dat men bewandeld heeft. U heeft het hele pad stap
voor stap afgelegd. U heeft de Vier Edele Waarheden verwezenlijkt, de waarheid van het
pad dat naar de uitroeiing van het lijden leidt.

Door datgene te doen wat nodig is met betrekking tot de Eerste Edele Waarheid, doet men
automatisch wat nodig is voor de andere drie. En hoe doet men wat nodig is voor de eerste?
Hoe onderzoekt men het gehele gebied vandukkha? Men begint met dukkha te ervaren,
met dukkha te voelen. In de taal gesproken door de Boeddha, worden de woorden vedana,
anubhavana gebruikt. Men moet het voelen. Het ervaren. Men is hier niet om alleen maar
een intelligent spelletje te spelen. Men moet gewaarwordingen observeren.

Het onderzoek begon met dukkha-vedana-onaangename, grove gewaarwordingen. Toen
men de gedetailleerde werkelijkheid ervan begreep door het te voelen, begreep men ook
dat er een diepgewortelde neiging is om met afkeer op deze onaangename gewaarwording
te reageren. En het wordt ook duidelijk dat iedere keer dat men reageert met afkeer, men
zich ellendiger voelt. Iedere reaktie van afkeer brengt ellende met zich mee.Men realiseert
zich: "Er is een onplezierig gevoel in het lichaam en ik reageer met afkeer. Dat betekent dat
ik mijn ellende gebruik om deze te vergroten. Ik moet in plaats daarvan mijn ellende
gebruiken om een einde maken aan mijn ellende." En het wordt duidelijk dat als men niet
reageert, men de ellende niet vermenigvuldigt. Men begrijpt: "Het beste wat ik kan doen is
niet reageren.."

Soms lukt het om op deze manier niet te reageren op de onaangename gewaarwordingen,
soms niet.. Soms wordt men door het oude gewoontepatroon overmeesterd en reageert
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men met afkeer. Dan herinnert men zich dat er geen reactie van afkeer mag plaatsvinden
en er zijn een paar momenten waarop men niet reageert. Zo begint u te werken. U
onderzoekt het gebied van dukkha op het niveau van onaangename gewaarwordingen en
ervaartdukkha, de Eerste Edele Waarheid

Er komt een moment waarop de onaangename gewaarwordingen veranderen
in sukha-vedana-aangename gewaarwordingen-gedeeltelijk omdat een
aantal sankharas uitgeroeid is en gedeeltelijk omdat dit de wet van de natuur is.
Veranderingen ontstaan op een natuurlijke manier, wat de oorzaak ook moge zijn. U ervaart
nu aangename gewaarwordingen, subtiele vibraties.

Als men Dhamma niet goed begrijpt, zal men niet weten wat men nu moet doen. De oude
neiging om op de aangename gewaarwordingen te reageren met verlangen zal u
overmeesteren en u zult blijven reageren. U zult denken, "Dit is geweldig! Het
onaangename is weg, nu is de ervaring aangenaam. Ik ben bevrijd van mijn ellende.
Dhamma heeft zijn werk gedaan, ik ben bevrijd! Er zijn aangename gewaarwordingen, alles
is goed." En u genereert verlangen, verlangen.

Maar op dezelfde manier waarop de onaangename gewaarwordingen vroeger of later in
aangename gewaarwordingen veranderen, zo zullen de aangename gewaarwordingen
uiteindelijk in onaangename veranderen. Dat is de wet van de natuur. Iemand die dit
correct begrijpt, zal denken: "Omdat ik gehechtheid heb ontwikkeld aan de aangename
gewaarwordingen, zal ik straks, als de onaangename gewaarwordingen terugkomen, me
ellendiger voelen dan voorheen. Mijn afkeer voor onaangename gewaarwordingen is het
resultaat van mijn gehechtheid aan aangename gewaarwordingen." Hoe meer men zich
hecht aan plezier, hoe meer afkeer men van pijn ontwikkelt.

Ook als men in het dagelijks opgetogen wordt als er iets gewensts gebeurt betekent dat dat
men er gehechtheid aan ontwikkeld heeft. En als het voorbij is en er iets ongewensts
gebeurt, wordt men depressief. Omdat er gehechtheid voor het gewenste ontwikkeld is,
moet er wel afkeer van het ongewenste zijn. Dat wordt nu duidelijk op het diepe niveau van
de geest waar de gewaarwordingen ervaren worden. Dan komt met de ervaring wijsheid op:
"Iedere keer als ik met verlangen op aangename gewaarwordingen reageer, zaai ik zaden
van ellende, niets dan ellende. Laat ik me overmeesteren door onwetendheid. Dit is
ellende."

