
Vipassana Nieuwsbrief - April 2009

Vipassana Meditatie zoals onderwezen door S.N. Goenka in de traditie van Sayagyi U Ba Khin
April 2009 http://www.vnl.dhamma.org/nl/ since 1974

Woorden van Dhamma

Āraddhaviriye pahitatte,
niccaṃ daḷha parakkame;
samagge sāvake passa,
etaṃ Buddhānavandanaṃ.

Vastberaden, doelbewust,
voortdurend en geestdriftig strevend – 
aanschouw deze samenkomst van mediteerders 
Waarlijk eren zij de Boeddha. 

                        ―Mahapajapatigotamitheriapadanam-2/7-171

[NB: Dit is een van de verzen in steen gegraveerd aan de buitenkant van de Global Pagode.] 
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De inauguratie van de Global Vipassana Pagode

De president van India, mevrouw Pratibha 
Patil,begroet Goenkaji tijdens de inauguratie

Een lang gekoesterde droom van Goenkaji ging 
op 8 februari 2009 in vervulling met de 
inauguratie van de Global Vipassana Pagode 
aan de rand van Mumbai. De gebeurtenis werd 
bijgewoond door duizenden mediteerders, 
hoogwaardigheidsbekleders en gasten uit de 
gehele wereld, waaronder de President van 
India, mevrouw Pratibha Patil.

President Patil roemde de Global Vipassana 
Pagode als een monument van vrede en 
harmonie dat zou kunnen helpen om haat en 
geweld te verjagen. Zij vertelde dat ze zelf een 
10-daagse Vipassana cursus had gevolgd en 
beschreef Vipassana als een manier om controle 
over de geest te verkrijgen, zuiverheid van hart 
te ontwikkelen en een evenwichtiger leven te 
leiden. 



In zijn toespraak onderstreepte Goenkaji dat de 
Boeddha niet de stichter was van een religie 
maar integendeel leraar van een eenvoudige, 
wetenschappelijke methode om vrede en 
harmonie te ontwikkelen voor zichzelf en 
anderen – een methode die kan worden gebruikt 
door mensen van welke religie of achtergrond 
dan ook. Goenkaji benadrukte ook dat de Global 
Vipassana Pagode niet een plaats is voor 
religieuze ceremoniën maar een plek om 
Vipassana meditatie te beoefenen.

Een dag eerder, op 7 februari, woonden 
Goenkaji, Mataji en duizenden Vipassana 
mediteerders en gasten het traditionele omhoog 
hijsen bij van de Dhamma dhaja (de Dhamma 
vlag) en kristal naar hun plek op de hoogste 
punt van de Pagode, ter voltooiing van het 
gebouw. Dit werd gevolgd door sangha-dāna 
(het aanbieden van een maaltijd en giften) voor 
bhikkus uit Myanmar, Thailand, Sri Lanka en 
India. 

Met een toren van bijna 100 meter hoog is de 
Global Vipassana Pagode een symbool van 
dankbaarheid jegens de Boeddha en de keten 
van leraren die de Dhamma meer dan 2.600 jaar 
hebben weten te bewaren. Gemodelleerd naar de 
Swedagon Pagode in Rangoon, is het ook de 
zichtbare expressie van India’s ereschuld aan 
Myanmar, van waaruit het onderricht van 
Vipassana nu is teruggekeerd naar het land van 
oorsprong. 

Het voltooide gebouw van de Global Vipassana 
Pagode. De koperen parasol op de top is ongeveer 6  
meter hoog.

In tegenstelling tot de Shwedagon Pagode is de 
Global Vipassana Pagode een holle structuur, 
welke een koepelvormige ruimte omvat. In de 
top van de koepel markeert een gouden 
Dhamma wiel de plek waar de relikwieën van 
de Boeddha, geschonken door de regering van 
Sri Lanka en de Mahabodhi Society uit India, 
zijn ingesloten.

De hal heeft een capaciteit van ongeveer 10.000 
mediteerders en is al gebruikt voor 1-daagse 
Vipassana cursussen.

