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Dhamma Dipa - O Retrato de um Centro
  

Neste ano, completam-se 15 anos da inauguração de Dhamma Dipa, o centro de Vipassana do Reino 
Unido. É um dos seis centros que servem o continente europeu, com seus diversos países e línguas. 

Relatos dos meditadores ajudam a contar a história de como Dhamma Dipa veio a existir.
 
 
Primeira meditação em grupo do novo centro 

“Na data em que a associação tornou-se dona da Fazenda 
da Casa Vermelha, um pequeno grupo de meditadores se 
mudou para lá. O clima estava perfeito, uma tarde 
gloriosa, quente e calma de verão. O campo suave res-
plandecia no seu brilho mais puro e verde. A primeira 
meditação em grupo se realizou em uma pequena sala no 
que mais tarde seria a sala de meditação. Toda meditação 
faz bem, mas aquela pareceu particularmente especial. 
Uma consciência distinta fluiu facilmente em nós, sem 
dúvida inspirada pelo entusiasmo profundo que sentíamos 
naquele momento de inauguração tão bem-aventurado. 
Um raro momento nos conectando com as possibilidades e 
potenciais de tudo que viria e ainda virá. Depois disso, 
caminhamos pelo terreno em verdadeira paz e alegria.”   

O começo 

                                                       O ímpeto inicial 
para uma organiza-
ção de Vipassana 
surgiu de um grupo 
pequeno de alunos 
antigos que fize-
ram cursos com 
Goenkaji na Índia, 
no começo dos 
anos 70.   Uma co-  

 

 

 
 

 
munidade informal de meditadores se estabeleceu na 
Oak House no sudeste da Inglaterra. Eles serviam 
como contatos do Reino Unido e também se 
responsabilizaram por organizar cursos e enviar 
newsletters. Goenkaji conduziu seu primeiro curso no  
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Faça de si próprio uma ilha, 
faça de si próprio seu refúgio. 
Não há outro refúgio. 
Faça de Dhamma a vossa ilha, 
faça de Dhamma o vosso refúgio 
Não há outro refúgio. 
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Reino Unido em um local alugado perto de Londres, 
em 1979. A partir de 1982, eram realizados um ou 
dois pequenos cursos com professores-assistentes por 
ano, em centros de recreação ou instalações alugadas 
para retiros. Reuniões regulares de Dhamma acon-
teciam na casa das pessoas. Cerca de 15 alunos 
formaram a base do grupo; esse continuou a ser o 
nível de envolvimento até a compra de uma casa de 
Dhamma, em 1987.  

Desde o início, o grupo co-
meçou a explorar ativamen-
te a possibilidade de estabe-
lecer um pequeno lugar per-
manente de meditação.  No 
entanto, o dinheiro só era 
suficiente para sustentar 
cursos ocasionais em locais 
alugados. O próprio grupo 
não conseguia encontrar um 
espaço apropriado e por al-
gum tempo o projeto não 
avançou. Quatro verões se-
guidos (1983-1986), Goen-
kaji conduziu grandes cur-
sos de 10 dias na Langley 
School, em Norfolk. Eles atraíam estudantes de toda 
a Europa, e proporcionaram a muitos sua primeira 
experiência de sentar ou servir em um curso. As 
sementes de novos grupos e projetos também foram 
semeadas lá. Logo Goenkaji aconselhou que medita-
dores do Reino Unido formassem uma associação 
legal, com membros nomeados anualmente por ele. 
Isso proporcionou uma pequena estrutura onde as 
pessoas podiam assumir mais responsabilidades e 
trabalhar juntos. 

Sabendo das dificuldades de se achar um local 
adequado, Goenkaji sugeriu que os responsáveis 
procurassem em Birmingham — a segunda maior 
cidade da Inglaterra, com uma população multi-
cultural. A procura obteve sucesso: com uma ajuda 
financeira generosa de meditadores do Reino Unido e 
outros países, a Associação comprou uma casa nos 
subúrbios da cidade, em janeiro de 1987. Goenkaji a 
chamou de Dhamma Geha, que significa “Casa de 
Dhamma”. Os primeiros professores-assistentes resi-
dentes do Reino Unido foram nomeados e foi 
realizado o primeiro curso para cerca de 30 alunos na 
Páscoa seguinte. 
 

O primeiro passo na cidade 

A casa de três andares fora projetada para uma 
família normal, mas se revelou incrivelmente adap-
tável; logo já estava sendo usada para cursos mensais 
de 10 dias. Os vizinhos devem ter muitas vezes se 
perguntado o que tanta gente fazia ali ao lado em 
tamanho silêncio. Dhamma Geha forneceu um 
ambiente calmo e confortável para meditação, apesar 

do local ser em uma estrada movimentada. A única 
perturbação ocasional era o barulho de boêmios pas-
sando pela rua. 