Omdat de aangename gewaarwordingen de neiging om met verlangen te reageren
versterken, zijn ze feitelijk ellende. Dit is gevaarlijker dan onaangename gewaarwordingen,
waarvan het duidelijk is dat ze dukkhazijn. Als men het onaangename ervaart, is het
gemakkelijk zich te herinneren dat elke afkeer schadelijk is; men denkt: "Ik kan het maar
beter observeren, het is beter om te wachten, het is beter als ik gelijkmoedig blijf." Maar als
er zich een aangename ervaring voordoet, reageert men blindelings. In plaats daarvan zou
men zich moeten realiseren dat dit een gevaarlijke situatie is. Dat deze aangename
gewaarwording ook dukkha is.

Als men zich hiervan bewust wordt komt men van de gewoonte met afkeer te reageren op

Vipassana nieuwsbrief - December 2007

1



het onaangename en met verlangen op het aangename af. Geleidelijk verandert men het
gewoontepatroon van de geest en werkt verder. Als veel sankharas verdwenen zijn, begint
men kalme, stille en serene gevoelens te ervaren.

Wat men onaangename gewaarwordingen noemt, bestaat nu niet meer. Maar wat men
aangename gewaarwordingen noemt, ook niet. De aangename gewaarwordingen kwamen
als het stromen van een rivier, als golven op zee, of als sterke elektrische stromen. Zoiets
gebeurt nu niet -alleen maar kalmte, sereniteit en een heel subtiele vibratie. Dit is wat de
Boeddha asukhamadukkha-vedananoemt, sukha noch dukkha. Dit is niet de zogenaamde
neutrale gewaarwording die men ervaarde toen men begon met mediteren. Dat was een
oppervlakkige gewaarwording die men op den duur vervelend begon te vinden en
waartegen men afkeer ontwikkelde

Maar nu verveelt u zich niet; u wenst ondergedompeld te blijven in deze ervaring. U denkt
dat het heerlijk is omdat het zo vredig en rustig is. En dus steekt een nieuw gevaar de kop
op. Eerst was er het gevaar van reageren met afkeer op onaangename gewaarwordingen,
toen het gevaar van reageren met verlangen op aangename gewaarwordingen. Nu bestaat
het gevaar door onwetendheid overmeesterd te worden. U denkt: "Dit is wat ik wilde, ik heb
het nu. Deze serene, vredige gewaarwording is nibbana." Maar dan vergist u zich. Ja, u
nadert nibbana , maar de ervaring van diepe innerlijke rust bevindt zich nog steeds binnen
het gebied van de geest en materie, het zintuiglijke gebied.

Als er wijsheid opkomt, herinnert men zich, "Dit is nog steeds binnen het gebied van geest
en materie. Er vindt subtiele vibratie plaats. Er is anicca." En deze heel subtiele trilling
veroorzaakt onrust. Het verstoort het gevoel van stilte, diepe innerlijke rust, en men beseft:
"Dit is ellende."

Slechts als men zich dit realiseert, kan men uit de ellende komen en iets ervaren dat
daarbuiten ligt. Anders blijft men in dit stadium steken, zoals iemand kan blijven steken bij
de vrije stroom van subtiele vibraties. De grove, onaangename gewaarwording is dukkha.
De aangename gewaarwording is dukkha. En deze subtiele trilling, die aangenaam noch
onaangenaam is, dit stadium van diepe innerlijke rust, is ook dukkha.

Dan worden de woorden van de Boeddha duidelijk: "Yam kinci vediyatim tam dukkhasmim:
Welke gewaarwording men ook ervaart, deze heeft de aard van dukkha." Men moet zich
deze werkelijkheid realiseren. Als men dat doet, overstijgt men de werkelijkheid en ervaart
men het stadium van dukkha-nirodha, het einde van de ellende. Pas dan kan men zeggen:
"Parinnata-ik heb het volledige gebied van dukkha onderzocht."

