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Woorden van Dhamma

Sukho Buddhānam uppādo 

Sukhā saddhammadesanā

Sukhā sanghassa sāmaggi 

Samaggānam tapo sukho

Geluk ligt in het verschijnen van de Verlichten. 

Geluk ligt in het onderricht van ware Dhamma. 

Geluk ligt in de harmonie onder de Sangha. Geluk ligt

in het samen mediteren. 
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Goenkaji zit voor het eerst de Teacher’s Self-Course (TSC) 

in de Global Vipassana Pagode

Van 8 tot 23 november 2008 ondersteunden

ongeveer 400 Vipassana mediteerders hun leraar

door tijdens de Teacher’s Self-Course te

mediteren in Dhamma Giri, in het ernaast gelegen

centrum voor lange cursussen Dhamma Tapovana

en in Dhamma Pattana – het nieuwe centrum

naast de Global Vipassana Pagode in Mumbai.

De deelnemers spraken 23 verschillende talen en

kwamen uit 35 verschillende landen. In totaal

hadden zij meer dan 750 cursussen gezeten. 

Goenkaji en Mataji mediteerden in Dhamma

Pattana. Dit was de eerste keer sinds lange tijd,

dat Goenkaji’s gezondheid hem toeliet een cursus

te volgen. Hij opende de cursus met een webcast

van de openingsformaliteiten en Ᾱnᾱpᾱna

instructies. Ter afsluiting van de cursus hield hij

ook een korte toespraak. De video-opname van

deze toespraak is te vinden op de website voor

oud-studenten onder:

http://video.server.dhamma.org/video/tsc/tsc/tsct

alk.htm



Zicht op Dhamma Pattana vanaf de top van de

Global Vipassana Pagode

Voltooiing van de Global Vipassana Pagode

Met de voltooiing van de constructie van de

Global Vipassana Pagode in november 2008 ging

een vurige wens van onze leraar in vervulling.

Het model van dit prachtige bouwwerk is

gebaseerd op de Shwedagon Pagode in Yangon,

Myanmar. Maar uit respect voor het origineel is

het een maat kleiner.

De Global Vipassana Pagode drukt de

dankbaarheid uit van Vipassana-mediteerders

jegens de Boeddha en de leer van bevrijding,

tevens dankbaarheid jegens de reeks van leraren

en Sayagyi U Ba Khin voor het door de eeuwen

heen doorgeven van deze leer naar onze tijd.

Het overnemen van de vorm van Shwedagon is

een eerbewijs aan Myanmar. Hiervandaan keerde

Vipassana in de moderne tijd terug naar India en

verspreidde het zich over de rest van de wereld.

De pagode is een plaats voor Vipassana-

meditatie. Het is ook een plek voor bezoekers die

meer willen weten over de Boeddha en zijn leer.

Goenkaji zal de officiële inauguratie van de Global

Pagode begin februari 2009 bijwonen. Bezoek

voor meer informatie de website van de Global

Vipassana Pagode:

www.globalpagoda.org.

De top van de Global Vipassana Pagode

De Global Vipassana Pagode

Vragen & Antwoorden

Oud-studenten kunnen de Vipassana Nieuwsbrief

vragen voorleggen over de Vipassana-techniek,

zoals onderwezen door S.N. Goenka. Deze

kunnen een specifiek onderwerp betreffen of

meer algemeen van aard zijn. Uw inbreng helpt

ons relevante onderwerpen te kiezen voor

toekomstige uitgaven. Heeft u een vraag, leg

deze dan voor aan: editor@vnl.dhamma.org

1. Er bestaat bezorgdheid dat Vipassana

door de pagode, die in Mumbai gebouwd

wordt, een sekte zou kunnen worden.



Als deze leraar nog enkele jaren te leven heeft,

zul je zien dat hij er streng voor zal waken dat

niets van wat wij doen, in de richting van

sektarisme zal gaan. Als de pagode een

instrument wordt om de leer van Boeddha tot een

sekte te maken, een georganiseerde religie, dan

is onze hele leer tenietgedaan. Als mensen deze

pagode gaan gebruiken om er te bidden: ‘O

pagode, geef me dit of dat alsjeblieft, ik heb dit of

dat nodig’, dan zal het zonder twijfel een

georganiseerde religie worden.