Os benefícios de se ter um lugar permanente, mesmo 
que pequeno, se fizeram sentir imediatamente. A casa 
em Birmingham deu um novo lar de Dhamma para 
meditadores do Reino Unido.  Alunos engajados pu-

deram sentar e ser-
vir em cursos se-
guidamente, preci-
osas reservas eram 
poupadas e aumen-
tadas, e agora a As-
sociação tinha uma 
base para suas reu-
niões e atividades. 
Goenkaji e Mataji 
se hospedaram na 
casa em várias oca-
siões. No entanto, 
alguns meses de-
pois da mudança 
para Dhamma Ge-
ha, já surgiam pla-
nos de se comprar 

um terreno maior que pudesse se desenvolver como 
um verdadeiro centro de Vipassana. A procura durou 
quatro anos até atingir seu objetivo. 
 
Em direção a um centro completo 

Debateram-se vivamente quais as melhores condi-
ções para o novo centro proposto. Foi avaliado cada 
detalhe de dezenas de propriedades da Grã-Bretanha, 
e muitos terrenos visitados. Nenhum se mostrou ade-
quado. Depois de alguns erros, a Associação concor-
dou em contratar um especialista para a tarefa. A 
decisão valeu a pena. Em poucas semanas uma pro-
priedade interessante foi encontrada. Uma escola de 
equitação, estilo internato, de 9 hectares, conhecida 
como The Marches estava à venda. O terreno da 
fazenda ficava perto de Hareford, na fronteira entre 
Inglaterra e País de Gales. 

Um problema era dinheiro. A Associação começara 
sua primeira procura por uma casa de Dhamma com 
apenas 6.000 libras (11.400 dólares) no banco —  
ainda que, de algum jeito, Dhamma Geha fora 
comprada por 62.000 libras (117.800 dólares). Já 
alguns anos depois a Associação estava analisando 
uma oferta de uma propriedade por mais de 300.000 
libras (570.000 dólares). Dificilmente parecia possí-
vel. No entanto, a Associação tinha alguns aliados 
importantes. O Venerável Dr. Rewatedhamma, um 
amigo antigo de Goenkaji, da Birmânia, e depois 
nomeado Professor Bikkhu de Vipassana, admi-
nistrava um pequeno vihara em Birmingham e conhe-
cia bem a cidade e suas organizações religiosas. Ele 
ouviu falar na vontade da Associação de se mudar e 
da necessidade de um vihara tailandês de maiores 
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instalações. O grupo tailandês comprou a casa de 
Birmingham e a Associação pôde se beneficiar de 
uma recente alta no mercado imobiliário. Aí, em 
resposta a uma carta especial que falava da ne-
cessidade de doações e serviço, a comunidade de me-
ditadores do Reino Unido se juntou para atingir a 
proposta de preço com muitas demonstrações de 
ajuda e doações generosas. Doações mensais regu-
lares oferecidas por pessoas e famílias forneceram a 
tão necessária garantia de que os custos de paga-
mento das dívidas poderiam ser cobertos. Um grande 
empréstimo foi trabalhosamente negociado com o 
banco, mas foi subitamente cancelado logo quando a 
associação se preparava para fechar o negócio. Feliz-
mente, um meditador que era homem de negócios 
agiu rapidamente, persuadindo seu próprio banco a 
oferecer à Associação um empréstimo com os 
mesmos termos. A compra foi efetuada sem maiores 
dificuldades — e o empréstimo foi totalmente pago. 
 
Preparados para a 
tarefa? 

“À luz evanescente da tar-
dinha, o lugar se mostrava 
bem diferente da foto do 
agente de vendas. As constru-
ções da escola de equitação, 
sem uso há dois anos, esta-
vam sujas e velhas. O terreno 
ao redor parecia estéril, mui-
to lamacento, exposto à chu-
va e ao vento. Dificilmente o 
lugar para se investir em 
nosso futuro, pensei. Feliz-
mente, a opinião de gente 
mais sábia prevaleceu. Lama é um material primitivo, e 
muito bom para construção e isso viria a ser uma oficina 
de Dhamma a longo prazo.” 
 
Eu me lembro de me sentir de certa forma atordoado, no 
carro, voltando para casa. Parte de mim reconhecia 
instantaneamente que aquele era o lugar, mas que tarefa 
pesada seria dar vida a uma miscelânea de construções 
gastas e esquecidas pelo tempo! Estávamos à altura dela? 
Ao final da noite, todas as minhas dúvidas haviam se 
evaporado e sido substituídas por um entusiasmo pelo 
potencial do que estava por vir.” 
 

Treinando mentes, não cavalos 

A propriedade consistia em uma casa de três quartos, 
uma cabana, prédios externos, blocos de dormitórios 
e uma cozinha/refeitório, situados ao fim de um ca-
minho. Os prédios agrupavam-se no meio de quatro 
grandes campos, então era fácil se estabelecer uma 
divisão entre as áreas feminina e masculina.  