En hoe heeft men het volledige gebied van dukkhaonderzocht? Door het volledige gebied
van vedana te onderzoeken. Als de Boeddha zegt dat men het volledige gebied
van dukkha moet onderzoeken, dan zegt hij ook dat men het volledige gebied van vedana
moet onderzoeken. Als hij zegt dat men het Achtvoudige Edele Pad moet bewandelen om
van dukkha af te komen, zegt hij dat dit moet gebeuren door het volledige gebied van
vedana te onderzoeken: "Tissannam vedananam parinnaya ariyo atthangiko maggo
bhavetabbo-U moet het Achtvoudige Edele Pad beoefenen om het gehele gebied van deze
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drie vedana's, aangenaam, onaangenaam en neutraal, te onderzoeken."

Op dezelfde manier zegt de Boeddha als hij u vertelt de vier satipatthanas te beoefenen,
"Tissannam vedananam parinnaya cattaro satipatthana bhavetabbo-Men beoefent de
vier satipatthanas door deze drie vedana's te onderzoeken" Zonder het volledige gebied
van vedana te onderzoeken kan niet het volledige gebied van dukkhaonderzocht worden.
Men kan zelfs de Eerste Edele Waarheid niet tot vervulling brengen, laat staan de andere
drie.

Bij alle vier satipatthanas-observatie van het lichaam, observatie van de gewaarwordingen,
observatie van de geest en observatie van de geestesinhoud-dient men het ontstaan en het
vergaan van vedana op ervaringsniveau te blijven begrijpen, van moment tot moment. Bij
alle viersatipatthanas, benadrukte de Boeddha het belang van het onderzoeken van het
gehele gebied van dukkha op het niveau van vedana. Indien dit niet gebeurt, blijft de
mogelijkheid bestaan dat men aan de een of andere ervaring gehecht raakt. Men kan alle
zintuiglijke ervaringen alleen maar overstijgen als men begrijpt dat iedere zintuiglijke
ervaring dukkha is.

Aldus moeten er bij alles wat de Boeddha heeft onderwezen, op een dieper
niveau vedana zijn. Dit is zelfs zo bij wat normaalgesproken als een eerste stap wordt
beschouwd, het naleven van sila, de morele voorschriften-te weten, zich onthouden van
ongezonde lichamelijke en verbale handelingen. Er ontstaat bijvoorbeeld een situatie waarin
het zeer waarschijnlijk is dat men een bepaalde silazal breken door te doden, of te stelen,
zich seksueel te misdragen,leugens te vertellen en anderen te bedriegen, of onder invloed
van alcohol of drugs te geraken. Maar men stopt, men ziet ervan af. Men is in staat te
stoppen omdat men gewaarwordingen in het lichaam observeert. Dan werkt men niet alleen
aan de oppervlakte van de geest. Men houdt niet alleen maar de fysieke en verbale
handelingen in bedwang. Men is ook op een diep geestelijk niveau aan het werk.

De aandrang om sila te verbreken, komt door de gewaarwording die opkomt, aangenaam of
onaangenaam. En door deze bepaalde gewaarwording, ontstaat de intentie iets te doen of
te zeggen wat niet in uw eigen belang is, noch in het belang van anderen.

Als u echter bij uw gewaarwordingen bent, werkt u op het diepste niveau van de geest. En
dan volgt u de instructies van en onderzoekt u het gehele gebied van vedana. te onderzbijin
het gevt men zich ook als men samadhi beoefent,ikkelen van concentratie, beoefent, zich
bewusijven van de gewaarwordingen, aangenaam, onaangenaam of neutraal. En ook als
men panna, wijsheid, ontwikkelt., moet menadhi, panna-de gehele beoefening van 's leer
dient te geschieden met bewustzijn van gewaarwordingen.onder volledig bewus blijft van de
gewaarwordingen ebegrijpt dat dezehet ontstaant, verga, opkomenntstaat e verdwijnaat,
bereiktzaden duur stadium van nirodha bereiken. Dan Men k zegge "Katam dhade
budhana-sa's leer, wat hij wilde dat ik deed, is helemaal voltooidgedaan. Natthi dani
punabbhavoor mij geen nieuw leven meer. Ik heb mijn doel bereikt, ik heb gedaan wat
wilde dat ik deedmet me voorhad, wat Dhamma wilde dat ik rhad."

Werk ijverig, intelleget begrip van de Dhamma en de valkuilenerken om standvastig in
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Dhamma te worden en bereik echt geluk te bereiken.