De Global Vipassana Pagode is het grootste 
stenen monument in Azië en de bouw ervan 
heeft 11 jaar geduurd. Voor de structuur was 
een systeem van gegleufde op elkaar 
aansluitende stenen bedacht, waardoor zij op 
hun plaats blijven zitten. Iedere steen moest 
afzonderlijk worden gezaagd en met de hand 
bewerkt om in het ingewikkelde patroon te 
passen. Sommige stenen wegen wel 700 kilo. 
Het gebruik van steen en kalkspecie zorgt voor 
een veel grotere sterkte en levensduur dan beton 
en staal; de Global Vipassana Pagode zal naar 
verwachting honderden jaren bestaan.

Dit is de grootste koepel ter wereld zonder 
inwendige ondersteuning. Hij heeft een 
diameter van ongeveer 85 meter en is ruim 27 
meter hoog. 

Twee pagodes van ca. 20 meter hoog flankeren 
het hoofdgebouw. In een daarvan komen 
meditatiecellen. Het Pagode complex zal ook 
bibliotheken en tentoonstellingsruimtes 
bevatten, die het leven en de leer van de 
Boeddha zullen presenteren.



Een close-up van de hoogste punt van de Global  
Vipassana Pagode. Het natuurlijke rotskristal is  
langer dan 60 centimeter en gekerfd in de vorm van 
een knop van een lotusbloem.

Naast de Global Vipassana Pagode bevindt zich 
een Vipassana meditatiecentrum, Dhamma 
Pattana, waar sinds oktober 2007 regelmatig 10-
daagse en oud-studenten cursussen hebben 
plaatsgevonden.

De Pagode werd opengesteld  voor het publiek 
na de officiële inauguratie. Naar verwachting 
zullen duizenden pelgrims en mensen die vrede 
zoeken erdoor worden aangetrokken, en zal hij 
grote aantallen mensen uit India en de rest van 
de wereld helpen zich bewust te worden van 
Boeddha’s leer.

Voor meer informatie, bezoek de website van de 
Global Vipassana Pagode: 
www.globalpagoda.org

De beoefening van Mettā-Bhāvanā

(Het onderstaande artikel is overgenomen uit de 
Engelse Dhamma Giri Nieuwsbrief van 
augustus 2008.) 

De beoefening van mettā-bhāvanā (meditatie 
van onbaatzuchtige liefde) is het afsluitende 
deel van de Vipassana meditatie techniek. We 
beoefenen mettā door onbaatzuchtige liefde en 
welwillendheid uit te stralen naar alle wezens, 

welbewust de atmosfeer om ons heen vullend 
met de kalmerende, positieve vibraties van 
zuivere en meedogende liefde. De Boeddha 
instrueerde ons om mettā te ontwikkelen om zo 
vreedzamer en harmonieuzer te leven en 
anderen te helpen hetzelfde te doen. De 
beoefening van mettā geeft ons een manier om 
de vrede en harmonie die wij ontwikkelen met 
alle anderen te delen.

Mettā is de kwaliteit die ons aanzet tot een 
vriendelijke gemoedstoestand. Het is een 
oprechte wens voor het goede en welzijn van 
iedereen, ontdaan van slechte bedoelingen.  Het 
belangrijkste kenmerk van mettā is een 
welwillende houding. Het leidt tot de 
vereenzelviging van onszelf met alle wezens – 
erkenning van de verbondenheid van alle leven.

Mettā is géén gebed, noch is het de hoop dat een 
externe kracht hulp zal bieden. Integendeel, het 
is een dynamisch proces waaruit een 
ondersteunende  atmosfeer ontstaat die anderen 
in staat stelt zichzelf te helpen. Mettā kan 
gericht worden op alle wezens of naar één 
persoon in het bijzonder. We dienen egoïsme te 
elimineren en onze geest te openen om mettā te 
beoefenen.