O lugar oferecia uma infra-estrutura básica para uso 
quase imediato para cerca de 50 pessoas, com tre-
mendas oportunidades de crescimento gradual com o 
passar do tempo. Os arredores eram regiões monta-
nhosas esparsamente povoadas devotadas à agricul-

tura e à plantação de frutas. Apesar de rural, o novo 
centro se localizava em uma área muito acessível, 
somente a 10 minutos da rede de rodovias e a meio 
caminho entre as cidades de Hereford e Rosson Wye.  
Centros urbanos maiores como Birmingham, Glou-
cester, Bristol e Cardiff estavam a apenas uma hora 
de distância — todos com boas conexões para outros 
lugares do Reino Unido e aeroportos internacionais. 

O desafio inicial era preparar o lugar em um mês pa-
ra o primeiro curso de 10 dias agendado. Acontece 
que Goenkaji resolveu passar pelo Reino Unido 
quando estava indo para a América do Norte. Ele 
preparou sua chegada para o décimo dia com a inten-
ção de dar as instruções de Metta aos afortunados 
alunos. 

Praticamente nada no lugar estava limpo ou em boas 
condições de funcionamento. Cavalos parecem ter 
tido prioridade sobre as pessoas, pois os estábulos 

eram os edifícios em 
melhores condições. 
Bandos de meditado-
res entusiásticos pu-
seram mãos-à-obra. 
Amadores e profissi-
onais aplicaram suas 
habilidades práticas e 
obtiveram um grande 
resultado. Pratica-
mente cada pedaço 
de parede, chão, teto 
e janela teve algum 
tratamento. Aos pou-
cos algo se agitou no 
meio da sujeira e de-

cadência, e quatro semanas depois a semente de 
Dhamma Dipa germinara. Sala de meditação, refei-
tórios, cozinha, dormitórios dos alunos, a casa dos 
professores, os banheiros ―  tudo se materializara e 
o centro estava pronto, com um ar de expectativa 
para receber os participantes de seu primeiro curso e 
seu pai em Dhamma. Para os recém-chegados o 
centro naquela época deve ter tido ainda um ar de 
espelunca, mas para aqueles que o viram na época da 
compra, ele brilhava como uma jóia recém-com-
prada.  

Goenkaji chamou o centro de Dhamma Dipa ―  
“Ilha de Dhamma”. Falando aos alunos e aos Drs. B. 
e K. Gandhi, os recém-nomeados professores para o 
Reino Unido, ele disse: “Vocês escolheram um lugar 
muito adequado. O ambiente ao redor é muito bom, 
calmo e cheio de paz, sem a poluição das cidades. 
Tenho certeza de que esse centro crescerá em 
Dhamma.” 
 
Progresso conseguido 

Agora passaram-se 15 anos. O aniversário que se 
aproxima nos faz refletir em como Dhamma Dipa 
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cresceu e se transformou. O que antes era uma 
semente germinando com promessas e vida nova é 
agora uma árvore forte e madura, dando cada vez 
mais abrigo e proteção, árvore com raízes cada vez 
mais profundas que dá cada vez mais frutos. 

 

Há raízes de milhares de árvores plantadas, desde o 
início, por equipes de meditadores, na terra vermelha, 
o que resultou em caminhos arborizados, um refúgio 
para os animais e em um lindo coro de pássaros ao 
entardecer. As frutas das árvores e as trepadeiras 
verdejantes ― cerejas, maçãs, ameixas, peras, 
amoras e frutas silvestres ―  todas são colhidas e 
servidas com alegria aos alunos. As plantações 
incluem também um enxerto de um velho teixo da 
época do Buda. 

Há raízes de tijolo e concreto ―  as fundações e o 
revestimento de edifícios novos e reformados, dando 
infra-estrutura cada vez mais adequada de moradia e 
meditação aos alunos. Tudo é resultado dos esforços 
incansáveis de muita gente e leva a marca do serviço 
altruísta. A realização do plano de ampliação do 
centro está em constante progresso. Muitos dos 
edifícios originais da fazenda foram convertidos e 
melhorados para prover celas e acomodação, e vários 
novos edifícios ― sala de meditação, casa dos 
professores, banheiros ― foram completados. 
Dhamma Dipa pode acomodar hoje 85 alunos, além 
dos servidores; com a finalização, esse número subirá 
para 150, incluindo servidores. Planos para o futuro 
próximo incluem a construção de uma nova cozi-
nha/refeitório e quartos mais confortáveis com ba-
nheiros individuais. 

Um curso nos primórdios 

“Eu voltei naquele outono (1991) para servir no primeiro 
curso de Satipatthana do centro. Havia apenas quatro 
servidores no lugar ―  o gerente do centro, um gerente 
masculino e uma gerente feminina e eu como gerente da 
cozinha. Uma quantidade bem grande de alunos antigos 
estava participando do curso. Então a gerente feminina e 
eu fizemos quase toda a comida e a limpeza, apesar de 
três alunos masculinos terem se voluntariado para revezar 

na lavagem dos pratos depois do almoço (não havia 
máquina de lavar louça naquela época.) Estávamos 
acomodados num quarto grande e frio que tinha uma 
janela quebrada e muita corrente de ar. Foi muito 
trabalhoso, mas bastante divertido, e eu me lembro de 
brincar com a gerente feminina de como iríamos ter 
muitos pedidos de casamento depois de todo o nosso 
esforço. E realmente, como o destino mostrou, nossos 
futuros maridos estavam ambos sentados naquele curso, 
apesar de só  termos nos dado conta disso alguns anos 
depois.” 