Bhavatu sabba mangalam Mzens gelukkig zijn!

Pariyatti – een informatiebron voor mediteerders

Goenkaji heeft altijd in eerste instantie belang gehecht aan patipatti—het feitelijke
beoefenen van de leer van de Boeddha. Maar hij zegt ook, dat de beoefening ondersteund
dient te worden door pariyatti—kennis van de theorie, door het bestuderen van de woorden
van de Boeddha. Hijzelf heeft de woorden van de Boeddha altijd erg inspirerend gevonden,
vandaar dat hij zijn studenten aangemoedigt de originele teksten met de bewaard gebleven
woorden te raadplegen, of de boeken van latere datum die uitleg bieden.

Maar toen Goenkaji met zijn Vipassana onderricht begon, waren er voor zijn studenten
slechts beperkte mogelijkheden om de originele teksten of recentere publicaties te lezen. Er
was bijna niets in Hindi of andere Indiase talen. Er was meer materiaal beschikbaar in het
Engels of andere Europese talen, maar vaak was daar moeilijk aan te komen —soms werd
het niet meer gedrukt of werd het slechts in Zuid-Azië verspreid. En het grootste probleem
was dat er vrijwel niets beschikbaar was specifiek over de techniek onderwezen door
Goenkaji. Mediteerders zagen uit naar Dhamma literatuur ter inspiratie, als bron van
informatie en als ondersteuning van hun dagelijkse praktijk. Maar er was weinig om hun
honger mee te stillen.

Dit veranderde in de jaren tachtig, toen enkele Vipassana studenten begonnen te schrijven
over de beoefening die ze van hun leraar hadden geleerd. Tegelijkertijd besloot Goenkaji
gelegenheid te creëren voor een formele bestudering van de Boeddha’s woorden. Het
resultaat was het Vipassana Research Instituut in India. En in de Westerse landen richtten
verschillende studenten boekdistributiecentra op.

Een heette, heel toepasselijk, Pariyatti Book Service. Deze werd in 1986 opgericht in
Noord-Californië, in het huis van een Vipassana-mediteerder. Deze oud-student verzamelde
elk Dhammaboek dat hij kon vinden, en importeerde deze boeken ook van uitgevers uit het
buitenland.

In 1993 richtte een andere oud-student de Vipassana Research Publications of America
(VRPA) op. HetVipassana Research Institute was net begonnen met het drukken van de
eerste boeken van de Tipitaka, en VRPA was opgericht om deze teksten en andere
publicaties over de leer van Goenkaji in de Westerse wereld te verspreiden .

Het duurde niet land of VRPA en het eerder genoemde boekdistributiecentrum gingen
samen en vormden de organisatie met de naam Pariyatti.

Pariyatti heeft een drievoudig doel:

Ten eerste het verspreiden van de woorden van de Boeddha. Deze zijn bewaard
gebleven in de Pali Tipitaka, waarvan de meeste geleerden aannemen dat ze in 29 v.C. op
schrift zijn gesteld. In de volgende eeuwen schreven vele bhikkhu's en anderen
commentaren om de woorden van de Boeddha uit te leggen, en dit wordt nog steeds
gedaan. Vandaag de dag wordt deze literatuur gepubliceerd door de Buddhist Publication
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Society in Sri Lanka, de Pali Text Society in Groot-Brittannië, en nu door het Vipassana
Research Institute en Pariyatti.

Pariyatti brengt het hele scala van deze literatuur op de markt. Het maakt in toenemende
mate gebruik van alternatieve media zoals audio-en electronische boeken, CD's, CD-ROM's,
DVD's, en media die kunnen worden gedownload. De overzichtscatalogus groeit door
toevoeging van nieuwgeschreven werken en door het opnieuw uitgeven van tijdloze
klassiekers.

Het tweede doel van Pariyatti is te voorzien in de behoeften van mensen die op
zoek zijn. Dit doet ze door grotere bekendheid te geven aan de leer van de Boeddha, ten
behoeve van mensen die anders niet over de leer zouden horen. Voor hen biedt Pariyatti de
leer van de Boeddha aan in een simpele en gemakkelijk te begrijpen vorm.

