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Woorden Van Dhamma 
Waarlijk vergankelijk zijn gecreëerde zaken, 
van nature ontstaand en vergaand. 
Als ze opkomen en uitgedoofd worden brengt 
hun uitroeiing geluk. 

— Dīgha Nikāya 2.221 

Het wezenlijke van Boeddha-Dhamma in Meditatie Beoefening 
Door Sayagyi U Ba Khin 

Deze januari maand markeert het 40e jaar na het overlijden van  
Sayagyi U Ba Khin. Sinds 1971 is de wereld ingrijpend veranderd, 
maar het onderricht van de Boeddha is, zo mogelijk, relevanter 
dan ooit.  Sayagyi zou beslist gelukkig zijn te zien dat meer 
mensen dan ooit, over de gehele wereld het wezenlijke van zijn 
onderricht beoefenen, en dat is Vipassana. Het onderstaande is 
een uittreksel van een artikel dat hij specifiek voor zijn studenten 
buiten Myanmar heeft geschreven. De titel is later toegevoegd, 
maar er is geen twijfel mogelijk dat dit Sayagyi’s testament 
vertegenwoordigt, de samenvatting van zijn vele jaren van 
onderricht. - De Redactie. 

 
Het eerste doel van Vipassana meditatie is het activeren van de 
ervaring van anicca in jezelf en het uiteindelijk bereiken van een 
toestand van innerlijke en uiterlijke rust en evenwicht. Dit wordt 
bereikt wanneer men geheel verdiept is in het gevoel van annica 
in zichzelf. De wereld wordt op dit moment geconfronteerd met 
ernstige problemen, die een bedreiging voor de gehele mensheid 
vormen. Het is nu voor iedereen de juiste tijd om zich tot 
Vipassana meditatie te wenden en te leren hoe men een groot 
reservoir van rust kan vinden temidden van alles wat vandaag de 
dag gebeurt. Annica bestaat in iedereen. Het is binnen ieders 
bereik. Alleen maar een blik naar binnen en daar is het—anicca
om te ervaren. Wanneer iemand anicca kan voelen, wanneer 
iemand anicca kan ervaren, en wanneer iemand helemaal verdiept 
kan raken in anicca, dan kan diegene zich, wanneer hij wil, 
afsnijden van de ideeënwereld buiten onszelf. Anicca is voor de 
kostwinner het levensjuweel dat hij als een schat zal bewaren om 
een reservoir van kalme en evenwichtige energie te creëren voor
zijn eigen welzijn en het welzijn van de samenleving. 

De ervaring van anicca, indien op juiste wijze ontwikkeld, raakt 
de wortel van iemands lichamelijke en geestelijke kwalen en 
verwijdert geleidelijk wat er ook maar aan slechts is in hem, dwz 
de oorzaken van deze lichamelijke en geestelijke kwalen. 

Deze ervaring is niet gereserveerd voor mensen die afstand 
hebben gedaan van de wereld voor een thuisloos bestaan. Het 
geldt ook voor een kostwinner. Ondanks tegenslagen die een 
kostwinner in deze dagen rusteloos maken, kan een competente 
leraar of gids een student helpen om de ervaring van anicca in een 
relatief korte tijd te activeren.  
 

Wanneer hij het eenmaal heeft geactiveerd, dan is het enige wat hij 
moet doen dit proberen in stand te houden; hij moet zich echter tot 
doel stellen, zodra tijd of gelegenheid voor verdere vooruit-gang 
zich voordoet, zich in te spannen om het stadium van bhangañāna
(kennis van bhanga) te bereiken. 
Het zal voor hem als een krachtmeting zijn tussen anicca binnenin, 
en lichamelijke- en geestelijke activiteiten buiten zichzelf. Daarom 
zou het verstandig voor hem zijn het motto “Werk terwijl je werkt, 
speel terwijl je speelt” te volgen. Het is voor hem niet nodig om de 
ervaring van anicca de gehele tijd te activeren. Het zou voldoende 
moeten zijn als dit kon worden beperkt tot gezette tijden, of 
periodes, overdag of ’s avonds, gereserveerd voor dit doel . 
Gedurende deze tijd  moet in ieder geval een poging worden 
gedaan om de aandacht binnen het lichaam te concentreren, met 
opmerkzaamheid die uitsluitend aan anicca gewijd is. Dat wil 
zeggen dat zijn bewustzijn van anicca dan continu van moment tot 
moment zou moeten voortduren, dat voorkomen wordt dat 
onsamenhangende of afleidende gedachtes tussenbeide komen, die 
beslist schadelijk zijn voor de vooruitgang. In het geval dat dit niet 
mogelijk is, zal hij terug moeten keren naar het aandachtig bewust 
zijn van de ademhaling, omdat samādhi de sleutel is tot  
de beschouwing van anicca. Om goede samādhi  te verkrijgen,  
dient sīla (moreel gedrag) perfekt te zijn, aangezien samādhi
gestoeld is op sīla. 
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Voor een goede ervaring van anicca dient samādhi goed te zijn. 
Als samādhi uitstekend is, zal het bewustzijn  van anicca 
eveneens uitstekend worden.  
 
