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— Dhammapada XII (160) 
Novo Centro para Cursos

portante projeto novo está em andamento na 
a: a construção do primeiro centro para cursos 
s no Ocidente.  

ma é como um oceano”, diz Goenkaji. “À 
a que você avança, ele se torna mais e mais 

ndo.” Todo curso de Vipassana é uma 
nidade para se ir mais fundo, não importa 

os dias dure. Mas para meditadores que estão 
estabelecidos na prática, um curso longo os 
ta a trabalhar com mais seriedade e a entender 
sana com maior profundidade. 

 a razão de um curso longo ter sido organizado 
s meses após a abertura do primeiro centro de 
kaji, Dhamma Giri, em 1976. Apesar de ter sido 
xperiência muito valiosa, logo ficou claro que 
nos devem ser selecionados com cuidado para 
tir se beneficiem de um curso longo; e que 
m necessitam de acomodação e facilidades 
editação que lhes permitam viver e trabalhar 

lamento. 

o passar dos anos, sucessivos projetos de 
ução criaram numerosos quartos privativos e 
de meditação em Dhamma Giri, e muitos 

s de 30 dias e mais longos foram realizados. 
 assim, em 2000, Goenkaji decidiu que um 
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passana  News le t te r                                       
o é o mestre do ego.  
m mais pode ser esse mestre?  
 o ego inteiramente dominado, se atinge o 

lime refúgio, muito difícil alcançar. 
 Longos na Europa 

 
entro independente deveria ser construído nas 
roximidades de Dhamma Giri, exclusivamente para 
ursos de longa duração. Foi assim que Dhamma 
apovana passou a existir. 

esde então, esse centro sediou muitos cursos longos 
ara pessoas do mundo inteiro. Aqueles que vieram a 
hamma Tapovana aprenderam o quão valioso é 
editar em uma atmosfera tão calma e tranqüila, com 

acilidades tão primorosas. Milhares de pessoas vêm 
 Dhamma Tapovana todos os anos. Mas para muitos 
editadores uma viagem dessas é impossível por 

azões médicas, financeiras ou por outras razões. 
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Para servi-los, cursos longos têm sido organizados 
durante anos em centros de países do Ocidente, entre 
os quais Grã-Bretanha, França, Espanha e dos 
Estados Unidos. Essas são oportunidades maravi-
lhosas para meditadores locais. Ao mesmo tempo, 
criam certas dificuldades: podem interferir no 
programa de cursos de dez dias que estão abertos 
para alunos novos e exigem 
de um investimento conside-
rável em infra-estrutura. 

Por estas razões, Goenkaji 
tem encorajado meditadores 
na Europa a desenvolver um 
local único para esses cur-
sos. Isso permitiria que os 
diferentes centros cumpris-
sem o seu papel de oferecer 
cursos de dez dias sem 
interrupção, e seria um jeito 
mais econômico para prover 
a infra-estrutura e o ambie-
nte necessários para cursos 
longos. O centro também 
poderia ser usado para even-
tos especiais como os cursos 
para executivos.  

Em 2004, foi solicitado a todos os centros europeus 
que avaliassem a possibilidade de transformar seu 
local em um centro para cursos longos ou de 
construir tal infra-estrutura próximo à já existente.  

Em uma reunião em abril de 2006, os assistentes de 
professores da Europa examinaram as propostas e 
chegaram a um consenso em favor de desenvolver 
uma nova infra-estrutura na Alemanha, ao lado do 
centro Dhamma Dvara. 

Foi uma excelente escolha para um centro de cursos 
longos: 

 O ambiente é silencioso 

 É localizado no meio da Europa 

 Conta com um forte apoio do conselho de 
servidores local e do próprio centro 

 Os custos de construção são mais baratos naquela 
parte da Europa. 

O centro será um projeto que envolverá toda a 
Europa. O planejamento inicial está agora muito 
avançado e os planos de construção foram concluídos 
e aprovados por Goenkaji. 

A intenção é preparar a infra-estrutura para 50 
alunos, aumentando-a mais tarde para 100. O 
desenho do local cumpre os objetivos de forma 
econômica e eficiente, dividindo certas facilidades 
com Dhamma Dvara ─ a cozinha, por exemplo.   

