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Woorden van Dhamma

Uttitthe nappamajjeyya, 

dhammam sucaritam care. 

Dhammacari sukham seti, 

asmim loke paramhi ca.

Sta op! Wees niet achteloos. 

Volg het pad van Dhamma. 

Zij die Dhamma volgen leven gelukkig,

gedurende dit leven en daarna. 

Dhammapada 168, Lokavagga
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Lichtbaken van Dhamma - 25 jaar meditatie in Dhamma Bhūmi

“Dit is een historische gebeurtenis. Mensen

die dana geven om een centrum te bouwen

bewijzen eigenlijk niet alleen een dienst aan

hen die hier voor hun eerste of tweede

cursus komen, noch alleen aan de mensen

die hier gedurende de komende jaren zullen

komen. Zij planten een zaadje in deze grond

waar Dhamma zal groeien; en in de

komende eeuwen zal dit terrein een baken

van Dhamma zijn.” 

S.N. Goenka, Dhamma Bhūmi, november

1983.

November 2008 markeert de 25ste verjaardag

van de beide inaugurele cursussen in Dhamma

Bhūmi in 1983 onder leiding van Goenkaji.

In 1979 accepteerde Goenkaji voor de eerste keer

een uitnodiging om cursussen buiten India te

geven, en ging naar Engeland, Frankrijk en

Canada. In 1980 werd hij uitgenodigd door de

Verenigde Staten en Australië. Zijn eerste twee

cursussen in Australië waren in Sydney en Perth.

De cursussen werden door kleine groepen oud-

studenten georganiseerd in gehuurde locaties:

een padvinderskamp in Sydney en een

jeugdherberg in Perth. In totaal 119 studenten

namen deel aan de cursus in Sydney en 78 in

Perth. Een groep ouders met kleine kinderen in

Sydney verbleef net buiten het cursusterrein om



bij toerbeurt voor hun kinderen te zorgen en te

mediteren of te dienen in de cursus.   

Na deze cursussen werd een deel van een grote

donatie gebruikt om een Dhamma huis in Sydney

te kopen, waar met ondersteuning van lokale

mediteerders groepszittingen en zelfcursussen

werden gehouden. Goenkaji kwam terug om

leiding te geven aan grotere cursussen in 1981 en

opnieuw in 1982, toen hij ook Nieuw Zeeland

bezocht. 

Het opbouwen en afbreken op deze locaties was

een grote opgave en de lokale mediteerders

zagen dat er behoefte was aan een permanente

plek voor de meditatiecursussen. Ze gingen in de

buurt van Sydney op zoek naar een geschikte

locatie. In 1981 ontdekten ze ongeveer 15.5 ha

land in Blackheath, met goede spoor- en

wegverbindingen naar Sydney. Een van de

ontdekkers herinnert zich het volgende:

“Wij sprongen in de auto’s en begonnen

rond te rijden. . . . . Ik zag  niet echt iets

wat geschikt was voorbij komen totdat we in

Blackheath terechtkwamen, en toen

veranderde alles, de hele sfeer. Het voelde

heel goed in Blackheath toe te komen. We

reden er gewoon zo naartoe.”

Vier mediteerders doneerden de aankoopprijs

voor het centrum. 

Het begin

Tegen de steile rotswand van de Blue Mountains

geplakt, op een hoogte van 1065 meter, heeft het

centrum een magnifiek uitzicht over de kliffen en

de lager gelegen Kanimbla vallei. Het ligt midden

in het Blue Mountains National Park, een

werelderfgoed gebied. De naam komt van het

overwegend voorkomende eucalyptuswoud: de

bomen wasemen een damp uit waardoor het land

vanuit de verte blauw lijkt. Het is overdekt met

bloeiende heide en eucalyptusbomen, en er zijn

veel kleurrijke inheemse vogels (karmijnrode

rosella’s, koningspapegaaien, kookaburra’s

[lachvogels]) en zwarte kaketoes evenals

inheemse fauna (koeskoezen [possums] wallabies

en kangoeroes) te vinden. 

Toen Goenkaji Sydney opnieuw bezocht in 1982,

gaf hij zijn goedkeuring om een meditatiecentrum

te bouwen op het terrein en noemde het

“Dhamma Bhūmi,” wat Dhamma Grond of

Dhamma Land betekent. November 1983 werd als

datum vastgelegd voor de eerste cursus in het

centrum, die zou worden gegeven door Goenkaji

zelf. De race om de deadline te halen was

begonnen. Het land bestond helemaal uit

ongerept oerwoud zonder zelfs maar een schuur

of enig andere voorziening. Alles moest van de

grond af worden opgebouwd. Een mediteerder

herinnert zich dat hij in maart naar een picknick

ging op het terrein en dat hij niet kon geloven dat

er zeven maanden later een centrum zou staan. 

Australië is een uitgestrekt continent met een

dunne bevolking van slechts 15 miljoen mensen

begin jaren ‘80. Dit eerste Australische centrum

zou gebouwd worden op de manier die toen

gebruikelijk was: op onontgonnen terrein, aan de

rand van een klein stadje en vanuit het niets. Een

mediterende architect bood de diensten van zijn

firma aan voor de ontwikkeling van gedetailleerde

bouwplannen. In de herinnering van een

mediteerder was het bouwen van het centrum

een dramatische mix van gebeurtenissen:

“Bij een aantal gebeurtenissen gingen

dingen verrassend gemakkelijk, alsof

Dhamma het zo wilde laten gebeuren, het

zo liet gebeuren; en op andere momenten

waren er buitengewone  moeilijkheden.”