Onderdeel van deze missie van Pariyatti is de donatie van boeken en ander inspirerend
materiaal aan gevangenissen, universiteiten, kloosters, en tempels. Pariyatti verstuurt
dagelijks e-mails met de woorden van de Boeddha naar duizenden mensen. Sinds 2005
biedt Pariyatti ook podcasts van Goenkaji en andere sprekers aan over de verschillende
aspecten van Vipassana-meditatie. Deze kan men kopen via de Pariyatti-website.

Het derde doel van Pariyatti is licht te werpen op het pad van de mediteerder
—d.w.z. het leveren van middelen om Vipassana-mediteerders te helpen die hun meditatie
sterker willen maken. Een voorbeeld hiervan is het onlangs verschenen Gem Set in Gold,
een verzameling van Goenkaji’s chantings tijdens een 10-daagse cursus, in de originele taal
met Engelse vertaling. Dit is het resultaat van meer dan tien jaar werk en vormt een
waardevolle bron van informatie voor serieuze Dhamma-studenten.

Pariyatti onderzoekt ook de mogelijkheid van taalonderwijs in het Pali, klassicaal of in de
vorm van interactief afstandsonderwijs.
Meer informatie over Pariyatti kunt u vinden op www.pariyatti.org of www.pariyatti.com.
Materiaal speciaal bestemd voor oud-studenten, zoals groepszittingsopnamen en toespraken
van Goenkaji, zijn te vinden op www.pariyatti.com/os/ (Gebruikersnaam: oldstudent;
Paswoord: behappy).

Pariyatti bedient de Amerikaanse markt, maar er zijn ook organisaties ten behoeve van
Vipassana mediteerders op andere locaties buiten India, o.a.:

Afrika: Dhamma Books, www.dhammabooks.org.za
Australia: Dhamma Books, www.dhammabooks.com
Groot-Brittannië: Insight Books, www.insightbooks.co.uk
Canada: Source Vipassana www.sourcevipassana.ca

Oost-Azië:
Garden Books; www.mygarden4u.com/books.htm
HerWill Enterprise; www.herwill.biz/dhammabooks.htm
Frankrijk: Vipassana Livres, www.vipassanalivres.org
Duitsland: Ayana-Book.com, www.ayana-book.com

India: VRI, www.vri.dhamma.org

Nieuw-Zeeland: www.vipassanabooks.com
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Vragen en antwoorden door Goenkaji

Bron: afkomstig uit diverse openbare voordrachten en toespraken

Hoe kan de geest evenwichtig blijven als wij pijn lijden?
Als er in de buitenwereld iets gebeurt wat wij niet leuk vinden, zijn er onaangename
gewaarwordingen in het lichaam. Een Vipassana-mediteerder concentreert zich met heel
zijn aandacht op deze gewaarwordingen zonder erop te reageren, hij observeert ze gewoon
heel objectief. In het begin is dit erg moeilijk, maar langzamerhand wordt het gemakkelijker
de grove, onaangename gewaarwordingen – die wij pijn noemen – te observeren met een
evenwichtige, kalme geest. Aangenaam of onaangenaam maakt geen verschil. Iedere
gewaarwording ontstaat enkel om weer te verdwijnen. Waarom reageren op iets dat zo
vluchtig is.

Is een sterke wens hetzelfde als hunkering?
Daar is verschil tussen. Of het een hunkering is of niet, kan beoordeeld worden door
hetgeen je verlangt. Als je depressief wordt als je het niet krijgt, dan was het hunkering. Als
je alleen maar glimlacht als je het niet krijgt, dan was het alleen maar een wens, die niet in
een hunkering veranderde. Als er hunkering en gehechtheid is en je krijgt niet waarna je
verlangt, dan is het onvermijdelijk dat je je ellendig voelt. Als je je ellendig voelt, dan was
er sprake van hunkering. Anders was het dat niet.

Was het nodig dat de Boeddha mediteerde, zelfs nadat hij verlicht geworden was?
Ja, dat was nodig. Zelf als men een Boeddha geworden is, betekent dat niet dat de wet van
de natuur voor deze persoon anders is. Volgens de wet van de natuur takelt dit lichaam af,
sterft het. Het lichaam heeft kracht nodig en als een Boeddha zich in de meditatieve
toestand van nibbana begeeft en daar weer uitkomt, merkt hij dat het hele lichaam
gezonder is geworden. Het helpt, hij kan veel beter helpen.
Er wordt zoveel gevraagd van het lichaam.

