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A Realização do Sonho
 um trecho das observações de Goenkaji por ocasião do pr
lobal em Gorai, Mumbai (antiga Bombaim), Índia, no dia

ente está repleta de alegria ao ver essa grande 
a família Vipassana. No futuro, ao abrigo desta 
pula, milhares de pessoas irão se sentar juntas e 

Um vislumbre dessa cena está diante de meus 
Buda disse, �Samagganam tapo sukho�� �Se 
editar traz alegria.� Uma alegria muito frutífera. 

a terra para meditação. Sempre quando venho 
ha mente se deleita. Quando esta terra foi doada, 
di muito bem. Mas depois, a cada vez que vinha 
 fé muito forte foi se desenvolvendo em minha 
 que este é um lugar para  meditação. Muitos 
ditaram nestas proximidades. Por isso, esta terra 
os nós para virmos aqui.  
 desta terra é tremenda! 
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ida se esgota rapidamente,  
ta é a sua duração;  
o há amparo para quem chegou à velhice.
ndo claramente este perigo da morte, 
uele que busca a paz deve abandonar 
tentações 
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 de Dhamma 
imeiro curso de um dia sob a cúpula principal da 
 19 de março de 2006. (texto original em Hindi) 

 incidente que aconteceu aqui surge diante de meus 
s. Um homem desta região, chamado Punna, foi a 

atthi a negócios e lá ele encontrou e aprendeu 
assana, e progrediu rapidamente no caminho de 
mma. O seu negócio continuou importante para ele. 
 ele não conseguia parar de pensar, �esse ensinamento 

o maravilhoso, mas a região onde moro não sabe nada 
re isso. Ninguém nem sabe que existe uma técnica 
o essa, que oferece a libertação do ciclo de vida e 
te. Se as pessoas de lá aprenderem e praticarem, eles 
berão o mesmo benefício.�  

 um profundo entusiasmo ele foi ao Iluminado e disse 
nhor,  peço a sua permissão para voltar para minha 
 e pregar os princípios ensinados pelo Buda. Permita-
tornar Vipassana conhecida pelo meu povo.� 

uda sorriu e perguntou: �Você está consciente de que 
ua região as pessoas farão forte oposição a você? Irão 
hê-lo de ofensas. O que você fará então?� 
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A Realização do Sonho de Dhamma (continuação) 

�Senhor, de mãos postas eu direi humildemente, �Vocês 
são amáveis, tão bons! Vocês apenas me encheram de 
ofensas, apenas usaram algumas palavras ásperas. Outros 
poderiam ter atirado pedras em mim. Vocês são tão 
amáveis.�� 

�E se eles começarem a jogar pedras em você, o que você 
dirá então?� 

�Com as mãos postas eu direi: �Vocês são tão amáveis! 
Outros que tivessem ficado enfurecidos teriam talvez me 
batido com varas. Vocês só atiraram pedras em mim. 
Vocês são realmente amáveis.�� 

�E se eles começarem a bater em você com varas, o que 
você dirá então?� 

�Com as mãos postas eu direi, �Vocês são tão amáveis! 
Vocês apenas me bateram com varas. Outros teriam me 
atacado com uma espada. Vocês não me atacaram com 
uma espada. Vocês são realmente amáveis.�� 

�E se alguns deles o atacarem com espadas, o que você 
dirá então?� 

�Com as mãos postas eu direi, �Vocês são tão amáveis, tão 
bons! Tantas pessoas neste mundo são infelizes. Em seu 
grande sofrimento, eles cometem o suicídio. Vocês estão 
me salvando deste ato malévolo. Vocês são realmente  
misericordiosos.�� 

O Buda disse: �Bom. Você amadureceu em Dhamma. 
Agora, você está apto a pregar os princípios.� 

Esta é a região na qual o ascético Punna divulgou os 
ensinamentos de Buda. As ruínas arqueológicas nesta 
região, as cavernas próximas e as estátuas mostram que as 
pessoas aceitaram alegremente o que o Buda ensinou. 

�Quando a pedra fundamental desta cúpula estava sendo 
colocada, alguém me perguntou: �Senhor, porque o senhor 
escolheu este lugar?�� 

Eu respondi: �Eu não escolhi o lugar. O lugar me 
escolheu.� 

A grandeza desta terra, a pureza desta terra, está se 
revelando. Nas proximidades existia outrora um grande 
porto conhecido como Supparakapattana. Era um enorme 
centro de comércio da Índia antiga, assim como Mumbai é 
hoje. E, perto deste lugar, muitos ascetas costumavam 
praticar penitências. Quando Vipassana começou  a se 
espalhar, uma grande quantidade de pessoas começou a 
praticar. 