De gemeenteraad van de stad Blue Mountains

keurde een heel informele aanvraag voor het

nieuwbouwproject goed. Voor de goedkeuring van

de bouwaanvraag stelde de raad echter veel



hardere voorwaarden. Het centrum mocht niet

worden gebruikt voordat het helemaal af was, en

een gedeelte van de openbare weg, Station

Street, die naar het centrum leidde, zou op kosten

van de organisatie verhard moeten worden.

Een van de eerste taken was het bouwen van een

omheining, die de grenzen van het

meditatiecentrum aangaf. Dit bleek buitengewoon

moeilijk. Maanden later, toen alleen nog  de poort

aan hoofdingang geplaatst diende te worden,

loste een vrachtwagen zijn lading zand precies op

de plek waar het hek moest komen! Ondanks

alles werd de klus op tijd, vóór de eerste cursus,

geklaard. Het Dhammahuis in Sydney werd

verkocht om de eerste fondsen te leveren voor de

aankoop van het bouwmateriaal. Het werk werd

bijna helemaal door mediteerders verricht. 

In april 1983 werden drie Dhamma helpers met

bouw- en timmermanservaring van Dhamma Giri

in India overgevlogen om de kern van de

bouwploeg te vormen. Anderen voegden zich bij

hen totdat er een team ontstond van ongeveer

een dozijn werkers, die in gehuurde onderkomens

in Blackheath woonden en iedere dag op het

terrein van het centrum werkten. Anderen

kwamen in het weekeinde uit Sydney om te

helpen. 

Om het terrein zo gauw mogelijk voor meditatie

te kunnen gebruiken, werden groepszittingen in

de open lucht gehouden. Mediteerders sloegen

dekens om zich heen en zaten op de funderingen

van wat de nieuwe meditatiehal moest worden.  

Met shovels werd het deel van het terrein dat

bestemd was voor de gebouwen vrij gemaakt en

een dam opgeworpen. Toen begon het werk pas

serieus. In het begin was het erg zwaar. Het

terrein was rotsachtig en hard, waardoor het

graven van de funderingen moeilijk ging. Omdat

er geen elektriciteitsaansluiting was, werd voor de

stroomvoorziening een generator gebruikt. Vaak

werd het werk nog zwaarder door de vorst en het

ijs van de bitter koude winter van het zuiden. De

Dhamma werkers herinneren het zich als volgt:

“Wij waren aan het werk tijdens de

wintermaanden. Blackheath ligt in de

bergen. Het is er extreem koud. Soms

moesten de werkers … eerst het ijs

stukslaan voordat zij aan het werk konden.

Het waren heel, heel moeilijke

werkomstandigheden. Er waaide een min of

meer constante wind tijdens de winter,

eigenlijk … heldere luchten maar de wind

kwam aanstormen vanuit het dal en die was

ijskoud. Ik kan me herinneren … dat de

temperatuur gedurende een hele week

nauwelijks boven de twee graden kwam.”

Een mediteerder herinnert zich het graven van de

honderden gaten voor de pijlers, werkend “met

breekijzers door harde rotsen en bij ieder gat

duurde het een half, soms een heel uur om 60 of

90 centimeter diep te komen... Eindelijk

arriveerde de machine om de gaten verder uit te

diepen. Wij dachten, ’Gered!’”

Er deden zich ongewone moeilijkheden voor bij

het aansluiten van de voorzieningen. Omdat er op

het terrein geen aansluiting was op de

hoofdriolering, werd besloten om terug te

pompen naar de buis van de hoofdriolering die

ongeveer 400 meter verderop lag. De aanvraag

om dit te doen werd eerst uitgesteld en raakte

toen zoek bij de lokale autoriteiten. Uiteindelijk

versnelde een gesprek met de

publiciteitsambtenaar van het waterbedrijf de

afhandeling van de definitieve aanvraag. Een

ander probleem had betrekking op het aanleggen

van de aansluitingspijp op het riool onder Station

Street, die toen nog een onverharde weg was.

Deze aanvraag werd afgewezen, hoewel het

centrum toen al door de gemeenteraad was

gevraagd, de weg op eigen kosten te verbeteren

en te verharden. Uiteindelijk, na een bijeenkomst



met de hoofdambtenaar van de raad, werd het

probleem opgelost en de aanvraag goedgekeurd. 

De locatie beschikte niet over driefasen

elektriciteit om de rioolpomp te laten werken.

Hierin kwam verandering toen een

hoofdambtenaar van het elektriciteitsbedrijf vier

weken voor de cursus begon een bezoek aan het

centrum bracht en ontdekte dat alle werkers

vrijwilligers waren. Hij was daar zo van onder de

indruk, dat hij de opdracht gaf de driefasenkabel

onmiddellijk door te trekken. De aansluiting op

het hoofdriool werd voltooid en de pomp getest

op de dag voordat Goenkaji arriveerde om de

eerste cursus te geven. Tijdens de laatste een of

twee weken verzamelden zich steeds meer

mediteerders in het centrum die steeds langere

dagen werkten om de gebouwen af te krijgen en

alles te verzamelen wat nodig was voor de eerste

cursus.