De bedoeling is echter deze pagode op de juiste

Dhamma-wijze te gebruiken. Dat betekent dat de

pagode er alleen maar is om hoe langer hoe meer

mensen over Vipassana te vertellen. Eerst zullen

ze uit nieuwsgierigheid naar de pagode komen,

zich afvragend, ‘Zo’n schitterend gebouw, wat zit

daarin?’ En wanneer ze dan hier naar toe komen,

krijgen ze informatie over de Boeddha, over wat

voor persoon hij was, wat hij onderwees, wat er

gebeurde in zijn leven, en over Vipassana.

Vipassana maakte hem tot een Boeddha en tot

een Dhamma-leraar voor de gehele wereld, tot

groot profijt van velen. Dit is de informatie die we

geven. En zelfs als hier maar honderd van de,

laten we zeggen tienduizend mensen die hier

komen, daar baat bij hebben, dan krijgen de

anderen in ieder geval de juiste boodschap. Zo

zullen we erop toezien dat door deze pagode niet

de een of andere sekte ontstaat. Anders is ons

doel verloren.

2. Denkt u dat U Ba Khin precies onderwees

wat de Boeddha onderwees? Heeft hij de

leer van de Boeddha aangepast aan de

moderne tijd? En als dit het geval is, hoe en

wat veranderde hij dan van de

oorspronkelijke leer?

Er was geen wijziging in de leer, maar U Ba Khin

heeft de manier waarop hij de leer van de

Boeddha presenteerde aangepast aan de mensen

die naar hem toekwamen. Voor de niet-

boeddhistische, Engels sprekende, westerse

mensen, die een meer wetenschappelijke

instelling hebben, presenteerde hij de leer op een

wetenschappelijker wijze. Zo was de uitleg beter

aanvaardbaar voor degenen die voor onderricht

kwamen; maar de feitelijke, praktische leer bleef

hetzelfde.

3. Waarom is uw leer genaamd ‘in de

traditie van Sayagyi U Ba Khin’? Initieerde

U Ba Khin een traditie van het boeddhisme?

U Ba Khin refereerde altijd aan de traditie van de

Boeddha, de traditie die naar Myanmar werd

overgebracht en werd voortgezet door de drie

generaties leraren waar ik het vaak over heb: Ledi

Sayadaw, diens leerling Saya Thetgyi, en tenslotte

U Ba Khin. We gebruiken de term ‘in de traditie

van U Ba Khin’ omdat hij de meest recente leraar

was voor deze huidige tijd, en hij heel bekend

was in zijn land. Maar dat wil niet zeggen dat het

een techniek is die door hem is uitgevonden. Het

is een oude techniek, die hij op een moderne

wijze onderwees. 

4. Maakt dit deel uit van de boeddhistische

religie? Kunnen mensen van andere religies

dit ook beoefenen of botst het met andere

vormen van religieuze praktijk? Waarom

zouden bijvoorbeeld christenen dit willen

doen?

Een ding moet duidelijk zijn – dit is beslist geen

boeddhistische religie. Tegelijkertijd is het beslist

de leer van de Boeddha. Begrijp dat `Boeddha`

een verlicht persoon betekent, een bevrijd

persoon. Verlichte, bevrijde mensen zullen nooit

een religie onderwijzen; zij zullen een levenswijze,

die universeel is, onderrichten. Er is niet zoiets als

een ‘boeddhistische religie’, het is een

levenswijze. Tot welke gemeenschap, sekte,

religieuze groep je ook behoort, ieder kan het

makkelijk beoefenen, want het is iets wat je kunt

leren.  



Vrede van geest wordt door iedereen gezocht;

ieder is op zoek naar zuiverheid van geest.

Christus was een geweldig iemand die niet alleen

harmonie en vrede onderwees maar ook

zuiverheid van geest. Daarom zullen degenen die

de leer van Christus volgen ongetwijfeld ook deze

goede kwaliteit van zuiverheid, liefde en

mededogen willen ontwikkelen. Een aantal keren

hebben heel ervaren priesters en nonnen mij

verteld dat wij het christendom onderwijzen in

naam van de Boeddha.

5. Kunt u uitleggen wat er bedoeld wordt

met het concept van de Boeddha dat het

gehele universum binnen dit lichaam

besloten ligt?