Intellectueel gezien is het vrij eenvoudig te 
begrijpen, maar het is veel moeilijker een 
dergelijke attitude te ontwikkelen in onszelf. 
Om dit te bereiken is enige oefening nodig. En 
daarvoor hebben we de techniek van mettā-
bhāvanā, de systematische beoefening van 
welwillendheid ten aanzien van anderen. Echter, 
om echt effectief te zijn, dient mettā-bhāvanā 
beoefend te worden in combinatie met 
Vipassana meditatie. Zolang negativiteit, zoals 
afkeer de geest domineert, is het vormen van 
bewuste gedachten van welwillendheid  zinloos 
en wordt het een ritueel zonder innerlijke 
betekenis. Daarentegen, als negativiteit is 
verwijderd door de beoefening van Vipassana, 
ontstaat welwillendheid op natuurlijke wijze in 
de geest; en terwijl we te voorschijn komen uit 
de gevangenis van zelfobsessie  beginnen we 
ons om het welzijn van anderen te bekommeren.

Om deze reden wordt de techniek van mettā-
bhāvanā pas aan het einde van een Vipassana 
cursus geïntroduceerd, nadat de cursisten door 

http://www.globalpagoda.org/


het proces van zuivering zijn gegaan. Op dat 
moment voelen mediteerders vaak een diepe 
wens voor het welzijn van anderen, waardoor 
hun beoefening van mettā echt effectief wordt. 
Hoewel er slechts beperkte tijd aan wordt 
besteed in een cursus, kan mettā worden 
beschouwd als het hoogtepunt van de 
beoefening van Vipassana. 

Nibbāna kan alleen worden ervaren door 
diegene wiens de geest is vervuld van 
onbaatzuchtige liefde en mededogen voor alle 
wezens. Het wensen van deze geestestoestand is 
niet voldoende; we moeten onze geest zuiveren 
om dit te bereiken.

Door de beoefening van Vipassana worden we 
ons bewust van de onderliggende realiteit van 
de wereld en van onszelf, ieder moment 
ontstaand en vergaand. We realiseren ons dat 
het proces van verandering doorgaat zonder dat 
wij er controle over hebben en ongeacht onze 
wensen. Geleidelijk aan begrijpen we dat iedere 
gehechtheid aan iets dat zo kortstondig en 
substantieloos is, lijden voor ons veroorzaakt. 
We leren om onthecht te zijn en gelijkmoedig 
van geest te blijven bij elke gebeurtenis die zich 
voordoet. Dan beginnen we te ervaren wat echt 
geluk is: niet het vervullen van verlangen of het 
uit de weg gaan van angst, maar veeleer de 
bevrijding uit de cyclus van verlangen en angst. 
Terwijl innerlijke rust zich ontwikkelt, zien we 
duidelijk hoe anderen in het lijden zijn verstrikt 
en komt automatisch de wens naar boven: 
“Mogen zij vinden wat wij hebben gevonden: de 
weg uit ellende, het pad van vrede.” Dit is de 
juiste houding voor het beoefenen van mettā-
bhāvanā..

Voor het beoefenen van mettā dient de geest 
kalm, in balans en vrij van negativiteit te zijn. 
Dit type geest wordt ontwikkeld door de 
beoefening van Vipassana. Een mediteerder 
weet uit ervaring hoe woede, afkeer of 
vijandigheid de vrede vernietigt en alle 
inspanningen om andere te helpen, tegenwerkt. 
Alleen wanneer haat is verwijderd en 
gelijkmoedigheid is ontwikkeld, kunnen we 
gelukkig zijn en anderen geluk toewensen. De 
woorden: “Mogen alle wezens gelukkig zijn” 
hebben alleen grote kracht wanneer ze worden 
geuit vanuit een zuivere geest. Ondersteund 

door deze zuiverheid zullen ze zeker effectief 
zijn in het bevorderen van het geluk van 
anderen.