Toen het centrum klaar was, bestond het uit twee

rechthoekige houtskelet gebouwen  die in een

open L-vorm waren geplaatst en de contouren

van het landschap volgden. In het ene gebouw

bevonden zich de slaapzalen en in het andere de

meditatiezaal met aan één kant de accommodatie

voor de leraar. Tussen de gebouwen was een

toiletblok. 

Een student kan zich de eerste eetzaal nog

herinneren:

“Wij bouwden een houten frame en zetten

deze, met een nogal grote legertent erop

aan de westelijke zijde van de slaapzalen en

dat werd de eetzaal. De maaltijden werden

gekookt en dan opgestapeld achterin

iemands stationcar en zo was het

keukengebeuren geregeld tijdens de eerste

cursussen.”

Het weer presenteerde een speciale show met

een licht sneeuwbuitje direct nadat de eerste

cursus begon. Het eten werd buiten het centrum

in een plaatselijke club gekookt en met een

stationcar afgeleverd bij de eetzaaltent. De eerste

cursus was van 11 tot 22 november 1983 en een

tweede cursus werd meteen aansluitend gegeven,

van 23 november tot 3 december. 

Voor veel mediteerders was het deel uitmaken

van dit team, dat het eerste centrum in Australië

bouwde, een diepgaande en vormende ervaring

en het versterkte hen enorm in de Dhamma. Een

student omschreef het als volgt:

“Dienen tijdens die periode heeft mijn leven

compleet veranderd. Ik had een gesprek

met Goenka tijdens de eerste cursus en ik

zei: ’Ik heb hier op het bouwterrein

gewerkt,’ en hij gooide zijn hoofd naar

achteren, lachte, grinnikte en zei, ’Oh, dat is

fantastisch, je hebt fantastische verdiensten

opgebouwd. Dit zal de komende jaren

enorm in je voordeel werken.’ En het is

waar. Ik kan constateren dat het is gebeurd

omdat ik in die periode de vaste gewoonte

ontwikkelde twee uur per dag te mediteren

en dat ik heb tot op heden kunnen

volhouden,dus het heeft erg in mijn

voordeel gewerkt.”

In die periode gaf Goenkaji zelf alle instructies en

lezingen. Hij was echter begonnen in Australië en

andere landen, assistent-leraren te benoemen om

hem te helpen met het verspreiden van de

Vipassana meditatietechniek, dit met behulp van

opnamen van zijn meditatie-instructies en de

dagelijkse lezingen in het Engels. In 1984 kwam

hij opnieuw naar Australië om cursussen te geven

in Dhamma Bhūmi, en gaf inspiratie, advies en

steun aan de groeiende groep mediteerders. 

Jaren van groei

Toen Goenkaji in 1968 opnieuw op bezoek kwam,

waren een nieuwe dubbele eetzaal en een grote



professionele keuken klaar voor gebruik. Eronder

bevonden zich verscheidene kleine kamers, twee

slaapzalen en badkamers. Dit verdubbelde de

capaciteit van de oorspronkelijke accommodatie

naar meer dan 80 studenten in totaal. Tijdens de

piek in de zomervakantie  in Australië waren – en

zijn – de cursussen regelmatig volgeboekt,

waarbij sommige studenten in tenten verblijven.

Meer en meer mensen wilden de

meditatietechniek leren, vooral om het onderricht

direct van Goenkaji te ervaren, en een

groeipatroon van het centrum begon zich af te

tekenen. Gedurende het eerste decennium

werden in Dhamma Bhūmi, zo ongeveer om het

jaar, belangrijke nieuwe gebouwen neergezet.

De eerste ringen van de pagode, in totaal 36

cellen, waren voltooid bij het bezoek van Goenkaji

in oktober 1990. Het werk was in een hoog tempo

uitgevoerd: half september waren de muren van

de binnenste 8 cellen nog maar nauwelijks klaar.

Gebaseerd op het Birmese ontwerp van Sayagyi’s

centrum in Rangoon was het een cirkelvormige

stenen constructie om een achthoekige kern,

vergelijkbaar met de replica die in Dhamma Giri

was gebouwd. Bij deze gelegenheid gaf Goenkaji

de eerste Satipaṭṭhāna cursus in Dhamma Bhūmi.

De cursus werd professioneel opgenomen en de

lezingen gefilmd. Deze opnamen en video's

worden nu gebruikt in Engelstalige cursussen over

de hele wereld.

Kort na deze cursus ontving Goenkaji een

uitnodiging om Myanmar te bezoeken. Hij heeft

Myanmar beschreven als zijn geboorteland, zowel

als kind als in Dhamma. Sinds zijn vertrek in 1969

had hij verschillende keren tevergeefs een visum

aangevraagd voor Myanmar. Terwijl hij in

Dhamma Bhūmi verbleef, diende hij weer een

aanvraag in via de ambassade in Canberra, de

hoofdstad van Australië. Aan het einde van de

Satipaṭṭhāna cursus hoorde hij het nieuws dat

hem eindelijk toestemming was verleend

Myanmar te bezoeken. Toen de koerier hem de

documenten overhandigde, straalde Goenkaji en

zei, “Twintig jaar van ballingschap zijn voorbij.”

Kort daarna bezocht hij Yangon en had

ontmoetingen met monniken in verschillende

kloosters en hield tevens een serie openbare

toespraken voor grote menigten.