Er is geen speciale techniek om het ervaren van anicca te 
activeren, behalve het gebruik van de geest, afgestemd tot een 
volkomen staat van evenwicht, en aandacht gericht op het object 
van meditatie. In Vipassana is het object van meditatie anicca, en 
daarom kunnen diegenen die gewend zijn hun aandacht op 
lichamelijke gevoelens gericht te houden, anicca direct voelen. 
Wat betreft het ervaren van anicca in relatie tot het lichaam zou 
dit in eerste instantie moeten plaatsvinden in het gebied waar de 
aandacht zich gemakkelijk verdiept, het gebied van de aandacht 
bewegend van plek naar plek, van het hoofd naar de voeten en van 
de voeten naar het hoofd, en soms doordringend naar binnen. In 
dit stadium dient duidelijk te worden begrepen dat geen aandacht 
moet worden geschonken aan de anatomie van het lichaam, maar 
aan de formatie van de materie— the kalāpas— en hun aard van 
voortdurende verandering.  
 
Als deze instructies worden nageleefd, zal er zeker vooruitgang 
worden geboekt, maar vooruitgang is ook afhankelijk van de 
pāramī (dwz, iemands spirituele kwaliteiten) en de toewijding van 
de persoon aan de meditatie-arbeid. Indien hij een hoog 
ervaringsniveau bereikt, zal zijn vermogen om de drie 
karakteristieken van anicca, dukkha en anattā te begrijpen 
toenemen en zal hij dienovereenkomstig dichter en dichterbij het
doel komen van de ariya of edel persoon—het doel dat iedere 
kostwinner in het oog moet houden. 
 
Dit is het tijdperk van de wetenschap. De mens van vandaag kent 
geen utopia. Hij zal niets accepteren tenzij de resultaten goed, 
concreet, helder, persoonlijk en hier-en-nu zijn. 

Uitspraken van Sayagyi 

 
Een evenwichtige geest is nodig om de onevenwichtige geest van 
anderen in evenwicht te brengen.  

*** 

Zoals het licht van een kaars de kracht heeft duisternis in een 
kamer te verdrijven, zo kan het licht ontwikkeld in één mens 
helpen duisternis in vele anderen te verdrijven. 

 *** 

Te veronderstellen dat goed kan worden gedaan door middel van 
het kwade, is een illusie, een nachtmerrie. 

*** 

Mijn benadering is in wezen praktisch, niet theoretisch. Vipassana 
meditatie is zo subtiel en delicaat, dat hoe minder je erover 
spreekt, des te meer goede resultaten je kunt bereiken. 

 *** 

Dhamma elimineert lijden en schenkt geluk. Wie schenkt dit 
geluk? Het is niet de Boeddha, maar de Dhamma, de kennis van 
anicca binnen het lichaam, dàt schenkt dit geluk. Daarom moet je 
mediteren en voortdurend bewust zijn van anicca. 

 *** 

Hoe meer men gehecht is aan het ik, des te groter is het lijden. 

* * * 
Alleen degenen die mediteren met de goede intenties kunnen 
verzekerd zijn van succes. Met de ontwikkeling van de zuiverheid 
en de kracht van de geest, ondersteund door het inzicht in de 
ultieme waarheid van de natuur, kan iemand in staat zijn veel 
dingen te doen in de goede richting, voor het welzijn van de 
mensheid.  

* * * 
Wat is geluk? Zijn de volkeren van de wereld gelukkig door alles 
wat de wetenschap heeft bereikt op materieel gebied? Zij kunnen 
af en toe zintuiglijke genoegens beleven, maar diep in hun hart 
zijn ze niet gelukkig als ze zich realiseren wat er is gebeurd, en 
wat er vervolgens kan gebeuren. Waarom? Omdat men, ondanks 
dat men meester is over de materie, nog steeds tekort schiet in het 
beheersen van zijn geest. 

* * * 
Anicca zal, indien op de juiste wijze ontwikkeld, bijna al je 
problemen oplossen. Het is misschien zelfs niet nodig voor je om 
vragen te stellen om antwoorden te krijgen. Naarmate de ervaring 
van  anicca groeit, zal de sluier van onwetendheid verdwijnen. 
Wanneer de weg naar juist begrip duidelijk wordt, zullen twijfel 
en angst vanzelf verdwijnen. Dan zul je de dingen in het juiste 
perspectief zien. 