O número de alunos participando de cursos no centro 
vem crescendo constantemente. Estudantes vêm de 
todos os ambientes e lugares do mundo; há ligações 
bem estabelecidas com as comunidades indianas e 
birmanesas do Reino Unido. Cursos longos de 20 e 
30 dias, que permitem meditadores estabelecidos na 
técnica aprofundar sua prática, têm sido oferecidos 
desde 1996. O corpo de servidores continua se multi-
plicando, e mais e mais pessoas do Reino Unido e 
outros lugares se oferecem para participar na difusão 
da Vipassana. Grupos regionais de meditadores ―  
por exemplo, em Londres e no leste da Inglaterra ―  
estão gradualmente ganhando força. Há a perspectiva 
realista de novos centros no Reino Unido eventual-
mente serem fundados. 

Servindo por um período longo 

“Os dias aqui são cheios de coisas que de fora podem 
parecer bobas e sem graça, mas que dão prazer quando 
feitas de uma maneira menos egoísta do que estou 
acostumado. A prática de servir e dar de alguma forma 
não é humilhante quando todos estão igualmente empe-
nhados. O centro está voltado para a experiência da 
mudança. Essa noite, há quatro de nós aqui, amanhã às 
seis horas da tarde serão duas, e na próxima semana 
serão cem. Mas a vida segue de um modo muito firme. Nós 
meditamos três vezes por dia, o que significa que é difícil 
ficar estressado por muito tempo. O que não quer dizer 
que não haja dificuldades ou diferenças, mas elas 
parecem se resolver de uma maneira atenta e repleta de 
consideração.” 

A influência do centro está se espalhando com a 
chegada de mais e mais meditadores para viver na 
área. Motivados a integrar Vipassana na sua vida fa-
miliar e a servir da maneira que as circunstâncias 
permitirem, eles acham casas e trabalho por perto, se 
integram ativamente na comunidade local e, assim, se 
tornam instrumentos de Dhamma na sua convivência 
diária com as pessoas. 

Ponto turístico local  

“Vivendo e trabalhando perto de Dhamma Dipa, eu vejo 
com meus próprios olhos como sua presença está 
permeando a região. O centro era um recém-chegado há 
15 anos. Agora é um morador estabelecido. Eu, muitas 
vezes, quando dirijo pela estrada mais próxima em meio à 
minha atribulada vida cotidiana, ganho inspiração ao ver 
à distância a silhueta imponente da sala de meditação se 
erguendo firme e graciosa em meio aos campos, forte e 
quieta como uma pedra de sabedoria.” 
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Mesmo a comunidade de 
não-meditadores dos arre-
dores está começando a 
considerar Dhamma Dipa 
como um lugar de apoio à 
comunidade. Famílias e 
escolas locais anseiam por 
trazer suas crianças para 
cursos, e estão genuina-
mente interessadas em sa-
ber mais sobre o que acon-
tece no centro. Eventos 
regulares abertos à comu-
nidade encorajam pessoas 
a vir e ver por elas mes-
mas. O centro está se tor-
nando cada vez mais inte-
grado à sociedade ao redor na medida em que um 
fluxo pequeno, mas contínuo de pessoas das cidades 
e povoados locais participa de cursos. Um exemplo é 
o motorista de ônibus que estava curioso para ver 
aonde todas as pessoas que saltavam no ponto de 
ônibus local estavam indo, e desde então participou 
de vários cursos. Um aluno antigo, no último trecho 
de sua viagem da Suíça, ficou maravilhado quando, 
ao entrar no ônibus e entregar o bilhete para o 
motorista, foi saudado com “Indo para Dhamma 
Dipa, não é? Eu fiz um curso lá.” 

Cursos para crianças em escolas locais 

“Os professores de Vipassana responsáveis  pelo centro 
são ambos professores primários. O diretor de uma escola 
deu permissão para crianças interessadas em vir a um 
curso de dois dias em dois dias letivos. Nenhuma das 
crianças vinha de família de meditadores. Elas tinham 
participado de sessões curtas de Anapana na escola, mas 
eram basicamente novas na meditação. Eu fui o gerente 
masculino do primeiro pequeno curso com mais ou menos 
13 crianças, com idades entre 8 e 11 anos. Durante duas 
das sessões, elas tiveram a opção de permanecer um 
pouco mais para meditar. Eu fiquei perplexo durante uma 
dessas sessões: todos elas escolheram ficar lá, algo que 
geralmente apenas poucos fazem. Algumas semanas 
depois do curso, um outro servidor e eu fomos a uma 
escola perto dali para a meditação diária de 10 minutos 

na sala do diretor. Depois 
da meditação, seu professor 
perguntou às crianças quem 
havia se beneficiado com a 
técnica. Uma porção de 
mãos se ergueram e muitos 
fizeram relatos concretos de 
como as coisas haviam me-
lhorado para eles por causa 
da meditação ―  melhores 
relações com a família, me-
lhor concentração nas aulas 
e assim por diante.” 

