
  

 

Após as relíquias de cabelo terem sido depositadas em Uk-
kala, os irmãos retornaram a Magadha e receberam o ensi-
namento de Dhamma do Buda, em Rajagaha. Consequente-
mente, Bhallika seguiu adiante como monge e se tornou 
um arahant; tendo se libertado a si mesmo, ele continuou a 

servir os outros. Tapassu se tornou um sotapanna, permane-
cendo um chefe de família e continuando a ser um comerci-
ante. Foi por intermédio desses dois que o ensinamento do 
Buda chegou a Myanmar pela primeira vez. 

Os indianos que tinham fundado um povoado no sul de 
Myanmar, no estuário dos rios Citranga (Sittanga) e Salava-
na (Salween), lhe deram o nome de Suvannabhumi (Terra 
Dourada). Este era um centro de comércio internacional 
extremamente importante naqueles dias. Ocupava uma 
grande extensão de terras no sul de Myanmar, parte do que 

Palavras de Dhamma 

Yogā ve jāyatī bhūri  
ayogā bhūrisa.khayo  
eta� dvedhāpatha� ñatvā  
bhavāya vibhavāya ca  
tathāttāna� niveseyya  

Realmente, da meditação surge a sabedoria. 
Sem meditação, a sabedoria míngua. 
Ciente deste caminho duplo de ganho e perda, 
possa cada indivíduo agir de modo a aumentar 
a sabedoria.  

— Dhammapada 282  
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No tempo do Buda, Ukkalapati era o Rei de Ukhala em 
Myanmar (Birmânia) e Tapassu e Bhallika eram comercian-
tes de lá. Os irmãos frequentemente viajavam entre Myan-
mar e a Índia, fazendo negócios. Em uma dessas viagens, 
eles passavam pela floresta de Uruvela com 500 carros de 
boi carregados de mercadorias que haviam trazido de navio 
de Myanmar para Tamralipti. Nessa floresta eles encontra-
ram o Buda. O Iluminado acabava de passar sete semanas 
experimentando o êxtase da completa iluminação e estava 
sentado aos pés da árvore Rajayatana, próximo da árvore da 
Iluminação (Bodhi). Os dois irmãos lhe ofereceram bolos 
feitos de mel e de arroz e esta foi a primeira refeição do Bu-
da após ter atingido a completa iluminação. 

Tapassu e Bhallika receberam oito mechas de cabelos da 
cabeça do Buda. Eles decidiram retornar imediatamente a 
Ukkala. Lá o Rei mandou construir as pagodas Botathoung, 
Sule e a famosa Shwedagon. Nestas pagodas ele reverente-
mente depositou as mechas de cabelos, que as pessoas reve-
renciam até hoje. 

Em seu encontro em Uruvela, Tapassu e Bhallika não escu-
taram qualquer sermão do Buda. Foi somente mais tarde 
que o Iluminado começou a expor os seus ensinamentos no 
Parque dos Cervos, próximo de Benares. 
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hoje em dia é a Tailândia ao leste e não somente Dhanasirin 
(Tenasserim) senão também toda a Península Malaia ao sul. 

No tempo do Buda, o governante de Suvannabhumi era Si-
haraja. Ele fundou a capital de Sudhammavati, uma cidade 
portuária hoje em dia chamada de Thaton. Muito provavel-
mente, ele também fundou o porto de Sihapura (Singapura) 
na extremidade sul de Suvannabhumi. 

Naqueles dias, Gavampati, um residente de Mithila, na Ín-
dia Central, recebeu os ensinamentos diretamente do Buda. 
Ele se tornou um arahant e veio para Suvannabhumi para 

ensinar Dhamma a seu irmão de uma vida passada, Sihara-
ja, bem como a outras pessoas que moravam lá. Assim, o 
ensinamento do Buda chegou ao sul de Myanmar pela se-
gunda vez. De acordo com as escrituras em Pali, o Venerá-
vel Gavampati fundou os Buddha-sasana (ensinamentos) 

em Suvannabhumi no oitavo ano após o parinibbana do 
Buda. 