* * * 
Om vooruitgang te boeken in Vipassana meditatie, moet een 
student anicca zo onafgebroken mogelijk blijven ervaren..... 
Voortdurend bewustzijn van anicca, en zo ook van dukkha en 
anattā, is het geheim van succes. De laatste woorden van de 
Boeddha vlak voordat hij zijn laatste adem uitblies en overging 
naar mahaparinibbāna waren: “Verval (of anicca) is inherent aan 
alle gecreëerde dingen. Werk ijverig aan je eigen redding.” Dit is 
in feite de essentie van al zijn onderricht gedurende de 45 jaar van 
zijn geestelijke roeping. Als je het bewustzijn van anicca, dat 
inherent is aan alle gecreëerde dingen, in stand kunt houden, zul je 
beslist in de loop van de tijd het doel bereiken. 

 

Toen de Boeddha leefde, zei hij tot de mensen van Kālāma:  

“Kijk eens, jullie Kālāma’s. Laat je niet misleiden door berichten 
of tradities of geruchten. Laat je niet misleiden door 
vakkundigheid in de verzamelingen van heilige geschriften of 
door rederingen of logica, of bespiegelingen over en goedkeuring 
van welke theorie dan ook, of omdat een bepaalde visie 
overeenstemt met iemands neigingen, of uit respect voor het 
prestige van een leraar. Maar wanneer jullie voor jezelf weten: 
deze dingen zijn ongezond, deze dingen zijn afkeurenswaardig,
deze dingen worden bekritiseerd door de wijzen; deze dingen 
leiden, indien ze worden beoefend en nageleefd, tot verlies en 
verdriet—verwerp ze dan. Maar wanneer jullie op enig moment 
voor jezelf weten: deze dingen zijn  heilzaam, deze dingen zijn 
vrij van blaam, deze dingen worden geprezen door intelligente 
mensen; deze dingen leiden, indien ze worden beoefend en 
nageleefd, tot welzijn en geluk— dan, Kālāmas,  deze beoefend 
hebbende, houdt gij zich er aan.” 
 

De tijdklok voor Vipassana heeft nu geslagen—dat wil zeggen 
voor de revival van het beoefenen van Boeddha- Dhamma 
Vipassana. We hebben geen enkele twijfel dat duidelijke 
resultaten zullen komen voor diegenen die oprecht, met een open 
geest een trainingscursus onder leiding van een competente leraar 
zullen gaan volgen—ik bedoel resultaten die als goede, concrete, 
heldere, persoonlijke, hier-en-nu—resultaten worden aanvaard en 
die hen, voor de rest van hun leven goed van pas zullen komen en 
in een staat van welzijn en geluk zullen houden. 

Mogen alle wezens gelukkig zijn en mag vrede in de wereld 
heersen. De volledige tekst van deze lezing is beschikbaar voor 
lezing op  Pariyatti website. 
Zie foto's van of Sayagyi U Ba Khin 
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sektarische filosofieën. Mijn ongeëvenaarde Dhamma leraar! U 
hebt mijn menselijk leven waarlijk succesvol en waardevol 
gemaakt door mij deze weergaloze, onvergelijkbare Dhamma te 
schenken.  
Werkelijk ongeëvenaard en onvergelijkbaar is de beoefening van 
Dhamma. Hoe gemakkelijk! Hoe helder! Hoe wetenschappelijk! 
Hoe heilzaam! Leidend van gebondenheid naar vrijheid, van 
waanvoorstellingen en hersenschimmen naar de werkelijkheid, 
van de schijnbare waarheid naar de ultieme waarheid—moge dit 
onschatbare juweel zijn smetteloze zuiverheid behouden!
 
Ik verklaar plechtig deze verdienstelijke besluiten op deze 
uitzonderlijke dag, de dag van herdenking van uw heengaan: 

Moge ik niet de monumentale zonde begaan de leer te 
verontreinigen. Moge deze onschatbare techniek zijn smetteloze 
zuiverheid behouden. Moge de beoefening ervan voor iedereen de 
deur openen naar onsterfelijkheid en verlossing. Het vervullen van 
deze besluiten is de enige manier om u te respecteren, te eren en te 
vereren. 

Sayagyi U Ba Khin in formele kleding, mediterend 
in de centrale ruimte van de pagode in het 
Internationale Meditatie Centrum (IMC), Yangon 

Goenkaji die zijn respect betuigt aan Sayagyi U Ba Khin. 
Deze foto werd genomen in de 60er jaren  van de vorige 
eeuw, voor het vertrek van Goenkaji uit Myanmar. Sayagyi U Ba Khin in de tuin van IMC 

 
Dankbetuiging aan Sayagyi U Ba Khin 
door S.N. Goenka (January 19, 1981) 
 
Hoogst weleerwaarde Dhamma leraar! 
 