Inderdaad, het wiel van wording draait binnen dit

lichaam. De oorzaak die het wiel van wording in

beweging zet, ligt binnen dit lichaam.

En zo vind je in dit lichaam ook de weg naar

bevrijding van het wiel van lijden. Om die reden is

onderzoek van het lichaam – een juist begrip van

de directe lichamelijke werkelijkheid van binnen –

van het grootste belang voor een mediteerder

wiens doel bevrijding is van alle conditionering. 

6. Is alles in dit leven voorbeschikt?

Wel, onze handelingen in het verleden – of ze nu

goed of slecht zijn – zullen beslist vrucht dragen.

Zij bepalen wat voor soort leven we leiden, de

algemene situatie waarin wij ons bevinden. Maar

dat betekent niet dat alles wat er met ons gebeurt

voorbeschikt is, bepaald door ons vroegere

handelen, en dat er niets anders kan gebeuren.

Dat is niet het geval. Ons vroegere handelen

beïnvloedt onze levensstroom en stuurt ons in de

richting van aangename of onaangename

ervaringen. Maar wat we op dit moment doen is

van even groot belang. De natuur heeft ons de

mogelijkheid gegeven meester te worden over

onze huidige handelingen. Met dit meesterschap

kunnen we onze toekomst veranderen.

Internationaal Nieuws

Het leggen van  Dhamma-funderingen voor

het Europese centrum voor lange cursussen

Afgelopen september werd in het Vipassana

Centrum in het Verenigd Koninkrijk een grote

Satipaṭṭhāna  cursus gehouden, die gewijd was

aan Dhamma Padhāna (“Vooraanstaand in

Dhamma’) – het Europese centrum voor lange

cursussen (ELCC). De bouw van deze voorziening

zal binnen enkele maanden van start gaan op het

land wat naast Dhamma Dīpa ligt.

De cursus trok meer dan 200 serieuze oud-

studenten en helpers uit 21 landen aan. Het was

de grootste Vipassana-cursus in Europa van de

afgelopen 20 jaar. Voor het eerst werden  de

nieuwe eetzalen van Dhamma Dīpa gebruikt, en

de oude keuken aangepast aan de verzorging van

een grote hoeveelheid maaltijden. Er werden

tentdorpjes opgericht, compleet met tijdelijke

toilet- en douchefaciliteiten. Na weken van regen

sloeg het weer om en werd het helder en

aangenaam. Hierdoor konden studenten

mediteren op de plek waar de meditatiezaal van

Dhamma Padhāna komt. En hiermee begon het

werk om een positieve Dhamma atmosfeer te

genereren ten bate van toekomstige generaties.

Groepszitting op Dhamma Padhāna land



Inspiratie door Goenkaji

Door middel van een videoverbinding met India

kon Goenkaji de cursus gadeslaan en de

deelnemers instructies geven. Op Metta-dag

konden de studenten rechtstreeks de toespraak

van hun leraar zien op  televisieschermen in de

Dhamma-hal:

 “Ik ben heel verheugd dat Dhamma

Padhāna  hier binnenkort komt. Vele

studenten kunnen niet helemaal naar

India komen om lange cursussen te

volgen, daarom is dit centrum een zegen

voor u. En het is niet enkel een Engels

centrum, het is een Europees centrum.

Mijn mettā is altijd met u. Laat Dhamma

Padhāna zo spoedig mogelijk tot stand

komen voor het welzijn van velen, ten

bate van velen, voor de bevrijding van

velen. Mogen mensen groeien in

Dhamma, bezield zijn van Dhamma. Maak

gebruik van deze prachtige techniek voor

je eigen welzijn en het welzijn van zoveel

anderen.

Mogen u allen gelukkig, vreedzaam en

bevrijd zijn.” 

De bouw van Dhamma Padhāna

In 2008 stonden er meer dan 200 Vipassana

cursussen op het programma in 28 landen van de

Europese regio. Met de bouw van een centrum

voor lange cursussen komt de groei van Dhamma

in Europa in een nieuwe fase. Dhamma Padhāna

wordt het eerste Vipassana-centrum buiten India

wat bestemd is voor lange cursussen.