Dhamma Dipa foi e con-
tinua fazendo jus ao nome 
conferido por Goenkaji 
naquela primeira visita 

em 1991. Se mantém como uma ilha de paz e 
tranqüilidade, brilhando como um farol, espalhando 
sabedoria e chamando mais e mais pessoas que 
sofrem a vir e provar os frutos da prática. 

O santuário 

“Desde 1994, quando eu sentei meu primeiro curso em 
Dhamma Dipa, eu vi o centro se desenvolver e crescer; e 
eu cresci e me desenvolvi com ele. Não foi fácil, mas eu 
estava acostumada a ser uma estranha na multidão. Eu 
era uma negra solitária em um ambiente estranho. Muito 
não-africano! Às vezes, eu sentia que não fazia parte, que 
era uma forasteira, perguntava a mim mesma o que fazia 
lá, o que procurava. Mas mesmo assim eu ia a Dhamma 
Dipa, especialmente nos momentos difíceis, para en-
contrar refúgio. Muitas vezes, eu desejei que mais negros 
encontrassem esse santuário e recebessem os benefícios 
que eu recebi, que se tornasse parte de uma comunidade 
solidária; que aprendessem a dar e a receber.” 

À medida que a vida fica dura e difícil, é bom saber que 
existe um lugar para onde se retirar e aprender a lidar 
com a vida calmamente e em paz, enquanto se é cuidado 
por uma comunidade amorosa e altruísta. Da minha parte, 
participei de cursos para adultos e crianças, plantei árvo-
res, me envolvi com trabalho de construção, manutenção e 
gerenciamento do centro. Dhamma Dipa se tornou meu 
lar, meu santuário; e ao se desenvolver e crescer, espero 
que eu continue a me desenvolver e crescer com ele.” 

 
“Tenho certeza de que logo este centro se tornará um exemplo brilhante para outros, 
um pouco porque a atmosfera ao redor é tão boa, um pouco porque vocês têm alunos 
dedicados que dão sua vida, seu tempo, sua energia, com metta, com amor. Dhamma 
se espalhará e deve se espalhar. Este centro estará servindo gente dessa ilha não só 
agora, mas por gerações. Vocês estão somente assentando a pedra fundamental de 
Dhamma para as gerações que virão. Tenham metta pelas gerações futuras, tenham 
metta pelos alunos que virão e que todos vocês ganhem mérito, que seu parami 
cresça para que logo vocês atinjam o objetivo final da total liberação.” 

                                    —S.N. Goenka durante sua primeira visita a Dhamma Dipa em 1991 
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Gratidão ao Sri Lanka 
Em maio de 2006, Goenkaji visitou o Sri Lanka. 
Viajando com um grupo numeroso de alunos antigos, 
inaugurou um novo Centro de Vipassana, Dhamma 
Sobha. Também encontrou-se com representantes do 
governo e fez paradas em sítios de peregrinação 
nesta antiga ilha de Dhamma, além de proferir 
palestras, reunir-se com professores-assistentes e 
membros da Associação Vipassana, e inspirar as 
pessoas do Sri Lanka a retomar a meditação 
Vipassana. A seguir extratos de suas palestras 
durante esta visita. 

O Sri Lanka teve um papel fundamental na pre-
servação do Dhamma de Buda através do  milênio. 
Depois que a Índia perdeu o verdadeiro Dhamma, 
Myannar e Sri Lanka se apoiaram ao longo dos sé-
culos para preservar a pureza de Dhamma e Vinaya, 
a disciplina. Esse esforço assegurou que o ensina-
mento de Buda estivesse disponível hoje para o mun-
do em sua forma mais pura. 

Quando penso em Sri Lanka, meu coração se enche 
de gratidão. O Sri Lanka realizou o Quarto Conselho 
Budista e se transformou em um elo importante na 
preservação das palavras de Buda, porque foi aqui 
que o ensinamento foi registrado por escrito. Isso 
assegurou que as palavras de Buda permanecessem 
acessíveis às gerações futuras em sua pureza primi-
tiva. Pariyatti (o aspecto teórico de Dhamma) é tão 
importante para manter a pureza de Patipatti (o 
aspecto prático de Dhamma). É chegado a hora do 
aspecto prático do Dhamma de Buda surgir outra vez 
com a ajuda de Vipassana. 

Costumava haver uma ligação próxima entre a 
comunidade de praticantes de Dhamma no sul da 
Índia e no Sri Lanka. Agora este relacionamento mu-
tuamente benéfico deve ser renovado. Na verdade, 
aqueles que praticam o ensinamento de Buda são 
como um oceano, onde os vários rios se juntam para 
formar um só. Os povos de todas as raças e nacio-
nalidades encontram conforto no Dhamma universal, 
o Dhamma verdadeiro, o bom Dhamma, que os une 
em harmonia. Não há lugar para divisionismos no 
ensinamento sublime de Buda. 