Het is nu 10 jaar geleden dat u bent overleden, maar uw 
inspirerende aanwezigheid is nog steeds voelbaar. Mijn hart is vol 
dankbaarheid jegens u, mijn grootmoedige leraar, die mij met 
groot mededogen, op de meest liefdevolle en meest toegenegen 
wijze dit onschatbare Dhamma-juweel heeft geschonken. Als ik dit 
Dhamma-juweel niet had ontvangen, wat zou mijn toestand dan 
zijn geweest? Ik zou mijn leven hebben verkwist in het najagen, 
het verwerven en vergaren van rijkdom, en in de ratrace naar 
status. U koesterde het zaad van Dhamma in mij. Als u dat niet 
had gedaan, dan zou ik er genoegen mee genomen hebben 
gevangen te blijven in sektarische ketenen, deze ten onrechte 
aanziend voor versiersels. Ik zou mijn leven hebben geleid trots op 
de ervaringen van anderen i.p.v. mijn eigen ervaringen. Waar zou 
ik deze werkelijke en directe ervaring van de waarheid hebben 
kunnen krijgen? Ik zou me tevreden hebben gesteld met de 
mentale projecties van verbeelding. Waar zou ik deze yathābutha 
ñānadassana (wijsheid die ontstaat door de directe ervaring van de 
waarheid zoals deze is) hebben verkregen? Ik zou mijn leven 
hebben verkwist door intellectuele kennis als werkelijke wijsheid 
aan te nemen. Ik zou dit waardevolle menselijke leven hebben 
verkwist door riten, rituelen en recitatieven te beoefenen, en door 
geconditioneerd te raken door niet ervaringsgerichte, 

Webu Sayadaw spreekt over Sayagyi 
 
Een van de meest ongewone feiten over  Sayagyi U Ba Khin was 
zijn nauwe relatie met Webu Sayadaw, een vermaarde monnik, die 
in Myanmar algemeen werd beschouwd als een arahant. Het was 
na aanmoediging van Webu Sayadaw dat U Ba Khin Vipassana 
begon te onderrichten. Later was het op Sayagyi’s uitnodiging, dat 
Webu Sayadaw voor het eerst naar Yangon kwam, waar hij enkele 
dagen op Sayagyi’s centrum verbleef. En het was onder Webu 
Sayadaw dat Sayagyi voor korte tijd monnik werd, zoals vrijwel 
alle Birmese mannen tenminste eenmaal in hun leven doen 
 
Nadat Sayagyi was overleden, werd het nieuws aan Webu  
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De Dhamma is naar India teruggekeerd en heeft zich over de gehele 
wereld verspreid dankzij mijn leraar, Sayagyi U Ba Khin. U mag de 
naam Goenka vergeten maar vergeet nimmer Sayagyi U Ba Khin! 
Keizer Asoka zond Sona en Uttara als Dhamma boodschappers naar 
Myanmar. Bijna niemand kent Sona en Uttara zelfs niet in Myanmar, 
maar iedereen herinnert zich dankbaar Asoka en allen verkondigen zijn 
lof. Ik wens dat hetzelfde gebeurt met Sayagyi en mijzelf. Mijn naam 
zou die van Sayagyi U Ba Khin nooit, op geen enkele wijze, mogen 
overschaduwen. 

—S.N. Goenka 

 



Sayadaw meegedeeld. Hij gaf als commentaar: “Een persoon als 
Sayagyi U Ba Khin zal nooit sterven. Je ziet hem misschien niet,
maar zijn leer leeft voort.” 

van mensen waarvan de kinderen al Anapana hebben geleerd.  
Een docentenpagina informeert over het introduceren van 
cursussen op scholen. 
Het videogedeelte bevat korte films over Anapana cursussen. 
Voor kinderen is er eenvoudige uitleg met cartoons, en 
commentaar van kinderen die een cursus hebben gevolgd. Een 
ander deel bevat soortgelijke informatie met taalgebruik dat 
jongeren zal aanspreken. En het belangrijkste is de informatie 
over cursusdata. 
 
Er zijn plannen voor een gedeelte voor oud-studenten. Hierin 
zullen naast diaseries van cursussen over de hele wereld, ook 
poëzie, kunst en follow-up materiaal te vinden zijn van  kinderen 
en jongeren die mediteren. 
 
De website vormt voor de jongeren een prachtige toegang tot de 
wereld van meditatie en zal ook mediteerders van andere 
leeftijden interesseren. 
 
Farsi e-books gratis te downloaden 
Het Vipassana Research Institute biedt nu een collectie Dhamma 
e-books in Farsi aan om te downloaden. Ga naar: 
www.vridhamma.org/Publications.aspx#FA . 
 

