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Monges, assim como um brilho vermelho no 
horizonte prenuncia o nascer do sol, a visão 
correta precede o surgimento de estados 
benéficos. 
 

V ipassa
Sūriyassa, bhikkhave, udayato etaṃ pubba
ṇgamaṃ etaṃ pubbanimittaṃ, yadidaṃ – 
aruṇuggaṃ. Evamevaṃ kho, bhikkhave, 
kusalānaṃ dhammānaṃ etaṃ 
pubbaṅgamaṃ etaṃ pubbanimittaṃ, yadid
aṃ – sammādiṭṭhi. 
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Compreensão Correta 

por Patrick Given-Wilson 
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Inicialmente, em um curso de dez dias, os alunos 
chegam com diferentes visões filosóficas e formações 
religiosas. Alguns podem ser céticos.   

Eles começam com sīla, moralidade, e passam para 
samādhi, apenas observando a respiração natural, o que 
não dá margem a objeções. Então, conforme a mente se 
torna mais calma, ela se torna mais aguçada, capaz de 
perceber as sensações do corpo. Neste ponto, 
Vipassana é ensinado e se introduz sammā ditthi, a 
prática de apenas observar, sem reagir, com a 
compreensão de annica, a compreensão de que tudo o 
que acontece dentro da estrutura física e mental do 
corpo está constantemente surgindo e desaparecendo. É 
por meio desta experiência que a prática se torna 
compreensão correta. Por isso, em Vipassana não há 
ignorância, não há possibilidade de reação, e o 
meditador está apenas atento, a cada momento. Isto é 
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paññā, a sabedoria da impermanência, que leva à 
compreensão de dukkha e anattā. Por isso, sammā 
ditthi é um ponto de partida adequado para o 
meditador. Depois que surge, começa a purificar todos 
os outros passos do Nobre Caminho Óctuplo. 
Sammā satkappa significa pensamento correto, sem 
nenhuma idéia de violência, aversão, ódio, luxúria ou 
paixão. Sammā ditthi envolve a compreensão de que 
qualquer impureza, qualquer um desses pensamentos, é 
perigoso. O meditador simplesmente aceita e observa a 
impureza no nível das sensações, e ela desaparece 
camada após camada. Toda sua atitude muda: 
pensamentos de raiva, paixão e desejo se transformam 
em pensamentos de amor, compaixão e doação. Há 
também a determinação de trilhar o caminho e não se 
desviar dele.  

O mesmo ocorre com sīla. Sammā vācā, fala correta, 
envolve abster-se de palavras falsas, de palavras 
ásperas, que machuquem, e de palavras desnecessárias. 
Sammā kammanta, ação correta, envolve abster-se de 
ações físicas prejudiciais, como matar, roubar, usar 
intoxicantes ou ter má conduta sexual. Da mesma 
forma, sammā ājīva, meio de vida correto, requer que 
se evite lidar com armas, venenos, carne, ou qualquer 
ramo ou profissão que polua a sociedade, incentivando 
as pessoas a quebrar sua sīla. 

Naturalmente, as pessoas entendem que podem ser 
punidas pelas leis do Estado ou perder a reputação na 
sociedade. Mas as leis são caprichosas e as pessoas 
podem esconder dos outros suas infrações. Também 
podemos temer uma punição depois da morte. Mas 
sammā ditthi se baseia na experiência interior presente. 
Na compreensão de que fala, ação ou meio  
de vida incorretos não se realizam sem antes gerar 
muitas impurezas na mente, e que gerar impurezas é 
fazer mal a si mesmo. O meditador escolhe não agir 
desse modo, e todos os aspectos de sīla se 
desenvolvem não a partir do medo ou da crença cega, 
mas da compreensão correta. Como disse o Buda: 

Mano-pubbatgamā dhammā 
Manosetthā manomayā 

 A mente precede todos os fenômenos. 
A mente é o mais importante; tudo tem origem 
na mente. 

Qualquer ação, física ou vocal, realizada com base em 
uma mente impura, não traz nada além de sofrimento. 
Sammā ditthi desenvolve esta compreensão: o que 
conta, o que dá o resultado, é a volição mental. A 
mente pura inevitavelmente traz felicidade; a mente 
impura, sofrimento. Como disse o Buda, “Seja egoísta, 
mas saiba onde estão seus verdadeiros interesses 
pessoais.”  