O mesmo está acontecendo hoje. Não apenas na Índia, 
mas ao redor do mundo, as pessoas estão aceitando 
Vipassana, elas estão aceitando as palavras de Buda. E 
fazendo isso, elas não se uniram a uma seita. O que 
importa não é se chamar de budista, mas sim praticar 
Vipassana, para praticar o Nobre Caminho Óctuplo 

ensinado pelo Iluminado, para praticar sila, samadhi, 
pañña e para realmente se beneficiar dos ensinamentos de 
Buda.� 

O ensinamento do Iluminado não pertence a nenhuma 
casta, profissão de fé, raça ou seita em particular; é 
universal. E todos o aceitam. Hoje, não há um único grupo 
religioso cujos seguidores não venham participar de 
cursos de Vipassana. E não é só isso, seus líderes e 
professores também vêm aprender Vipassana. 

E eu estou sonhando com o dia em que 10.000 pessoas 
possam se reunir aqui sob esta cúpula para meditar. 
Alguns vão se proclamar hindus, outros budistas, outros 
jains, outros muçulmanos, mas todos irão praticar 
Vipassana. Todos irão praticar sila, samadhi, pañña. Essa 
é a grandiosidade dos ensinamentos de Buda. É universal, 
para um e para todos. 

Essa cúpula magnífica é um símbolo da gratidão profunda 
que nós sentimos, um símbolo se alongando para o céu. 
Minha mente sente devoção infinita, gratidão infinita para 
com aqueles que preservaram as palavras de Buda em sua 
forma pura, assim como a prática em sua pureza primitiva. 

 

Esta pagoda não se destina a rezas, ritos ou rituais; é 
voltada para a meditação. Este é um lugar para meditação. 
Mesmo no passado, quantos santos não meditaram nesta 
terra! Mais uma vez as pessoas irão meditar, por séculos 
irão meditar. E assim toda a humanidade vai se beneficiar. 
Meditadores desta geração carregam uma grande 
responsabilidade. Praticar Dhamma não apenas para o seu 
próprio benefício e sua própria libertação, mas para o 
benefício de pessoas sofredoras ao redor do mundo. Para a 
sua libertação. Amadureçam a si mesmos para ajudar 
outros a amadurecerem. Quando Dhamma surge, traz 
grandes benefícios para um e para todos.  

O Iluminado explicou que quando alguém ajuda outros 
com a intenção adequada, nenhum desejo surge além do  
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A Realização do Sonho de Dhamma (continuação) 

desejo de ajudar, de servir. Alguém pensa, �Como os 
outros podem ser ajudados? Como os outros podem 
receber estes ensinamentos? Como os outros podem 
receber benefícios? Como eles podem se  libertar do 
sofrimento?� 

Todo meditador deve compreender, �o jeito de servir é 
não esperar nada em troca. Como eu posso ajudar para o 
benefício de todos? Como eu posso servir? O que eu posso 
fazer para que mais e mais pessoas se beneficiem?� Essa é 
a intenção adequada para servir. E, acompanhando o 
desejo de ajudar, está o sentimento de gratidão. 

Gratidão a Gótama, o Buda, que redescobriu o 
ensinamento e o usou não apenas em seu próprio benefício 
mas para a libertação de tantas outras pessoas. 

Gratidão ao imperador Asoka, que preservou o 
ensinamento o mandando às terras vizinhas, para mantê-lo 
vivo depois de ter sido perdido na Índia. 

Gratidão aos países vizinhos, que cuidadosamente 
mantiveram o ensinamento em sua pureza primitiva. 

Gratidão aos santos daqueles países, à série de 
professores, que mantiveram a prática viva dos 
ensinamentos de Buda até o dia de hoje. 

Gratidão a Ledi Sayadaw, um destes santos de Myanmar 
que teve um grande presságio. Ele pensou consigo mesmo 
�o tempo quase chegou, esse ensinamento precisa retornar 
à Índia. Mas como? É preciso preparação.� 

Então ele treinou uma pessoa simples para ensinar 
Dhamma. Profunda gratidão a Saya Thety, que se tornou 
um modelo do professor ideal de Dhamma e treinou meu 
professor de Dhamma, Sayagyi U Ba Khin. 