Het land waarop het centrum wordt gebouwd, is

vele jaren lang uitsluitend gebruikt voor

meditatie. Voor oud-studenten die dieper wensen

te werken, biedt het nieuwe centrum een ideale

mogelijkheid voor serieuze meditatie. Elke student

krijgt een eigen kamer met badkamer en kan

mediteren in een eigen meditatiecel in de pagode,

die twee verdiepingen hoog zal zijn.

Het land waar Dhamma Padhāna’s

meditatiecomplex komt

De eerst fase met de bouw voor 50 studenten

begint binnenkort. Eind 2009 zullen er zowel

lange als korte cursussen voor oud-studenten in

het centrum-in-ontwikkeling gehouden worden.

Alle oud-studenten zijn welkom om bij te dragen

aan dit veelbelovende project en hun pāramīs te

ontwikkelen:

• door ter plekke mee te helpen

• door te dienen in de bestuurscommissies

• door het project financieel te

ondersteunen met donaties of leningen.

Bezoek voor meer informatie,

www.padhana.dhamma.org (gebruikersnaam:

oldstudent; password: behappy) of neem contact

op met: info@padhana.dhamma.org

Eerste cursus in Bulgarije

Afgelopen september  werd de eerste Vipassana

cursus in Bulgarije georganiseerd, op een

kampeerterrein in het natuurreservaat Kamchiya,

aan de kust van de Zwarte Zee. 

Het voorbereidende werk voor de cursus begon in

december 2005. Een kleine groep Bulgaarse oud-



studenten besloot eerst het cursusmateriaal te

vertalen en op band te zetten, en vervolgens te

trachten een cursus te organiseren. Eind 2007

was het cursusmateriaal klaar. In juli 2008 werd

een geschikte locatie gevonden en vervolgens

werd de cursus aangekondigd voor september.

Deze eerste cursus was alleen voor mannen.

Onder de deelnemers bevonden zich negen

nieuwe en vier oud-studenten, plus vijf Dhamma-

helpers. Behalve Bulgarije waren ook andere

landen vertegenwoordigd: Turkije, Tsjechië,

Duitsland en Groot-Brittannië. Allen gaven aan het

eind van de cursus uitdrukking van hun oprechte

dankbaarheid en geluk.

Na deze geslaagde start, wordt gepland nog een

cursus te organiseren in september 2009.

Bulgarije's cursus gebied.

Meditatiehal voor Bulgarije's eerste cursus.

Voor meer informatie, zie: www.bg.dhamma.org

of mail: info@bg.dhamma.org 

Plannen voor een Pāli Workshop in het

noordwesten van de VS

Pariyatti, educatieve organisatie zonder

winstbejag, is verheugd haar plan aan te

kondigen om een Pāli workshop aan te bieden

van midden april tot midden mei 2010, op een

locatie nabij Seattle, in de staat Washington, in de

VS.

Dhr. en Mevr. S.N. Tandon uit Delhi hebben de

uitnodiging aanvaard om deze workshop te

begeleiden. Als de woorden van de Boeddha tot

leven komen, kunnen studenten het pad dat ze

bewandelen beter begrijpen. Daarom ligt de

nadruk in deze cursus niet op het taalkundige of

academische, maar op het verdiepen van de

meditatie praktijk van de studenten.

Geïnteresseerde studenten kunnen zich

aanmelden voor de Pāli Workshop e-mail lijst voor

meer informatie. Stuur hiervoor een e-mail naar:

pali-workshop-info-subscribe@pariyatti.org.

Noord-Californië

De Vipassana Vereniging van Noord-Californië

heeft een voormalig kuuroord van 17 hectare

groot in Lake County aangekocht en heeft een

vergunning gekregen om het complex te

ontwikkelen tot een permanent meditatie

centrum.

Dhamma Manda (“Essentie van Dhamma”), ligt op

ongeveer twee uur van de baai van San Fransico,

een uur van Santa Rosa en minder dan twee uur

van Sacramento. Het bosrijke terrein omvat

enkele rustieke gebouwen. Er zijn plannen

afgerond om deze gebouwen op te waarderen en

om een nieuwe, professionele keuken en een

meditatiezaal te bouwen.

Het grootste deel van de bouw zal plaatsvinden in



het voorjaar van 2009. Er wordt gepland om in de

zomer te beginnen met het aanbieden van 10-

daagse cursussen voor 40 tot 50 studenten.