Sammā vāyāma, esforço correto, é o esforço de não 
gerar novas impurezas, de erradicar velhas impurezas, 
e de gerar e desenvolver boas qualidades. Sammā 
ditthi, o trabalho com as sensações, é a compreensão de 
quão nocivas são essas impurezas.  
É também a compreensão de como erradicá-las: de 
como a mente com naturalidade se torna mais pura e 
desenvolve qualidades positivas.  

Sammā sati, atenção correta, é saber que cada 
momento sem atenção à realidade é um momento de 
ignorância. Não é apenas a atenção de um artista de 
circo. É a compreensão de que, a cada momento de 
ignorância, de não saber o que está acontecendo por 
dentro, alguma impureza é gerada. Com essa 
compreensão, o meditador procura estar atento ao que 
se passa na moldura do corpo a cada momento. 

A medida que sammā sati se desenvolve, e conforme o 
meditador avança, sammā ditthi também se torna mais 
profunda. Nos estados iniciais, surgem sensações 
grosseiras e desagradáveis. Com sammā ditthi, o 
meditador desenvolve a habilidade de ser paciente, de 
entender que essas sensações vão passar. Tem início a 
equanimidade. Chega-se então ao estágio de bhatga, 
um fluxo livre de sensações sutis por todo o corpo, que 
é uma experiência muito agradável e emocionante. 
Mas pode também ser uma armadilha, graças ao antigo 
hábito de se apegar a sensações agradáveis. Deve haver 
sammā ditthi para lembrar ao meditador que essa 
experiência também é anicca, que não é permanente, e 
que qualquer apego a ela é perigoso. É somente por 
essa compreensão que o meditador pode progredir. 

Um estado de profunda tranqüilidade é então 
alcançado. Novamente, é preciso que haja sammā ditthi 
para lembrar que esta experiência também não é 
permanente, que ainda se está no campo de mente e 
matéria. Mesmo neste estágio se pode sentir uma  
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Ariya aṭṭhangika magga – O Nobre Caminho Óctuplo 
Sammā vācā –  linguagem correta 

Sammā kammanta – ação correta 

Sīla –  moralidade, pureza nas 
ações verbais e físicas 

Sammā ājīva –  meio de vida correto  

Sammā vāyāma –  esforço correto 

Sammā sati –  atenção correta 

Samādhi – controle da própria 
mente 

Sammā samādhi –  concentração correta 

Sammā saṅkappa –  pensamento correto Paññā –  sabedoria 

Sammā diṭṭhi –  compreensão correta 

  

  

  

  
 

 

 

Assim, sammā ditthi, compreensão correta, deve estar 
presente do começo ao fim para iluminar todos os 
passos da caminhada do meditador. Conforme ele 
medita de maneira adequada, sammā ditthi o apóia, e  

pequena oscilação: é o sinal, a mensagem de que a 
experiência é anicca. O meditador se torna alerta, e 
sammā samādhi começa a se desenvolver. Mais uma 
vez, mesmo quando o meditador estiver profundamente 
concentrado e absorto, deve haver sammā ditthi, a 
compreensão de anicca. Só então há sammā samādhi 
pura. A esta altura, uma profunda equanimidade se 
desenvolve, pela simples observação, sem cobiçar 
nenhum objetivo, sem apego a nada. Esse sammā 
samādhi se torna o samādhi da liberação. 

a própria sammā ditthi se aprofunda com a prática. Isso 
se transforma em um círculo virtuoso, levando, por 
fim, à iluminação plena. ♦ 

 
 

 

Perguntas e Respostas,  
com Goenkaji 

Minha vida profissional envolve desonestidade. Eu não 
posso conseguir facilmente um outro ramo de 
trabalho. O que devo fazer?  

Pratique a meditação Vipassana e sua mente se tornará 
forte. No momento você é escravo de sua mente, que o 
força a fazer coisas que não quer fazer. Pela prática de 
Vipassana, você terá forças para sair disso facilmente. 
Então você achará outra profissão que lhe será útil e 
benéfica. 

Qual seria para você o objetivo da vida?  

Livrar-se do sofrimento. O ser humano tem a 
habilidade maravilhosa de penetrar dentro de si, 
observar a realidade e se livrar do sofrimento. Não usar 
essa habilidade é desperdiçar a vida. Use-a para viver 
uma vida realmente saudável e feliz! 

