
  

Mas, quando Goenkaji começou a ensinar Vipassana, seus 
alunos tinham oportunidades limitadas de ler tanto o materi-
al dos textos originais quanto as publicações mais recentes. 

Pariyatti:  
Um Recurso para Meditadores 
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Goenkaji sempre deu grande importância a patipatti - a prá-
tica real do ensinamento de Buda. Mas ele também diz que 
isso deve ser apoiado por pariyatti - o conhecimento da teo-
ria adquirido pelo estudo das palavras de Buda. Ele mesmo 
sempre achou as palavras do Buda muito inspiradoras e, 
assim, encorajou seus alunos a irem aos textos originais, 
preservando aquelas palavras, ou a livros posteriores que as 
explicam. 

sáé~ëë~å~=======kÉïëäÉííÉê=
Meditação Vipassana como ensinada por  S.N. Goenka na tradição de Sayagyi U Ba Khin 
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Palavras de Dhamma 

‘Ida! dukkha! ariyasacca!’ . . .  

‘Ta! kho panida! dukkha! ariyasacca! pariñ-

ñeyya!’ . . .  
‘Ta! kho panida! dukkha! ariyasacca! pariñ-

ñāta!’ . . .  

   

‘Ida! dukkhasamudaya! ariyasacca!’ . . .  

‘Ta! kho panida! dukkhasamudaya! ariyasacca! 

pahātabba!’ . . .  
‘Ta! kho panida! dukkhasamudaya! ariyasacca! 

pahīna!’ . . .  

   

‘Ida! dukkhanirodha! ariyasacca!’ . . .  

‘Ta! kho panida! dukkhanirodha! ariyasacca! 

sacchikātabba!’ . . .  

‘Ta! kho panida! dukkhanirodha! ariyasacca! 
sacchikata!’ . . .  

   

‘Ida! dukkhanirodhagāminī pa)ipadā ariya-

sacca!’ . . .  

‘Ta! kho panida! dukkhanirodhagāminī pa)ipadā 

ariyasacca! bhāvetabba!’ . . .  

‘Ta! kho panida! dukkhanirodhagāminī pa)ipadā 
ariyasacca! bhāvita’nti me, bhikkhave,  

   

pubbe ananussutesu dhammesu cakkhu! udapādi, 

ñā,a! udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko 

udapādi.  

‘Esta é a nobre verdade do sofrimento’; 
‘Esta nobre verdade do sofrimento deve ser total-
mente compreendida’; 
‘Esta nobre verdade do sofrimento foi totalmente 
compreendida’; 
 
 ‘Esta é a nobre verdade da origem do sofrimento’; 
 ‘Esta nobre verdade da origem do sofrimento deve 
ser abandonada’; 
 ‘Esta nobre verdade da origem do sofrimento foi 
abandonada’; 
 
 ‘Esta é a nobre verdade do fim do sofrimento’; 
 ‘Esta nobre verdade do fim do sofrimento deve ser 
realizada’; 
 ‘Esta nobre verdade do fim do sofrimento foi 
realizada’; 
 
 ‘Esta é a nobre verdade do caminho que leva ao 
fim do sofrimento’; 
 ‘Esta nobre verdade do caminho que leva ao fim 
do sofrimento deve ser praticada’; 
 ‘Esta nobre verdade do caminho que leva ao fim 
do sofrimento foi praticada’; 
 
. . . assim, bhikkhus, com respeito a coisas nunca 
antes ouvidas, surgiu em mim visão, conhecimen-
to, sabedoria, compreensão, luz. 

—Dhammacakka-pavattana Sutta, Sa!yutta Nikāya, 3.5.1081  

Palestra Colocando em Movimento a Roda do Dhamma (Em inglês, baseado na tra-

dução de Bhikkhu Bodhi,  As Palestras Conexas de Buda) 
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Não havia quase nada em Hindi ou outras línguas indianas. 
Encontrava-se material disponível em inglês e algumas ou-
tras línguas européias, mas frequentemente era difícil de 
obtê-lo - quase sempre esgotado ou distribuído apenas no 
sul da Ásia. O maior problema era que não havia quase nada 
especificamente sobre a técnica ensinada por Goenkaji. Me-
ditadores ansiavam por literatura do Dhamma para inspirá-
los e informá-los, e apoiar sua prática. Mas havia pouco o 
que pudessem fazer para satisfazer essa carência. 

