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Dhamma Word

Yogā ve jāyatī bhūri
ayogā bhūrisa.khayo
etaṃ dvedhāpathaṃ ñatvā
bhavāya vibhavāya ca
tathāttānaṃ niveseyya
yathā bhūri pavaḍḍhati.

Waarlijk, uit meditatie ontstaat wijsheid. 
Zonder meditatie, taant de wijsheid. 
Dit tweevoudige pad van winst en verlies kennend, 
laat iemand zich zo gedragen dat wijsheid 
kan toenemen.
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De Dhamma in Myanmar

door S. N. Goenka

(Hierondervolgt een samenvatting van 
een oorspronkelijk in Hindi gepubliceerd 
artikel in  Vipashyanaa Patrika een uitgave 
van oktober 1997 onder de titel “All 
Gratitude to Myanmar” (“Alle 
dankbaarheid voor Myanmar”)

Tijdens het leven van de Boeddha, was 
Ukkalapati de koning van Ukkala in 
Myanmar (Birma), en Tapassu en Bhallika 
waren daar handelaars. De broers reisden 

vaak op en neer tussen Myanmar en India, 
om hun waren te verhandelen. Tijdens een 
van deze tochten kwamen ze door het 
Uruvela woud met 500 ossenkarren 
geladen met goederen, die ze van 
Myanmar naar Tamralipti hadden 
verscheept. Daar in het bos kwamen ze de 
Boeddha tegen. De Vereerde had net 
zeven weken de gelukzaligheid van 
volledige verlichting ervaren en zat aan de 
voet van de Rajayatana boom, dichtbij de 
Bodhi Tree. De twee broers boden hem 
koeken aan, gemaakt van honing en rijst 
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en dit was Boeddha’s eerste maaltijd na 
het bereiken van de volledige verlichting. 

Tapassu en Bhallika kregen 8 lokken van 
het hoofdhaar van de Boeddha. Ze 
besloten onmiddellijk naar Ukkala terug te 
keren. Daar bouwde de koning de 
Botathoung, Sule, en de beroemde 
Shwedagon pagodes. Daarin plaatste hij 
eerbiedig de haarlokken, die de mensen 
tot op de dag van vandaag vereren.  

Tijdens hun ontmoeting in Uruvela, 
hoorden Tapassu en Bhallika geen enkele 
Dhamma lezing van de Boeddha. Pas later 
zette de Verlichte zijn leer uiteen in het 
hertenpark dichtbij Benares (Varanasi). 

Nadat de haarlokken als relikwieën in 
Ukkala waren geïnstalleerd, keerden de 
broers naar Magadha terug en ontvingen 
de leer van Dhamma van de Boeddha in 
Rajagaha. Als resultaat daarvan leefde 
Bhallika verder als monnik en werd een 
arahant; en zichzelf bevrijd hebbende, 
ging hij door met het helpen van anderen. 
Tapassu werd een sotāpanna; hij bleef 
leek; en hij bleef ook handelaar. Via deze 
twee heeft de leer van Boeddha voor het 
eerst Myanmar bereikt.

De Indiërs die in het zuiden van Myanmar 
een nederzetting hadden gesticht aan de 
monding van de rivieren Citranga 
(Sittanga) en Salavana (Salween), 
noemden het Suvannabhumi (Gouden 
Land). In die dagen was het een bijzonder 
belangrijk internationaal handelscentrum. 
Het strekte zich uit over een groot deel 
van Zuid-Myanmar, een deel van het 
huidige Thailand in het oosten, en niet 
alleen Tenasserim maar ook het gehele 
huidige  schiereiland Maleisië in het 
zuiden. 

Tijdens het leven van de Boeddha, was 
Siharaja de heerser van Suvannabhumi. 
Hij had de hoofdstad Sudhammavati 
gesticht, een havenstad die tegenwoordig 
Thaton heet. Zeer waarschijnlijk stichtte 
hij ook de haven Sihapura (Singapore) in 
het uiterste zuiden van Suvannabhumi. 
 
In die dagen had Gavampati, een inwoner 
van Mithila in centraal India, de leer van 

de Boeddha verkregen. Hij werd een 
arahant en ging naar Suvannabhumi om 
Dhamma te onderwijzen aan zijn broer uit 
een vorige leven, Siharaja, alsook aan 
andere mensen die er woonden. Op die 
manier bereikte de leer van de Boeddha 
Zuid-Myanmar voor de tweede keer. 
Volgens de Pali geschriften vestigde de 
eerbiedwaardige Gavampati de Buddha-
sāsana (leer) in Suvannabhumi in het 
achtste jaar na de parinibbāna van de 
Boeddha). 

Na afloop van de derde Dhamma Concilie 
onder het beschermheerschap van keizer 
Asoka, zond de eerbiedwaardige 
Moggaliputta Tissa Dhammadūtas 
(Dhamma boodschappers) uit naar 
verschillende landen om de heilzame leer 
van de Boeddha te verspreiden. De 
arahants  Sona en Uttara werden naar 
Suvannabhumi gestuurd. In die tijd was 
koning Sirimasoka de heerser van 
Suvannabhumi, en de hoofdstad was 
Sudhammavati. Deze Dhammadūtas 
onderwezen bij hun aankomst eerst de 
Brahmajala Sutta. Hiervan onder de indruk 
raakten veel mensen gevestigd in de 
echte Dhamma en veel anderen verlieten 
huis en haard en werden monnik. 

Het feit dat deze bijzondere sutta als 
eerste werd gepredikt in Suvannabhumi is 
zeer veelzeggend. De Indiërs die naar 
Suvannabhumi waren gekomen vóór de 
tijd van de Boeddha waren blijkbaar 
verbonden door verschillende filosofische 
geloofsrichtingen en deze geloven hadden 
diepe indruk gemaakt op de lokale 
bevolking.  Als resultaat van de invloed 
van de eerbiedwaardige arahant  Bhallika, 
alsook de eerbiedwaardige arahant 
Gavampati, begonnen de mensen te 
begrijpen dat de juiste wijsheid eerder 
gebaseerd is op directe ervaring dan op 
speculatie. Desalniettemin hadden de 
verkeerde filosofische overtuigingen die in 
vroegere tijden overheersten, nog lang 
een sterke invloed op veel mensen. Sona 
en Uttara begonnen deze zienswijzen te 
verdrijven. Daarom kan ook gesteld 
worden dat pas vanaf hun tijd de pure leer 
van de Boeddha echt gevestigd raakte in 
Suvannabhumi, om vandaar naar andere 
delen verspreid te worden. 
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In de eeuwen die volgden ging de leer van 
Boeddha nooit helemaal verloren in 
Myanmar. Als de leer zwak werd, speciaal 
in Vinaya, dan werd hij vernieuwd vanuit 
Sri Lanka. De basis van de leer van de 
Boeddha bleef altijd sterk, en daarom 
werden de vijfde en zesde  Dhamma 
Concilies daar succesvol gehouden. 