Op de laatste dag voordat hij uit Dhamma Bhūmi

zou vertrekken om naar Myanmar te vliegen, hield

Goenkaji een vrij toegankelijke toespraak op het

grasveld bij de hal voor de mediteerders, hun

familieleden en vrienden, en andere bezoekers uit

Sydney en de Blue Mountains. Deze prachtige

toespraak, gevolgd door een levendige vraag- en

antwoordsessie, werd ook opgenomen. 

De Vipassana-meditatie deed in Australië nog

grote stap voorwaarts in 1992, toen de eerste 30-

daagse cursus in Dhamma Bhūmi werd gehouden.

Twaalf nieuwe éénpersoonskamers met eigen

badkamer werden gegroepeerd in kleine huisjes

om privacy te verschaffen aan de 13

deelnemende studenten . Een ander nieuw

gebouw was opgetrokken, met vier kamers langs

een kleine, centrale meditatiehal bestemd voor de

studenten die deelnamen aan de lange cursussen.

Dit betekende dat de 10-daagse cursussen

parallel door konden blijven gaan in de rest van

het centrum. 

De kleine hal voor de lange cursussen voldeed al

gauw niet meer en in 1997 werd een onderkomen

voor de leraren gebouwd met een centrale hal

voor maximaal 50 personen. Inmiddels bood het

centrum tweetalige cursussen aan voor

Hindoestaanse, Cambodjaanse en Birmese

studenten, en deze nieuwe hal werd gebruikt voor

de lezingen in de tweede taal. Het werd hierdoor

ook mogelijk lange en speciale cursussen

tegelijkertijd met 10-daagse cursussen te geven. 

In 1999 kwamen Ram Singh en Jagdish Kumari,

senior leraren uit India, naar Dhamma Bhūmi om

een 30-daagse cursus te begeleiden. Zij hielden



ook een vierdaagse workshop voor assistent-

leraren en ervaren Dhamma-werkers. Vierendertig

assistent-leraren, 31 bestuursleden en meer dan

35 Dhamma-werkers uit heel Australië deden

mee. Tegen die tijd had bijna de helft van de

staten in Australië  een centrum ofwel een

Dhamma-huis verworven. Er waren actieve centra

in Queensland, Victoria, Tasmanië en West

Australië, als ook in Nieuw Zeeland. Niet alleen

was het centrum in Dhamma Bhūmi gegroeid,

maar ook de Dhamma had zich verspreid. 

Een nieuwe meditatiehal.

In Australië markeerde het jaar 2000 een

belangrijke ontwikkeling in Dhamma Bhūmi, met

de bouw van een nieuwe meditatiehal met daarin

comfortabel plek voor 250 studenten .

De bestaande hal barstte uit zijn voegen tijdens

de grote zomercursussen, waar meer dan

honderd studenten aan deelnamen en er waren

altijd problemen met het verwarmen of koelen, en

het ventileren. 

Na veel planning en overleg met een

milieubewuste architect werd het eerder

voorgestelde ontwerp voor de hal beduidend

vereenvoudigd, wat resulteerde in een minder

duur, efficiënt en milieubewust ontwerp. Het

geheel werd met wanden van strobalen

opgebouwd rond een pré-gefabriceerd stalen

frame en overspannen met spanten en grote

balken. Over de balken werd een stalen dak

opgetrokken met een oplopend deel, oprijzend in

een piramideachtige vorm naar een centraal hoog

punt. Nadat de betonnen vloer was gestort,

werden de strobalen aan de binnenkant

opgestapeld, beschermd tegen het weer en de

muren verrezen zo geleidelijk vanuit de

binnenkant.  

Toen de muren van strobalen klaar waren,

werden ze bedekt met een pleisterlaag, wat een

ingewikkeld proces bleek te zijn. Het mengsel van

klei en water was een kwestie van uitproberen.

Volgens een mediteerder zag één van de niet

gelukt mengsels er na het opdrogen uit “als de

huid van een alligator”.

Er was 80 ton droog zand en klei om te mengen

wat in volume verdubbelde als het water werd

toegevoegd. Dit werd met de hand gemengd en

het hele gebouw werd handmatig gestuukt. 

Aan drie kanten van het gebouw maakten

lantaarnachtige ramen deel uit van de

dakconstructie, waardoor er een gelijkmatige

lichtval over de vloer verspreid werd. Een student

omschreef het alsof je ”in een woud van grote

bomen zit, waar gefilterd licht doorheen komt.”

Om het gebouw te verwarmen werden buizen in

de betonlaag ingebed, waardoor het met zonne-

energie verwarmde water loopt. Een mediteerder

omschrijft hoe het aanvoelt:

“Dit werkt heel goed omdat de oppervlakte

waarop je zit of staat warm is. Je kunt er

zitten op je kussen met je shawl om en alle

warmte stijgt op door je kussen en je

lichaam is warm terwijl de ruimte om je

heen best koel kan zijn. Het is ideaal voor

een meditatiehal en ik kan niets bedenken,

dat evengoed zou werken.”

De omgevingsgeluiden vormden een groot

probleem – met een snelweg en het spoor dichtbij

– en daarom werd het plafond afgedicht met

platen dicht opeengepakt stro. Een bouwer

herinnert het zich als volgt: 

“In de meeste gebouwen wordt de grootste

oppervlakte gevormd door het plafond, niet

door de muren, dus als je het plafond niet

afdoende isoleert en geluiddicht maakt,

wordt het positieve effect van de strobalen

grotendeels teniet gedaan. Om de smalle

strook ramen die over drie zijden loopt, te

isoleren, werden dubbele ramen geplaatst.