Sayagyi U Ba Khin luistert naar een lezing van Ven. Webu 
Sayadaw in de Dhamma Hall op het IMC 

Azie / Pacific 
China: Land for new center in Hong Kong 
 
Studenten uit Hongkong hebben jaarlijks 16 tot 18 cursussen 
begeleid in een tijdelijk centrum in de Nieuwe Territoria. Helaas 
is de accommodatie heel krap en heeft maar ruimte voor 40 
mediteerders en vanwege bestemmingsplannen is uitbreiding niet 
mogelijk. Om deze redenen heeft het bestuur al lange tijd gehoopt 
een andere locatie te vinden. 

U Kusula (Sayagyi U Ba Khin als monnik) 

Wereldwijd 
 
Website voor kinderen en jongeren gaat de lucht in. Er is nu 
een gloednieuwe informatiebron over Anapana meditatie voor 
kinderen en jongeren: de website www.children.dhamma.org. Dit 
is het resultaat van jarenlange, wereldwijde inspanning en deze 
pagina is een aantrekkelijke introductie tot een activiteit die steeds 
populairder wordt. 
 

       

 
Aparte onderdelen bieden informatie voor lezers met 
uiteenlopende interesses.  
Ouders kunnen algemene achtergrondinformatie vinden, details 
over hoe de cursussen werken, en commentaar Future site of Dhamma Muttā 
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Eindelijk succes in december 2010, toen kon de Hong Kong trust 
uiteindelijk een locatie in het zuidelijk deel van het eiland Lantau 
kopen. Het terrein is gelegen in een serene vallei en is meer dan 
tien keer zo groot als het tegenwoordige tijdelijke centrum. 
Momenteel wordt gewerkt aan de planning en de bouw zou voor 
het einde van 2014 klaar moeten zijn.  
De nieuwe faciliteit zal tot 120 mediteerders kunnen herbergen in 
een- en tweepersoonskamers en er zullen ook meditatiecellen 
komen. Goenkaji heeft het nieuwe centrum Dhamma Mutta 
(“Parel van Dhamma”) genoemd. Ga voor meer informatie naar: 
www.hk.dhamma.org/mutta.html. 
 
Rusland 
 
Eerste Vipassana centrum in Rusland. 
Na zeven jaar van zoeken heeft het Russische bestuur in december 
2010 een landgoed gekocht voor een Vipassana centrum. 
Goenkaji heeft het nieuwe centrum Dhamma Dullabha genoemd. 
Dit betekent, zeldzame, buitengewone (moeilijk te verkrijgen) 
Dhamma. 
 

Op termijn zal de capaciteit worden uitgebreid naar 120 studenten 
en 30 helpers, en zullen er het hele jaar door cursussen gegeven 
worden. 
 
Ga voor meer informatie over Dhamma Dullabha naar: 
www.ru.dhamma.org/index.php?id=2161&L=0 (gebruikersnaam: 
oldstudent, wachtwoord: behappy) 
 
Sri Lanka 
 
Eerste cursus in Sri Lanka in Tamil-taal 
 
In augustus 2010 was het Senapura Rehabilitatiecentrum in het 
noorden van Sri Lanka de plek voor de eerste 10-daagse 
Vipassana cursus in Tamil-taal in dit land. De 55 deelnemers 
waren voormalige leden van een militante groep die in deze 
faciliteit geïnterneerd waren. Tamil sprekende assistent leraren uit 
zuid India begeleidden de cursus. Na afloop spraken de 
deelnemers enthousiast over hun ervaringen. Hier volgen een paar 
van hun uitspraken: 
 
“Ik heb geleerd dat al mijn verlangens en haatgevoelens 
vergankelijk zijn. Ik realiseerde me al mijn fouten. Dit zal me 
ervan weerhouden om fouten te begaan in de maatschappij.” 
 
“Voor Vipassana gaf ik anderen de schuld van al mijn problemen. 
Nu weet ik dat de diepere oorzaak van mijn problemen ligt in 
mijn eigen mentale onzuiverheden. Dat zijn mijn ware vijanden. 
Ik ben begonnen de ware vijanden in mijzelf te gaan zien.” 
 
“Ik voel achteraf veel veranderingen. Heel veel mentale spanning 
en belasting is verdwenen. Ik voel dat door Vipassana, ikzelf, 
mijn familie, en de maatschappij in harmonie kunnen leven.”  
 
Sommige deelnemers zijn al vrijgelaten uit het 
rehabilitatiecentrum en teruggekeerd naar hun families. Nu 
drukken ze hun familie en vrienden op het hart een cursus te 
volgen. Na de eerste cursus zijn nog drie cursussen gehouden. De 
leiding van het rehabilitatiecentrum is van plan om ook hun staf 
Vipassana cursussen te laten volgen. Er is een cursus gepland in 
een ander rehabilitatiecentrum in de tweede helft van januari. 
 