Sayagyi também compreendeu que o momento 
profetizado estava chegando. Ele disse, �O relógio de 
Vipassana soou! Agora se irá espalhar ao redor do 
mundo.� 

Por causa deles, Dhamma retornou à Índia e começou a se 
espalhar ao redor do mundo para o benefício de muitos.  

Por aqueles que vieram antes, vamos sentir gratidão. E por 
aqueles que ainda estão esperando pela palavra de 
Dhamma, vamos desenvolver metta, o desejo de servir 
sem receber nada em troca. 

Que todos os seres sejam felizes!  

Para mais informações sobre a Pagoda Global 
e o acompanhamento de sua construção,  
visite www.globalpagoda.org ou 
www.vri.dhamma.org/general/global.html ♦ 

Perguntas e Respostas, com Goenkaji 
Como Vipassana soluciona os problemas da sociedade?  

A sociedade é composta, antes de tudo, por um grupo de 
indivíduos. Para resolver os problemas da sociedade, 
precisamos resolver primeiro os problemas dos 
indivíduos. Nós desejamos a paz mundial, embora não 
façamos nada pela paz de cada indivíduo. Como ela pode 
ser alcançada? A meditação Vipassana faculta ao 
indivíduo viver em paz e harmonia. Ajuda a resolver os 
problemas individuais. Só assim a sociedade começará a 
viver em paz e harmonia. Só assim os problemas da 
sociedade começarão a ser resolvidos. 

O senhor sempre condena o ritualismo na sociedade, mas 
o que há de errado em expressar o nosso respeito e 
gratidão? 

Não há nada de errado com isso. Respeito e gratidão não 
são rituais. Os rituais são ações realizadas sem a 
compreensão do que se está fazendo, somente porque 
alguém pediu que fosse feito. Se você reverencia os seus 
pais ou uma pessoa santa, pergunte a si mesmo: �Quais as 
qualidades dessa pessoa? Estou na verdade reverenciando 
essa pessoa para desenvolver as mesmas qualidades dentro 
de mim? Estou na verdade reverenciando meus pais para 
desenvolver suas boas qualidades?� Se a resposta for sim, 
então você está agindo com discernimento, e essas ações 
não são ritos ou rituais. Mas se você realiza algo 
mecanicamente, isto se torna um rito ou um ritual.  

Qual a diferença entre Vipassana e concentração?  

Vipassana não é apenas concentração. Vipassana é 
observação da realidade interior, a cada momento. 
Desenvolve-se a faculdade da consciência, a atenção. As 
coisas continuam mudando, mas você permanece atento 
― isso é Vipassana. Mas se você se concentra somente 
em um objeto, que pode ser um objeto imaginário, aí nada 
vai mudar. Quando você está com essa imagem, e sua 
mente continua concentrada nela, você não está 
observando a verdade. Quando você está observando a 
verdade, ela está fadada a mudar. Ela está sempre 
mudando, e, ainda assim, você está consciente dela. Isso é 
Vipassana. 

Por que o senhor diz que é bom meditar na madrugada?  

Ir para cama e se levantar cedo é um hábito muito bom. 
Isso o mantém saudável. A madrugada é também muito 
apropriada para meditação, para sua prática diária, porque 
esta é a hora em que todos os outros estão dormindo e a 
atmosfera não está tão cheia de desejos. Quando as 
pessoas acordam, começam a gerar desejos e você não 
pode meditar bem. Bem cedinho, quando todos estão 
dormindo, essa é a melhor hora para meditar. ♦ 
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Notícias Internacionais 

Dhamma Giri  
Calendário de 2006-2007 

O calendário do principal centro de Vipassana, o Dhamma 
Giri, na Índia, e do centro vizinho para cursos longos, o 
Dhamma Tapovana, todos os anos atraem alunos antigos 
do mundo inteiro. O calendário de inverno 2006-2007 em 
Dhamma Giri e Dhamma Tapovana é o seguinte: 

Dhamma Tapovana  

11 de outubro (noite) a 15 de outubro de 2006 (meio-dia) 
� Oficina de treinamento para professores-assistentes (AT 
Training Workshop)  

19 a 30 de outubro � curso de 10 dias para executivos  

Dhamma Giri e Dhamma Tapovana  

2 a 17 de novembro, 2006 � Auto-curso do Professor  
(TSC: Teacher�s Self Course)  

18 a 19 de novembro � Oficina para Servidores de 
Dhamma e para o Conselho de Servidores (Trustees) 
(sábado e domingo)  

19 de novembro (domingo), de 10:30 às 11:00 h �Reunião 
do Conselho do Vipassana Research Institute  

Dhamma Tapovana: de 22 de novembro a 22 de janeiro de 
2007 � Curso de 60 dias.  

