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— Visuddhimagga, 1.1 

Bem estabelecido em moralidade, 
Que desenvolve samādhi e pañña,    
Desata os nós das contaminações.  
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Preparativos 
Em setembro de 2006, uma série de sessões de 
orientação foi iniciada em Hermon. Foram sele-
cionados 13 participantes cuja idade variava de 21 a 
44 anos. Incluía pessoas cuja língua materna era in-
glês, hebraico, russo e árabe; entre eles havia judeus, 
muçulmanos e cristãos. A maioria se recuperava de 
dependências. Vários eram reincidentes e um deles 
cumpria uma sentença de 15 anos. Alguns haviam 
passado a maior parte de sua vida adulta em prisões. 
Quase todos foram vítimas de abuso quando 
crianças ou haviam crescido em circunstâncias 
difíceis. 

Uma equipe forte foi reunida para o curso. Na 
condução estava um professor responsável por Israel, 
ajudado por dois professores-assistentes locais, que 
atuaram como gerentes. Na gerência também estava 
um aluno antigo que era funcionário sênior do presídio. 
Outros alunos antigos foram voluntários no preparo das 
refeições. Uma caracterís-tica peculiar foi lhes permitir 
trabalhar na cozinha principal do presídio, junto com 
funcionários e internos. Seus dormitórios eram dentro 
do presídio, mas fora do conjunto destinado à 
meditação – uma experiência difícil para eles. Tinham 
que observar procedimentos estritos de segurança, 
como nunca largar uma faca inadvertidamente e contar 
os talheres três vezes ao dia. Qualquer erro, eles 
sabiam, teria graves repercussões. Durante o curso, 
precisaram responder a inúmeras perguntas, algumas 
vezes sobre Vipassana, outras simplesmente sobre o 
quê estavam cozinhando. Foram tratados com 
consideração e respeito, e lhes foi dada cooperação 
exemplar. 
 

O cardápio das refeições foi o mesmo de um curso de 
Vipassana regular. Os alunos inicialmente estra-
nharam a dieta vegetariana mas, depois, passaram a 
apreciá-la. Ao final do curso, vários mencionaram 
como gostaram do cuidado e da atenção evidentes na 
comida que lhes foi preparada. No dia em que o curso 
ia começar, cada participante teve uma entrevista 
particular com o professor. Enquanto esperavam sua 
vez, ficaram sentados ao sol de inverno, rindo e 
brincando. Mas muitos também estavam nervosos. 
Apesar da preparação que receberam, eles sentiam 
estar embarcando em uma viagem rumo a um destino 
desconhecido. Próximo, localizava-se o conjunto desti-
nado ao curso, onde passariam os dez dias seguintes. 
Consistia em um dormitório com dez camas de alvena-
ria, um refeitório, banheiros e chuveiros improvisados, 
quartos para o professor e os assistentes, e uma sala de 
meditação. Rodeando o local havia uma cerca de lona 
plástica esticada por varas metálicas. Mostrou ser uma 
barreira imperfeita: os participantes podiam ouvir seus 

amigos há apenas alguns metros de distância e, de 
alguns lugares, também podiam vê-los. Isto tornou o 
trabalho de introspecção ainda mais difícil. 

O curso começa 
O plano era apresentar os ensinamentos em inglês e 
hebraico, como é usual em Israel. Foi assim que o 
curso começou mas, rapidamente, se viu que alguns 
participantes tinham uma compreensão limitada desses 
idiomas. O curso tornou-se aos poucos trilíngue: tanto 
quanto possível, reproduziam-se as instruções também 
em russo. Desde o início, os alunos acharam difícil 
ignorar os colegas meditadores na área confinada do 
conjunto. Entretanto, começaram a trabalhar muito 
seriamente, mais do que alunos em cursos regulares. 
No Dia 2, quando a diretora do presídio veio ver o que 
estava acontecendo, ela se surpreendeu ao vê-los todos 
sentados silenciosamente na sala de meditação. 
 