Agora o Sri Lanka viverá um período de entusiasmo 
renovado pelo Dhamma. Isso me traz confiança de 
que o país tem um futuro próspero e pacífico. 
Centros de Dhamma, como este que estamos inau-
gurando, foram feitos para desempenhar um impor-
tante papel na difusão do ensinamento universal de 
Buda e para trazer paz e felicidade para todas as 
pessoas desta grande nação.” 

Seja uma pessoa leiga ou um monge, caminhar na 
trilha de Dhamma significa praticar Vipassana, prati-

car sila, samadhi, pañña. Esta é a essência dos ensi-
namentos dos Budas. 

Se alguém é desrespeitoso com outras tradições, essa 
pessoa começa a prejudicar a sua própria tradição. 
Devem-se observar escrupulosamente os princípios 
de sua própria tradição durante as atividades de 
Vipassana, nos centros e fora destes, mas isso não 
impossibilita o respeito a outras tradições. Como o 
imperador Asoka escreveu em seus editais: 

“Não se deve honrar somente a sua própria religião e 
condenar as outras crenças. Em vez disso, deve-se 
honrar outras religiões por muitos motivos. Ao fazer 
isso, se está ajudando a própria religião a crescer, e 
também servindo à religião de outros. Agindo ao 
contrário, se estará enterrando a própria religião e 
prejudicando as outras religiões também. Alguém que 
honra a própria religião e condena as outras, age sem 
devoção à sua religião, pensando, ‘eu glorificarei 
minha religião’, mas suas ações ferem gravemente sua 
própria religião.”   

 
Que todos os seres sejam felizes, estejam em paz e se 
libertem! 

 
Perguntas e Respostas,  

com Goenkaji 
 
Como conseguimos nos libertar da raiva? 

Com a prática de Vipassana! Um aluno de Vipassana 
observa a respiração ou as sensações corporais 
provocadas quando ele sente raiva. Essa observação é 
feita com equanimidade, sem reação. A raiva rapi-
damente se torna mais fraca e desaparece. Por meio 
da prática contínua de Vipassana, muda-se o hábito 
mental de se reagir com raiva. 
 
Por que se diz que seus ensinamentos são "da 
tradição de Sayagyi U Ba Khin"? Ele inaugurou uma 
tradição budista? 

Ele sempre se referiu à tradição do Buda, aquela que 
foi passada para o Myanmar e mantida por três 
gerações de professores de quem sempre falamos: 
Ledi Sayadaw, seu discípulo Saya Thetgyi e, final-
mente, U Ba Khin. Utilizamos a expressão "da 
tradição de U Ba Khin" porque ele foi o professor 
que me ensinou o Vipassana, e era bastante conhe-
cido no seu país, mas isso não quer dizer que ele 
tenha inventado essa técnica. Trata-se de uma técnica 
antiga, que ele ensinou de maneira moderna. 
 
Qual o efeito de Vipassana sobre os chakras ? 

Os chakras são centros nervosos na medula espinhal. 
O Vipassana nos leva a um estágio em que podemos 
sentir a atividade de cada átomo do corpo. Os 
chakras são apenas parte disso. Essa atividade pode 
ser experimentada no corpo todo. 
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Há algum problema em desejar a iluminação? 

Você nunca se iluminará se o desejar. A iluminação 
simplesmente acontece. Se você a desejar, estará 
andando na direção oposta. Não se deve desejar 
nenhum resultado específico com a meditação. O 
resultado vem naturalmente. Se você começar a 
sentir desejo “Eu devo atingir o nibbana, eu devo 
atingir o nibbana”, você estará indo na direção oposta 
ao nibbana. Nibbana é um estado livre de desejo, e 
você pretende atingir esse estágio com avidez? 
Impossível! ♦ 

Notícias Internacionais 

Primeiro Centro de Vipassana 
 em Kerala, Sul da Índia 

 
Um terreno de dois hectares foi adquirido na Vila de 
Cherianad, distrito de Chengannur Taluka, Alleppey, 
para a construção de um novo centro de Vipassana 
em Kerala. O centro ganhou o nome de Dhamma 
Ketana (“Sinal de Dhamma”). Localizado a 8 km da 
estação ferroviária de Chengannur e a aproxima-
damente quatro horas dos aeroportos de  Trivandrum 
e Kochi, o centro é servido por boas estradas. 

Novo Centro de Vipassana 
 em Indore, na Índia Central 

O Centro Vipassana Indore, Dhamma Malva, está 
sendo construído em Vila de Jambudi Hapsi, na 
estrada de Hatod, oposta à Gommatgiri, perto de 
Pitru Hill, a aproximadamente 6 km do aeroporto 
Indore. 