Inicialmente, o centro será mantido com a dana de 
estudantes e com empréstimos, e também com 
contribuições de centros já estabelecidos da Europa. 
Por fim, a infra-estrutura será auto-suficiente por 
meio da dana dos cursos longos. 

O fórum europeu de centros de cursos longos 
(ELCCF)  foi criado para facilitar o desenvolvimento 

deste centro. O centro para cursos longos será 
desenvolvido e administrado por meditadores da 
Alemanha e da Europa, que trabalharão sob os 
cuidados do conselho de servidores de Dhamma 
Dvara. O conselho do ELCC é formado por 12 
alunos antigos e assistentes de professores. 

O comitê de construção concluiu o plano principal do 
local. Tão logo a permissão seja dada e outros 
procedimentos legais sejam completados, a constru-
ção terá início, esperamos, no outono de 2007.  

Outros comitês também se formaram no ano passado. 
O comitê de finanças está procurando meios para 
estudantes antigos darem doações ou fazerem em-
préstimos de qualquer lugar da Europa. O comitê de 
divulgação interna vai compartilhar informações 
sobre o centro para cursos longos com toda a 
comunidade de Dhamma.   

Esta é uma oportunidade realmente inspiradora para 
meditadores da Europa, e além, trabalharem juntos 
para Dhamma. Alunos antigos que estejam interes-
sados em participar deste projeto devem escrever 
para elcc-info@eu.region.dhamma.org 

Mais informações 

Um website dedicado ao ELCC foi criado no endereço 
www.eu.region.dhamma.org/os  
 
nome de usuário: oldstudent    
senha: behappy   
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Informações atualizadas sobre este projeto serão colocadas 
regularmente nesse site, incluindo as atas de reuniões do 
conselho ELCC. Caso você tenha alguma pergunta por 
favor escreva para elcc-info@eu.region.dhamma.org 

Existem várias formas de apoiar o desenvolvimento do 
centro para cursos longos: oferecendo ajuda para os 
comitês, ajuda física com construção, empréstimos (sem 
juros ou com juros baixos), ou dana. Se você deseja dar 
assistência em qualquer um destes meios, por favor 
contate: elcc-info@eu.region.dhamma.org ou 
elcc-finances@eu.region.dhamma.org 

Que todos os seres que estão meditando agora e 

que todos os que virão e meditarão no futuro 

sejam felizes. 

Que todos os seres se beneficiem. Que todos os 

seres sejam libertos. ♦  

 

 

 

A Roda de Dhamma Gira 
 na Ancestral Terra do Irã  

Foi adquirido em julho pelo Conselho de Servidores 
Iraniano o local para cursos no Irã, que vinha sendo 
alugado nos últimos dois anos. Goenkaji deu ao novo 
centro o nome de Dhamma Iran. 

Dhamma Iran está situado em Mehrshahr, a 40 km 
de Teerã, com fácil acesso de ônibus e metrô. A 
edificação tem nove quartos, e pode acomodar 
aproximadamente 36 estudantes em cada curso. O 
número de candidatos para os cursos é geralmente 
bem elevado e Dhamma Iran costuma ter com sua 
capacidade esgotada tanto para homens quanto para 
mulheres. 

A compra foi possível graças principalmente às 
doações e empréstimos de alunos iranianos. A 
quantia total emprestada é de U$150.000 dos quais 
U$40.000 pagarão juros de 20%. 

A primeira conversa no Irã sobre a Meditação 
Vipassana ocorreu em 1994. Nos três anos seguintes, 
uma quantidade de alunos iranianos foi a Dhamma 
Giri, na Índia, para participar dos cursos de Vipas-
sana. Em 1998, um grupo de meditadores iranianos, 
incluindo um professor assistente nomeado por 
Goenkaji, encontrou-se em Teerã para iniciar o pla-

nejamento dos cursos a serem organizados no Irã. Em 
agosto de 1999, o primeiro curso de Vipassana foi 
realizado ainda sem o centro. Outros cinco cursos 
aconteceram no entorno de Teerã, nesse ano. Estes 
cursos, com grupos de um só gênero, alternavam 
entre participantes masculinos e femininos. 