No Dia 3, o ambiente havia se tornado signifi-
cativamente silencioso. O curso estava tendo um 
impacto em todo o presídio, que reprogramou os 
intervalos das atividades para minimizar a perturbação 
aos meditadores. No Dia 4, os alunos iniciaram 
Vipassana. Imediatamente, a técnica passou a surtir 
efeito, trazendo à tona sentimentos de agitação e outras 
dificuldades. Nos dias que se seguiram, muitos passa-
ram por tempestades. Ao mesmo tempo, eles  continua-
vam a trabalhar seriamente. Na sala, a atmosfera de 
meditação era intensa e muitos alunos comentaram 
como suas mentes haviam se acalmado. 
 
No Dia 8, a diretora voltou para verificar o curso. Mais 
uma vez, ela se impressionou com o fato de prisionei-
ros serem capazes de continuar meditando tão seria-
mente por tantos dias. Um curso de Vipassana nunca é 
fácil e alguns meditadores o acharam particularmente 
difícil. Um aluno teve problemas desde o começo. Ele 
não se sentia confortável no chão, na cadeira, ou 
encostado na parede. Juntou um monte de almofadas  
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mas, ainda assim, permaneceu irrequieto e com 
dificuldades de concentração. 

Depois do Dia 4, seus problemas continuaram com 
Vipassana; quando perguntado sobre o que se passava, 
respondia: “Nada especial.” Isto seguiu dia após dia. 
Finalmente, no Dia 8, o professor lhe disse: “Você tem 
a cabeça e a força para isto. O que você precisa é 
decidir que vai fazê-lo.” 

No dia seguinte, este aluno retirou a maioria das 
almofadas que havia reunido e começou a trabalhar 
seriamente. Na parte da tarde, disse a um dos 
gerentes:”Eu compreendi a técnica!” Suas feições e 
modos se abrandaram. Ele havia recuperado a 
confiança em si. Houve sorrisos e alívio após o fim do 
silêncio, no Dia 10. O destino estava à vista; a viagem 
havia valido a pena. Um aluno disse: “Se todos se 
sentissem como me sinto agora, o mundo seria um 
lugar melhor.” 

O último dia 

Após o final do curso no Dia 11, os funcionários do 
presídio organizaram uma cerimônia de encerramento, 
como é feito em todos os programas em Hermon. Os 
alunos puderam convidar seus amigos; estavam 
presentes também vários oficiais veteranos do Ser-viço 
Penitenciário. Cada meditador recebeu um cartão de 
parabéns de S.N.Goenka, traduzido em hebraico. 
Muitos falaram, emocionadamente, de suas expe-
riências. 

Um disse: “Compreendi que cada vez que eu ansiava 
por um cigarro ou qualquer outra coisa, eu ansiava por 
sensações agradáveis. Essa foi uma grande desco-
berta.” Um outro falou das vezes que havia pensado 
em deixar o curso: “De repente, me dei conta de que 
isso é o que fiz durante toda minha vida – fugir sem 
enfrentar a situação. Compreendi que o problema 
estava dentro de mim e que agora eu tinha uma 
ferramenta para me ajudar a mudar este padrão de 
comportamento.” 

Agora era a hora da separação e do retorno às suas 
rotinas de vida. 

Após o curso 

Nos dias que se seguiram, a maioria dos alunos se 
adaptou bem e foi relatado estarem alegres e 
cooperativos. Um reduziu o número de cigarros; outro 
deixou de fumar por completo. Um aluno apresentou-
se a um comitê de livramento condicional e obteve 
redução da pena; outro escolheu não se candidatar a 
uma redução. Ao invés disso, decidiu permanecer no 
presídio para ajudar jovens que haviam se envolvido 
com drogas, de modo que pudessem evitar todos os 
anos de sofrimento que ele havia experimentado. 