Novo Centro de Vipassana 
 no Japão 

Em maio de 2006, a Associação Vipassana do Japão 
comprou um antigo campo de beisebol perto de 
Tóquio. Com 16.500 m², o terreno está magni-
ficamente localizado numa plataforma elevada, rode-
ada por arrozais, completamente isolado da vida 
atribulada da cidade mais próxima, mas a apenas 90 
minutos de viagem de carro ou de trem do centro de 
Tóquio, o que potencializa de forma vital a difusão 
do Dhamma no Japão.  
 
Goenkaji chamou este novo centro de Dhammadicca 
– “Sol do Dhamma”, um nome apropriado para um 
centro na Terra do Sol Nascente. O primeiro centro 
no Japão, localizado no município de Kyoto, foi 
chamado de Dhamma Bhanu – “Raios da Manhã do 
Sol de Dhamma”. 

Alunos antigos começaram a fazer visitas semanais 
ao centro para limpar e ajudar na preparação do ter-
reno e para sentar juntos e meditar numa antiga 

cabana. Cursos mensais de 1 dia também vêm acon-
tecendo no centro de Tóquio para ajudar a despertar a 
consciência e o apoio entre os alunos antigos da 
região.  Aproximadamente, 50 alunos têm participa-
do de cada curso.  

Para mais informações, visite 
www.jp.dhamma.org/os/English/home-e.html. 
 

Novo Centro de Vipassana 
 na Itália 

Depois de oito anos em um local alugado, os ita-
lianos encontraram um lugar permanente para o 
Centro de Vipassana italiano, atualmente chamado 
Dhamma Atala. A nova localização fica nas 
montanhas toscanas, na província de Florença. O 
local é muito calmo e com muito verde, e é de fácil 
acesso por transportes públicos. 
 
Na propriedade, há uma grande vila e outra cons-
trução menor bem próxima, rodeadas por um lindo 
parque com 8.000 m². O parque é cercado por 20 
hectares de terra agrícola, onde existem duas antigas 
casas tradicionais de fazenda. Há um potencial exce-
lente para uma futura expansão do centro. 
 
A Associação Vipassana da Itália iniciou negoci-
ações para a compra da propriedade. Se tudo 
acontecer conforme o planejado, o grupo prevê 
começar a marcar os cursos para o novo centro no 
verão de 2007. O preço da propriedade é de 1 milhão 
de euros. E o custo para restaurar e edificar novas 
instalações na propriedade está estimado em mais 1 
milhão de euros. 
 

 
 
 
 
Para maiores informações sobre o desenvolvimento do local e 
para oferecer apoio financeiro, contate: servizio@vipassana.it  
 
Para atualizações sobre o progresso da compra e a mudança do 
novo Centro, visite: www.atala.dhamma.org/newcenter 
(oldstudent, behappy) 
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Primeiros Cursos em Sumatra, 
Indonésia 

Sumatra é uma grande ilha a oeste da Indonésia, com 
2.000 km de extensão, situada bem na linha do 
equador. O primeiro curso foi realizado numa região 
mais ao norte, na cidade de Medan, em junho de 
2006. Participaram 35 alunos. Entre os participantes, 
estava uma freira de uma instituição católica local. O 
segundo curso foi realizado menos de um mês 
depois, perto da cidade de Palembang ao sul de 
Sumatra, também num acampamento católico. Os 
alunos antigos que vivem na região prepararam o 
lugar. Estiveram presentes no curso 38 alunos em 
tempo integral. Novos comitês foram estabelecidos 
em ambos os lugares para planejar e preparar futuros 
cursos. 

Para ambos os cursos em Sumatra, uma equipe de 
alunos antigos voou da ilha vizinha de Java para 
servir. 

 

O centro indonesiano Dhamma Java, nas belas mon-
tanhas ao sul de Jakarta, está em funcionamento des-
de 2003.  Construções recentes incluem 20 quartos 
individuais com banheiros anexos;  os grandes dor-
mitórios estão sendo transformados em quartos 
menores. 
 

Expansão Planejada  
para Dhamma Pajjota, Bélgica 

Será iniciado em outubro, em Dhamma Pajjota, na 
Bélgica, a construção do novo sala de meditação e do 
complexo de celas. Essa é a primeira fase da ex-
pansão do centro. A sala quando pronta irá aco-
modar 150 alunos e estará ligada a 48 celas indi-
viduais de meditação. O custo total da construção da 
nova sala e conjunto de celas está estimado em 
430.000 euros. 

Se tudo correr de acordo com o planejado, a nova 
sala de meditação será inaugurada em janeiro de 
2007 com um curso de 3 dias para alunos antigos. 

Um construtor local foi escolhido, e o acordo 
permitiu que antigos alunos treinados participem do 
trabalho. Contribuir para a construção da sala de 
meditação é uma bela oportunidade de doar serviço 
ao Dhamma. Alunos antigos com experiência em 
construções gerais que puderem ajudar por poucas 
semanas, desde já estão convidados a doar serviço ao 
Dhamma dessa forma. 
 