Antes de 2004, 35 cursos foram organizados ainda 
sem o centro, antes de se mudar para o local que viria 
a ser o Centro de Meditação Vipassana permanente 
do Irã. Desde então, 42 cursos de 10 dias acontece-
ram neste local. Adicionalmente, houve três cursos 
de Satipatthana, e muitos cursos de um dia, de três 
dias e cursos para crianças. A maioria dos cursos é 
para grupos exclusivamente ou masculinos ou 
femininos. Os cursos para crianças receberam a 
aprovação entusiasmada dos pais e das crianças; até o 
momento, mais de 40 cursos de 1 dia foram organi-
zados para crianças neste local.  

A inclinação espiritual do povo iraniano, preparou-os 
para darem boas-vindas calorosas ao Dhamma. O 
efeito positivo da Meditação Vipassana nos medita-
dores, individualmente e em seus relacionamentos 
com a família e a sociedade, bem como a alegria e 
felicidade que eles têm ao conseguir usá-la em seu 
dia a dia, aumenta a atração das pessoas pela técnica. 
Em conseqüência disso, o número de candidatos au-
menta a cada curso.  
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Os iranianos têm aceitado Vipassana entusiastica-
mente, como se esperassem por isso, de todo coração, 
há muito tempo. Vipassana começou no Irã em 1999, 
com 14 participantes no primeiro curso. 

Agora, em 2006, os cursos regulares de 36 estudantes 
estão completamente cheios. Meditações em grupo 
são realizadas regularmente em Teerã, bem como em 
outras cidades tais como Shiraz e Kerman. Seis livros 
publicados pelo Instituto de Pesquisa de Vipassana 
foram traduzidos para o farsi e estão disponíveis no 
Irã. Estes incluem: A Arte de Viver [publicado também 
em português], Discourse Summaries, The Gracious 
Flow of Dhamma, Vipassana Health and Addiction, 
Healing the Healer, e Come People of the World. 
Adicionalmente, foram publicados artigos sobre 
Meditação Vipassana em alguns dos principais jor-
nais em farsi. 

No Irã, a meditação Vipassana se expandiu primeiro 
por meio da palavra falada, mas ainda há muito 
trabalho a fazer para informar as pessoas sobre 
Vipassana e a Arte de Viver, o que os ajudará a viver 
mais felizes, com prosperidade e bem estar; e isso 
certamente complementará e reforçará seus valores 
morais tradicionais.  
Para mais informações sobre o novo centro ou Vipassana 
no Irã, escreva para:  
trust@iran.dhamma.org ou info@iran.dhamma.org  

Na América do Norte: mersedeh.sabbagh@gmail.com   

Que todos os seres sejam felizes, estejam em paz e 
livres. ♦  
 

Perguntas e Respostas,  
com Goenkaji 

Quantas vezes uma pessoa pode participar de 
um curso de Vipassana?  
Isso depende, mas eu lhe diria que participe de um 
curso de 10 dias, e veja por você mesmo como isso 
lhe ajudou. Se você achar que pode aplicar isso na 
sua vida, muito bem. Mais tarde, vá para outro curso 
de 10 dias. Mas o principal, não é apenas ir para os 
cursos de 10 dias e sim usar a técnica na sua vida. Se 
Vipassana estiver se manifestando em seu dia a dia, 
então você está praticando correta-mente. Caso 
contrário, ir apenas aos cursos não o ajudará.  

Vipassana cura o corpo físico? 
Sim, como uma conseqüência. Muitas doenças psi-
cossomáticas desaparecem naturalmente quando as 
tensões mentais são dissolvidas. Se a mente está 
agitada, as doenças físicas indubitavelmente se de-
senvolvem. Quando a mente se torna calma e pura, as 
doenças desaparecem automaticamente. Mas se você 
fizer da cura da doença física o seu objetivo para 

 
m
outra. Eu descobri que as pessoas que fazem um 
curso com o objetivo de curar uma doença física, têm 
sua atenção fixada unicamente em sua doença 
durante todo o curso: “Hoje, isso está melhor? Não, 
não está melhor... Hoje, isso está progredindo? Não, 
não está progredindo!”. Desperdiçam todos os 10 
dias desta maneira. Mas se a intenção for purificar a 
mente, então muitas doenças automaticamente irão 
embora, como resultado da meditação.  