Dit bevorderde de geluiddichtheid.”

Een hoogkwalitatieve afwerking met verf – een

zacht gouden kleur voor de binnenmuren en de

gestuukte buitenmuren met donkerblauwe,

gemonteerde binnenstijlen – geeft de indruk van

een rustige, ruime en gastvrije ruimte. 

De voorman van het bouwteam was geraakt door

de inspanningen van “tientallen en tientallen

mensen die kwamen helpen om de hal te

verwezenlijken. Met hen te werken was voor mij

onbetaalbaar, absoluut inspirerend. Ik kan wel

zeggen dat zeker 80 procent van de arbeid

gedoneerd is en daadoor hebben wij een gebouw

neergezet dat heel goed voldoet. En ik denk dat

wij het door alle hulp die we hebben gekregen,

tegen heel redelijke kosten hebben verwezenlijkt

.”

De hal waarvan de bouw in februari was

begonnen, was net klaar voor het begin van de

laatste en grootste cursus van het jaar, die op 26

december 2000 begon. Een bouwer vertelde:

“Ik herinner me dat zij (studenten) op de dag

voor de cursus hielpen bij het opruimen van de

laatste beetjes en stukjes klei van de vloer, opdat

alles gereed was voor de cursus. Dit schijnt een

onderdeel te zijn van de traditie – de bouw

traditie; dat hoewel het gebouw nog lang niet

klaar was, de structuur was er en alles stond op

zijn plaats zodat we in staat waren om de cursus

te geven.”

Aan de voorkant van het gebouw bevinden zich

twee grote lobby’s met glas waar studenten hun

schoenen neer kunnen zetten. Tussen de lobby’s

bevindt zich een kleinere hal waar de lezingen in

een tweede taal gegeven worden. Het landschap

ten oosten van de hal werd in 2004 ingericht.  Het

westelijk en zuidelijke gebied zal worden ingericht

als de uitbreidingen van de pagode klaar zijn.

Goenkaji heeft gezegd dat wanneer de tuinen in

een centrum mooi zijn, het halve werk al gedaan

is. Vanaf het begin hebben studenten in Dhamma

Bhūmi  bloeiende struiken, bomen en bosjes

geplant bij de ingang en rondom de vijvers en

gebouwen. Veel van deze bomen zijn nu

volwassen en geven hun eigen kleur en

schoonheid aan het centrum. 

Door de jaren heen is de kwaliteit van de

accommodatie in het centrum langzaam maar

zeker verbeterd. In het begin werden

stapelbedden gebruikt om de grote aantallen

studenten in de beperkte ruimte onder te kunnen

brengen. Deze zijn langzamerhand verwijderd.

Hiervoor in de plaats zijn meer

éénpersoonskamers gebouwd. Op dit moment zijn

er 36 éénpersoonskamers met eigen badkamer.

Dit is in overeenstemming met het veranderde

profiel van de mediteerders die hier komen.

Aangezien Vipassana meer en  meer door de

samenleving is geaccepteerd en steeds meer

mensen met Vipassana in aanraking komen, en

het deelnemen aan een cursus als normaal en

gebruikelijk wordt beschouwd, zijn de

mediteerders die nu komen vaak wat oudere,

professionele mensen zoals verpleegsters,

onderwijzers, dokters, advocaten en

zakenmensen. Omdat Sydney een belangrijk

toeristencentrum is, vormen jonge backpackers,

reizigers en vakantiegangers natuurlijk ook een

belangrijk deel van de studenten van het centrum.

De Pagode

Een belangrijk onderdeel van Dhamma Bhūmi zijn

de pagode en de meditatiecellen, die tussen de

Dhamma-hal en de accommodatie voor de leraren

liggen. De originele pagode, gebouwd in 1990,

bestond uit twee concentrische cirkels op de

begane grond; een binnencirkel van 8 cellen en

een buitencirkel van 24 cellen. Het is altijd de

bedoeling geweest dat dit de kern zou vormen



van een groter gebouw dat te zijner tijd veel meer

cellen zou bevatten. Tot op heden is het een

simpele, onversierde stenen constructie gebleven.

De bestaande cellen hebben hun doel goed

gediend, maar zijn al een aantal jaren te weinig

voor de studenten die naar Dhamma Bhūmi

komen – of zouden willen komen. Er zijn

wachtlijsten geweest voor de langere cursussen,

waardoor studenten niet konden deelnemen. Voor

de 10-daagse cursussen zijn er ook niet genoeg

cellen en oud-studenten moeten ze delen door ze

op verschillende tijdstippen te gebruiken.

Als eerste stap werden nog acht cellen bovenin de

pagode afgebouwd in 2007, op tijd voor de eerste

45-daagse cursus in Dhamma Bhūmi. Er werden

plannen ontworpen en ingediend, en — na enige

tijd — goedgekeurd door de autoriteiten om de

pagode af te bouwen. Er komt nog een

buitencirkel van cellen op de begane grond en

een bovenverdieping van 36 cellen, en dat brengt,

als alles klaar is, het totaal op meer dan 90 cellen.