De pure Dhamma die de volgelingen van 
de Boeddha, de arahant  Bhallika alsook 
arahant  Gavampati, aan de bevolking van 
Myanmar onderwezen, kon niet alleen 
maar gelimiteerd zijn tot sīla (moraliteit). 
De Boeddha zelf hield niet alleen maar 
lezingen over sīla; hij onderwees ook hoe 
in sīla te ontwikkelen door controle over 
de geest te krijgen door de beoefening 
van samādhi (meesterschap over de 
geest), en hoe totale zuivering van de 
geest te bereiken door het beoefenen van 
paññā (wijsheid, inzicht). Het Edele 
Achtvoudige Pad is alleen compleet door 
beoefening van alle drie aspecten. 
Daarom moeten de volgelingen van de 
Boeddha, ook als ze arahant zijn, meer 
hebben gedaan dan alleen maar lezingen 
houden over sīla; ze moeten ook samādhi 
onderwezen hebben voor het ontwikkelen 
van de concentratie van de geest, en 
Vipassana voor zuivering van de geest. 
Alleen door mentale zuiverheid raakt 
iemand wezenlijk gevestigd in sīla, omdat 
alleen dan de ongezonde gewoonte, om 
onzuiverheden te genereren in de diepte 
van de geest, wordt verwijderd.  Iedere 
arahant die naar het buitenland ging en 
daar de Dhamma vestigde, moet de lokale 
bevolking ongetwijfeld de Vipassana-
techniek, de leven-transformerende, 
praktische leer van de Buddha, 
onderwezen hebben. Ook is het waar dat 
de pure Dhamma, onderwezen door de 
arahants Bhallika en Gavampati in de 
vorm van Vipassana, binnen 275 jaar na 
de tijd van de Boeddha verontreinigd 
raakte. De Leer werd onzuiver, behalve 
voor de enkele mensen, die de techniek in 
zijn oorspronkelijke zuiverheid konden 
bewaren. 

Daarom onderwezen de arahants  Sona en 
Uttara toen ze met hun vijf volgelingen in 
Myamar aankwamen, als eerste de 

Brahmajala Sutta. Deze bevat een lijst en 
de weerlegging van 62 soorten filosofische 
zienswijzen van eeuwigheid of nihilisme, 
zoals de meeste mensen ze begrijpen; 
tegelijkertijd is het een belangrijke sutta 
over Vipassana meditatie. Onzuivere en 
gebrekkige meditatietechnieken 
beschrijvend, geeft de sutta  uitleg over 
de zwakheden van de verschillende 
sektarische, filosofische denkbeelden die 
het resultaat zijn van het beoefenen van 
deze technieken en onderwijst ook het pad 
naar volledige bevrijding uit het wiel van 
het bestaan door het beoefenen van 
Vipassana. De arahants  Sona en Uttara 
wezen de weg om echte bevrijding te 
bereiken door Vipassana, en deze techniek 
werd in zijn pure vorm eeuwenlang 
bewaard in de staat Mon in  Zuid-
Myanmar. Naast deze pure paṭipatti 
(meditatiebeoefening), is daar ook de 
pariyatti (theoretische studie) van de 
Tipiṭaka in zijn pure vorm bewaard 
gebleven. 

Alleen door de Vipassana zijn de sammuti 
en parāmaṭṭha, sekkha en asekkha 
sanghas hier van generatie op generatie 
blijven bestaan. De term sammuti sangha 
betekent gewone bhikkhus die nog niet 
het stadium van ariya  hebben bereikt 
maar ernaar streven. Sekkha bhikkhus zijn 
diegenen die ariyas zijn geworden; dat 
betekent dat ze een van de drie eerste 
stadia van verlichting hebben bereikt, 
namelijk als een sotāpanna (‘stroom-
betreder’), sakadāgāmī (‘eenmaal-
terugkerende’) of anāgāmi (‘niet-
terugkerende’). Het asekkha of 
parāmaṭṭha stadium is het stadium van 
een arahant, een volledig bevrijd persoon. 
Al deze stadia, sekha of asekha, kunnen 
alleen worden bereikt door het beoefenen 
van Vipassana. Daarom is het duidelijk dat 
de Vipassana-techniek gedurende vele 
eeuwen in zijn oorspronkelijke puurheid in 
Zuid-Myanmar werd bewaard. Op dezelfde 
wijze bleef de complete literatuur van de 
Tipiṭaka er op de juiste manier bewaard, 
oorspronkelijk mondeling (door 
memoriseren) en later schriftelijk.

In Noord-Myanmar gingen echter zowel de 
Tipiṭaka en de techniek van Vipassana 
verloren. Daarom raakte de Dhamma daar 
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helemaal onzuiver. De spirituele leraren 
van die tijd, Aris genoemd, waren volledig 
immoreel. Hoewel zij zichzelf bhikkhus 
noemden, waren zij een schande voor de 
Sangha. Dit was de stand van zaken in het 
midden van de elfde eeuw toen koning 
Anuruddha (Anawratha) regeerde in zijn 
hoofdstad Pugram (Pagan). Een arahant 
bhikkhu  Dhammadassi genaamd uit Zuid-
Myanmar nam kennis van de toestand. 
Vervuld met mededogen reisde hij naar 
Pagan, ontmoette en onderwees 
Anurudddha. De koning was diep onder de 
indruk. In tegenstelling tot de onzuivere 
leer van de immorele monniken ervaarde 
hij de pure Dhamma als erg aantrekkelijk, 
aanvaardbaar en heilzaam. Hij 
accepteerde het daarom van harte. 

Teneinde de pure Dhamma in zijn 
koninkrijk te vestigen vroeg koning 
Anuruddha aan koning Manua, de heerser 
van Thaton (Suddhammavati) in het 
zuiden, om de Tipiṭaka. Maar koning 
Manua wees zijn verzoek af. Woedend over 
deze weigering viel de machtige 
Anuruddha Zuid-Myanmar binnen en 
veroverde Thaton. Daar trof hij dertig sets 
van de Tipiṭaka aan, en hij plaatste de 
geschriften eerbiedig op dertig olifanten 
om ze naar Pagan te brengen. Hij nam ook 
de verslagen koning Manua en zijn gezin 
mee en gaf hen een paleis om in te leven. 
Aldus bereikte de zuivere pariyatti en 
paṭipatti  het koninkrijk van Pagan in 
centraal Myanmar. Binnen enkele jaren 
raakte het gevestigd dankzij de 
onbaatzuchtige diensten van de 
mediterende monniken die daar naartoe 
waren gekomen. Sindsdien heeft de inzet 
om deze aspecten van de Dhamma allebei 
in hun zuivere vorm te bewaren, nooit 
gefaald. 