Por que as pessoas nos causam sofrim

praticar Vipassana, em vez de purificação da sua  

ente, você não conseguirá nem uma coisa nem 

ento?  
usa 

O sofrimento não é uma parte natural da vida? 

, que 

mente. ♦  

Ninguém causa sofrimento para você. Você ca
sofrimento para você mesmo, gerando tensões na 
mente. Se você sabe como não fazer isto, torna-se 
fácil permanecer calmo e feliz em todas as situações.  

Por que nós devemos tentar escapar dele? 
Nós tornamo-nos tão envolvidos no sofrimento
ficar livre dele parece-nos não ser natural. Mas 
quando você experimenta a felicidade real da pureza 
mental, você saberá que este é o estado natural da 
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Notícias Internacionais 
 

Inauguração da Cúpula  
da Global Pagoda  

Em 29 de outubro deste ano realizou-se na Global 
Pagoda, ao norte de Mumbai (antiga Bombaim), a 
cerimônia de inauguração da recém-construída 
cúpula da estupa principal. Compareceram ao evento 
os principais monges veneráveis de Myanmar (antiga 
Birmânia), e convidados da Índia e de muitos outros 
países. Aproximadamente 15.000 visitantes da Índia 
e do mundo todo estiveram presentes para teste-
munhar essa auspiciosa ocasião. A cerimônia envol-
veu a colocação da última pedra angular no topo da 
cúpula e da veneração das relíquias de Buda em uma 
pequena câmara acima da pedra angular. As relíquias 
foram doadas à Fundação Global Pagoda pela 
Sociedade Mahabodhi. 

Informações adicionais, incluindo um vídeo da cerimônia 
de inauguração, podem ser encontradas em 
www.globalpagoda.org  

Um documentário sobre a Global Pagoda e sua construção 
está disponível online em 
http://video.google.com/videoplay?docid=2130241426718
775468&hl=en  

Publicado o livro  
The Gem Set in Gold 

Por muitos anos, meditadores 
perguntaram o significado das 
palavras dos cânticos de 
Goenkaji durante os cursos de 
10 dias. Os cânticos estão em 
Pali e Hindi. Em Pali têm 
origem nas palavras tradicio-
nais de Buda e em Hindi, nas 
composições inspiradoras do 
próprio Goenkaji. O livro The 

Gem Set in Gold é uma compilação completa dessas 
palavras de Dhamma, com suas traduções para o 
inglês.  
Para mais informações sobre The Gem Set in Gold, visite 
www.pariyatti.com   

Raridades da Pariyatti 

A Pariyatti.org anunciou recentemente o novo site 
Treasures of Pariyatti, com o propósito de recriar e 
disseminar os modernos textos clássicos relacionados 
com o ensinamento de Buda. A maioria desses 
trabalhos dos séculos 19 e 20 estão esgotados ou 
estão quase em risco de extinção pela devastação do 
tempo. A idéia da Pariyatti é preservar esses traba-
lhos para as gerações atuais e futuras de buscadores, 
que encontrarão verdades inestimáveis em suas 
páginas.  

As ofertas iniciais do site são as reedições em 
formato eletrônico de vários dos números de Light of 
Dhamma, uma revista trimestral que foi publicada na 
antiga Birmânia antes, durante e depois do período 
do 6º Conselho Budista (Chattha Sangayana), de 
1952 a 1963. Há varias edições em elaboração que 
serão publicadas no site tão logo estejam disponíveis. 
Além disso, edições de Light of Buddha, uma 
publicação mensal de cerca do mesmo período, 
também estão sendo fotocopiadas e serão publicadas 
no site em futuro próximo.  
O endereço do novo site é www.pariyatti.org/treasures 

O Planejamento do Centro 
 da Ilha de Vancouver 

Em 2 de agosto de 2006, foi comprado um terreno 
para um novo centro na Ilha de Vancouver. O terreno 
tem  52 hectares de floresta em declive suave voltado 
para o sul, na British Columbia, Canadá. O centro em 
si ocupa cerca de 40.000 m² da área mais alta do 
terreno. Como resultado desta compra, uma nova 
Associação Vipassana da Ilha de Vancouver  (VIVA) 
e um conselho de servidores foi formado para apoiar 
o desenvolvimento deste novo centro. Vários comitês 
serão criados para trabalhar aspectos diferentes deste 
plano.  
Para mais informações, por favor, contatar 
viva-trust@surabhi.dhamma.org  