We dienen daarom onszelf te onderzoeken 
voordat we mettā-bhāvanā beoefenen, om te 
controleren of we werkelijk in staat zijn om het 
te beoefenen. Als we ook maar een spoor van 
haat of afkeer in onze geest aantreffen, dienen 
we er op dat moment van af te zien en te 
ontspannen of even te gaan liggen totdat de 
onzuiverheid of onplezierigheid verdwenen is. 
Daarentegen, als lichaam en geest vervuld zijn 
van sereniteit en welzijn, is het natuurlijk en 
gepast om dit geluk te delen met anderen: “Mag 
je gelukkig zijn, mag je vrij zijn van alle 
onzuiverheden die het lijden veroorzaken. 
Mogen alle wezens vol vrede zijn! Mogen alle 
wezens gelukkig zijn! Mogen alle wezens uit 
hun ellende komen!”

In Vipassana is het niet toegestaan te 
verbaliseren, te visualiseren of te verbeelden. 
Echter, bij het beoefenen van mettā-bhāvanā is 
dit allemaal geoorloofd.

We kunnen onze verbeelding in het bijzonder 
gebruiken voor onze dierbare naasten; we 
kunnen hun gezichten visualiseren en mettā 
geven: “Mag jij gelukkig zijn, mag jij gelukkig 
zijn.” Wanneer we de vibraties van opkomen en 
verdwijnen ervaren, kunnen we tegen onszelf 
zeggen: “Deze vibraties zijn vibraties van mettā, 
van liefde, van mededogen.” Wanneer men 
alleen is, kan men zelfs hardop zeggen: “Mogen 
allen gelukkig zijn, mogen allen gelukkig zijn.” 
Wanneer we met anderen samen zijn, kunnen 
we voor onszelf opzeggen: “Mogen allen 
gelukkig zijn, mogen allen vol vrede zijn, 
mogen allen uit hun ellende komen.”

Deze liefdevolle houding stelt ons in staat met 
meer bedrevenheid om te gaan met de 
wisselvalligheden van het leven. Stel dat men 
bijvoorbeeld iemand tegenkomt die opzettelijk 
handelt met vijandigheid om anderen te 
schaden. De gebruikelijke reactie – om te 
reageren met angst en haat – is een 
egocentrische uiting. Het helpt op geen enkele 
manier om de situatie te verbeteren, integendeel, 
het zal de negativiteit doen toenemen. Het zou 
veel nuttiger zijn om kalm en in balans te 



blijven, met een welwillend gevoel jegens de 
persoon die verkeerd handelt.

Dit dient niet alleen een intellectueel begrip te 
zijn, als een laagje vernis over onopgeloste 
negativiteit. Mettā werkt alleen als het spontaan, 
overvloedig uit een gezuiverde geest stroomt.

De rust verworven in Vipassana meditatie laat 
op natuurlijke wijze gevoelens van mettā naar 
boven komen en gedurende de dag zal dit een 
positieve uitwerking hebben op ons en onze 
omgeving. Daarmee heeft Vipassana 
uiteindelijk een dubbele functie: ons geluk te 
laten ervaren door het zuiveren van de geest en 
ons te helpen het geluk van anderen te 
bevorderen door ons voor te bereiden op de 
beoefening van mettā. Wat voor zin heeft het 
om onszelf te bevrijden van negativiteit en 
egoïsme, tenzij we de voordelen hiervan met 
anderen delen? In een retraite sluiten we ons 
tijdelijk af van de wereld zodat we terug kunnen 
komen en datgene wat we in afzondering 
hebben verworven, kunnen delen met anderen. 
Deze twee aspecten van de beoefening van 
Vipassana zijn onafscheidelijk.

In deze tijden van hevige onrust en wijdverbreid 
lijden is de behoefte aan een techniek als mettā-
bhāvanā duidelijk. Als vrede en harmonie in de 
hele wereld zouden moeten regeren, dan dienen 
ze eerst te worden gevestigd in de geest van alle 
bewoners van de wereld.

Mogen alle wezens gelukkig zijn!

Vragen en Antwoorden - 
april, 2009

Vraag: Hoe kan men zich bevrijden van 
woede? 