Er wordt zoveel gevraagd van het lichaam van iemand die alle vierentwintig uur werkt,
behalve tijdens de twee of tweeëneenhalf uur dat hij gaat liggen om te rusten. Enige rust is
noodzakelijk. De geest is vredig, maar om het lichaam rust te gunnen moet de geest de
diepte ingaan en de staat van nibbana bereiken. Als men weer ontwaakt uit deze nibbana
ervaring, dan is men fysiek weer fris.

Vipassana nieuwsbrief - December 2007

1



Nieuws

Het laatste nieuws over het Europese Centrum voor lange
cursussen

Het werk betreffende de planning en ontwikkeling van het Europese Centrum voor lange
cursussen (ELCC) wordt voortgezet. Het zal gevestigd worden op het terrein naast Dhamma
Dipa in de U.K. Goenkaji heeft het centrum-in wording de naam Dhamma Padhana gegeven
hetgeen “Vooraanstaand in Dhamma” betekent.

De ontwikkeling zal in twee fases plaatsvinden. Tijdens de eerste fase zal er accommodatie
voor 50 studenten gebouwd worden, een Dhammahal en het laagste niveau van een
meditatiecomplex (pagoda). Ook inbegrepen zijn de eetzalen, hoewel het ELCC in eerste
instantie gebruik zal maken van de keuken van Dhamma Dipa.
Tijdens de tweede fase worden de faciliteiten uitgebreid worden tot ongeveer 100 studenten
en wordt de pagode voltooid.

De plannen blijven flexibel en zijn afhankelijk van de beschikbare fondsen.

Als u regelmatig op de hoogte wilt worden gehouden over de ontwikkelingen van het ELCC
per e-mail, stuur dan een lege e-mail naar
long-course-exchange-subscribe@eu.region.dhamma.org. Als u betrokken wilt zijn bij de
uitvoering van dit project, stuur dan a.u.b. een e-mail naar
elcc-info@eu.region.dhamma.org. Informatie over hoe u dit project financieel kunt steunen,
kunt u vinden op de ELCC website of stuur een e-mail naar
elcc-finances@eu.region.dhamma.org. Notulen van de vergaderingen van de ELCC Trust
staan op de website.

Het adres van de website is www.eu.region.dhamma.org (gebruikersnaam “oldstudent”;
paswoord “behappy”).

Goenkaji to give live instructions at Satipatthana Sutta
course in U.K.

A special course dedicated to the European Long Course Centre, Dhamma Padhana, will be
held at the U.K. centre of Dhamma Dipa from September 12 to 21, 2008. This will be a
Satipatthana Sutta course and Goenkaji will give some of the instructions live by two-way video
link. In other words, the students will be able to see Goenkaji and Goenkaji will see the
students.

The course will be held in the Dhamma hall at Dhamma Dipa and some group sittings may be
held on Dhamma Padhana land, weather permitting. Students will be accommodated either in
the buildings at Dhamma Dipa or in tents. At the end of the course students will have the
opportunity to take part in the ground-breaking of the new long course center.
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Satipatthana Sutta courses have the same timetable and discipline as 10-day courses, but are
only 8 days long. The evening discourses examine in detail the Satipatthana Sutta, the principal
text in which the technique of Vipassana is systematically explained. For further discussion
regarding Satipatthana courses and the prerequisites for enrollment, see www.dhamma.org/en/
os/requirements.shtml. Places in this course are limited, so please apply as soon as possible.
The final deadline is December 31, 2007. Applications can be made on-line at
www.dipa.dhamma.org, by post to Dhamma Dipa, Harewood End, Hereford HR2 8JS or by fax
to +44 (0)1989 730450.

A nieuw centrum voor Italië

Er is al eerder in de nieuwsbrief vermeld dat er plannen zijn om een centrum in Italië aan te
kopen. Sinds 1998 zijn er Vipassana cursussen gegeven in Dhamma Atala, een gehuurde
locatie. Het nieuwe plaats is een villa in de bergen ten noorden van Toscane, omgeven door
een park en landbouwgebied. Het is een mooie, toegankelijke plek met mogelijkheden voor
werkgelegenheid in de buurt. De lokale autoriteiten zijn erg behulpzaam geweest en hebben
de plannen van de Italiaanse Trust om de gebouwen te renoveren en er meditatiecursussen
te houden goedgekeurd. Het doel is de locatie in eerste instantie geschikt te maken voor
cursussen voor 50 studenten en dit later uit te breiden tot 100.
De kosten voor de aankoop worden geschat op 1.1 miljoen euro’s. Dit staat los van de
kosten voor de renovatie. Tot nu toe heeft de trust ongeveer eenderde van het bedrag in
dana ontvangen.