Após o término do Terceiro Conselho de Dhamma sob o 
auspício do Imperador Ashoka, o Venerável Moggaliputta 
Tissa enviou Dhammadatas (mensageiros de Dhamma) a 
diferentes países a fim de disseminar os benéficos ensina-
mentos do Buda. Os arahants Sona e Utara foram enviados 

a Suvannabhumi. Naquela época, o rei de Suvannabhumi 
era Sirimasoka, e a capital era Sudhammavati. Ao chega-
rem, estes Dhammadatas primeiramente ensinaram 

o Brahmajala Sutta. Impressionadas pelo ensinamento, 
muitas pessoas se estabeleceram no verdadeiro Dhamma e 
outras tantas deixaram suas funções de chefes de família 
para se tornarem monges. 

O fato de este sutta em específico ter sido o primeiro a ser 
pregado em Suvannabhumi é extremamente indicativo. Evi-
dentemente, os indianos que vieram para Suvannabhumi 
antes da época do Buda eram apegados a diversas crenças 
filosóficas e essas crenças filosóficas impressionaram pro-
fundamente a população local. Como resultado do impacto 
do Venerável arahant Bhallika, bem como do Venerá-
vel arahant Gavampati, as pessoas podem ter começado a 

compreender que a verdadeira sabedoria está baseada na 
experiência direta em vez de na especulação. No entanto, as 
falsas crenças filosóficas que haviam prevalecido desde os 
primórdios continuaram a ter uma forte influência em mui-
tas pessoas. Sona e Uttara começaram a dissipar tais cren-
ças. Portanto, pode-se dizer que somente a partir de sua é-
poca o puro ensinamento do Buda foi de fato estabelecido 
em Suvannabhumi e disseminado dali para outros lugares. 

Nos séculos que seguiram, jamais o ensinamento do Buda 
foi de novo totalmente perdido em Myanmar. Sempre que o 
ensinamento se tornava fraco, especialmente em Vinaya, 
era renovado do Sri Lanka. As fundações do ensinamento 
do Buda permaneceram sempre fortes. Eis porque o Quinto 

e o Sexto Conselhos de Dhamma terem sido realizados com 
sucesso nesse país. 

O puro Dhamma que os discípulos do Buda, tanto 
o arahant Bhallika quanto o arahant Gavampati, ensinaram 

ao povo de Myanmar não podia estar limitado somente 
a sila (moralidade). O Buda em pessoa não se limitou a pro-
ferir apenas sermões sobre sila, ele também ensinava como 
se desenvolver em sila ao adquirir o controle da mente por 
intermédio da prática de samadhi (concentração da mente), 
e ele ensinou como atingir a purificação total da mente por 
intermédio da prática de pañña(sabedoria, insight). O Nobre 

Caminho Óctuplo estará completo somente com a inclusão 
de todos os três treinamentos. Por conseguinte, os discípu-
los arahants do Buda devem ter feito mais do que simples-

mente proferir discursos sobre sila; devem ter ensina-
do samadhi para se desenvolver a concentração da mente e 
Vipassana para a purificação da mente, porque é somente 
dessa forma que o hábito insalubre de gerar impurezas nas 
profundezas da mente é removido. Todos os arahants que 
partiram para outros países e estabeleceram Dhamma por lá 
devem ter, sem sombra de dúvida, ensinado à população 
local a técnica de Vipassana, que é o ensinamento pragmáti-
co do Buda capaz de transformar a vida. Porém, é verdade 
que o puro Dhamma, que os arahants Bhallika e Gavampati 
ensinaram às pessoas na forma de Vipassana, se contami-
nou ao longo dos 275 anos após a época do Buda. Com ex-
ceção de algumas pessoas que o preservaram em sua pureza 
original, o Ensinamento se corrompeu. 

Por essa razão, quando os arahants Sona e Uttara com os 

seus cinco discípulos vieram para Myanmar, antes de qual-
quer coisa ensinaram o Brahmajala Sutta. Tal sutta contém 

uma lista e impugnação dos 62 tipos de enfoques filosóficos 
sobre a eternidade ou o nihilismo, como a maior parte das 
pessoas os compreendem. Ao mesmo tempo, é um sutta 

importante sobre a meditação Vipassana. Ao descrever téc-
nicas de meditação corruptas e deficientes, o sutta explica a 
fraqueza dos diferentes enfoques filosóficos sectários resul-
tantes da prática dessas técnicas e também ensina o cami-
nho para a libertação total da roda da existência por inter-
médio da prática de Vipassana. Os arahants Sona e Uttara 
mostraram o caminho para atingir a libertação por intermé-
dio de Vipassana e esta técnica foi mantida em sua forma 
pura por séculos no Estado de Mon no sul de Myanmar. 
Juntamente com esta patipatti pura (a prática da meditação), 
o pariyatti (o estudo da teoria) do Tipitaka foi também man-
tido em sua forma pura. 