Dhamma werker in Dhamma Manda.

Dhamma Manda

Voor meer informatie:

www.manda.dhamma.org

info@manda.dhamma.org

Als u belangstelling hebt om mee te helpen met

de ontwikkeling van dit nieuwe centrum, kunt u

ook een e-mail sturen naar: dhamma-

service@manda.dhamma.org, (graag ook een cc

sturen naar: info@manda.dhamma.org)

Vipassana Centrum in Sravasti, Noord-

India.

Tijdens het leven van Boeddha was Sravasti (in

het Pāli Sāvatthi) de hoofdstad van Kosala en was

er ook het beroemde klooster van Jetavana

gehuisvest. Om het land aan te kopen waarop het

klooster gebouwd moest worden, bedekte

Anāthapindika de grond met goudstukken.  Dit

was de plek waar Boeddha meestal verbleef

tijdens de het regenseizoen, traditioneel de tijd

voor meditatie retraites.

Tijdens het leven van Boeddha en daarna, was

Jetavana een erg uitgestrekt complex. Enkel het

centrale deel van het complex werd al bloot

gelegd door archeologen. Het Vipassana centrum

Dhamma Suvatthi is vooral van belang omdat het

zich waarschijnlijk bevindt op een deel van het

eeuwenoude Jetavana. Tijdens de bouw van dit

hedendaagse centrum voor de praktijk van de leer

van de Boeddha,  werd opgetrokken, werden

enkele oeroude bakstenen opgedolven.

Op het gebied van het oude Jetavana bevinden

zich nu een aantal kloosters en meditatie centra,

en een klein dorpje. De landelijke, rustige ligging

ervan is ideaal voor meditatie.

Het centrum biedt al accommodatie aan 36

studenten. De trust heeft nu besloten er een

pagode te bouwen met individuele

meditatiecellen. Samen met de verblijfsfaciliteiten

zal dit de ideale omstandigheden scheppen voor

serieuze meditatie.

Dhamma Suvatthi



Er werd voldoende dana geboden om het

merendeel van de kosten voor de eerste 12 cellen

te dekken en de bouw ervan begint weldra.

Geleidelijk zal het aantal cellen en de

accommodatie worden uitgebreid. Uiteindelijk zal

het centrum een 100-tal studenten kunnen

ontvangen.

Als u meer informatie wenst, kunt u de website

van het centrum bezoeken:

www.suvatthi.dhamma.org of contact opnemen

met: info@suvatthi.dhamma.org. 

Om nieuws updates te ontvangen kunt u zich

aanmelden bij de adressenlijst van het centrum

door een e-mail te sturen naar:

announce-subscribe@suvatthi.dhamma.org

Wereldwijde Cursus Statistieken voor 2007 

Er zijn statistieken opgesteld  van alle cursussen

die wereldwijd werden aangeboden in 2007. Bijna

90.000 mensen hebben deelgenomen aan een 10-

daagse cursus, waarvan meer dan 54.000 nieuwe

studenten. India nam ongeveer de helft van deze

aantallen voor haar rekening, gevolgd door Oost

Azië, Europa en Noord-Amerika. Ongeveer 3.000

mensen namen deel aan cursussen voor oud-

studenten, waaronder speciale 10-daagse

cursussen en cursussen van 20, 30 en 45 of 60

dagen.

In dankbare herinnering 

De Eerbiedwaardige Heer Siddhartha

Ratwatte (voorheen De heer Brindley

Ratwatte), Vipassana bhikkhu acarya, is op 9

september 2008 overleden na een lange ziekte.

Voordat hij bhikkhu werd, was hij Vipassana

leraar in deze traditie.

De heer Ratwatte, zijn vrouw Mevr. Damayanthi

Ratwatte en hun dochter, zaten hun eerste cursus

vele jaren geleden in Bodh Gaya in de Burmese

Vihāra. Zij waren  erg onder de indruk en

organiseerden de eerste Vipassana cursussen

begeleid door Goenkaji in Sri Lanka. Zij speelden

ook een grote rol bij de oprichting van Dhamma

Kuta, het eerste en grootste Vipassana centrum

op Sri  Lanka, gelegen op een schilderachtige

heuveltop in Kandy. Mevr. Ratwatte is momenteel

Vipassana lerares verantwoordelijk voor Dhamma

Kuta.