Goenkaji: Door de beoefening van Vipassana! 
Een Vipassana student observeert de 
ademhaling, of de lichamelijke 
gewaarwordingen die ontstaan bij woede. Deze 
observatie is met gelijkmoedigheid, zonder 
reactie. De woede wordt spoedig minder en 
verdwijnt. Door aanhoudende beoefening van 
Vipassana verandert het gewoontepatroon van 
de geest om met woede te reageren.

Vraag: Ik kan mijn woede niet onderdrukken, 
zelfs niet als ik het probeer.

Goenkaji: Onderdruk het niet. Observeer het. 
Hoe meer je het onderdrukt, des te meer het naar 
de diepere lagen van je geest gaat. De 
complexen worden sterker en sterker en het is 
zo moeilijk om daar uit te komen. Geen 
onderdrukking, geen expressie. Observeer 
alleen maar. 

Vraag: Hoe kan de geest in balans blijven 
wanneer we pijn ervaren?

Goenkaji: Telkens wanneer er iets in de 
buitenwereld gebeurt dat we niet fijn vinden, 
zijn er onaangename gewaarwordingen in het 
lichaam. Een Vipassana mediteerder 
concentreert de gehele aandacht op deze 
gewaarwordingen zonder erop te reageren, enkel 
zeer objectief observerend. Het is erg lastig in 
het begin, maar langzamerhand wordt het 
makkelijker om de grove onaangename 
gewaarwordingen – wat we pijn noemen – te 
observeren met een gebalanceerde en kalme 
geest. Aangenaam, onaangenaam, het maakt niet 
uit. Elke gewaarwording ontstaat alleen maar op 
om weer te vergaan. Waarom reageren op iets 
dat zo vluchtig is.

Vraag: Hoe lost Vipassana de 
maatschappelijke problemen op?

Goenkaji: De maatschappij is uiteindelijk niets 
anders dan een groep van individuen. Om de 
problemen die binnen de maatschappij spelen 
op te lossen, dienen eerst de problemen van het 
individu te worden opgelost. We willen vrede in 
de wereld, maar we doen niks voor de vrede van 
het individu. Hoe is dit mogelijk? Vipassana 
maakt het voor het individu mogelijk om vrede 
en harmonie te ervaren. Vipassana helpt bij het 
oplossen van de problemen van het individu. Op 
deze manier begint de maatschappij vrede en 
harmonie te ervaren. Op deze manier beginnen 
de problemen van de maatschappij op te lossen.

Vraag: Wanneer je een zondaar vergeeft, ben 
je dan niet bezig met het aanmoedigen van 
zonde?

Goenkaji: Moedig nooit aan tot zondigen. 
Behoed mensen voor het begaan van een zonde. 



Maar heb geen afkeer of woede jegens de 
zondaar. Voel liefde, mededogen, mettā. Deze 
persoon is een miserabele persoon, een 
onwetende persoon, die niet weet wat hij of zij 
aan het doen is. Zij schaden zichzelf en schaden 
anderen. Dus gebruik al je kracht, fysiek en 
verbaal, om deze persoon te behoeden voor het 
begaan van een zonde, maar met liefde en 
mededogen. Dit is wat Vipassana je zal leren.

Vraag: Wanneer een negatieve handeling is 
uitgevoerd voor het welzijn van anderen, is 
dit dan slecht?
  
Goenkaji: Dat is zeker slecht. Een negatieve 
handeling schaadt eerst jou. Wanneer jij jezelf 
hebt geschaad, kun je nooit iemand anders 
helpen. Een kreupele kan niet een andere 
kreupele helpen. Eerst moet je jezelf gezond te 
maken en dan zul je ontdekken dat je bent 
begonnen anderen te helpen.

Internationaal nieuws   April 2009

Azië

Thailand
Dhamma Simanta

Het zesde Vipassana centrum in Thailand zal in 
oktober zijn eerste 10-daagse cursus aanbieden. 
Het centrum, ca. 5 ha groot, kreeg van Goenkaji 
de naam Dhamma Simanta en is prachtig 
gelegen in de provincie Lumpoon, ongeveer 700 
kilometer ten noorden van Bangkok en ca. een 
uur rijden van Chieng Mai. Het centrum kan 48 
mannelijke en 72 vrouwelijke studenten 
huisvesten, ieder in een eigen kamer annex 
badkamer. Een pagode en meditatiecellen zullen 
later worden gebouwd, zodra de financiële 
situatie het toelaat.