 
Projeto arquitetônico da nova sala de meditação, e 

conjunto de celas de meditação. 
 

Para mais informações, ou para se registrar como um servidor de 
Dhamma durante o período da construção entre outubro e o final 
de dezembro de 2006, ou para oferecer apoio financeiro, por 
favor contatar Dhamma Pajjota pelo e-mail:  
dhamma-service@pajjota.dhamma.org  
 

Primeiro Curso de Vipassana 
 na República Tcheca 

 
O primeiro curso de Vipassana a ser realizado na 
República Tcheca foi programado para 21 de dezem-
bro a 1 de janeiro. O curso se realizará em Zihle, a 
oeste da Boêmia, entre Carlsbad e Pilsen. Será ofe-
recido em Inglês, tcheco e alemão. Para mais infor-
mações, escreva para: 

dentro da área da República Tcheca: nemanska@email.cz  
de outros locais: ismetscherdel@web.de 
 

Expansão do Dhamma Mahavana, 
Califórnia, Estados Unidos 

 
Em 3 de julho, Dhamma Mahavana recebeu permis-
são para construir um novo refeitório masculino com 
80 novos lugares, próximo ao atual refeitório 
feminino. A fundação teve início poucos dias depois, 
e espera-se que a construção esteja finalizada no final 
do outono ou no início do inverno. O refeitório será 
temporariamente usado para meditações durante a 
construção da pagoda. 
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Conferência do Conselho 
 de Vipassana nas Prisões 

 
O Conselho de Vipassana na Prisão da América do 
Norte realizou sua primeira conferência anual nos 
dias 15 e 16 de julho, nos escritórios da Livraria 
Pariyatti em Onalaska, Washington. O objetivo foi 
inspirar, informar e estimular o programa de Vipas-
sana nas prisões a alcançar várias outras regiões fora 
da América do Norte. O encontro foi assistido por 
grupos e membros dirigentes de outras associações 
de Vipassana vindos de diferentes partes dos Estados 
Unidos e Canadá, bem como por representantes do 
programa nas prisões do México e de um programa 
em perspectiva em Israel. Os participantes apren-
deram como conduzir um trabalho no local e foram 
instruídos sobre as diferentes particularidades dos 
cursos de Vipassana nas prisões, comparados com 
aqueles realizados nos centros de Vipassana. 
 
O Conselho de Vipassana na Prisão está autorizado a 
aceitar donativos dos alunos antigos bem como de 
não-meditadores. Contato: K_Hank@msn.com  
 
Para maiores informações sobre os Programas de Vipassana nas 

Prisões ao redor do mundo, visite: www.prison.dhamma.org  ♦ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Memória 
 
 
 
Sra. Toni O'Hare, Professora-assistente sênior em  
Victoria, British Columbia, Canadá, faleceu em paz 
no dia 9 de julho de 2006. 

Que ela esteja feliz, em paz e livre! 

Novas Nomeações e 
Responsabilidades 

Acaryas Regionais 

Sr. John & Sra. Joanna Luxford, Reino Unido. 
Para servirem nos países europeus, incluindo 
treinamento de professores-assistentes (ATs) nesta 
região 

Acaryas   

Sra. Damayanthi Ratwatte  
Para servir em Dhamma Kūta e no Sri Lanka 

Responsabilidades Adicionais: 
Bhikkhu Acarya 
Ven. Bhikkhu Uduwana Ratanapala , Sri 
Lanka 
Para servir em Dhamma Sobha e no Sri Lanka  

Responsabilidades Adicionais:  

Acaryas 

Sr. Gopal Sharan & Sra. Pushpa Singh, 
Lucknow, Índia 

Para servirem em Dhamma Licchavi (Vaishali), 
Dhamma Bodhi (Bodh Gaya) e outras atividades 
Vipassana em Bihar, assim como em Dhamma Lakkhana 
(Lucknow) e em Dhamma Suvatthi (Sravasti) 

Professores-Assistentes Seniores 

1. Sr. K. Ravi Kumar Reddy, Eluru, Índia 
2. Sra. S. Saraswati Reddy, Hyderabad, Índia 
3. Sr. Paul Topham, Reino Unido 
4. Sr. Kenneth Truedsson, Suécia  
5 & 6. Sr. Roy Menezes and Sra. Suleka 
Puswella, Estados Unidos.  
Para prestar assistência ao Ven. Ratanapala e a 
Sra Damayanthi Ratwatte no Sri Lanka, e para 
prestar assistência ao Sr. John & Sra. Gail Beary 
em Dhamma Vaddhana (Califórnia, EUA) 

7. U Thein Aung, Myanmar 
Para servir em cursos para monges em 
Myanmar 

Professores-assistentes 

1. Sr. Mahendra Kolte, Dhamma Giri, Índia 

2. Sr. Nivrutti Patil, Kolhapur, Índia 

3. Sra. Macarena Infante, Chile 

4. Sra. Eva Dieterman, Holanda 

5. Sr. Bikram Dandiya, Igatpuri, Índia  