Todos os alunos foram entrevistados para um estudo 
acadêmico, determinado pelo Serviço Penitenciário. 
Muitos tinham coisas impressionantes a relatar. Um 
disse: “Antes, eu sabia o que aprenderia no curso. Mas 
tudo isso estava na minha cabeça. Agora está 
profundamente dentro de mim.” Serão realizadas 
entrevistas de acompanhamento após três meses.  

Imediatamente após o curso, oficiais de Hermon e do 
Serviço Penitenciário ficaram entusiasmados e falaram 
em iniciar um programa permanente de Vipassana. 
Nenhuma decisão definitiva foi tomada ainda, mas o 
que importa é que este curso foi um sucesso inegável. 

O crédito disso deve ir para os próprios meditadores. 
Apesar de todas as dificuldades, eles trabalharam duro 
e seriamente. Talvez porque conhecessem a priori a 
realidade do sofrimento e o perigo de correr atrás de 
experiências prazerosas. Eles sabiam que para ter um 
futuro decente do tipo que fosse, precisavam libertar-se 
dos padrões de comportamento negativos. Para eles, 
era uma questão de vida ou morte. 

Evidentemente, agora os alunos enfrentam uma bata-
lha crescente. Para ajudá-los, foram organizadas me-
ditações em grupo quatro vezes na semana, com a 
participação de funcionários que já fizeram cursos de 
Vipassana. Um professor assistente vai tentar ir 
regularmente. Não há garantia de que tudo seja fácil, 
mas os alunos adquiriram uma ferramenta valiosa que 
poderá ajudá-los a escolher uma boa direção para sua 
vida. Cedo ou tarde eles a usarão para alcançar a 
verdadeira paz, verdadeira harmonia, verdadeira feli-
cidade. 
      ______________ 

Vozes de Hermon 
Durante anos me perguntei: “Por que estou sofrendo?” 
Durante anos me perguntei exatamente isso. Quando estou 
sem drogas, eu sofro. Em minha infância, eu sofri. Quando 
eu me drogo de novo, eu sofro. Porque este sofrimento me 
acontece? Eu não sabia que ele vinha de dentro de mim. 
Essa é uma das principais coisas que descobri... que eu não 
sofro por causa da diretora do presídio, ou da diretora da 
minha ala, de um oficial em particular ou quem quer que 
seja. Eu sofro por causa da raiva dentro de mim, por causa 
da avidez.  Tudo isso me fazia sofrer e não aproveitar a 
vida. Eu sempre pensei que as drogas fossem um de meus 
vícios. Eu não sou viciado em drogas – eu descobri que sou 
viciado nas sensações que as drogas me dão. 

_____________ 
 
Compreendi que as coisas ao meu redor não são 
importantes. É o que eu penso de mim, eu sou o centro de 
mim. Se eu compreender quem eu sou, e o que eu sou, 
realmente não deveria me importar o que outras pessoas 
pensam – quais as suas ações em relação a mim. Não é 
como se eu tivesse descoberto a América. Eu me encontrei, 
após estar vivo por 45 anos. 
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________________ 
 
Eu comecei a sentar na almofada e a fazer o que mandavam, 
que era simplesmente inspirar e expirar pelo nariz, e me 
concentrar apenas na respiração. E vou te contar, eu não 
sei como descrever o que experimentei. Nunca imaginei que 
isso pudesse ser tão difícil. Apenas observar a respiração 
enquanto o ar entra, enquanto o ar sai. E, nos momentos em 
que tentei, por um ou dois segundos eu consegui e, de 
repente, me percebi num espaço completamente diferente. E 
novamente lembrei que devia fazer esse exercício, de 
respirar, e mais uma vez minha mente me levava para outro 
lugar inteiramente. E eu comecei a sentir que, na realidade, 
eu estava brigando com alguém que não me deixaria 
descansar. E isso me levou a pensar na minha vida – eu 
nunca soube olhar para o aqui e agora. Eu sempre olhei  
 

 
 
quer para o futuro, quando eu não sabia o que iria 
acontecer, ou para o passado, que já era passado. E isso me 
levou a entender que eu preciso focar no aqui e agora – o 
que está acontecendo comigo neste momento. E isso me fez 
considerar minha vida – o que eu havia abandonado. Toda 
vez que eu havia encontrado uma dificuldade, eu havia 
fugido.  