   Dhamma Simanta land

Vanuit Bangkok is het centrum bereikbaar met 
bus of trein. Studenten kunnen ook naar Chieng 
Mai vliegen en vandaar per bus verder reizen. 
Dhamma Simanta ligt vlakbij Phra Buddha Pada 
Tak Pha, de beroemde Tempel van de 
Voetafdruk van de Boeddha, in Lumpoon.

India

Dhamma Tapovana-2

Een dag na de inauguratie van de Global 
Vipassana Pagode in Mumbai, werd op 9 
februari de Pagode van Dhamma Tapovana-2 
officieel in gebruik genomen. Dit tweede 
centrum voor lange cursussen grenst pal aan 
Dhamma Tapovana-1. Met beide centra is het 
mogelijk meerdere lange cursussen van 
verschillende lengte tegelijkertijd te houden, 
zonder dat de deelnemers daar last van 
ondervinden. Op dit moment beschikt Dhamma 
Tapovana-2 over een meditatiehal waarin plaats 
is voor 200 studenten . De nieuwe pagode telt 
138 cellen. Toekomstige bouw zal voorzien in 
meer kleine hallen en de accommodatie die 
nodig is voor lange cursussen.

Zuid–Amerika

Brazilië

Dhamma Santi, in de buurt van Rio de Janeiro 
zal in mei de eerste 30-daagse cursus aanbieden. 
Het centrum beschikt nu over 22 individuele 
meditatiecellen, gebouwd in de schaduw van het 
tropisch regenwoud. Er zijn aanpassingen 
gedaan in de slaapzalen, waar nu 31 vrouwen en 
34 mannen kunnen worden ondergebracht in 



comfortabeler en rustiger condities dan 
voorheen. De keuken is uitgebouwd en de 
tijdelijke veranda’s die in gebruik zijn als 
eetzalen, zijn drie maal zo groot gemaakt. Op 
een zonnige heuvel bij de meditatiecellen is een 
onderkomen voor de assistent leraren in 
aanbouw. Gedurende dit jaar (2009) zal verder 
worden gewerkt aan de verbetering van de 
infrastructuur van het centrum.

Noord–Amerika

Zuid-Californië

In het Vipassana Centrum in Zuid-Californië, 
Dhamma Vaddhana, in Twentynine Palms, zijn, 
in de eerste week van 2009, de 
bouwwerkzaamheden begonnen, nadat 
goedkeuring was gegeven voor de plannen 
betreffende watervoorziening en verbetering 
van het centrum. De nieuwe wegen en 
wandelpaden zijn opgeschoond, en het land, 
waar de Dhamma Hal,  keuken en eetzaal en 
nieuwe accommodatie gebouwen zullen komen, 
is geëgaliseerd . Een groot gedeelte van de 
hoofdleiding voor het water is  aangelegd en er 
worden sleuven gegraven voor de overige 
water-,  gas- en elektriciteits leidingen.
Een luchtfoto van het complex, waarop in ruwe 
vorm de aanleg van alle paden en acht 
bouwplaatsen voor Fase 1 te zien zijn.

Voor meer informatie, ga naar website:
http://www.vaddhana.dhamma.org/os/osindex.h
tm
(Inloggen met: oldstudent ; wachtwoord: behappy).

Men hoopt de eerste fase ongeveer een jaar na 
aanvang van de bouw af te ronden, en dan ook 
de eerste cursussen te kunnen organiseren.  Het 
centrum kan dan 60 studenten huisvesten. 
Latere uibreiding zal de capaciteit naar 160 
studenten brengen.

Het is mogelijk voor oud-studenten met 
professionele- of semi-professionele ervaring in 
alle facetten van de bouw, bij te dragen aan het  
verder uitbouwen van het nieuwe centrum. 
Voor meer info, ga naar de website:
http://www.vaddhana.dhamma.org/os/scvc/dwc
c/dwccoverview.htm

Dhamma Service Website Noord-Amerika

Er is een nieuwe website in het leven geroepen 
waarop alle informatie te vinden is voor het 
geven van Dhamma service in heel Noord-
Amerika.