De arahant bhikkhu Dhammadassi, de 
geestelijke vader van dit hele gebeuren, 
was tevreden over het succes. Hij reisde 
verder naar het noorden en nam zijn intrek 
in de vredige grotten van het Sagaing 
gebergte, op de westelijke oever van de 
Irrawaddy rivier. Dus leefde de pure 
Dhamma ook daar op. In de daarop 
volgende jaren kwamen veel monniken op 
zoek naar verlichting, naar hem toe om de 
techniek van Vipassana te leren. Zelf na 

zijn parinibbana, bleef het Sagaing 
gebergte een heilzaam centrum voor 
Vipassana meditatie. De leer van 
Vipassana werd onderhouden van 
generatie op generatie door een 
ononderbroken ketting van leraren en 
studenten. Het is waar dat de meerderheid 
van de bhikkhus een voorkeur had voor 
pariyatti (het bestuderen en onderwijzen 
van de Tipiṭaka), terwijl slechts enkele 
geïnteresseerd waren in paṭipatti (het 
beoefenen van Vipassana). Hoe dan ook, 
deze enkele bhikkhus Vipassana 
beoefenend, bewaarden de techniek in zijn 
oorspronkelijke zuiverheid in een 
ononderbroken traditie van leraar naar 
student. 

De geschiedenis heeft de namen van de 
leraren noch de leerlingen vastgelegd. 
Maar er bestaat bewijs dat de techniek 
werd bewaard in zijn oorspronkelijke vorm: 
Ongeveer 125 jaren geleden, was een 
uiterst intelligente en hard werkende 
jonge bhikkhu, Ledi Sayadaw, een meester 
geworden in het bestuderen van pariyatti. 
Hij ging verder met het leren van de 
techniek van Vipassana die nog steeds 
werd onderwezen in de grotten van het 
Sagaing gebergte; en nadat hij ook de 
techniek beheerste, begon hij anderen te 
onderwijzen. Zijn vihāra (klooster) bevond 
zich in het dorp Ledi dichtbij de stad 
Monywa. Daar mediteerde hij meestal en 
hij gaf les aan de andere bhikkhus. Op 
andere tijden reisde hij door heel 
Myanmar. Door zijn beheersing van 
pariyatti, was hij in staat veel boeken te 
schrijven over Dhamma zowel in Pali als 
de Birmese taal. Hierdoor versterkte hij 
pariyatti, en tegelijkertijd hield hij de 
zuivere traditie van paṭipatti  levend door 
de techniek van Vipassana aan enkele 
mensen te onderwijzen.

Ledi Sayadaw was een grote heilige met 
een bemerkenswaardig vooruitziende blik. 
Hij had het volste vertrouwen in de 
voorspelling dat 2.500 jaren na de 
Boeddha, de Vipassana techniek van 
zuivere Dhamma weer zou herrijzen, 
terugkeren naar India, en zich zou 
verspreiden over de hele wereld. Hij 
realiseerde zich dat de voorspelling niet 
alleen zou kunnen worden vervuld door 
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bhikkhus, maar dat het nodig zou zijn 
goede leken leraren op te leiden. Daarom 
maakte hij de techniek, die voorheen 
alleen voorbehouden was aan bhikkhus, 
ook toegankelijk voor leken. Hoewel hij 
sommige bhikkhus trainde om te 
onderwijzen, stelde hij ook een leek, een 
boer genaamd Saya Thetgyi, aan als 
leraar. Na hem, onderwees de anāgāmi 
kostwinner Saya Thetgyi de techniek aan 
velen, en hij trainde zowel enige bhikkhus 
als leken-leraren. Van deze, was de leken-
leraar Sayagyi U Ba Khin erg succesvol in 
het onderwijzen van de Dhamma aan 
buitenlanders; en het was door zijn 
mededogen dat ik de techniek van 
Vipassana verkreeg. 

Om de Dhamma wens van Sayagyi te 
vervullen, nam ik het op me om alles, wat 
ik ook maar zittende aan zijn voeten had 
geleerd, naar India te brengen. Bijgevolg 
arriveerde ik in 1969 in het land van mijn 
voorvaderen met deze onschatbare 
techniek. Het scherpzinnige volk van India 
accepteerde het graag en de techniek 
begon zich daar opnieuw te vestigen na 
een tussenperiode van twee millennia. Het 
begon zich ook te verspreiden naar veel 
andere landen en stelde de lijdende 
mensheid over de hele wereld in staat 
baat te hebben van de bevrijdende leer 
van de Boeddha.

Daarom zeg ik keer op keer dat niet alleen 
ik, maar alle Vipassana mediteerders die 
baat hebben gehad bij deze techniek, 
Myanmar dankbaar zijn en altijd dankbaar 
zullen blijven. Zij zijn de Bhikkhu Sangha, 
de leraar-student tradie die zowel de 
pariyatti en de paṭipatti in hun 
oorspronkelijke zuiverheid hebben 
bewaard, buitengewoon dankbaar en 
zullen dit altijd blijven. Hoe kan welke 
Vipassana mediteerder dan ook ooit de 
schuld aan Myanmar vergeten? Dankbaar 
te zijn is een sterk bewijs van vooruitgang 
in Dhamma. Dankbaarheid is uiterst 
heilzaam. Daarom zijn wij allen erg 
dankbaar. 

Dhamma is genereus in het begin, 
Dhamma is genereus in het midden, 
Dhamma is genreus op het eind. Dhamma, 
dat wil zeggen, sīla, samādhi, paññā, het 

gehele pad  is genereus, goedgeefs en van 
grote waarde voor iedereen die het volgt 
en beoefent. Elke stap gezet op het pad 
van Dhamma levert gezonde, heilzame 
resultaten op in het hier en nu; geen 
enkele stap, geen enkele inspanning op 
het pad gaat verloren.  

Vragen & Antwoorden

1. Is het genereren van metta een 
natuurlijk gevolg van de zuiverheid 
van de geest, of is het iets dat actief 
ontwikkeld moet worden? Zijn er 
progressieve stadia in metta?