Isso começou a mudar nos anos 80, quando alguns alunos 
de Vipassana começaram a escrever sobre a prática que ha-
viam aprendido de seu professor. Ao mesmo tempo, Goen-
kaji decidiu oferecer oportunidades para o estudo formal das 
palavras do Buda. O resultado foi o Instituto de Pesquisa 
Vipassana ( Vipassana Research Institute), na Índia. E em 
países do Ocidente, muitos alunos começaram a se organi-
zar para vender livros. 

Um desses grupos foi o adequadamente dito Pariyatti Book 
Service. Começou em 1986, no norte da Califórnia, na casa 
de um meditador Vipassana. Este antigo aluno começou por 
recolher quaisquer livros de Dhamma que pudesse encon-
trar, inclusive importando de editores de outros continentes. 

Em 1993, um outro aluno formou a Vipassana Research 
Publications of America (VRPA). O Instituto de Pesquisa 
Vipassana estava apenas começando a imprimir os primei-
ros livros de Tipitaka e o VRPA se estabeleceu para distri-
buir ao mundo ocidental estes textos, assim como outras 
publicações dos ensinamentos de Goenkaji. 

VRPA e o serviço inicial de livros logo se uniram numa 
única organização com o nome de Pariyatti. 

Pariyatti tem uma tripla missão: 

A primeira é disseminar as palavras de Buda. Elas estão 
no Tipitaka em Pali, que muitos estudiosos acreditam terem 
sido registradas por escrito em 29 AC. Nos séculos seguin-
tes, muitos bhikkus e outros escreveram comentários para 
explicar as palavras de Buda e essa prática continuou até o 
presente. Esta literatura nos tempos modernos tem sido pu-
blicada pela Sociedade de Publicações Budista, no Sri Lan-
ka, pela Sociedade de Textos Pali, na Grã-Bretanha e, agora, 
o Instituto de Pesquisa Vipassana e Pariyatti. 

A Pariyatti oferec toda esta literatura. Cada vez mais recorre 
a formatos alternativos como livros-áudio, livros virtuais, 
CDs, CD-ROMs, DVDs e mídia que se pode baixar da in-
ternet. O catálogo de produtos continua a crescer com o a-
créscimo de trabalhos recentemente escritos, assim como 
com a republicação de clássicos atemporais. 

A segunda parte da missão da Pariyatti é fornecer apoio 

à jornada dos que buscam. O objetivo aqui é expandir a 
consciência dos ensinamentos do Buda, para o benefício de 
pessoas que de outra forma não poderiam ter acesso a esses 
ensinamentos. Para tais pessoas Pariyatti torna os ensina-
mentos do Buda disponíveis em um formato simples, de 
fácil compreensão. 

Programas existentes para dar conta deste aspecto da missão 
incluem a doação de livros e outros materiais inspiradores 
para prisões, universidades, monastérios e templos. Pariyatti 
envia diariamente e-mails das Palavras de Buda para milha-
res de pessoas. Além disso, em 2005 a Pariyatti começou a 
oferecer arquivos sonoros de Goenkaji e outros locutores 
discutindo diversos aspectos da meditação Vipassana. Estes 
se encontram disponíveis na página da Pariyatti na Internet. 

A terceira parte da missão da Pariyatti é iluminar o ca-

minho do meditador - isto é, fornecer ferramentas de apoio 
à quem esteja buscando fortalecer sua prática de Vipassana. 
Um exemplo é o recentemente publicado Jóia Montada em 
Ouro (Gem Set in Gold), que é uma coleção dos cantos de 
Goenkaji num curso de dez dias, na língua original assim 
como a tradução em inglês. Este é o ponto culminante de 
mais de uma década de trabalho e será uma fonte de valor 
inestimável para os alunos dedicados de Dhamma. 