Dhamma Giri: 22 (manhã) a 24 (noite) de janeiro de 2007 
� Encontro de professores-assistentes.  

Dhamma Tapovana: 28 de janeiro a 15 de março de 2007 
� Curso de 45 dias (não haverá curso simultâneo de 30 
dias) 

OBS: Janeiro ou fevereiro de 2007 � Curso de 30/45 dias 
em Jaipur (data a decidir).  

Turnê de Palestras  
de Paul Fleischman na Europa 

Em maio de 2006, Paul Fleischman visitará a Europa e 
Israel e fará uma série de conferências e palestras para 
grupos de profissionais e o público em geral. 

O psiquiatra americano Paul Fleischman é também  
palestrante e escritor de sucesso. Como professor de 
Vipassana, ele recebeu a missão de explicar o Vipassana 
para profissionais e pessoas comuns do Ocidente. 

Estão planejados, ao todo, 14 eventos na Holanda, 
Bélgica, Espanha, Grã-Bretanha e Israel. 

Para maiores informações, visite www.events.dhamma.org ou 
entre em contato com Vipassana Public Events Europe em 
info@vpee.dhamma.org. 

Novas Instalações para Alunos 
 em Dhamma Siri 

Goenkaji já disse que o centro de meditação ideal deve ter 
acomodações individuais e celas de meditação privativas 
para 100 alunos. O Centro de Meditação Vipassana do 
Sudoeste, o Dhamma Siri, no Texas, Estados Unidos, 
alcançou essa meta. 
Com a conclusão do novo dormitório feminino no fim de 
2005, todos os alunos passaram a ter acomodação 
individual. O novo prédio feminino tem 51 quartos 
individuais com banheiro. 

 
Entrada do novo dormitório feminino, Dhamma Siri 

 
Novo dormitório feminino, Dhamma Siri 

A partir de maio de 2006, o Dhamma Siri se dedicará à 
construção de sua nova pagoda, que terá cerca de 100 
celas individuais de meditação para alunos antigos. A 
pagoda tem como modelo a pagoda principal de Dhamma 
Giri, com uma cela para o professor e oito celas para 
alunos na parte central, cercado por mais dois círculos de 
aproximadamente 60 celas no andar térreo. No piso 
superior, também há uma cela para o professor no centro, 
cercada por oito celas para alunos na parte central e 
externamente por um círculo de cerca de 20 celas. 
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A pagoda conta com aquecimento central e ar-
condicionado, com controle de ar em cada cela, para que 
cada aluno possa regular a temperatura individualmente. 
Todos os pisos, bem como as paredes de entrada da 
pagoda serão de mármore importado da Índia. Além disso, 
os dois lados das paredes da entrada, tanto a feminina 
como a masculina, serão decoradas com um mosaico da 
roda do Dhamma feito de mármore incrustado.  

O primeiro curso no Dhamma Siri na nova pagoda será o 
curso de 20 dias com início em 3 de junho de 2006, 
seguido pelo curso de 30 dias em inglês e espanhol, com 
início em 19 de julho. 

Novo Centro na Venezuela  

Goenkaji deu ao novo centro da Venezuela o nome de 
Dhamma Venuvana, �Bosque de bambu do Dhamma�. 
Está situado a 90 minutos da capital, Caracas. O centro 
fica em um cenário ideal, cercado de florestas e pequenas 
fazendas. Situado a 1.200 m acima do nível do mar, possui 
temperaturas amenas o ano todo.  

Em abril de 2006, o centro começou a ter cursos para 50 
alunos. As instalações serão ampliadas para acomodar até 
80 alunos o mais breve possível.  
 