Taiwan 
 
Tweede centrum voor Taiwan 
 
Vipassana is in Taiwan geïntroduceerd in 1995 en het 
enthousiasme van de lokale mediteerders leidde al snel tot het 
oprichten van een centrum genaamd Dhamma Udaya (“Opkomst 
van Dhamma”). Sindsdien is de vraag constant gestegen waardoor 
Dhamma Udaya al snel haar maximale capaciteit bereikte. Op dit 
moment kunnen geen cursussen van meer dan tien dagen
aangeboden worden. 
 
In 2007 vonden mediteerders een passende locatie, omringd door 
de bossen en heuvels in Zuid-Taiwan. Toen de aankoop definitief 
was, noemde Goenkaji het toekomstige centrum Dhamma Vikasa 
(“Groei van Dhamma”). Een intensief proces startte om het 
nieuwe centrum te ontwerpen. De bouw begon uiteindelijk in 
september 2010. De eerste fase omvat de bouw van 50 
eenpersoons accommodaties en een kleine meditatiehal. In het 
tweede en derde fase komen daar een pagode, een grote 
meditatiehal, nog 65 eenpersoons kamers, een eetzaal en een 
kantoor bij. 
 
Naast het houden van de reguliere 10-daagse cursussen zal 
Dhamma Vikasa ook ideaal zijn voor het houden van lange 
cursussen. 
 

Het bezit was oorspronkelijk een kinderkamp en beslaat twee 
hectare. Het ligt 100 kilometer ten oosten van Moskou en is 
gemakkelijk te bereiken met de lokale trein. Het omringende land 
is bebost, en er staan prachtige oude dennen en eikenbomen. De 
vredige omgeving en afzondering zijn ideaal voor serieuze 
meditatie. 
 
De eerste 10-daagse cursus in Dhamma Dullabha is gepland in 
juni 2011. Aanvankelijk heeft  het centrum accommodatie voor 
maximaal 80 studenten en zal alleen cursussen aanbieden in de 
zomer. In 2011 zullen hier vijf cursussen zijn, en nog eens 10 op 
een gehuurde locatie. 

Woongebouw van Dhamma Dullabha 

Eetzaal van Dhamma Dullabha 
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Australië 
 
Dhamma Passaddhi 
Op het weelderige platteland van noord New South Wales begint 
het nieuwe centrum Dhamma Passaddhi (“Kalmte van Dhamma”) 
vorm aan te nemen. Toen de locatie in 2009 werd aangekocht, 
waren de enige faciliteiten een tijdelijke zaal, een aan beide 
kanten ingesloten schuur en twee hurktoiletten. Er was geen 
elektriciteit of water en de weg was slechts begaanbaar voor 
voertuigen met vierwielaandrijving en een onverschrokken 
bestuurder. 
 
Er moest een enorme hoeveelheid werk worden verzet voordat het 
mogelijk zou zijn om mediteerders te huisvesten. De grote impuls 
was het besluit om de eerste driedaagse cursus te laten 
plaatsvinden in oktober 2010. Ter voorbereiding werd de 
tijdelijke hal door vrijwilligers compleet dicht- en vrijgemaakt 
van insecten. Ook plaatsten deze oud-studenten een aluminium 
keet die als keuken en eetzaal kon fungeren. Andere belangrijke 
verbeteringen waren een begaanbare toegangsweg, toevoer van 
elektriciteit en het plaatsen van watertanks. 
Tijdelijke bouwsels dienden als toilet, doucheruimtes en ook als 
accommodaties. 
 
De cursus was, ondanks hevige wind en stromende regen, een 
succes. Dhamma Passaddhi heeft haar eerste grote test doorstaan. 
Ga voor meer informatie naar: www.passadhi.dhamma.org  
 

Dhamma Vikāsa plannen 

Thailand 
Dhamma Puneti 
 
Dhamma Puneti (“Opnieuw ervaren van Dhamma”) is een nieuw 
centrum in noordoost Thailand (zie nieuwsbrief maart 2010). 
Sinds juli 2010 zijn op deze locatie wekelijkse groepszittingen 
gehouden en tijdelijke faciliteiten gebouwd. Hiermee heeft het 
centrum maandelijks 1-daagse cursussen voor oud-studenten en 
kinderen kunnen organiseren. Nu is het doel om permanente 
faciliteiten te bouwen. 
 

Europa 
 
East Anglia, Groot-Brittannië 
Op 15 december kocht het bestuur van East Anglia, onderdeel van 
de UK Vipassana Trust een locatie om een Dhamma Huis te 
ontwikkelen. Het gebouw, een voormalig centrum voor 
dagbehandeling, ligt in het marktplaatsje Saxmundham, Suffolk . 
De verbinding met de rest van het land is zowel over de weg, als 
per spoor uitstekend. Het gebouw is van hoge kwaliteit, slechts 
tien jaar geleden gebouwd en is in topconditie. 
 