A Pariyatti também está investigando a possibilidade de 
ensinar a língua Pali, seja em casa ou via instrução remota 
interativa. 

Para maiores informações sobre a Pariyatti, visite 
www.pariyatti.org ou www.pariyatti.com. (Nome de usuá-
rio: oldstudent; Senha: behappy). Para materiais específicos 
para alunos antigos, tais como gravações de meditações em 
grupo e palestras de Goenkaji, visite 
 
www.pariyatti.com/os/ 
(Nome de usuário: oldstudent; Senha: behappy). 
 
A Pariyatti serve às Américas mas há organizações servindo 
meditadores de Vipassana em outros lugares fora da Índia, 
incluindo: 

África: Dhamma Books, www.dhammabooks.org.za 

Alemanha: Ayana-Book.com, www.ayana-book.com 

Austrália: Dhamma Books, www.dhammabooks.com 

Canadá: Source Vipassana www.sourcevipassana.ca 

França: Vipassana Livres, www.vipassanalivres.org 

Grã-Bretanha: Insight Books, www.insightbooks.co.uk  

Índia: VRI, www.vri.dhamma.org  

Leste da Ásia:  

Garden Books: www.mygarden4u.com/books.htm   

HerWill Enterprise:www.herwill.biz/dhammabooks.htm  

Nova Zelândia: www.vipassanabooks.com  
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Perguntas e Respostas com Goenkaji 
 
1. Como pode a mente se manter equilibrada quando 

temos dor? 

 
Sempre que algo acontece no mundo exterior de que não 
gostamos, há sensações desagradáveis no corpo. Um medi-
tador Vipassana foca sua atenção inteiramente nessas sensa-
ções, sem reagir, apenas observando-as muito objetivamen-
te. É muito difícil no início, mas, aos poucos, se torna mais 
fácil observar as sensações desagradáveis mais grosseiras - 
o que chamamos de dor - com a mente equilibrada, calma. 
Agradável, desagradável, não faz diferença. Cada sensação 
surge apenas para desaparecer. Por que reagir a algo que é 
tão efêmero? 
 
2. Um forte desejo é o mesmo que cobiça? 

 
Há uma diferença. Se há ou não cobiça, se define pelo modo 
que você deseja algo. Se você, pelo fato de não conseguir o 
objeto, se sentir deprimido, então era cobiça. Se não o con-
seguir e apenas sorrir, então era apenas um desejo. Não se 
tornou cobiça. Sempre que há cobiça e apego e você não 
consegue algo, você está destinado a sofrer. Se você está 
começando a sofrer, então havia alguma cobiça. De outro 
modo, não há cobiça. 
 
3. Buda precisava meditar mesmo depois de ter alcança-

do a iluminação? 

 
Sim, precisava. Mesmo quando alguém se torna um Buda 
não significa que a lei da natureza tenha se tornado diferente 
para aquela pessoa. A lei da natureza deste corpo é que ele 
está envelhecendo, morrendo. O corpo necessita força e 
quando um Buda entra num estado meditativo de nibbana e 
dele sai, percebe que todo o corpo tornou-se mais saudável. 
Isto ajuda, ele pode servir muito mais. 
 
Há tanto trabalho para o corpo de quem trabalha durante as 
vinte e quatro horas, exceto por duas ou duas horas e meia, 
quando ele se deita. Algum descanso é necessário. A mente 
está em paz, mas para descansar o corpo a mente deve ir à 
profundidade e alcançar o estágio nirvânico. Quando sai da 
experiência nirvânica, a pessoa está fisicamente renovada. 
 