Eu tenho tantas coisas a dizer, mas a emoção que eu sinto 
me faz ter dificuldade em lembrá-las e torna difícil expressá-
las... Ao final de cada palestra noturna Goenka dizia “Que 
você seja feliz, que você se torne livre. Que todos os seres 
sejam felizes.” E isso é verdadeiramente o que eu desejo 
para todos.♦

Dhamma Expande-se em Kerala  
 

Dhamma cresceu rapidamente em Kerala, no sudoeste 
da Índia. Começou em 1993 e desde então 65 cursos 
foram realizados em espaços alugados. Agora foi 
comprado um centro, batizado de Dhamma Ketana.  

O centro fica em uma grande área na vila de 
Cheriyanad. É um lugar de um verde exuberante, 
quieto e com muita água, com vista para um vasto 
campo de arroz à oeste. Embora já existissem 
edificações na propriedade, elas estavam velhas e 
abandonadas. Era evidente que seria preciso muito  
trabalho para transformar o lugar em um centro de 
meditação ativo. 

O trabalho ocorreu, de fato, em um ritmo incrível. O 
contrato foi assinado em maio de 2006 e, inicialmente, 
parecia que a construção do centro teria de esperar 
meses ou anos até que a Associação pagasse 
gradualmente as dívidas da compra. Mas, logo depois 
da assinatura, a doação de um aluno antigo cobriu o 
custo das terras. 

Isto permitiu à Associação se concentrar em fazer com 
que o centro funcionasse. Imediatamente foi desenvol-
vido um plano de trabalho para criar condições de 
receber cem ou mais meditadores.  

Um plano de infra-estrutura logo foi desenvolvido para 
poder receber cem ou mais meditadores.  

Na primeira fase, as construções existentes foram 
reformadas para acolher até 25 alunos. A segunda fase 
da nova construção ampliará este número para 50, e há 
planos de expansão futura. Há terras de sobra para 
crescer além da meta de cem alunos, caso a demanda 
seja grande. 

Cursos de um dia começaram em agosto de 2006, e um 
curso completo de 10 dias aconteceu em dezembro.  
 

 
Para 2007, o plano é oferecer cursos de dez dias a 
cada mês, com períodos de construção e 
desenvolvimento agendados para quando não 
houver cursos em andamento. Para maiores 
informações, site www.ketana.dhamma.org     
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Perguntas e Respostas,  
com Goenkaji 

 
Se você purificar o corpo, você purifica a mente?  
Não. Mesmo que você purifique o corpo, a mente pode 
permanecer poluída e assim fará o corpo ficar impuro 
novamente. Então a raiz é a mente e não o corpo. O 
corpo é apenas a base. Com a ajuda do corpo, a mente 
está trabalhando, mas a mente deve ser purificada. 
Você continua lavando o seu corpo o máximo que 
pode, mas a mente não se limpa. A mente permanece 
impura. Precisa ser pura. Mas se você purifica a mente, 
o corpo se purifica. Há um efeito. O objetivo de 
Vipassana é purificar a mente.  

O que fazemos quando alguém nos faz algo de 
mal?  
Você não deve permitir que alguém faça mal a você. 
Quando alguém faz algo de errado, causa danos a 
outros e, ao mesmo tempo, causa danos a si mesmo. Se 
você permitir que ele aja de modo errado, você o está 
encorajando a agir de modo errado. Você precisa usar 
toda a sua força para impedi-lo, mas apenas com boas 
intenções, compaixão e simpatia para com a pessoa. Se 
você agir com fúria ou raiva, você estará apenas 
agravando a situação. Mas você não poderá ter boas 
intenções com uma pessoa como essa, se a sua mente 
não estiver calma e em paz. Então pratique para 
desenvolver a paz interior, e assim poderá resolver o 
problema. 