De aankoop van het terrein wordt dringend omdat het centrum zijn gehuurde locatie in mei
2008 moet verlaten.

Italië was een van de eerste landen in Europa waar regelmatig Vipassana-cursussen
gehouden werden. De eerste vertaling van het boek The Art of Living was in het Italiaans.
De trust biedt op dit moment 13 tiendaagse cursussen per jaar aan, plus een Satipatthana
cursus, korte cursussen voor oud-studenten en kindercursussen. Voor de meeste cursussen
is er een wachtlijst
De verhuizing naar een permanent centrum is een belangrijke stap voor de verspreiding van
Dhamma in Italië en West-Europa.

Als u wilt bijdragen aan dit project of hierover meer informatie wilt ontvangen, neem dan
contact op met info@atala.dhamma.org.

Eerste cursus in Zimbabwe

Dertien studenten hebben onlangs de eerste tiendaagse Vipassana-cursus in Zimbabwe
voltooid. De cursus verliep succesvol ondanks de moeilijke situatie in het land. De inzet van
de studenten was werkelijk inspirerend en er wordt nu besproken hoe toekomstige
cursussen georganiseerd kunnen worden en hoe het cursusmateriaal in de lokale taal
vertaald kan worden.
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Eerste cursus gepland in Ethiopië

Van 30 januari tot 10 februari 2008 zal de eerste 10-daagse Vipassana-cursus in Ethiopië
plaatsvinden, in de stad Debra Zyet, ongeveer 45 kilometer van de hoofdstad Addis Abeba.
Stuur voor meer informatie een e-mail naar dhammaethiopia@gmail.com of
dravenstein@gmail.com.

Een nieuw centrum voor Vancouver Island, Canada

De Vancouver Island Vipassana Association (VIVA) is blij met de vergunning voor
herbestemming van het aangekochte terrein in het zuiden van Vancouver Island, aan de
westkust van Canada. Dit wordt de plek voor het nieuwe centrum dat door Goenkaji
Dhamma Modana, “Vreugde van Dhamma” is genoemd.

Het terrein bestaat uit 137 acres licht glooiend bebost gebied met twee riviertjes en een
moeras. Het klimaat is het hele jaar door mild. Het aantrekkelijke stadje Lake Cowichan en
de stad Duncan liggen in de buurt. De plaats ligt op minder dan twee uur met de auto van
de grotere steden Victoria and Nanaimo.

De plaatselijke bewoners en het regionale bestuur droegen het project tijdens het zeven
maanden durende proces van herindeling een warm hart toe. Er kan nu met het ontwerp
en de bouw van Dhamma Modana begonnen worden. Oud-studenten zijn van harte welkom
op verschillende manieren hun bijdragen te leveren. Meer informatie is te vinden op
www.modana.dhamma.org.

Een nieuw centrum in Thailand

Onlangs is een stuk land van 20 acres in het noorden van Thailand gedoneerd voor een
nieuw Vipassana-centrum. Het licht glooiende terrein bevindt zich op 45 minuten ten zuiden
van het internationale vliegveld van Chiangmai, de op een na grootste stad van Thailand.
Het ligt iets verhoogd in een afgelegen maar toegankelijk gebied en is omgeven door
boerderijen en bossen, met een prachtig uitzicht naar alle kanten.
Goenkaji heeft het zesde Thaise centrum de naam Dhamma Simanta gegeven, hetgeen
“Grens van Dhamma” betekent.

Eerste cursus in het nieuwe centrum in Maleisië

Dhamma Malaya ligt dichtbij de oostkust van Maleisië, ongeveer drie uur rijden van Kuala
Lumpur. Er is plaats voor ongeveer 100 studenten. In oktober 2007 werd het centrum
ingewijd met een driedaagse cursus voor oud-studenten, die helemaal vol was. Alle vijf
Maleisische assistent-leraren waren er bij aanwezig en dienden of zaten zelf. Hierna volgde
de eerste tiendaagse cursus in het centrum.