De heer Richard P. Harding, assistent leraar

van Vipassana in Groot-Brittannië, is op 27

november 2008 vredig overleden in Dorset,

Engeland. 

Mogen zij gelukkig zijn, vredig en bevrijd.

Idha nandati pecca nandati,

Katapuñño ubhayattha nandati;

Puññaṃ me kantanti nandati,

Bhiyyo nandati suggatiṃ gato.

Dhammapada 18

Hier is men gelukkig, hierna is men gelukkig.

Wie goede daden verricht, is gelukkig in beide

bestaan.

“Ik heb goed gedaan”—dit denkende is hij

gelukkig.

Nog gelukkiger is hij wanneer hij naar een zalig

stadium gaat. 
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Aanvullende verantwoordelijkheden

Ācaryas:

Dhr. Don & Mevr. Sally McDonald, Australië.

Om Fiji te dienen, naast Maleisië, Indonesië,

Singapore, en Wereldwijde Cursus Statistieken.

Senior Assistent Leraren:

1.  &  2.  Dhr. Edward en Mevr. Junko Giorgilli,

Italië - Om de regionale leraars te assisteren bij

het dienen van Sumatra, Indonesië

3.    Dhr. Geoffrey White, Australië - Om de

regionale leraars te assisteren bij het dienen van

Noord Nieuw-Zuid-Wales, Australië

Nieuwe Verantwoordelijkheden

Ācaryas:

1.   Mej. Nila Halai, Bhuj, India/GB

Het verspreiden van Dhamma onder Indische

migranten in Europa

2.   U Myat Kyaw, Myanmar

Om gevangenis cursussen te dienen in de Insein

gevangenis, Myanmar

3.   Mej. Laraine Doneman, Australië

Het verspreiden van Dhamma

Senior Assistent Leraren:

1. & 2.  Dhr. Sham en Mevr. Sarla Bhatia, Nashik,

India

3.    Dhr.  Mohan Dewan, Tripura, India

4.    Mej. Macarena Infante, Chili

5.    Dhr. Francois Kuoch, Frankrijk

Om de regionale leraar te assisteren bij het

dienen van Cambodja 

6. & 7.  Dhr. Christian en Mevr. Rosi Hild,

Zwitserland

8.     Mej. Barbara Luxton, Canada

Nieuwe Benoemingen

Bhikkhu Ācaryas

De Eerbiedwaardige heer Bhikkhu Badullawala

Seelaratana, Sri Lanka

Assistent Leraren:

1. & 2.   Dhr. Babu Ramsingh en Mevr. Shanti

Chauhan, Gwalior, India

3. & 4.   U San Lwin & Daw Tin Tin Naing,

Myanmar

5. Daw Hla Myint, Myanmar

6. Daw Nyo Nyo Win, Myanmar

7. Mevr. Ching-ing Helen Chen, Taiwan

8. Mej. Maria Louisa Ferro, Italië

9. Mevr. Robin Curry, VS

10. Dhr. Prahlad Chaudhary, Dhule, India

11. Dhr. Avadhut Gokhale, Indore, India

12. Daw Myat Lay Khaines, Myanmar

13. Daw Hla Hla Myint, Myanmar

14. Dhr. Jason Heng-Moh Lim, Singapore

15. Mevr. Kate Howard, Australië

16. & 17.  Dhr. Stefan en Mevr. Naomi Told,

Spanje

18. Dr. Shriram Rathod, Nanded, India

19. Daw Wai Wai, Myanmar

20. Mevr. Shanti Mather, Zuid-Afrika

21. Mevrouw Osnat Rizi, Israël

22. & 23. Dhr. Raj Kumar Singh & Mevr. Sarojini

Chauhan, Fatehpur

24. Mevr. Rajinder Nagpal, Pune

25. Mej. A. K. Sashikala Balakrishnan, Igatpuri

26. Dhr. Nara Bahadur Gurung, Nepal

27. Dhr. Somnuk Sattayanon, Thailand

28. MHr. Yuth Itchayapruek, Thailand

29. Mej. Puangpaka Bunnag, Thailand

30. Dhr. Jeremy Dunn, VS.