Como devemos praticar a meditação Vipassana no 
cotidiano? 

Faça um curso de meditação Vipassana e aí você 
entenderá como aplicar a prática na vida. Se você faz 
só um curso e não a aplica na vida, a meditação 
Vipassana se torna um rito, um ritual ou uma 
cerimônia religiosa. Não o ajudará. A meditação  

 
Vipassana serve para se viver uma vida boa todo dia, a 
todo momento. 

O que vem depois da morte?  

A cada momento se nasce, a cada momento se está 
morrendo. Entenda esse processo de vida e morte. Isso 
o fará muito feliz, e você entenderá o que acontece 
depois da morte.  

Qual é o objetivo primordial da vida? 

O objetivo primordial é o aqui e agora. Se você fica 
procurando algo no futuro, mas não ganha nada agora, 
isso é ilusão. Se você já está experimentando paz e 
harmonia agora, tem toda chance de atingir o objetivo, 
que não é nada além de paz e harmonia. Então 
experimente isso agora, neste momento. E você 
realmente estará no caminho certo.♦ 
 

Notícias Internacionais 

Novidades sobre a Saúde  
de Goenkaji 
Goenkaji foi submetido a uma operação para corrigir 
um problema na coluna, no dia 8 de novembro. Depois 
da cirurgia, por precaução, foi mantido sob observação 
e cuidado intensivo por cinco dias. Depois, foi 
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transferido para um quarto comum e recebeu alta no 
dia 19 de novembro. A cirurgia foi um sucesso e o 
corte já cicatrizou. Os médicos estão satisfeitos com o 
resultado da operação e com a recuperação de 
Goenkaji até agora. 

Primeiro Curso de 45 dias 
Fora da Índia 
Depois de 23 anos, Dhamma Dhara, o primeiro centro 
a ser estabelecido no Ocidente, sediou o primeiro curso 
de 45 dias fora da Índia, do dia 18 de setembro ao dia 
13 de novembro de 2005. Os 27 estudantes vieram de 
todas as partes dos Estados Unidos e Canadá, além de 
Taiwan e México.   

Todos tiveram direito a quartos individuais com 
banheiro. No mesmo período, outros 32 estudantes 
participaram de um curso de 30 dias. Devido ao 
sucesso, Dhamma Dhara planeja marcar cursos de 30 e 
45 dias todo outono. As inscrições já estão sendo feitas 
para setembro de 2006! Para fotos de Dhamma Dhara, 
veja www.vnl.dhamma.org. (nome de usuário 
oldstudent, senha behappy). 
 

Novos Centros na Índia 

Dhammarama, Andhra Pradesh 

O novo centro está localizado em  uma área de  
16 mil m², na vila de Kumudavalli, Andhra Pradesh. A 
primeira fase de construção prevê uma sala de 
meditação para cerca de 70 pessoas e acomodação para 
16 alunos. Um complexo de pagoda com 80 celas e 
acomodação para alunas serão construídos na segunda 
fase. Goenkaji nomeou esse centro Dhammarama 
(“Morada do Dhamma”). 

Kondapur, próximo a Hyderbad 

O centro tem 40 mil m² cercados principalmente por 
fazendas e florestas. Está situado em Kondapur, distrito 
de Medak, a cerca de 69 quilômetros da estação de 
trem de Hyderabad e a 6 quilômetros da rodovia 
Hyderabad-Bombaim. Goenkaji nomeou o centro 
Dhamma Kondañña (por causa de Kondañña, um dos 
primeiros cinco discípulos de Buddha). 

Novo Centro na Mongólia 

Dhamma Mahana, Mongólia 

O governo da Mongólia doou cerca de 400 mil m²  de 
terra para a Associação Vipassana em um contrato de 

longo prazo para a construção de um centro de 
meditação. O lugar fica a 22 quilômetros de Ulan 

Bator, a capital da Mongólia. Além de ter bosques, é 

 
Dhamma Dhara, vista aérea 

O centro em Shelburne, Massachusetts, EUA 

próximo a uma rodovia, e tem acesso à água e 
eletricidade. Goenkaji o nomeou Dhamma Mahana 
(“Grande Dhamma”).  

O primeiro curso no lugar aconteceu em agosto de 
2005, com 37 alunos usando barracas e cabanas para a 
sala de meditação e residências. Entre os alunos 
estavam um ministro do gabinete do governo da 
Mongólia e o representante do diretor da Rádio e 
Televisão Nacional Mongol. Um aluno antigo da 
Europa também participou do curso. 