Het Dhamma Huis zal korte cursussen voor oud-studenten 
aanbieden, cursussen voor kinderen en mogelijk zelfcursussen 
voor serieuze oud-studenten. Er is een fulltime beheerder/manager 
aanwezig en er zijn dagelijks groepszittingen. Voor meer 
informatie, mail naar: info@eastanglia.dhamma.org. 
 
Noord-Amerika  
Cursussen in de Birmese taal 
 
Van juni tot eind augustus zullen vijf Noord-Amerikaanse centra 
ieder een tweetalige Engels- Birmese cursus aanbieden, begeleid 
door Birmese assistent leraren: Dhamma Dharā in Massachusetts, 
Dhamma Mahāvana en Dhamma Vaddhana in Californië, 
Dhamma Surabhi in Brits Columbia en Dhamma Torana vlakbij 
Toronto. Voor informatie en aanmelding ga naar  de websites van 
deze centra. 
 Birmese versies van de volgende materialen zijn beschikbaar om 
te downloaden: een poster, de introductiefolder ‘Kunst van het 
leven’ en de Gedragsregels. 
 

Hutje bij Dhamma Puneti 

Québec, Canada 
Een nieuwe plek voor het Vipassana centrum in Québec 
 
In 1999 vestigden studenten het eerste Vipassana centrum van de 
provincie, dicht bij de zuidelijke grens met de Verenigde Staten. 
Het centrum was direct succesvol en al snel waren er lange 
wachtlijsten voor alle cursussen. 

Tijdelijke Dhamma Hal in Dhamma Puneti 
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Uitbreiding van de bestaande faciliteiten bleek echter moeilijk en 
duur. Daarom is het bestuur twee jaar geleden onderzoek gaan 
doen naar de mogelijkheden om te verhuizen naar een andere 
locatie.  
 
Na een uitgebreide zoektocht is het bod , dat het bestuur uitbracht 
op een voormalig internaat geaccepteerd,. De locatie is dicht bij 
de stad Montebello, dat tussen Montreal (de grootste stad in 
Québec) en Ottawa (Canada’s hoofdstad) ligt.  
 

Je zou elk visueel beeld van het lichaamsdeel dat je scant, dienen 
te vermijden. Als het op natuurlijke wijze opkomt, dan geeft het 
niet; maar als het overheersend wordt of je begint er belang aan te 
hechten, dan zul je bemerken dat je opmerkzaamheid van 
gewaarwordingen verflauwt en dat je stopt met het beoefenen van 
Vipassana. In plaats daarvan zou je kunnen proberen te bewegen 
met de adem: adem uit en beweeg naar beneden van een deel naar 
een ander, adem dan weer uit en beweeg naar het volgende deel 
door het gehele lichaam zoals je van hoofd naar voeten gaat, adem 
dan in en beweeg naar boven. Dit kan helpen je aandacht te 
vestigen op het gebied dat je hebt gekozen. 

 
Over wat je verder schrijft, zou ik je willen aanraden het lichaam 
sneller te scannen—zeg in ongeveer 10 minuten. Maak je op dit 
moment niet bezorgd over het wel of niet voelen van ieder detail; 
dit vermogen zal zich geleidelijk ontwikkelen. Beweeg snel en 
blijf op verschillende manieren bewegen zodat de ervaring nieuw 
blijft.  

. 

In Memoriam 
 
Op 10 september 2010 overleed in Mandalay, U Aung Than, 
assistent leraar uit Myanmar. Hij was 80 jaar oud. Hij heeft 
veel Vipassana-centra in Myanmar op uiteenlopende 
manieren gediend. 
 
Shri Ram Singh Chauhan overleed vredig op 18 december 
2010 op 93-jarige leeftijd. Hij was een van de eerste twee 
acariyas benoemd door Goenkaji en ook was hij een van de 
meest actieve Dhamma helpers in de beginfase van het 
vestigen van Vipassana in India.  
Hij hielp Goenkaji bij veel projecten gericht op de 
wereldwijde groei van Vipassana. Ook was hij de 
belangrijkste kracht achter het initiëren en propageren van 
Vipassana cursussen in gevangenissen.  
Shri Ram Singh speelde ook een grote rol bij de vestiging en 
uitbreiding van Dhamma Thali in Jaipur, India, en was 
jarenlang verantwoordelijk voor het management van 
Dhamma Giri. Hij laat zijn vrouw, Shrimati Jagdish Kumari, 
ook een Vipassana leraar, drie zoons en drie dochters, achter. 
 