Notícias Internacionais 

Centro Europeu de Cursos Longos (ELCC) - 

Atualização 
 
Segue o trabalho de planejamento e desenvolvimento do 
Centro Europeu de Cursos Longos (ELCC). Será localizado 
num terreno próximo a Dhamma Dipa, no Reino Unido. 
Goenkaji nomeou o futuro centro de Dhamma Padhaña, o 
que significa "Avançado no Dhamma". 
 
O desenvolvimento acontecerá em duas fases. A primeira 
fase envolve a construção de acomodações para 50 alu-
nos, uma sala de meditação e o primeiro nível de um 
complexo de meditação (pagoda). Incluem-se também 
um refeitório, embora no início o ELCC vá utilizar a co-
zinha de Dhamma Dipa. 
 
Na segunda fase, as instalações serão expandidas para 
abrigar aproximadamente 100 alunos e a pagoda será fi-
nalizada.  
 
Os planos permanecem flexíveis e dependem da disponi-
bilidade de recursos.  
 
Para receber atualizações regulares por e-mail dos pro-
gressos relativos ao ELCC, mande um e-mail em branco 
para: 
long-course-exchange-subscribe@eu.region.dhamma.org. 
Se você quiser se envolver neste projeto, por favor, envie 
um e-mail para elcc-info@eu.region.dhamma.org.  
 
Para informações sobre como apoiar financeiramente o 
projeto, visite o site da ELCC ou escreva para 
elcc-finances@eu.region.dhamma.org. Atas dos encon-
tros do grupo diretor do ELCC são divulgadas no site. 
  
O endereço na internet é   www.eu.region.dhamma.org  
(username "oldstudent"; password "behappy").  
 
 
Goenkaji deverá dar instruções no Satipatthana 

Sutta no Reino Unido 
 
Um curso especial, dedicado ao Centro Europeu de Cursos 
Longos, Dhamma Padhaña, acontecerá no centro Dhamma 
Dipa, no Reino Unido, de 12 a 21 de setembro de 2008. Se-
rá um curso de SatipatthanaSutta e Goenkaji dará algumas 
das instruções ao vivo através de uma ligação de vídeo two-
way. Em outras palavras, os alunos poderão ver Goenkaji e 
Goenkaji verá os alunos. 
 
O curso terá lugar no salão de Dhamma em Dhamma Dipa e 
algumas meditações em grupo acontecerão no terreno 
de Dhamma Padhãna, se o clima permitir. Os alunos serão 
alojados nas construções de Dhamma Dipa ou em barracas. 
Ao final do curso os alunos terão a oportunidade de partici-
par do início da construção do centro de cursos longos. 
 
O curso de Satipatthana Sutta têm o mesmo programa e 
disciplina dos cursos de 10 dias mas duram apenas 8 dias. 

Planta final de Dhamma Padhana  
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As palestras noturnas examinam em detalhe o Satipatthana 

Sutta, o texto principal em que a técnica de Vipassana é ex-
plicada sistematicamente. Para maiores discussões sobre 
cursos de Satipatthana e os pré-requisitos para inscrição 
veja www.dhamma.org/en/os/requirements.shtml. Vagas 
para esse curso são limitadas, portanto inscreva-se o mais 
depressa possível. A data final é 31 de dezembro de 2007. 
As inscrições podem ser feitas on-line em: 
www.dipa.dhamma.org,  
 
através de correio para Dhamma Dipa, Harewood End, He-
reford HR2 8JS ou por fax para +44(0)1989730450. 
 
 
Um novo centro na Itália 
 
A Newsletter em um número anterior relatou o plano de 
aquisição de um centro na Itália. Desde 1998, os cursos de 
Vipassana vêm sendo realizados emDhamma Atala, uma 
propriedade alugada. O novo local fica situado em uma vila 
nas montanhas do norte da Toscana, cercado por campos 
agrícolas. É uma região bonita, acessível, com oportunida-
des de trabalho nas proximidades. A prefeitura local tem 
dado bastante apoio e aprovou o plano da Associação Italia-
na de reformar a propriedade e realizar cursos de meditação 
no local. O objetivo inicial é tornar o local adequado para 
cursos de 50 alunos, e expandir eventualmente para 100. 
 