De voltooide pagode zal met een traditionele

Birmese goudkleurige koepel worden bekroond en

zal herinneren aan de lijn van vroegere leraren en

de dankbaarheid die deze traditie verschuldigd is

aan Myanmar. Ook zal zijn gratie en schoonheid

het een passend brandpunt van het centrum

maken. De verwachting is dat begin 2009 met de

bouw kan worden begonnen.

Door de beschikbaarheid van de cellen in de

pagode zijn lange cursussen belangrijk geworden

op de agenda van Dhamma Bhūmi . Met het

aanbieden van 30- en 45-daagse cursussen, dient

Dhamma Bhūmi eigenlijk heel Australië en Nieuw

Zeeland. Voor de lange termijn heeft Goenkaji

echter geadviseerd dat elke regio zijn eigen

centrum voor lange cursussen zou moeten

hebben. Dit biedt belangrijke schaalvoordelen,

omdat er afzonderlijke, meer privé voorzieningen

nodig zijn voor studenten tijdens lange cursussen

zodat ze op diepere niveaus kunnen mediteren

zonder angst voor storingen.  

In 2006 gaf Goenkaji zijn zegen aan de

ontwikkeling van een dergelijk regionaal centrum

voor lange cursussen naast Dhamma Bhūmi. De

nabijheid van Dhamma Bhūmi zal veel voordelen

opleveren. Er is echter meer land nodig voor zo’n

centrum voor lange cursussen. Er zijn drie

percelen grenzend aan Dhamma Bhūmi

uitgekozen. Het eerste, meest dichtbijgelegen

perceel is vorig jaar aangekocht; op het derde en

meest afgelegen perceel was door een groep

mediteerders al een optie genomen voor aankoop

door het centrum. Het tweede perceel ligt er

tussenin en dient nog aangekocht te worden. De

voorlopige plannen voor het centrum voor lange

cursussen zijn gebaseerd op de aankoop van dit

perceel. Het is bestemd voor ongeveer 80

studenten en zal gebruikt worden voor

Satipaṭṭhāna, speciale 10-daagse cursussen en

cursussen voor leidinggevenden. 

Dhamma Bhūmi is gebouwd en wordt

onderhouden door de inspanningen van een groot

aantal studenten. Leden van de lokale groep en

anderen uit heel Australië, evenals bezoekers uit

het buitenland, blijven hier de  Dhamma dienen. 

”De mensen die hier dienen, en daarmee het

roteren van het Dhamma-wiel  in dit land

hebben gestart, ontwikkelen geweldige

pārāmi. Dit is niet zomaar iets gewoons. Een

centrum ontwikkelen waar zoveel mensen

profijt van hebben, nu en de toekomst, is

een bijzondere Dhamma activiteit.”

S.N. Goenka, Dhamma Bhūmi, november

1983

Vragen & Antwoorden

1. Hoe kunnen professionals, die weinig tijd

hebben, meditatie beoefenen?

Meditatie is des te belangrijker voor professionals!

Zij die gezinshoofd zijn, die



verantwoordelijkheden hebben in het leven,

hebben Vipassana veel meer nodig, omdat ze

situaties het hoofd moeten bieden terwijl er veel

onzekerheden zijn in het leven. Zij raken

geagiteerd vanwege deze onzekerheden. Als zij

Vipassana leren, kunnen zij het leven beter aan.

Zij kunnen goede beslissingen nemen, juiste

beslissingen, die hen zullen helpen. 

2. Wat is verschil tussen hypnose en

meditatie?

Sommige meditatietechnieken in het oude India

maakten gebruik van hypnose, maar dit druist

geheel in tegen Dhamma. Dhamma maakt je

onafhankelijk. Hypnose zal je nooit onafhankelijk

maken. Daarom gaan deze twee niet samen.

3. Als we onszelf blijven observeren, hoe

kunnen we dan ons leven op enige

natuurlijke wijze leiden? We zullen dan

zozeer bezig zijn om op onszelf te letten,

dat we niet vrij of spontaan kunnen

handelen.

Dat is niet wat mensen ervaren na voltooiing van

een Vipassana cursus. Hier leer je een mentale

training die je in staat stelt jezelf te observeren in

het dagelijkse leven wanneer dit nodig is. Niet dat

je de hele dag, je leven lang, met gesloten ogen

zult oefenen. Het is net zoals je kracht verwerft

door lichamelijke oefening en dit helpt je in je

dagelijkse leven, zo zal ook deze geestelijke

oefening je sterker maken. Wat je “vrij, spontaan”

noemt is in werkelijkheid blinde reactie, die altijd

schadelijk is. 

Door jezelf te leren observeren, zul je

ondervinden dat je, wanneer er zich een moeilijke

situatie in je leven voordoet, je de geest

evenwichtig kunt houden. Met dit evenwicht kun

je vrij kiezen hoe te handelen. Je zult echt actie

ondernemen, wat altijd positief is, altijd heilzaam

voor jou en alle anderen.

Internationaal Nieuws

Dhamma in Polen

In 2002 werd de eerste 10-daagse Vipassana

cursus in Polen gehouden. De cursus werd enkel

in het Engels gegeven en er namen 25 studenten

deel.

Inmiddels hebben in totaal 17 cursussen

plaatsgevonden, waarvan 5 cursussen in 2008

met in totaal 250 studenten. In 2006 werd de

Poolse Vipassana Meditatie Vereniging opgericht

om de verantwoordelijkheden breder te delen,

donaties te verzamelen, de status van

belastingvrijstelling te verkrijgen en te zoeken

naar een permanente cursuslocatie.