Foi somente por causa de Vipassana que as san-

ghas sammuti e paramattha, sekkha e asekkha perma-
neceram vivas aqui através de gerações. 

O termo sangha sammuti denota bhikkhus comuns que ain-
da não foram capazes de atingir o estágio de ariya, mas que 
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se empenham para tanto. Sekkha bhikkhus são aqueles que 
se tornaram ariyas, ou seja, que atingiram um dos primeiros 
estágios da iluminação, ou como sotapanna ("aquele que 

entrou na corrente"), sakadagami ("aquele que retorna so-
mente mais uma vez") ou anagami ("aquele que não retorna 
mais"). O estágio de asekkha ou de paramattha é o estágio 
de um arahant, uma pessoa completamente liberta. Todos 
esses estágios, sekkha ou asekkha, somente podem ser al-

cançados por intermédio da prática de Vipassana. Portanto, 
é claro que a técnica de Vipassana foi preservada em sua 
pureza original durante muitos séculos no sul de Myanmar. 
Da mesma forma, a literatura inteira do Tipitaka foi adequa-

damente preservada por lá, inicialmente na sua forma oral 
(pela memorização) e mais tarde na forma escrita. . 

No norte de Myanmar, contudo, tanto o Tipitaka quanto a 
técnica de Vipassana foram perdidos. Esta foi a razão pela 
qual Dhamma ficou totalmente corrompido por lá. Os mes-
tres espirituais daquela época, chamados de Aris, eram com-
pletamente imorais. Embora se autodenominas-
sem bhikkhus, eles eram uma vergonha para a sangha. Este 

era o estado de coisas em meados do Século XI, quando o 
Rei Anuruddha (Anawratha) reinava em sua capital de Pu-
gram (Pagan). Um bhikkhu arahant chamado Dhammadas-

si, do sul de Myanmar, ficou sabendo dessa situação. Toma-
do pela compaixão, ele viajou até Pagan e encontrou e ensi-
nou Anuruddha. O rei ficou profundamente impressionado. 
Ao contrário do ensino corrompido dos monges imorais, ele 
achou o puro Dhamma muito atraente, agradável e benéfico. 
Por conseguinte, ele o aceitou com alegria. 

Para estabelecer o puro Dhamma neste reino, o Rei Anurud-
dha solicitou ao Rei Manua, o governante de Thaton 
(Suddhammavati) ao sul, o Tipitaka. Mas o Rei Manua re-
jeitou esta solicitação. Enfurecido pela recusa, o poderoso 
Anuruddha invadiu o sul de Myanmar e conquistou Thaton. 
Lá ele encontrou trinta jogos do Tipitaka e ele respeitosa-
mente os colocou sobre trinta elefantes a fim de trazê-los 
para Pagan. Ele também trouxe o derrotado Rei Manua e a 
sua família, dando-lhes um palácio para morar. Assim, o 
puro pariyatti e o puro patipatti chegaram ao reino de Pa-
gan, no centro de Myanmar. No espaço de alguns anos, eles 
se estabeleceram em consequência do serviço desinteressa-
do dos monges meditadores que tinham chegado lá. Desde 
então, nunca mais deixou de ser feito o esforço para preser-
var ambos os aspectos do Dhamma em sua forma pura. 