A compra deverá custar 1,1 milhões de euros. Sem incluir a 
parte de reforma das construções. Até o momento o conse-
lho da associação italiana recebeu cerca de um terço do va-
lor em doação. 
 
A compra da propriedade se tornou urgente porque o centro 
precisará deixar o seu atual local até maio de 2008. 
 
A Itália foi um dos primeiros países europeus a realizar cur-
sos regulares de Vipassana. A primeira tradução do livro A 
Arte de Viver foi em italiano. São ofereceidos cerca de 13 
cursos de 10 Dias por ano, mais um curso de Satipatthana, 
cursos curtos para alunos antigos e cursos para crianças. Na 
maioria dos cursos há fila de espera. 
  
Mudar para um centro permanente é um importante passo 
na disseminação de Dhamma na Itália e na Europa Ociden-
tal. 
 
Para contribuir para este projeto ou receber maiores infor-
mações, contatar info@atala.dhamma.org. 
 
 
Primeiro curso no Zimbabwe 
 
Treze alunos completaram recentemente o primeiro curso 
de 10 dias no Zimbabwe. O curso foi bem sucedido apesar 
das difíceis condições no país. O compromisso dos alunos 
foi verdadeiramente inspirador e eles estão agora discutindo 
como organizar futuros cursos e traduzir o material do curso 
para a língua local. 
 
 

Primeiro curso programado na Etiópia 
 
O primeiro curso de Vipassana de 10 dias na Etiópia ocorre-
rá de 30 de janeiro a 10 de fevereiro de 2008. O lugar será a 
cidade de Debra Zyet,a cerca de 45 quilômetros da capital, 
Adis Abeba. Para maiores informações, envie um e-mail 
para dhammaethiopia@gmail.com ou 
 dravenstein@gmail.com. 
 
 
Novo centro para a Ilha de Vancouver, Canadá 
 
A Associação Vipassana da Ilha de Vancouver (VIVA) está 
feliz em anunciar que foi autorizada a mudança de uso da 
propriedade que havia sido adquirida na parte sul da Ilha de 
Vancouver, na costa oeste do Canadá. Ali será o local de 
um novo centro chamado por Goenkaji de Dhamma Moda-

na, "Alegria do Dhamma". 
 
O local tem 137 acres (554 km2) de terreno com colinas 
arborizadas, dois riachos e um brejo. O clima é ameno o 
ano todo. Próximas estão a atraente cidadezinha de Lake 
Cochiwan e a cidade de Duncan. Localiza-se a duas horas 
de carro das cidades de Victoria e Nanaimo. 
 
Durante os sete meses que durou o processo para a mudança 
de uso, o projeto recebeu forte apoio dos residentes do lugar 
e do governo local. 
 
Está sendo iniciado o trabalho de desenho e desenvolvimen-
to de Dhamma Modana. Alunos antigos estão convidados a 
participar de diversas maneiras. Para maiores informações, 
visitewww.modana.dhamma.org. 
 
 
Novo centro na Tailândia 
 
Uma parcela de 8 hectares de terra no norte da Tailândia foi 
recentemente doada para um novo centro Vipassana. A pro-
priedade, numa área levemente em declive, está localizada a 
45 minutos ao sul do aeroporto internacional de Chiangmai, 
Tailândia, a segunda maior cidade. Fica um pouco elevada, 
em uma área isolada embora acessível, cercada por campos 

Dhamma Malaya  
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agrícolas e florestas públicas, com vistas fantásticas por 
toda a volta. Goenkaji chamou este sexto centro da Tailân-
dia de Dhamma Simanta, que significa "Limites de Dham-
ma". 
 