Beide zijn waar. Volgens de wet van de 
natuur – de wet van Dhamma –, ontwikkelt 
de kwaliteit van metta zich op natuurlijke 
wijze als de geest gezuiverd wordt. Aan de 
andere kant moet je eraan werken dit te 
ontwikkelen door de beoefening van Metta 
Bhavana. Slechts in een zeer hoge staat 
van mentale zuiverheid wordt  metta op 
natuurlijke wijze gegenereert, en hoeft er 
niets gedaan te worden, hoeft er niet 
getraind te worden. Tot dat stadium is 
bereikt, moet men oefenen. 

Ook is het zo, dat mensen die geen 
Vipassana beoefenen, Metta Bhavana 
kunnen beoefenen. In landen zoals Birma, 
Sri Lanka en Thailand, is Metta Bhavana in 
elk gezin heel normaal. De beoefening 
wordt echter gewoonlijk beperkt tot het 
mentaal reciteren van “Mogen alle wezens 
gelukkig zijn, vredig zijn”. Dit brengt zeker 
enige vrede in de geest van de persoon 
die het beoefent. Tot op zekere hoogte 
komen goede vibraties de atmosfeer 
binnen, maar ze zijn niet sterk.

Echter, als je Vipassana beoefent, begint 
de zuivering. Door deze basis van 
zuiverheid wordt de beoefening van Metta 
op een natuurlijke wijze sterker. Dan is het 
niet nodig deze goede wensen hardop te 
herhalen. Er zal een stadium komen 
waarin iedere vezel van het lichaam 
continu mededogen voor anderen zal 
voelen en welwillendheid voor anderen zal 
genereren. 
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2. Er is ongerustheid dat door de 
komst van de pagode bij Mumbai, 
Vipassana in de richting van een 
sekte zou kunnen evalueren.

Als deze leraar minstens nog een paar jaar 
mag blijven leven, zul je zien dat hij zo 
streng is dat hij niets zal toestaan dat door 
ons toedoen een wending kan nemen tot 
sektarisme. Als de pagode een middel 
wordt om de leer van de Boeddha te 
veranderen in een sekte, een 
georganiseerde religie, dan is al ons 
onderricht voor niets geweest. Als deze 
pagode wordt gebruikt door mensen die 
komen en bidden “Oh pagode, geef me 
alstublieft dit, geeft me dat, ik heb dit 
nodig, ik heb dat nodig,” dat zal het hele 
gebeuren zeker een georganiseerde religie 
worden.  

Wij gaan de pagode echter op de juiste 
Dhamma manier gebruiken. Dit wil zeggen 
dat de pagode  alleen bedoeld is om meer 
en meer mensen over Vipassana te 
vertellen. Zij zullen in de eerste plaats uit 
nieuwsgierigheid naar de pagode komen 
om te ontdekken wat dat magnifieke 
gebouw voorstelt. En als ze daar komen, 
krijgen ze de informatie: “Kijk, hij was de 
Boeddha, en wat voor soort Boeddha,  wat 
onderwees hij, wat  gebeurde er in zijn 
leven, en  Vipassana dat  hem een 
Boeddha maakte, en Vipassana dat hem 
een goede Dhamma leraar maakte voor 
de hele wereld, en dat de mensen er 
zoveel baat bij  hadden.”  Wij zullen deze 
informatie verstrekken en van de, laten we 
zeggen, tienduizend mensen die komen 
zullen misschien minstens honderd 
mensen er baat bij hebben en de rest 
krijgt op zijn minst de juiste boodschap. 
Wij zullen er dus op toezien dat door deze 
pagode geen nieuwe sekte ontstaat. 
Anders gaat onze doelstelling verloren. 

Internationaal Nieuws

De cycloon in Myanmar 

De recente cycloon heeft onvoorstelbare 

schade aangericht aan leven en 
bezittingen in Myanmar, het beminde 
land, dat Vipassana eeuwenlang heeft 
bewaard en in deze tijd aan ons allen heeft 
geschonken.

De cycloon heeft ook schade aangericht in 
de vijf Vipassana centra in Zuid-Myanmar. 
Een speciale rekening is door Dhamma 
Giri  geopend voor allen, met de wens te 
helpen met reparatie en herbouw van 
deze centra.

Zij, die willen geven worden verzocht een 
email te sturen naar 
info@giri.dhamma.org
met details zoals naam, volledig adres, het 
bedrag dat wordt geschonken en de 
datum waarop het bedrag is overgemaakt, 
en met het verzoek de gift te gebruiken 
voor de herbouw en reparatie van de 
Vipassana centra in Myanmar.

Informatie over de rekening: 
Naam van de rekening: Sayagyi U Ba Khin 
Memorial Trust,
Rekening no. A/c 11542160342, 
Naam van de bank: State Bank of India, 
Igatpuri, India 
De swift code voor Sayagyi U Ba Khin 
Memorial trust: 
SBININBB528 - Branch code 01247 
Begunstigde:”Sayagyi U Ba khin Memorial 
Trust account 11542160342” at Igatpuri 
Branch. State Bank of India, Branch 
Igatpuri. 

Om het voor oud-studenten in Noord-
Amerika gemakkelijker te maken fondsen 
naar Dhamma Giri  te sturen worden giften 
daar bijeen gebracht en de verzamelde 
bedragen dan samen naar Dhamma Giri 
gezonden voor distributie naar onze 
centra in Myanmar. Deze procedure 
bespaart ook bankkosten omdat iedere 
donor deze kosten dan niet afzonderlijk 
behoeft te betalen. Voor meer informatie 
ga naar: 
www.dhamma.org/en/os/cyclone.htm 
(gebruikersnaam: oldstudent, password: 
behappy) 

Bericht uit de eerste hand over 
de cycloon Nargis van Dhamma 
Joti  in Myanmar
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Onderstaand verhaal is een bewerkte 
versie van een brief geschreven door een 
Birmese mediteerder, die  beschrijft wat er 
gebeurde toen de cycloon Nargis 
Dhamma Joti trof in Yangon, Myanmar, op 
dag 8 van een 10-daagse cursus.

Op de 8ste dag in Dhamma Joti waren er 
104 vrouwelijke- en 77 mannelijke 
studenten die de cursus volgden. 

De wind begon zeer hard te worden vanaf 
ongeveer 23.00 uur gisteravond en de 
elektriciteit viel uit. Bij de gongslagen om 
04.00 uur, ging ik naar buiten om de 
schade aan het centrum vast te stellen. 
Sommige bomen waren gebroken en 
takken lagen op de grond, maar niets 
versperde de weg naar de hal. Het leek 
veilig.

Om 04.30 uur stonden wij, alle Dhamma 
helpers, langs het pad te wachten met 
noodlampen en zaklantaarns om de weg 
naar de Dhamma hal bij te lichten. Het 
geluid van de wind werd sterker en alles 
was donker behalve het pad naar de hal.