Vorig jaar doneerde een oud student geld om wat

land te kopen. In 2008 heeft de Vereniging een

onontgonnen perceel omgeven door bossen

gekocht voor het geplande Vipassana centrum.

Het terrein ligt in het dorp Dziadowice in Centraal

Polen (bijna precies in het midden van het land

gelegen), 220 kilometer ten westen van

Warschau, 70 kilometer van Lodz en ongeveer

160 kilometer van Poznan. Oud-studenten hebben

er geregeld iedere maand gemediteerd en

gewerkt. Het terrein was echter niet bruikbaar in

winterweer en bood geen bescherming tegen

insecten.

De Vereniging wacht nog op een vergunning  van

ruimtelijke ordening alvorens met bouwen kan

worden begonnen. Intussen is besloten een Yurt

(Mongoolse tent) voor het terrein te kopen. Deze

zal direct gelegenheid bieden om het terrein te

gebruiken en zal uiteindelijk dienen als

accommodatie voor de Dhamma-werkers.

De Vereniging is nu zijn plannen voor het centrum

aan het ontwikkelen. Dit in aanvulling op

regelmatige groepszittingen, introductieavonden



en de planning van meer cursussen op gehuurde

locaties.

Voor meer informatie, schrijf naar:

info@pl.dhama.org.

Een eerste gevangenis cursus in Myanmar

De eerste 10-daagse Vipassana cursus in de

Insein Centrale Prison, Yangoon, Myanmar, is met

succes georganiseerd van 16 tot 27 juli 2008.

Vijfenvijftig mannelijke gevangenen en drie leden

van het gevangenispersoneel namen deel aan de

cursus; drie andere medewerkers waren

Dhamma-helpers.

Er is in dezelfde gevangenis ook een Anapana

cursus gehouden op 27 juli 2008 voor 169 jonge

mannelijke gevangenen. De meeste gedetineerde

tieners meldden voordeel te hebben ondervonden

van het volgen van de cursus . Zij hebben uiting

gegeven aan hun dankbaarheid voor het

onderricht  en hebben zich voorgenomen om

dagelijks te gaan mediteren.

Dhamma in Israël

Na meer dan tien jaar van inspanningen heeft het

Vipassana Bestuur Israël een contract getekend

dat, als aan alle voorwaarden wordt voldaan,

eindelijk zal voorzien in een permanent centrum

voor Vipassana cursussen in Israël.

Het contract betreft het eigendom van ruim 4

hectare grond gelegen in Degania Bet, een van de

eerste kibboetsen (gemeenschappelijke

boerderijen) van het land. Het ligt vlak bij het

kanaal van de rivier de Jordaan, daar waar deze

uitkomt in het meer van Galilea en ligt op

ongeveer twee uur van Tel Aviv.

Het terrein is bedekt met dadelpalmen en

omgeven door landbouwpercelen. Er zijn

mogelijkheden voor de mediteerders om dicht bij

dit terrein te leven en werken.

Zoals gebruikelijk in Israël, is het land eigenlijk

eigendom van de regering (en niet van de

Kibboets). Het contract met de Kibboets zou het

mogelijk maken voor het Vipassana Bestuur Israël

om het terrein voor lange tijd te pachten.

Alvorens het contract van kracht wordt, moet aan

een aantal voorwaarden worden voldaan:

• Volgens het contract zal het Bestuur een

aantal leningen van de bank van de

Kibboets moeten overnemen. De banken

zelf moeten hiervoor hun goedkeuring

geven.

• De landautoriteit van de regering moet de

pachtovereenkomst goedkeuren. Dit kan

enkele maanden of meer dan een jaar in

beslag nemen.

• De landautoriteit van de regering moet

het tarief van de grondpacht vaststellen.

Wanneer dit hoger uitvalt dan verwacht,

dan is het Bestuur niet gebonden aan het

contract.

De geschatte kosten voor het terrein bedragen $

1,6 miljoen. De bouw van de faciliteiten voor 60

tot 80 studenten wordt geraamd op nog eens $

1,5 miljoen. Het bestuur is begonnen met de

ontwikkeling van een masterplan dat het centrum

uiteindelijk in staat zal stellen om ruimte te

bieden aan meer dan 150 studenten, met in

begrip van deelnemers aan lange cursussen. 

Hoewel er al royale aanbiedingen voor

ondersteuning zijn gedaan, dekken deze nog niet

de verwachte kosten van het project.

Voor meer informatie, neem contact op via:

info@il.dhamma,org

Eendaagse cursus in de Global Pagode, 21

december 2008

    

Er wordt een eendaagse cursus georganiseerd in



de Global Pagode voor 8.000 studenten. Goenkaji

en Mataji zullen hierbij aanwezig zijn.

In Memoriam

Mevrouw Kanta Kathane, senior assistent

Vipassana leraar uit Bhilai, Chattisgarh, is in april

2008 overleden. Zij heeft in verschillende

gebieden Dhamma-dienst gegeven en was vanaf

het begin actief betrokken bij de ontwikkeling van

Dhamma Ketu.  Mevrouw Kathane wordt

overleefd door haar echtgenoot, die Vipassana

leraar is.