Shri Bachubhai Shah, Vipassana leraar, overleed vredig op 6 
januari 2011. Na zijn eerste cursus, dat was de honderdste 
cursus begeleid door Goenkaji, haalde Bachubhai vele 
familieleden, vrienden en andere contacten over om 
Vipassana te leren. Hij diende tijdens vele cursussen, in het 
bijzonder in de beginperiodes van Dhamma Giri en Dhamma 
Khetta in Hyderabad.  
Later was hij al even toegewijd als assistent leraar en 
uiteindelijk als leraar. Ondanks toenemende hartproblemen 
bleef hij onverminderd toegewijd om de Dhamma te dienen 
en beoefenen. 
 
Mogen zij allen gelukkig, vredig en bevrijd zijn! 
 

Luchtfoto van de nieuwe locatie van het Quebec Vipassana Centre 
 
Het centrum, gelegen in een eigen vallei van ruim 240 hectare, 
kan zonder grote renovaties of veranderingen onmiddellijk 100 
studenten huisvesten.  
Bezoek voor meer informatie: 
www.suttama.dhamma.org/os/en/montebello/  
(username: oldstudent, password: behappy) 
 
Vragen en antwoorden aan Goenkaji 
 
Vragen  

Hoe weten we het verschil tussen lichamelijke gewaarwordingen 
die wij creëren (illusies) en gewaarwordingen die op natuurlijke 
wijze opkomen?
 
Ik heb gemerkt dat ik vaak een innerlijk beeld krijg van het deel 
van het lichaam dat ik scan. Dit lijkt me te helpen te weten waar ik 
met mijn aandacht ben. Maar het voelt alsof dit beeld mij 
weerhoudt dieper te gaan en ik vraag me af of ik fantasieën creëer. 
Als dit waar is, hoe kan ik dit dan het beste overwinnen? 

Een andere vraag die ik heb is, hoe krijg ik meer snelheid in het 
scannen? Het kost me meestal een uur om het hele lichaam af te 
tasten. 

Antwoorden: 

Er is een eenvoudige manier om na te gaan of je meditatie 
ervaring natuurlijk of kunstmatig is. Ga eenvoudig naar een deel 
van je lichaam en geef opdracht tot het ontstaan van een bepaalde 
gewaarwording—laten we zeggen, hitte of zwaarte of tinteling of 
iets anders. Doe dit twee of drie keer. Als de gewaarwordingen op 
bevel verschijnen, dan weet je dat deze ervaring is gecreëerd en 
moet je deze overboord zetten. Ga voor enige tijd terug naar 
Anapana en begin dan opnieuw te bewegen door je lichaam, en 
probeer objectief te observeren. Maar als de gewaarwordingen 
niet op jouw commando verschijnen, dan moet je accepteren dat 
ze echt zijn, en zich werkelijk in dat deel van het lichaam 
manifesteren. 
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Appointments and new responsibilitie s 
(through January 2011) 

New responsibilities 
Ācaryas 
• Mr. Ramniklal Mehta, India (Kutch), to assist cen- ter

teachers in serving Dhamma Sindhu 
• Mr. Mohan Raj Adla, India (Hyderabad), to assist the

area teacher in serving Andhra Pradesh and to serve
Dhamma Khetta 

• Mrs. Sabrina Katakam, India (Hyderabad), to serve 
Dhamma Nāgajjuna and to assist in AT training in 
South India 

• Mr. Roger and Mrs. Mersedeh Gosselin, Canada, to 
serve  the  spread  of  Dhamma in  Canada  among the
expatriate Iranian community 

 

New appointments 
Assistant teachers 

• Mr. Chen Yue-Zhang, People's Republic of China 
• Mrs. Wang Hui, People's Republic of China 
• Dr. Lakhichand Birla, India (Dhule) Mrs. Rambhaben

Bhudia, India (Bhuj) Mr. K. Narahari, India (Nizamabad) 
• Mr. Dhiraj and Mrs. Kusum Savla, India (Bhuj) 
• Mrs. Jyoti Dineshchandra Deshmukh, India (Nagpur) Mr.

Jayant Mankar, India (Yavatmal) 
• Daw Mi Mi Myine, Myanmar 

 
Senior assistant teachers 

 

• U Hla Min Oo, Myanmar 
• U Khin Maung Soe, Myanmar 
• Mr. Craig Baugh, USA 
• Mr. Michael Shaw, Australia 
• Mr. Rob Burt, New Zealand 
• Mrs. Naomi Apel, Israel 
• Ms. Helena Anliot, Sweden • Mr. Gregory and Mrs. Patricia Calhoun, USA 

• Mr. Brett and Mrs. Maria Morris, USA Mr. Jeff
and Mrs. Jill Glenn, USA 

• Mr. Peter Simpson, USA 

8 

 