Tegen  05.00 uur, toen de leraren in de hal 
aankwamen, was de wind zo hard dat  de 
ramen bijna open waaiden. De studenten 
bleven mediteren maar wij begonnen toch 
heel ongerust te worden. Toen de 
ochtendschemering het centrum begon te 
verlichten, konden we zien dat veel bomen 
op de grond lagen en de andere diep door 
bogen in de wind.

Om 06.00 uur werd zoals gebruikelijk 
Goenkaji’s chanting gespeeld. Tegen deze 
tijd waren de meeste bomen gebroken en 
vele bedekten de wandelpaden.
Het dak van de vrouwen slaapzaal was 
bijna ingestort. Er was nog slechts één pad 
begaanbaar, om van de Dhamma hal naar 
de eetzaal te gaan. De eetzaal was het 
veiligste gebouw omdat er geen grote 
bomen in de buurt stonden en het slechts 
één verdieping telde. 

Voordat de chanting was beëindigd 
drongen water en wind de Dhamma hal 
binnen. Aan het eind van de chanting 
evacueerden we alle studenten in groepen 

naar de eetzaal.  Eerst ging ik met de 10 
jongste mediteerders en holde met hen 
naar de eetzaal. We vertelden hun alle 
onnodige dingen achter te laten en geen 
paraplu te gebruiken. De wind was zo 
hevig dat ze, als ze een paraplu zouden 
gebruiken, weg konden vliegen. De eerste 
groep kwam veilig in de eetzaal aan en 
daarna de volgende, weer voorafgegaan 
door Dhamma helpers. Toen enkel nog de 
oudere en gehandicapte mensen waren 
overgebleven, hielpen twee Dhamma 
helpers alle achtergebleven mediteerders 
en we kregen iedereen veilig in de eetzaal.

Een heerlijk ontbijt van noedels stond op 
ons te wachten. Stel je voor, in deze 
hevige storm waren de helpers in de 
keuken bezig eten klaar te maken voor 
200 mensen! Na het ontbijt werden de 
studenten verzocht niet terug te gaan 
naar hun kamers omdat de eetzaal de 
veiligste plek was. De leraren stuurden 
een bericht dat de cursus voor een poosje 
werd onderbroken, maar dat iedereen zou 
blijven mediteren terwijl zij in de eetzaal 
zaten. 

Om 10.00 uur waren de regen en wind nog 
steeds hevig. De leraren kwamen naar de 
eetzaal en riepen drie van ons om samen 
te komen en te discussiëren over wat te 
doen. Zij wilden de cursus voortzetten, 
omdat we al op de achtste dag waren en 
zij vroegen ons om advies. We zeiden, dat 
we alle aanwijzingen van de leraren 
zouden opvolgen en we al het mogelijke 
zouden doen ten bate van alle studenten. 

Na de vergadering begonnen we in het 
centrum rond te kijken wat de schade was 
en hoe we de cursus zouden kunnen 
vervolgen. Rond lunchtijd was de storm 
voorbij en hadden we een plan uitgewerkt 
om met de cursus door te gaan. 

Het dak van de Dhamma hal was kapot en 
een deel was volledig door de wind 
weggeblazen. Het was binnen kletsnat, 
kussens, alles. Het was niet mogelijk de 
Dhamma hal te gebruiken. Gelukkig 
hadden we batterijen en cassettes. Deze 
waren intact omdat enkele helpers deze 
zorgvuldig hadden afgedekt voordat zij de 
hal verlieten. 
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Onder de Dhamma hal is een ruimte die 
we speciaal gebruiken voor groepzittingen 
op zondag. Slechts één plek in deze kamer 
was nat vanwege een lek van boven. Deze 
ruimte werd de Dhamma hal.

Twee vrouwenslaapzalen waren 
grotendeels in goede staat, maar het 
vrouwengebouw van twee verdiepingen 
was het allerergste getroffen. Alle daken 
van het toilet en de badkamers waren weg 
en de zaal waarin de vrouwelijke 
mediteerders sliepen was nat en droop 
van het water. De eerste verdieping was 
volledig onbruikbaar. Zeven en dertig 
vrouwelijke studenten moesten worden 
geherhuisvest. In de andere slaapzalen 
moest ruimte worden gemaakt; er was 
geen andere oplossing. Tweepersoons 
kamers werden nu door vier mensen 
bezet.

Na de lunch verhuisden alle studenten 
met hun spullen naar hun nieuwe 
verblijfplaats. Het centrum had voldoende 
voorraden, met inbegrip van 
hoofdkussens, klamboes en lakens voor de 
mediteerders, zodat zij zonder problemen 
konden blijven. Lungi's, T-shirts en truien 
werden geleend en aan diegenen gegeven 
die ze nodig hadden.

De cursus begon ‘s middags om 14.30 uur 
opnieuw met een groepzitting met 94 
vrouwen en 58 mannen. Sommige 
studenten moesten vetrekken om voor 
hun familie te zorgen en vanwege de 
omstandigheden buiten. CD en 
cassetterecorders speelden op batterijen, 
omdat we geen generator hadden.

Tegen de nacht van Metta dag (Dag 10) 
waren er geen batterijen meer voor de 
noodverlichting. Er waren enkele 
zaklantaarns die nog functioneerden, dus 
gebruikten we deze, kaarsen en 
brandende mosquito-spiralen om de weg 
te verlichten.

Gelukkig hadden we filters voor drinkwater 
en een 500-liter watertank, die vol was. 
Het probleem was echter water om te 
wassen. We waren in staat om dit te goed 
aan te pakken door alle studenten water in 

emmers vanaf de watertank te laten 
dragen voor het toilet en de was. 

Dhamma Joti  is in relatief goede toestand. 
We zijn allen gelukkig en tevreden over 
wat we voor de mediteerders konden 
doen. We voelen grote dankbaarheid 
jegens Dhamma, onze leraar Goenkji en 
de leraren die de cursus bleven leiden.

De storm is een natuurramp. Maar we 
kunnen er doorheen gaan met de kracht 
van Dhamma. We kunnen de mediteerders 
helpen naar het licht van Dhamma te gaan 
(Dhamma Joti).