A Associação Vipassana da Mongólia planeja a 
organização de novos cursos e assumiu a 
responsabilidade da construção do centro. Há de 200 a 
300 alunos antigos na região dispostos a servir. 

Novo Centro no Sudeste 
dos Estados Unidos 

O Comitê de Vipassana do Sudeste adquiriu um lote de 
terra de 160 mil m² perto da cidadezinha de Jesup, na 
Geórgia. O lugar é bem localizado para servir alunos 
da Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, 
Flórida e outros estados ao redor. A propriedade é 
linda, retirada, com bosques e algumas áreas abertas, 
ideal para nossos propósitos em todos os sentidos. Para 
fotos da nova localidade, favor ver a página na 
Internet. 

A Associação pagou 100 mil dólares em dinheiro pela 
propriedade. Há planos de começar a preparar plantas 
arquitetônicas imediatamente, para se obter um 
empréstimo e começar a construção o quanto antes. 

Há a intenção de se desenvolver uma comunidade 
planejada de Dhamma ao redor do centro. Para mais 
informações sobre a propriedade ou como dar dana, 
visite www.se.us.dhamma.org, página dos alunos 
antigos (nome de usuário oldstudent, senha behappy). 
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Em Memória 
Sr. N.H. Parikh, professor de meditação Vipassana, faleceu em paz em 
M mbai, Índia. Foi um dos primeiros professores assistentes designados 
por Goenkaji. Serviu ao Dhamma de vária  formas por muitos anos e teve 
um papel importante na difusão da meditação Vipassana. Ele deixou sua 
esposa, Sra. Kausalyaben Parikh, que tam ém é professora de meditação 

u 
s 

b 
Vipassana.  

Que ele esteja feliz, em paz e livre!

Novas Nomeações e Responsabilidades 
Acaryas 
Sr. Dirk Taveirne & Sra. Mieke De Wilde, Bélgica, para servirem em Dhamma Pajjota  
Sr. Ratilal & Sra. Chanchal Savla, Mumbai, Índia, para servirem nos países do Conselho de Cooperação 
do Golfo, incluindo os Emirados Árabes Unidos, Omã e Bareine, e em Dhamma Vahini, Titwala, perto 
de Mumbai 

 

 
Professores Assistentes Seniores 
Sra. Maria Claxton, Austrália, para prestar assistência aos professores em Dhamma Pabha, Tasmânia  
Sr. Arthur Rosenfeld & Sra. Ana Teixido, Holanda  
Sr. Robert & Sra. Sarah Doyle, Reino Unido 
 
Professores Assistentes
Clara Jiménez, Espanha (designado em julho 2005)  
Sra. Prema Suresh Sarda, Aurangabad, Índia  
Dr. Myo Aung & Daw Khin Than Hmi, Myanmar  
Dr. U Thein Kyi & Dra. Daw Than Than Htay, Myanmar
Sra. Anna Schlink, Austrália  
Sra. Deborah Coy, Estados Unidos  

   

Primeiro Curso de Vipassana 
em Angola 

O primeiro curso de 10 dias em Angola aconteceu em 
dezembro de 2005, na cidade de Benguela. Um total de 
sete alunos, todos angolanos, completaram o curso. 
Outro curso será oferecido durante as férias escolares, 
em abril ou dezembro de 2006. Para mais informações 
ou apoio, favor contatar info@ao.dhamma.org  

Cursos de Vipassana na América 
Central 

Em 2005, aconteceu o primeiro curso de 10 dias de 
meditação Vipassana na Nicarágua. Está planejado um 
curso em abril de 2006 para El Salvador. Para 
informações, contatar info@sv.dhamma.org  

 

Cursos de Vipassana  
em Manitoba, Canadá 
 
O primeiro curso de Vipassana em Manitoba, Canadá, 
aconteceu em maio de 2003. Mais recentemente, houve 
um curso em setembro de 2005. Os dois cursos se 
realizaram no Jardim Internacional da Paz    um 
grande parque maravilhosamente localizado na 
fronteira entre Manitoba e o estado americano da 
Dakota do Norte. Aproximadamente 30 alunos 
participaram de cada curso. Há planos para cursos mais 
regulares no futuro próximo. ♦ 
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