Voor de meeste studenten was het een nieuwe ervaring om tijdens de cursus te beschikken
over privé accomodatie. De afgelopen negen jaar werden er in Maleisië cursussen gehouden
op diverse scholen, op kampeerterreinen en tempels, met matrassen op een betonnen
vloer en soms was het erg vol en was er veel lawaai. De studenten waardeerden de rustige
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omgeving dan ook. Het centrum ligt op een lage heuvel, er waait een briesje en het is
omgeven door plantages.

Het gloednieuwe gebouw omvat een ruime Dhammahal, een kleine zaal met moderne
audio/video apparatuur, grote eetzalen en een goeduitgeruste keuken. Ook de
accommodatie voor helpers is uitstekend.
Om het te kunnen bebouwen moest het land dat vroeger voor landbouw gebruikt werd, van
bomen worden ontdaan. De natuurlijke vegetatie komt nu terug en er worden bomen
aangeplant.

Dhamma Malaya - Dhamma Hall Ready for First Course
View full size image (640 x 480 - 41 KB)

Dhamma Malaya - Dhamma Hall
View full size image (640 x 435 - 54 KB)
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Dhamma Malaya - Lotus Pond and Mini Hall AV Room
View full size image (640 x 480 - 74 KB)

In memoriam

Assistant Teacher Mr. Savit Pinthusophon, van Thailand, is overleden op October 2, 2007

Hij diende Dhamma belangenloos en leefde een voorbeeldig Dhamma-leven. Zijn manier
van leven zal een inspirerend voorbeeld blijven.
Idha nandati pecca nandati,
katapunno ubhayattha nandati;
punnam me katanti nandati,
bhiyyo nandati suggatim gato.
Gelukkig hier, gelukkig in het hiernamaals,
De beoefenaar van goede daden is in beide existenties gelukkig.
Hij is gelukkig, in de wetenschap dat hij het goede gedaan heeft,
Hij is nog gelukkiger als hij naar een staat van gelukzaligheid overgaat.

(Dhammapada 18)
Moge hij gelukkig, tevreden en bevrijd zijn!
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Benoemingen & nieuwe
verantwoordelijkheden

vanaf november 2007

Nieuwe verantwoordelijkheden

Bhikkhu Acaryas:

1. Ven. Bhikkhu Vinayarakkhita, Hyderabad
2. Ven. Bhikkhu Bambarapane Assaji Thero, Sri Lanka

Acarya:

U Thein Aung, Myanmar - To serve courses for bhikkhus in Myanmar

Senior Assistant Teachers:

1. Mr. Shirendev Dorlig, Mongolia
2. Ms. Angela Davis, U.K.
3. Mrs. Sulochana Agarwal, Nashik
4. & 5. Mr. Ashok & Mrs. Pushpa Pawar, Nashik
6. Mr. Robert Cannon, USA
7. Ms. Leslie Jennings, USA
8. Mr. Chhaganbhai Parmar, Surat
9. Dr. Jay Sanghvi, Bhuj

Additionele verantwoordelijkheden

Acarya:

Mr. Jayesh Soni, Modasa - Regional Teacher for Gujarat, to serve Vadodara and to assist
Prof. P. L. Dhar in AT training

Nieuwe benoemingen

Assistant Teachers:

1. Mr. Ram Swarup Bharati, Guna, Madhya Pradesh, India
2. Mr. Satya Pal Sharma, Jaipur, India
3. Mr. Ali Vosough Grayeli, Iran
4. Mr. Suk Jin Choi, Korea
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5. & 6. Mr. Sin-Fatt Yeo & Mrs. Pek-Hia Khow, Malaysia
7. Mrs. Pornphen Leenutapong, Thailand
8. Mrs. Patra Patrabutra, Thailand
9. & 10. Mr. Samarn & Mrs. Sermsong Sirisaeng, Thailand
11. Mr. Stephane Barbier, France
12. Mr. Piers Ruston Messum, U.K.
13. Ms. Hema Shivji, U.K
14. Brigadier Ashok Kumar Nagpal, NOIDA
15. Mr. Pidugu Ravindra Reddy, Talamadugu (A.P.)
16. Ms. Pawinee Boonkasemsanti, Thailand
17. Ms. Marsha Dewar, Canada
18 & 19. Mr. Leon & Mrs. Yonit Yogev, USA
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