Het nieuws over de Global 
Vipassana Pagode

Een plechtigheid voor de inauguratie van 
de tweede koepel van de Global 
Vapassana Pagode werd gehouden op 
zondag 18 mei 2008. De onderstaande 
foto’s geven een beeld van de huidige 
fase van de bouw.
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Een nieuw Vipassana centrum 
in Thailand

Dhamma Simanta (“Grens van Dhamma”) 
is gelegen in Noord-Thailand, ongeveer 60 
kilometer van Chaing Mai. De 20 acre 
grond (ongeveer 16 ha) werd in 2007 
geschonken door twee oud studenten. 
Momenteel hebben veel  oud-studenten 
hun steun gegeven en ongeveer een 
derde van de bouw is gereed. Bij 
voltooiing zal de meditatie hal aan 140 
studenten plaats bieden. De 
accommodaties hebben eigen badkamers. 
Het centrum is van plan medio 2009 met 
cursussen te beginnen.

Het centrum ligt in een vallei omringd 
door bergen. Het heeft een prachtig 
uitzicht op een nationaal park en op 
lychee, longan en mangoboomgaarden.
Gebaseerd op archeologisch 
bewijsmateriaal in grotten in de buurt 
gevonden, werd deze locatie vroeger 
bewoond door mensen die meditatie 
beoefenden.

Dhamma Padhāna – De bouw 
begint in september

Na het nieuws in januari dat de volledige 
bouwvergunning is afgegeven voor het 
eerste Europese centrum voor lange 
cursussen op het terrein gelegen naast 
Dhamma Dīpa in het UK, bestaat nu de 
mogelijkheid dat Dhamma Padhāna eind 
2009 operationeel is. 

Satipatthāna Sutta cursus

De eerste cursus gewijd aan Dhamma 
Padhāna zal plaatsvinden van 12-20 
september 2008. Dit is een speciale 
Satipatthāna Sutta cursus waarvoor 
Dhamma Dīpa de gastheer is, ze biedt 
plaats aan zo’n 200 studenten. Het plan is 
dat Goenkaji enkele van de instructies live 
geeft via video uplink uit India, hetgeen 
betekent dat de studenten Goenkaji op het 
scherm kunnen zien en dat Goenkaji ook 
de studenten kan zien. Als het weer het 
toelaat, zullen de studenten bij 
gelegenheid samen op het Dhamma 
Padhāna terrein mediteren. 

De bouw van het nieuwe centrum

Het plan is om met de bouwwerken te 
beginnen na de Satipatthāna Sutta cursus, 
dan is er ook een speciale zitting op het 
terrein van Dhamma Padhāna.

De voortgang van de bouw is afhankelijk 
van de aangeboden financiering. Als er 
genoeg geld binnenkomt, behoort een 
operationeel centrum voor 50 studenten 
tegen eind 2009 tot de mogelijkheden, 
inclusief een Dhamma hal, tijdelijke cellen 
en individuele kamers met badkamer. Het 
voltooide centrum voor 100 studenten zal 

9



permanente cellen bevatten in een 
pagode van twee verdiepingen.

Het volledige masterplan voor Dhamma 
Padhāna, met beschrijvingen en uitleg 
over de verschillende gebouwen, kunt u 
vinden op de website van het ELCC

De ELCC trust is op zoek naar geschikte, 
ervaren of enthousiaste oud-studenten die 
willen meehelpen met de bouw van het 
nieuwe centrum. Een professionele 
projectmanager zal nodig zijn om hun 
werk te coördineren, en waar nodig zullen 
professionele onderaannemers worden 
aangesteld voor bepaalde 
werkzaamheden. Voor meer informatie e-
mail naar 
construction@padhana.dhamma.org of 
bezoek de Padhāna website. 
Financiering van de bouw
Op dit moment (juni 2008), is meer dan de 
helft van het geld dat nodig is om de 
eerste bouwfase te financieren (geschatte 
kosten £1.3m/€1.6m) beschikbaar door 
donaties, leningen en toezeggingen. De 
ELCC trust is blij met alle financiële steun 
van oud-studenten. Aanbiedingen voor 
lange termijn leningen (bij voorkeur 10 
jaar of langer) zijn erg nuttig. De rente die 
hiervoor betaald kan worden is de 
marktwaarde minus 1%. Neem contact op 
met finances@padhana.dhamma.org 
om het geven van een persoonlijke lening 
onder deze, of andere  voorwaarden te 
bespreken. 
Meer informatie
Voor informatie over hoe betrokken te 
raken bij de bouw, hoe financiële steun te 
verlenen en om de 3-dimensionele 
beelden van het masterplan te bekijken, 
bezoek de website 
www.padhana.dhamma.org
(gebruikersnaam: oldstudent, paswoord: 
behappy). Indien u e-mail updates wilt 
ontvangen over de ontwikkelingen van het 
ELCC, stuur dan een lege e-mail naar 
trust-exchange@padhana.dhamma.org 

De nieuwe Dhamma hal en 
cellen in Dhamma Pajjota, 
België

De vraag naar Vipassana cursussen in 
België blijft toenemen. Om aan deze 
behoefte tegemoet te komen heeft 
Djhamma Pajjota  een masterplan 
ontwikkeld, dat door de locale autoriteiten 
is goedgekeurd. Als de ontwikkeling 
voltooid is, zal de capaciteit van het 
centrum 120 studenten en 30 helpers zijn. 

De eerste fase is gereed, met inbegrip van 
een nieuwe meditatie hal. Het gebouw 
bestaat uit twee grote ruimtes, een 
Dhamma hal en een cellenblok van 48 
individuele cellen. De nieuwe hal heeft een 
capaciteit van 120 studenten.

De volgende fase is de bouw van 
accommodatie voor de lange termijn 
helpers, een apart onderkomen voor 
assistent leraren, een nieuw 
accomodatiegebouw voor de mannelijke 
studenten en een nieuwe keuken/eetzaal.

Meer informatie en foto’s van de nieuwe 
faciliteiten kunt u vinden op 
www.pajjota.dhamma.org

De eerste cursus in het 
Monywa Vipassana centrum

De eerste cursus in het nieuwe Monywa 
centrum in Myanmar vond plaats in april 
van dit jaar. In totaal namen 110 
studenten (73 nieuwe studenten en 37 
oud studenten) deel aan de cursus. 
Monywa, ten Noordwesten van Mandalay, 
is de plek waar het Ledi Sayadaw klooster 
ligt en was de plaats waar Ledi Sayadwa 
de meeste tijd van zijn leven heeft 
doorgebracht. Het centrum is Dhamma 
Ñānadhaja, genoemd hetgeen betekent 
Banier van Kennis van Dhamma, ter ere 
van Ledi Sayadaw. 

Nieuwe Vipassana Centrum in 
Italië 
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Dhamma Atala (“Standvastig in 
Dhamma”) heeft nu een nieuw 
onderkomen. De locatie, gekozen voor de 
vestiging van het nieuwe Vipassana 
centrum in Italië, in Lutirano vlakbij 
Marradi, in Noord Toscane, werd gekocht in 
december 2007. 