Idha nandati pecca nandati, 

katapunno ubhayattha nandati;

punnam me katanti nandati,

bhiyyo nandati suggatim gato. 

Hier is men gelukkig, hierna is men gelukkig.

Hij die goede daden verricht, is gelukkig in beide

bestaan.

“Wat ik gedaan heb is goed”—zo denkende is hij

gelukkig.

Nog gelukkiger is hij wanneer hij naar een zalig

stadium gaat.

(Dhammapada 18)

Mag zij gelukkig, vredig en bevrijd zijn.

Benoemingen September 2008

Aanvullende verantwoordelijkheden

Ācaryas:

1. Mw. Ladachat Saingam, Thailand

Om Dhamma Sīmanta te dienen, Thailand

2. Mw. Sajjandevi Dhariwal, Ajmer

Om Dhamma Pushkar te dienen, Pushkar

Senior Assistent Leraren:

1. Dhr. Murari Sharma, Haryana

Om de centrum leraren te assisteren bij het

dienen van Dhamma Salila, Dehradun, naast

Dhamma Kāruṇika, Karnal

2. Dhr. Deepak Pagare SAT, 

Om Dhamma Sāketa, Ulhasnagar te dienen, naast

Dhamma Manamoda, Manmad

3. Dhr. Martin Haig, Australië

Om de regioleraar te assisteren bij het dienen van

Dhamma Āloka, Australië 

4. Dhr. Revchand Shah, Ahmedabad 

Om Dhamma Marudhara, Jodhpur te dienen

5. Dhr. Umashankar Thubrikar, Nagpur 

Om de centrum leraren te assisteren bij het

dienen van Dhamma Nāga, Nagpur

Nieuwe Verantwoordelijkheden

Ācaryas:

1. Dhr. Sureshchandra Kathane, Bhilai

Om Dhamma Ketu, Durg te dienen

2. Dhr. Suresh Khanna, Jaipur

Het verspreiden van Dhamma

3. Dhr. Takhatmal Kothari, Jaipur

Het verspreiden van Dhamma

4. Dhr. Dinesh Meshram, Balaghat

Om Dhamma Kānana, Balaghat te dienen

5. & 6. Dhr. Rameshwar Lal & Mw. Anandi

Sharma, Jaipur 

Om non-centre courses te dienen in Rajasthan

7. Dhr. Babu Ram Yadav, Jaipur

Om gevangeniscursussen te dienen in Rajasthan

8. Dr. Amnat Apichatvallop, Thailand

Het verspreiden van Dhamma

Senior Assistent Leraren:

1. Mw. Urmila Devi Airon, Ajmer

Om de centrum leraren te assisteren bij het

dienen van Dhamma Pushkar, Pushkar

2. Mw. Chandrakala Ilamkar, Nagpur

Om de centrum leraren te assisteren bij het

dienen van Dhamma Nāga, Nagpur

3. & 4. Dhr. Ramkrishna & Mw. Saroj Bante,

Nagpur - Om de centrum leraren te assisteren bij

het dienen van Dhamma Vasudhā, Hivra

5. & 6. Dhr. Chandra Shekhar & Mw. Sunita Jain,



Kota

7. Dhr. Hari Prasad Gupta, Kota

8. Mw. Subhadra Khanna, Jaipur

9. Mw. Geeta Maheshwari, Ahmedabad

10. Dhr. Ramesh Pandit, Bhopal

11. Mw. Ranjana Sawai, Nagpur

12. Dhr. Bhanwar Singh Sahwal, Ajmer

13. & 14. Dhr. Gauri Shanker & Mw. Hemlata

Sharma, Lucknow

15. Dhr. Sita Ram Sharma, Jaipur

16. & 17. U Htin Aung &Daw Khin Myint May,

Myanmar

18. Prof. Dr. (Mw.) Saskia Ishikawa-Franke, Japan

19. & 20. Dhr. Patrick & Mw. Sachiko Klein, Japan

21. & 22. Dhr. Sunil & Mw. Vidya Bagde, Nagpur

23. Mw. Surekha Ponkshe, Nagpur

24. Mw. Yenta Trainate, Thailand

Om de regio-leraren in Dhamma Dhānī, Thailand

te assisteren

25. Dhr. James O’Donovan, Zuid-Afrika

26. Dhr. Ole Bosch, Zuid-Afrika

Nieuwe Benoemingen

Assistent Leraren:

1. Dhr. Vinay Dahat, Nagpur

2. Dhr. R. Kannan, Chennai

3. Dr. (Mw.) Nyunt Nyunt Sein, Myanmar

4. Dhr. Charlie Dowley, Australië

5. Ms. Anna Adams, Australië

6. & 7. Dhr. Justin Goold & Mw. Ruth Smith,

Australië

8. Dhr. Graham Wilson, Canada

9. Dhr. Olivier Perez, Zwitserland

10. Ms. Mirjam Pelle, Nederland

11. & 12. Dhr. Teun Zuiderent-Jerak & Mw. Sonja

Jerak-Zuiderent, Nederland

13. Dhr. Motilal Khanal, Nepal 

14. Dhr. Baburaja Maharjan, Nepal

15. & 16. Dhr. Daniel & Mw. Patricia Matthias,

Australië

17. & 18. Dhr. Mirko Amon & Mw. Alexandra

Burguera, Venezuela

19. Dhr. (Guy) Bruce Cummings, VS