De website bevat informatie over Dhamma 
dienst voor langere duur, dus niet voor Dhamma 
dienst tijdens cursussen. De website geeft bij 
voorbeeld aan welke centra behoefte hebben aan 
langdurige hulp bij onderhoud of ondersteuning 
van bepaalde commissies.

Het adres van de website is: 
http://service.na.region.dhamma.org

Australië

10-daagse Pali cursus in Australië

Voor de tweede keer wordt de oud-studenten in 
noord Nieuw Zuid Wales, Australië, een 10-
daagse cursus Pali geboden aan van 29 juni tot 
10 juli 2009. Dit is een gestructureerde cursus. 
Het programma voorziet iedere dag in 4 uur 
meditatie, 2 of 3 studiegroepsessies en 
individuele studie. Dit maakt het voor de 
deelnemers mogelijk een begin te maken met 
het begrijpen van de complexiteit van het Pali 
en de opgegeven oefeningen te maken.

Met een beter begrip van het Pali zoals dat 
wordt gebruikt door Goenkaji, voelden 
studenten van het cursusjaar 2008 zich meer 
verbonden met de bron van het onderricht en 
geïnspireerd om meer te mediteren. Tegen het 
einde van de cursus waren ze zeer verheugd te 
merken dat ze, met enige hulp, hele alinea’s van 
de Tipitaka in het Pali konden lezen.

De cursus zal worden geleid door een ervaren 
assistent leraar, tevens Pali docent, op een 
rustige en mooie locatie. 
Meer informatie over deze cursus op de website:
www.au.dhamma.org/pali/, of stuur een e-mail 
naar: workshop.pali@gmail.com

mailto:workshop.pali@gmail.com
http://www.au.dhamma.org/pali/
http://service.na.region.dhamma.org/
http://www.vaddhana.dhamma.org/os/scvc/dwcc/dwccoverview.htm
http://www.vaddhana.dhamma.org/os/scvc/dwcc/dwccoverview.htm
http://www.vaddhana.dhamma.org/os/osindex.htm
http://www.vaddhana.dhamma.org/os/osindex.htm


Internationale Aankondigingen

Lange cursussen in de winter  2009-10 in 
India.

Het onderstaande cursusschema is van Dhamma 
Giri , Dhamma Tapovana (Igatpuri) en Dhamma 
Pattana (Mumbai) voor de winter 2009-10: 

30-daagse Teachers’ Self Course (TSC)

Locatie: Dhamma Giri 
Datum: 1 november tot 1 december  2009 
Inschrijving open voor: studenten die tenminste 
één 30-daagse cursus hebben voltooid. 
Goenkaji beslist wie deelneemt.

 NB: Goenkaji zal niet in Dhamma Giri zijn 
tijdens deze cursus.

15-daagse  Teachers’ Self Course (TSC)

Locatie: Dhamma Pattana, naast de Global 
Vipassana Pagoda, bij Mumbai 
Datum:15 november  tot 1 december 2009
Inschrijving open voor: studenten die een 
significante bijdrage aan de verspreiding van 
Dhamma hebben geleverd en dienen minstens 
één Satipatthana cursus te hebben voltooid.
Goenkaji beslist wie deelneemt.

Goenkaji zal ook in deze cursus mediteren. 

Overige cursussen  (allemaal in Dhamma 
Tapovana, Igatpuri):

45-daagse cursus.
2 november tot 18 december 2009 

20-daagse cursus
23 december 2009, tot 13 januari 2010 

60-daagse cursus
18 januari tot 20 maart 2010 

De toelatingseisen voor deze cursussen vindt u 
op het inschrijvingsformulier voor lange 
cursussen.

In Memoriam

Dhr. Sarvajeet Yadav, Assistent Leraar in 

Vipassana van Gorakhpur, India, is overleden 
op 5 November, 2008.