Durante um curso de Vipassana, pessoas não-
leigas, religiosas, estão autorizadas a fazer 
algumas das práticas obrigatórias de suas próprias 
religiões por um curto período?  
Isto seria prejudicial. Entenda: os nomes de muitas 
práticas são todas palavras de puro Dhamma, de 
Vipassana. Mas hoje a essência está perdida, é apenas 
uma casca sem vida com a qual as pessoas atuam. E 
isso não traz benefícios. Por exemplo: na nascente do 
Ganges a água é tão pura, mas vai ficando suja quando 
o rio desce. No momento em que alcança o mar a água 
está tão poluída que você não pode beber ou mesmo 
lavar roupas. Agora a mesma coisa se vê em Dhamma: 
começa com uma pureza cristalina, mas ao descer 
todos os tipos de poluição se agregam, tornando-o 
inútil.  

Você acredita em renascimento?  
Minha crença ou não, não irá ajudá-lo. Pratique 
Vipassana e você alcançará um estágio em que poderá 
ver seu passado e seu futuro. Só então acredite. Não 
acredite em alguma coisa apenas porque seu professor 
lhe disse assim. Senão você estará sob as influências de 
um guru, o que é contra Dhamma.  ♦ 

Notícias Internacionais 
 

Dhamma Dhara:  
Os Primeiros 25 Anos 

 
O Centro de Meditação Vipassana de Massachusetts 
comemora 25 anos de existência em agosto deste ano. 
Para marcar a ocasião, a Associação espera terminar a 
obra do complexo de celas de meditação iniciado em 
1991 e a construção do telhado em estilo pagoda, como 
o de Dhamma Giri e do centro de Sayagyi U Ba Khin 
em Myanmar.  

Outro projeto é criar uma página na Internet para 
registrar as lembranças dos meditadores dos primeiros 
25 anos de Dhamma Dhara. Poderão ser incluídos 
textos, fotos e trabalhos artísticos. O material sele-
cionado talvez seja usado em uma edição especial da 
Vipassana Newsletter. 

Você tem  lembranças de Dhamma Dhara para com-
partilhar com os meditadores, inclusive fotos? Caso 
tenha, por favor entre em contato com:  
editor@vnl.dhamma.org  
 

Novo Centro no Sudeste dos EUA 
Em 17 de novembro de 2006, começaram as obras no 
lote de 40 acres em Jessup, Geórgia, que fica 1 hora ao 
sul de Savannah. É o auspicioso início do Centro de 
Meditação Vipassana do Sudeste, Dhamma Patapa 
(Majestade do Dhamma). O Comitê do Vipassana 
Sudeste encontrou essa propriedade depois de dois 
anos de pesquisa no Norte da Flórida e Sul de Geórgia. 

Na fase inicial, serão construídos dois prédios para 
acomodar 24 alunos. (Barracas e trailers serão levados 
para acomodar mais 40 alunos.) Além disso, estão 
sendo construídas a sala de meditação, cozinha, área 
para refeições, residência do professor e o escritório. 
Prédios adicionais estão sendo projetados e serão 
construídos nas fases seguintes. Para maiores infor-
mações, visite www.patapa.dhamma.org   
 

O Primeiro Curso 
na República Tcheca 

O primeiro curso de 10 dias de Vipassana na República 
Tcheca aconteceu durante os feriados de Natal e Ano 
Novo, de 21 de dezembro de 2006 a 1 de janeiro de 
2007. O curso foi em um acampamento de verão para 
jovens, situado em uma bela floresta perto da pequena 
cidade de Zihle, próximo à capital, Praga. Participaram 
40 alunos novos e 34 alunos antigos, vindos da própria 
República Tcheca, da Alemanha e de outros países 
europeus. 
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Esse curso foi o resultado de novas e inspiradoras 
colaborações entre os alunos tchecos e o Comitê 
Vipassana da Alemanha de Dhamma Dvara. O 
entusiasmo dos alunos tchecos em levar o Dhamma 
para seu país de origem, junto com a experiência e 
maturidade dos meditadores alemães que deram apoio 
durante todo o tempo, ajudando no preparo e na 
organização, criou um curso calmo e bem-sucedido, 
apesar das dificuldades iniciais de adaptar o lugar 
alugado às nossas necessidades.  