Na de eerste renovatie fase zal het plaats 
bieden aan maximaal 65 studenten plus 
helpers. Zodra het bestuur de 
belangrijkste schulden heeft terugbetaald 
(genereuze leningen van mediteerders 
stelden het Italiaanse bestuur in staat de 
aankoopkosten te dragen, zonder een 
lening van een bank te vragen), zal de 
tweede fase van start gaan. Deze zal de 
capaciteit van het centrum uitbreiden tot 
90 studenten.

De bouw schiet snel op. Het werk begon in 
januari. Langzaamaan kwamen een aantal 
Dhamma helpers, als het mogelijk was, de 
beroepskrachten helpen. De eerste cursus 
werd gehouden van 28 mei tot 8 juni 
2008.

Studenten zullen worden ondergebracht in 
het hoofdgebouw, een villa gebouwd in de 
begin van de 19e eeuw. Keuken, eetzalen 
en de accomodatie voor de Dhamma 
helpers zullen in een ander nabijgelegen 
gebouw worden gevestigd.

De Dhamma hal en de hal voor de 
lezingen in het Engels zijn dezelfde prefab 
gebouwen, die op de vorige locatie 
werden gebruikt, ze zijn al afgebroken, 
vervoerd en weer opgebouwd. 

Details kunnen worden bekeken op 
www.atala.dhamma.org/oldstudent/newce
nter/ (gebruikersnaam: oldstudent, 
password: behappy). 

De eerste cursus op Dhamma 
Patāpa 

Dhamma Patāpa (“Majesteit van 
Dhamma)” is de officiële naam voor het 
Southeast Vipassana Centrum in Jesup, 
Georgia, USA. Het bevindt zich op een 
prachtige, afgezonderde locatie, de groep 

gebouwen van het centrum worden 
omringd door 40 acres land. Majestueuze 
oude pijnbomen, eiken, andere bomen en 
plantengroei dragen bij tot een ideale 
omgeving voor vreedzame meditatie.
 
De grond van Dhamma Patāpa werd 
gekocht op 21 december 2005. Sindsdien 
is de bouw snel opgeschoten dank zij de 
hulp van verschillende oud-studenten die 
zich aansloten bij de Dhamma-werkers 
bouwgroep.
 
Drie gebouwen verrezen in Dhamma 
Patāpa gedurende de eerste bouwfase. 
Het grootste herbergt de Dhamma helpers 
en de leraren en doet tevens dienst als de 
eetzaal voor studenten. Een tweede 
gebouw biedt accommodatie aan 30 
studenten in slaapzalen en omvat een 
Dhamma hal voor 40 studenten. Het 
kleinste gebouw doet dienst als plek voor 
de inschrijving en ook als informatie-
ruimte op Metta Dag.

Vredige met gebladerte omgeven 
wandelpaden voor studenten, lopen aan 
beide zijden van de gebouwen. Aangezien 
de ruimte krap blijft, is de commissie voor 
het ontwikkelen van het centrum 
begonnen met de planning van een 
accommodatiegebouw dat een 
gemakkelijke uitbreiding van meer 
studenten mogelijk zal maken en verwacht 
wordt dat het plan voortgang boekt zodra 
de financiën dit toelaten.

De eerste cursus op Dhamma Patāpa vond 
plaats in maart 2008. Acht en twintig 
studenten voltooiden de cursus, met 6 oud 
studenten die hun diensten verleenden 
om het succes van de volhouders te 
verzekeren. Er zijn nog verscheidene 
cursussen meer gepland voor het jaar.

Voor meer informatie, e-mail 
info@patapa.dhamma.org of bel  (912) 
663-5646 of (770) 456-5385. 

De lang verwachte nieuwe 
verblijven in Dhamma Kuñja
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Het Northwest Vipassana Centrum, 
Dhamma Kuñja, is begonnen met de lang 
verwachte bouw van de  nieuwe 
accomodatie voor mannen. Het gebouw, 
dat 32 studenten zal huisvesten in 
tweepersoons kamers, is gelegen langs 
een prachtige rij grote bomen, die de 
naam, gegeven aan het centrum door 
Goenkaji, weerspiegelen:  “ het kleine bos 
van Dhamma”.

De mannen-slaapzaal is de eerste van een 
aantal bouwwerken, gepland in fase twee, 
van een vijfjarig masterplan. Dit project 
wordt gebouwd door een oud-student 
aannemer die gebruik maakt van een 
bouwploeg van leerling-timmerlieden die 
de zomer voor dit werk hebben 
gereserveerd. Oud studenten zullen als 
vrijwilliger ook meewerken aan de 
finishing touch zoals het harken van de 
grond en het zaaien, het verven van de 
binnen- en buitenkant van het 
accommodatie-gebouw, het waterdicht 
maken en verven van de betonnen vloer 
en de tuinaanleg rondom het nieuwe 
gebouw.

Een artistieke weergave van het nieuwe 
accommodatiegebouw.

Oud studenten hebben genereus 
gedoneerd om de ontwikkeling van het 
centrum te ondersteunen, hetgeen het 
ontwikkelingsfonds heeft vermeerderd tot 
meer dan $ 700.000. Dit zal de commissie 
voor de ontwikkeling van het centrum in 
staat stellen om de mannen-slaapzalen 
tegen de herfst gereed te hebben. We 
hopen dat er dan voldoende reserve is om 
eerder met de accommodatie voor 
vrouwen te beginnen dan aanvankelijk 
werd gedacht, hoewel meer dana nodig 

zal zijn om deze slaapzalen te voltooien.

Meer informatie en ontwerptekeningen zijn 
beschikbaar op: 
www.kunja.dhamma.org/development.html 

De Dhamma Broeders en 
Brieven van de Dhamma 
Broeders

De Dhamma Brothers, een documentaire 
(die een prijs heeft gewonnen) over de 
eerste Vipassana cursussen gehouden in 
de Donaldson gevangenis in Alabama, is in 
verschillende theaters in het 
voorprogramma vertoond en heeft een 
enthousiast onthaal gekregen. 

De documentaire vertelt een dramatisch 
verhaal van menselijk potentieel en 
transformatie, het registreert van dichtbij 
de verhalen van 36 gevangenen, die 
deelnemen aan het zware en intensieve 
Vipassana meditatie programma. De 
documentaire daagt uit na te denken over 
de gevangenissen als een plek voor straf 
in plaats van rehabilitatie en roept de 
vraag op “Is het mogelijk dat deze 
mannen, waarvan sommige werden 
veroordeeld voor afschuwelijke misdaden, 
kunnen veranderen?” 

Voor meer informatie, bezoek de site 
dhammabrothers.com.