Vipassana no Havaí 

O Havaí tem se beneficiado de um crescimento 
vigoroso das atividades de Dhamma. Nos últimos 
anos foram realizados quatro cursos fora de centros, 
além de um já planejado para dezembro. Um novo 
local está à disposição dos cursos fora de centro na 
Grande Ilha do Havaí, contudo, o comitê de 
organização está procurando opções para um centro 
permanente a ser construído nos próximos anos. A 
demanda tem sido grande, com a maioria dos cursos 
preenchidos em sua capacidade máxima. Os 
organizadores planejam realizar de 3 a 5 cursos por 
ano.  
Para mais informações, por favor visite 
www.hi.us.dhamma.org ou escreva para 
info@hi.us.dhamma.org 

Primeiro Curso na Costa Rica 

O primeiro curso de Vipassana da Costa Rica foi 
realizado de 5 a 16 de julho de 2006, em uma 
pousada nas montanhas, cercada por uma plantação 
de cacau, a dois quilômetros do Oceano Pacífico. 
Dois servidores de Dhamma atenderam 4 alunos 
antigos e 13 novos. Três semanas depois, foi 
realizado a primeira meditação em grupo em San 
José. Os organizadores planejam um outro curso para 
julho de 2007.  ♦  
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Anagarika Ratnamanjari, Vipassana Acarya do

Que ela esteja

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ória 

l, faleceu em paz no dia 5 de outubro de 2006.  

, em paz e livre! 

Em Mem
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 feliz

Acaryas   
U Thaung Pe & Daw Myint Myint T
Daw Saw Mya Yee, Myanmar 
Daw Yema Maw Naing, Myanmar  
Para servirem Dhamma Joti 

Dr. Daniel Mayer, EUA 
Para servir Dhamma Santi, Brasil  

Acaryas, nais 
Sr. Geo
Para servir a Coréia e prestar assistência 
 aos professores da á
 da China e Taiwan, i

Professores-Assis

Responsabilidades adicio
rge Hsiao, Taiwan 

rea na República Popular 
ncluindo Dhammodaya 

tentes Seniores 
eeta Sampat, Mumbai 
atissa, Sri Lanka 
 Sra. Nikki Miller, Austrália 

Austrália  
 & Dra. Yuh-Wen Wang, Taiwan
ência ao professor de área 

 no novo centro de cursos longos proposto para  
o Taiwan  
 

Sr. Suresh & Sra. G
Sr. D. H. Anura Piy
Sr. Simon Gevers &
Sra. Pella Shalvey, 
Sr. Tian-Ming Sheu   
Para prestarem assist

Sr. Ping-San Wang, Taiwan   
Sra. Suvana Soh, Malásia 
Sra. Mirjam Berns, Venezuela  
Sra. Luisa Perez, Venezuela  

iri Bandara Wijesinghe, Sri Lanka Sr. Tik  

Professores-assistentes 
Sr. John & Sra. Cindy Pinch, EUA  
Sr. Lakshman Das Dadhichi, Nainital, Índia 
Dra. Gunwanti Hirji Gadda, Thane, Índia  
Sra. Anupama Vinayak Jagtap, Pune, Índia 
Sr. Tej Nath Jha, Lucknow, Índia  
Sr. Sharad Mane, Pune, Índia  
Sra. Kanumuri Madhavi, Bhimavaram, Índia  
Sr. Deepak Muchrikar, Jalgaon, Índia  
Sra. Sarasvati Satya, Mysore, Índia 
Sr. Jay Merchant, Mumbai, Índia  
Sr. D. H. Henry, Sri Lanka 
Sra. Indrani Senaviratna, Sri Lanka  
U Kyi Thein & Daw Tin Tin Yee, Myanmar  
Sr. Hwai-An Goh & Sra. Wei-Wei Toh, 
Singapura 
Sra. Lynne Martineau, EUA 
Sr. Frank Mettler, EUA  
Sr. Peter Simpson, EUA  
Sr. Samir Patel, Reino Unid

     
Sr. Lama Hewage Chandrasena, Sri Lanka  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

o  
Sra. Sieglinde Drabczynski, Alemanha 
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