 

 
Construção em Dhamma Malaya 

 

 
Dhamma Siri Pagoda 

Novo Centro na Malásia 

Em 2005, foram doados 81 mil m² de terras para o novo 
Centro de Vipassana da Malásia, chamado Dhamma 
Malaya. �Malaya� significa sândalo e é o nome antigo da 
península malaia. O local fica em Gambang, a 30 km da 
cidade de Kuantan, na costa oriental, a cerca de três horas 
de carro da capital, Kuala Lumpur. Ele está situado em 
uma pequena elevação, com brisas refrescantes e cercado 
de plantações. 

No ano passado, foi usada uma sala temporária para 
cursos de um dia e meditações em grupo. Depois de muita 
troca de informação entre alunos antigos experientes e 
professores, um projeto de construção foi enviado às 
autoridades locais e aprovado no final de 2005. Em março 
de 2006, iniciou-se a construção do Centro de Vipassana 
da Malásia, por um dos dormitórios femininos. A data de 
conclusão está prevista para o final deste ano. 

O centro vai oferecer instalações ideais para cursos de 
meditação avançada, incluindo duas salas de meditação e 
quartos individuais com banheiro para todos os alunos.  
Na fase inicial, o centro poderá acomodar 64 alunos e  
16 servidores de Dhamma. Acomodações adicionais para 
mais 60 alunos, melhores instalações administrativas e, 
possivelmente, uma pagoda, virão em ampliações futuras.  
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Primeiro Curso na Nova Caledônia 

O primeiro curso de dez dias aconteceu em Nova 
Caledônia, no Pacífico Sul, de 18 a 29 de janeiro de 2006. 
O curso foi realizado em uma escola que fica a 20 minutos 
de carro de Nouméa, a principal cidade da ilha. 

Um grupo de sete alunos antigos organizou o curso e 
serviu. Todos os alunos eram novos; 38 completaram o 
curso com sucesso.  

Primeiro Curso em El Salvador 

O primeiro curso de dez dias aconteceu em El Salvador de 
5 a 16 de abril de 2006. Vinte e seis alunos participaram 
do curso � 22 alunos novos e quatro antigos � e três 
servidores, além do professor-assistente. Os participantes 
vieram de Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, Brasil, 
Canadá, Estados Unidos, Bélgica e Itália. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Futuro Primeiro Curso no Marrocos 

O primeiro curso de Vipassana no Marrocos está 
programado para o segundo semestre, na região de 
Marraquesh. As datas previstas são de 20 de setembro a 2 
de outubro de 2006. O local é uma bela propriedade com 
capacidade para acomodar 30 pessoas (de 20 a 23 alunos e 
4 ou 5 servidores de Dhamma). O curso será ministrado 
em francês e inglês.♦ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novas Nomeações  
e Responsabilidades 

Bhikkhu Acaryas 

Ven. Bhikkhu Uduwana Ratanapala , Sri 
Lanka, para servir na área de Colombo, 
incluindo Dhamma Sobha 

Acaryas   

Sr. Sudhakar Funde, Mumbai, Índia,  
para prestar assistência aos professores 
da área em Nova Mumbai, incluindo 
Dhamma Vipula e JNPT 

Sr. Gopal e Sra. Pushpa Singh, 
Lucknow, Índia, para servir em Dhamma 
Lakkhana e em Dhamma Suvatthi 

Acaryas, Mudanças de 
Responsabilidade 

Sr. Jayantilal e Sra Kamala Thacker, 
Gandhidham, Índia, para servir em 
South Gujarat 

Professores-Assistentes Seniores 

Sr. Jitendrakumar Thakka, Índia, para 
prestar assistência aos professores em 
Dhamma Divakara 

Sra. Sabrina Katakam, Hyderabad, Índia 

Sra. Asha Arora, Delhi, Índia  

Sra. Sumedha Verma, Puna, Índia  

Sr. Narottam e Sra. Rajniben Mehta, 
Bhuj, Índia 

U Myat Kyaw, Myanmar 

Em Memória 
Sr. Bharat Shah, Professor-assistente Sênior de 
Vipassana em Puna, Índia, faleceu em 7 de 
março de 2006. 

Satyanarayan Sharma, Professor-assistente em 
Ratlam, M.P., Índia, faleceu em 11 de fevereiro 
de 2006. 

Sra. Manorama Gajbhiye, Professora-assistente 
em Nagpur, Índia, faleceu em maio de 2006. 

Que eles estejam felizes, em paz e livres! 
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