Het onlangs uitgebrachte boek Letters 
from the Dhamma Brothers  geeft ons 
rechtstreeks toegang tot de gedachten, de 
strijd, dromen en overwinningen van de 
gevangenen, die de eerste Vipassana 
cursus in de Donaldson gevangenis 
voltooiden, door middel van brieven die zij 
stuurden aan degenen die de Vipassana 
cursus in 2002 naar de gevangenis 
brachten. 

Elke man vertelt zijn eigen verhaal over 
het vinden van de moed om door te gaan 
met zitten; over het weerstaan van de 
verleiding terug te vallen in oude 
gewoontes en de negatieve manieren van 
omgaan met het leven in de gevangenis; 
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over het zich verzoenen met zijn daden uit 
het verleden en het effect ervan op 
hemzelf, zijn familie, vrienden en de 
slachtoffers van zijn misdaden; over het 
ervaren van een band met andere student 
gevangenen, die veel verder strekt dan de 
intense ervaring van de 10-daagse cursus. 
De Dhamma broederschap leeft voort zelfs 
als het Vipassana programma wordt 
onderbroken en enkele van de mannen het 
te moeilijk vinden om te blijven mediteren.

In januari 2006 nodigt de gevangenis de 
Vipassana Prison Trust  opnieuw uit om 
een 3-daagse cursus voor de oud-
studenten Dhamma broeders te 
organiseren, dit is een vreugdevolle 
thuiskomst en een heropleving van het 
enthousiasme en de Dhamma beoefening. 
Zes jaar later en nu nog steeds geven 
deze brieven, geschreven door de 
gevangenen, lezers de kans uit te maken 
of Dhamma zelfs op de meest 
onwaarschijnlijke grond kan groeien.  

Letters from the Dhamma Brothers is 
verkrijgbaar via Pariyatti Press, online op: 
www.pariyatti.org.

Dhamma Manda heeft een 
thuis.

De Vipassana Vereniging in Noord-

Californië heeft een voormalig 
vakantiepark in Lake County gekocht en 
een vergunning verkregen om het 
grondgebied van 17 acres te ontwikkelen 
tot een permanent meditatie centrum. 
Gelegen in het gebied van het Cobb 
gebergte, is het twee en half uur rijden 
vanaf Bay Area, één uur vanuit Santa 
Rosa, en minder dan twee uur vanuit 
Sacramento. Dit prachtige eigendom, met 
zijn verrukkelijke verzameling rustieke 
gebouwen, genesteld tussen volwassen 
pijnbomen, sparren en eiken, zal ons de 
komende jaren goed van dienst zijn.

View full size image (800 x 600 - 172 KB)

Het naleven van de voorwaarden van de 
vergunning vereist een omvangrijke 
herinrichting, met inbegrip van de bouw 
van een nieuwe efficiënt ingerichte keuken 
en een uitbreiding van de meditatiehal om 
60 studenten een plek te kunnen geven. 
Er zal de komende maanden veel werk zijn 
om al deze projecten te voltooien,  om 
tegen eind 2008 met het aanbieden van 
10-daagse cursussen voor maximaal 60 
studenten te kunnen starten.

De klok van Vipassana heeft eindelijk 
geslagen voor studenten uit Noord-
Californië. Voor meer informatie e-mail 
naar info@manda.dhamma.org.

In Memoriam 

Assistent leraar en gedurende lange tijd 
Dhamma-werker  Mevr.Yumino 
Archambault uit Japan is heengegaan op 
15 april 2008.

Zij diende de Dhamma onbaatzuchtig en 
leefde een voorbeeldig leven vol van 
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Dhamma. Zij zal een inspirerend voorbeeld 
blijven door de manier waarop zij leefde.

Idha nandati pecca nandati, 
katapuñño ubhayattha nandati; 
puññaṃ me katanti nandati, 
bhiyyo nandati suggatiṃ gato.

Hier is men gelukkig, hierna is men 
gelukkig,
Wie goede daden verricht is gelukkig in 
beide vormen van bestaan.
"Goed heb ik gedaan” – denkende dat hij 
bijgevolg gelukkig is
Hij is nog gelukkiger wanneer hij naar een 
gelukzalige staat gaat.

(Dhammapada 18) 

Moge zij gelukkig zijn, vredig en bevrijd! 

Benoemingen  Juni 2008

Additionele 
verantwoordelijkheden:

Ācaryas:
 Mr. Harry & Mrs. Vivian Snyder, USA
To serve Mongolia in addition to 
Introducing Vipassana in Prisons and 
Government of USA. 

Nieuwe verantwoordelijkheden:

Ācaryas:
1. Mr. Ian & Dr. (Mrs.) Shelina 
Hetherington, UK  - Spread of Dhamma 
2. Dr. Hamir & Dr. (Mrs.) Nirmala Ganla  -To 
assist the area teacher in serving 
Dhammālaya, Kolhapur 

Senior Assistant Teachers:
1. Mr. Bikram Dandiya, Igatpuri – To assist 
the centre teachers in serving
     Dhamma Bodhi en Dhamma Suvatthi
2. Mr. Abhijit Patil, Nashik 
3. Ms. Andrea Schmitz, Germany
4. Mr. Hans Kuoni, Canada
5. Ms. Sharon Reed, Canada
6. Mr. Robert Strand & Mrs. Edith Todd, 
Canada

7. Prof. Wenching Liou, Taiwan
8. Ms. Anita Kinra, USA

Nieuwe benoemingen

Assistant Teachers:

1. Mr. Prahlad & Mrs. Sangeetha 
Choudhary,   Indore
 2. Mr. A. Srinivasa Murthy, Davanagere, 
Karnataka
 3. Mr. Sachin Natu, Pune
 4. Mr. Rajkishore Nayak, Bhubaneshwar
 5. Mr. Tatyasaheb Patil, Kolhapur
 6. Ms. Marieke Landuijt, the Netherlands
 7. Mr. Adi Loo, USA 
 8. Ms. Veronika Gruber, Canada
 9. Mr. Dnyandeo Bansode, Alibaug
10. Mr. Gautam Gaikwad, Thane
11. Mr. Mannilal Yadav, Fatehpur
12 .Ms. Belva Fisher, USA
13. Mr. Israel Hertzog & Mrs. Rony Ben-
Ziony, Israel
14. Mrs. Manjulaben Joshi, Ahmedabad
15. Mrs. Panchafula Bahadure, Nagpur 
16. Mr. Surdas Wasnik, Chandrapur
17. Mr. Khageswar Aryal, Nepal
18. Mr. Sheldon Klein, Canada
19. Mrs. Diane Rust, USA
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