Mevr. Sharda Devi Mathuriya, Assistant Lerares 
in Vipassana van Ajmer, India, is overleden op 
22 November, 2008. Haar echtgenoot, Dhr. Om 
Prakash Mathuriya, is eveneens een assistant 
leraar.

Dhr. Balraj Chaddha, Vipassana Leraar van 
Faridabad, India, is overleden op 1 December, 
2008.

Dhr. Hanmantrao Kulkarni, Senior Assistent 
Leraar in Vipassana van Hyderabad, India, is 
overleden op 25 Januari, 2009. 

Mogen zij gelukkig zijn, vredig en bevrijd.

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 vormen van 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)

Nieuwe Verantwoordelijkheden

Ācaryas:

1. Ms. Meena Tank, Ahmedabad, India
Spread of Dhamma
2. & 3. Mr. Pratap & Mrs. Shantaben Thakkar, 
Gandhidham, India
To serve the Kutch region and to assist center 
teachers in serving Dhamma Sindhu, Bada, , 
India
4. Mrs. Pushpa Pawar, Nashik, India
To assist the center teacher in serving Dhamma 
Nāsikā, Nashik, India
5. Mr. Deepak Pagare, Manmad, India
To serve Dhamma Sāketa, Ulhasnagar
6. Mr. Abhijit Patil, Nashik, India
To serve Dhamma Manamoda, Manmad



Senior Assistant Teachers:

1. Mr. Madan Mutha, Kolhapur, India
To assist the area teachers in serving 
Dhammālaya, Kolhapur
2. Ms. Shailaja Katkar, Kolhapur, India
3. Mr. Vasant Karade, Kolhapur, India
4. Ms. Arati Kaikini, Pune, India
5. Mrs. Anupama V. Jagtap, Pune, India
6. Mrs. Indira Brahmbhatt, Ahmedabad, India
7. Mr. Ravjibhai Barot, Himmatnagar, India
8. Mr. N. Suryanarayana Murty, Pedavegi 
Mandal, India
9. Mrs. Sersembe Sathyavani, Hyderabad, India
10. Mr. Anil Mehta, Jaipur, India
11. & 12. Mr. Guy & Mrs. Tamar Gelbgisser, 
Israel
12. Mr. Laxmi Prasad Mandlekar, Jabalpur
13. Mr. Claude Chopin, France
14. & 15. Mr. Gulabrao & Mrs. Mangala Mali, 
Dhule
16. Ms. Juechan Limchitti, Thailand
17. Mr. Mike Cacciola, USA   
18. Ms. Greta Gibble, USA
19. & 20. Mr. John and Mrs. Susanne Hing, 
USA
21. Mr. Tim Lanning, USA

Nieuwe Benoemingen 

Assistant Teachers:

1. Mr. Dilip Kate, Alibaug, India 
2. Ms. Neha Shroff, Mumbai, India

3. Mrs. Loka Sugandha, Hyderabad, India
4. Dr. Arun Ghaiye, Pune , India
5. Mr. Pritam Lal Pradhan, Nepal
6. Mr. Andrea Mazza, Italy
7. Mr. Jack Holder, USA
8. Ms. Ginger Lightheart, USA 
9. Mr. Diksharth Ahire, Manmad, India
10. & 11. U Kyaw Thu and Daw Kyi Kyi Tun, 
Myanmar
12. & 13. Mr. Alan & Mrs. Gilliane Lewens, 
Australia
14. Ms. Nubia Blanco, Colombia
15. Mr. Chamanlal Padhiar, Rajkot
16. Mr. Vinod Raichura, Rakjot
17. & 18. Mr. Mahendra & Mrs. Ranjan Shah, 
Mumbai
19. Mr. Byambajav Dorlig, Mongolia
20. Mr. Boris Prpic, Croatia
21. Mr. Roel Smelt, the Netherlands
22. & 23. Mr. Kedaar & Mrs. Anita Ghanekar, 
Canada
24. Ms. Clotilde Pelletier, Canada

 