 
Novo Centro na Malásia Realizou 

Primeiro Curso 
 

Dhamma Malaya fica perto da costa leste da Malásia, cerca 
de três horas dirigindo de Kuala Lumpur. Tem capacidade 
para atender 100 alunos. O centro foi inaugurado com um 
curso de 3 Dias para alunos antigos em outubro de 2007, 
que estava cheio. Todos os cinco professores assistentes da 
Malásia estiveram presentes, seja sentando ou servindo no 
curso. Em seguida, foi realizado o primeiro curso de 10 Di-
as do centro. 
Foi uma nova experiência para a maioria dos alunos ter aco-
modações individuais durante o curso. Nos últimos nove 
anos, cursos na Malásia foram realizados em várias escolas, 
acampamentos, templos, algumas vezes em condições rui-
dosas e lotadas, com colchões sob o piso em cimento. Os 
alunos também apreciaram o ambiente silencioso, uma vez 

Novas Responsabilidades 

Bhikkhu Acaryas: 

1. Ven. Bhikkhu Vinayarakkhita, Hyderabad, Índia 
2. Ven. Bhikkhu Bambarapane Assaji Thero, Sri 
Lanka 

Acarya: 

U Thein Aung, Myanmar - Para servir em cursos para 
monges em Myanmar 

Professores Assistentes Seniores: 

1. Sr. Shirendev Dorlig, Mongólia 
2. Sra. Angela Davis, Reino Unido. 
3. Sra. Sulochana Agarwal, Nashik, Índia 
4. & 5. Sr. Ashok & Sra. Pushpa Pawar, Nashik, Índia 
6. Sr. Robert Cannon, EUA 
7. Sra. Leslie Jennings, EUA 
8. Sr. Chhaganbhai Parmar, Surat, Índia 
9. Dr. Jay Sanghvi, Bhuj, Índia 
 

Responsabilidades Adicionais 

Acarya: 

Sr. Jayesh Soni, Modasa - Professor Regional para 
Gujarat, para servir Vadodara e prestar assistência ao 
Prof. P. L. Dhar no treinamento de ATs. 

Novas Nomeações 

Professores Assistentes: 

1. Sr. Ram Swarup Bharati, Guna, Madhya Prade-
sh, Índia 
2. Sr. Satya Pal Sharma, Jaipur, Índia 
3. Sr. Ali Vosough Grayeli, Irã 
4. Sr. Suk Jin Choi, Koréia 
5. & 6. Sr. Sin-Fatt Yeo & Sra. Pek-Hia Khow, 
Malásia 
7. Sra. Pornphen Leenutapong, Tailândia 
8. Sra. Patra Patrabutra, Tailândia 
9. & 10. Sr. Samarn & Sra. Sermsong Sirisaeng, 
Tailândia 
11. Sr. Stephane Barbier, França 
12. Sr. Piers Ruston Messum, Reino Unido 
13. Sra.. Hema Shivji, Reino Unido 
14. Brigadeiro Ashok Kumar Nagpal, Noida, Ín-
dia 
15. Sr. Pidugu Ravindra Reddy, Talamadugu 
(A.P.), Índia 
16. Sra. Pawinee Boonkasemsanti, Tailândia 
17. Sra. Marsha Dewar, Canadá 
18 & 19. Sr. Leon & Sra. Yonit Yogev, EUA 

 

que o centro situa-se em uma pequena colina ventilada ro-
deada por plantações. 
 
As novas instalações incluem uma espaçosa sala de medita-
ção e uma pequena sala com equipamentos modernos de 
áudio e vídeo, um refeitório amplo e uma cozinha bem e-
quipada. As instalações para servidores também são exce-
lentes. 
A terra, antes usada para agricultura, foi preparada para a 
construção. Agora a vegetação está voltando e árvores estão 
sendo plantadas.   
 
 
Em Memória 

 
Professor Assistente Sr. Savit Pinthusophon, da Tailândia, 
faleceu em 2 de outubro, 2007 
 
Serviu a Dhamma desinteressadamente e viveu vida exem-
plar repleta de Dhamma. Ele continuará a ser exemplo de 
inspiração pela forma como viveu sua vida. 
 
Que ele esteja feliz, em paz e livre! 

Nomeações e Novas Responsabilidades 