Esse foi o primeiro curso trilíngue dado na Europa e 
todas as instruções e palestras foram em inglês, tcheco 
e alemão. Para facilitar, foi usado um segundo salão, 
menor, para os alunos alemães escutarem as instruções 
de Anapana, Vipassana, Metta e as instruções maiores, 
enquanto os alunos que falavam inglês e tcheco 
continuaram no salão principal. Em todos os outros 
momentos, os alunos meditaram juntos no salão 
principal com instruções dadas nas três línguas. Esse 
formato funcionou bem e foi fácil de conduzir, como 
acontece com o curso normal. 

O sucesso do primeiro curso trilíngue abriu a 
possibilidade de futuros cursos serem organizados com 
o apoio de países vizinhos e conduzidos em mais de 
duas línguas. Tais cursos beneficiam enormemente 
novos países que enfrentam o desafio de começar. 
Como foi visto nesse curso, a contribuição dos alunos 
mais experientes provou ser um fator importante para a 
implantação de uma base administrativa forte e bem-
sucedida para um primeiro curso. 

Outro resultado benéfico foi terem sido oferecidas 
vagas para alunos da Alemanha que normalmente 
enfrentam dificuldades de encontrá-las no período das 
férias, quando há uma longa lista de espera. Nessa 
ocasião, mais de 50 alunos alemães estiveram pre-
sentes. 

Como mais e mais países estão ansiosos por realizar 
cursos de Vipassana, esse pode ser um precedente para 
os países trabalharem juntos e, assim, ajudar a desen-
volver o Dhamma nessas áreas. ♦ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Em Memória 
 

Sra. Krishna Kumari Kurup, Professora Assistente, 
faleceu em 7 de dezembro, 2006.  

Sra. Teri Kerr, Professora Assistente Sênior, faleceu 
em paz em sua casa no dia 15 de dezembro de 2006.  

Sr. Ram Niwas Sharma, Professor de Vipassana em 
Jaipur, faleceu no dia 16 de dezembro de 2006.  

Sr. Radhe Shyam Goenka, Professor Sênior e irmão 
mais novo de S.N. Goenka, faleceu no dia 1º de 
fevereiro de 2007.  
 

Que eles estejam felizes, em paz e livres!

 

Novas Nomeações e Responsabilidades 

 
 Professores-Assistentes Seniores 
Sr. Ananta Jena, Howrah, Índia  
Sr. Lionel Pilimatalawe, Sri Lanka  
Sr. Ziv Emet & Sra. Ayelet Mehahemi, Israel  
Sra. Evie Chauncey, Canadá  
Para prestarem assistência aos professores de área na Ilha de Vancouver, Canadá  

 
Professores-Assistentes 
Sr. Jaya Prasad Bhetwal, Nepal  
Sr. Ashok Kumar Karna, Nepal  
Sr. Dev Kishan Mundada, Nepal  
U Tun Hla, Myanmar  
U Aung Than, Myanmar  
Dr. Birendra Bisht, Uttaranchal, Índia  
Sr. Himatlal Joshi, Gandhidham, Kutch, Índia  
Sra. Pushalata Kolte, Nagpur, Índia  
Sra. Kanchan Leal, Igatpuri, Índia  

Sra. Uma Mundhada, Amravati, Índia  
Sr. Gregory & Sra. Patricia Calhoun, EUA  
Sra. Anita Comelo, EUA  
Sr. Alan Xia, EUA  
Sr. Alan Nicholson, Canadá  
Sr. Abhijit Bhabhe, Navi Mumbai, Índia  
Sra. Indu Bilaney, Mumbai, Índia  
Sr. Sudarshan & Sra. Sudha Grover, Thane, Índia  

Sr. Bharat Grover, Thane, Índia 
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