O bhikkhu arahant Dhammadassi, o progenitor deste movi-
mento todo, estava satisfeito com o seu sucesso. Ao viajar 
rumo ao norte, ele fixou residência nas cavernas pacíficas 
das Colinas de Sagaing, na margem ocidental do Rio Irra-
waddy. Assim, o puro Dhamma foi ressuscitado lá também. 
Nos anos que seguiram, muitos monges que buscavam a 
liberação procuraram por ele a fim de aprender a técnica de 

Vipassana. Mesmo após o seu parinibbana, as Colinas de 
Sagaing continuaram a ser um centro benéfico de meditação 
Vipassana. O ensino de Vipassana foi mantido de geração 
em geração por uma corrente inquebrantável de professores 
e de alunos. É verdade que a maioria dos bhikkhus demons-
travam uma inclinação para o pariyatti (o estudo e o ensino 
do Tipitaka), enquanto somente alguns poucos estavam in-

teressados em patipatti (a prática de Vipassana). No entan-
to, estes poucos bhikkhus que praticavam Vipassana preser-
varam a técnica em sua pureza original por intermédio de 
uma inquebrantável tradição professor-aluno. 

A história não registra nem os nomes desses professores 
nem os nomes de seus alunos. Mas existe prova de que a 
técnica foi preservada em sua pureza original: Há aproxima-
damente 125 anos, um jovem bhikkhu extremamente inteli-

gente e trabalhador, Ledi Sayadaw, tornou-se versado no 
estudo de pariyatti. Ele foi aprender a técnica de Vipassana, 

ainda ensinada nas cavernas das Colinas de Sagaing e, após 
ter desenvolvido o domínio da técnica, ele começou a ensi-
ná-la a outras pessoas. O seu vihara (mosteiro) ficava na 

aldeia de Ledi próximo da cidade de Monywa. Lá ele medi-
tava a maior parte de seu tempo e ensinava outros bhikkhus. 
Outras vezes, ele viajava através de Myanmar. Em razão de 
seu domínio de pariyatti, ele foi capaz de escrever muitos 
livros sobre Dhamma tanto no idioma pali quanto em bir-
manês. Por conseguinte, ele fortaleceu pariyatti e, ao mes-
mo tempo, manteve viva a tradição pura de patipatti ao en-
sinar a técnica de Vipassana a algumas pessoas. 

Ledi Sayadaw era um grande santo com considerável capa-
cidade de previsão. Ele possuia fé absoluta na previsão de 
que 2.500 anos após o Buda, a técnica de Vipassana de puro 
Dhamma surgiria novamente, retornaria à Índia e se disse-
minaria para o mundo inteiro. Ele compreendeu que a previ-
são se concretizaria não somente por bhikkhus e que bons 
pofessores leigos precisariam ser formados. Portanto, ele 
tornou a técnica, anteriormente restrita somente a bhikkhus, 
igualmente acessível a pessoas leigas. Embora ele tenha 
treinado alguns bhikkhus para lecionar, ele também formou 
como professor um fazendeiro leigo chamado Saya Thetgyi. 
Após ele, o anagami chefe de família Saya Tetgyi ensinou a 
técnica a muitos e treinou alguns bhikkhus, bem como al-
guns professores leigos. Desses todos, o professor leigo Sa-
yagi U Ba Khin foi muito bem sucedido no ensino de 
Dhamma a estrangeiros; e foi por intermédio de sua com-
paixão que eu recebi a técnica de Vipassana. 

A fim de realizar o desejo de Sayagyi, eu me encarreguei de 
trazer para a Índia o que quer que tenha aprendido sentado 
aos seus pés. Consequentemente, em 1969, eu cheguei à 
terra de meus antepassados com esta técnica inestimável. 
As pessoas esclarecidas da Índia a aceitaram com alegria e a 
técnica começou a ser restabelecida aqui, após um intervalo 
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de cerca de 2 milênios. Ela também começou a se dissemi-
nar para muitos outros países, permitindo à humanidade 
sofredora em todo o mundo a se beneficiar do ensinamento 
libertador do Buda. 

Por conseguinte, eu repito seguidamente que não só eu, mas 
todos os meditadores de Vipassana que se beneficiaram 
com essa técnica são gratos a Myanmar e sempre o serão. 
Gratos à Bhikkhu Sangha, à tradição professor-aluno, que 
preservaram tanto a pariyatti quanto a patipatti em sua pu-

reza original, são extremamente gratos e sempre o serão. 
Como pode qualquer meditador Vipassana esquecer a dívi-
da para com Myanmar? Ser grato é uma forte evidência de 
progresso em Dhamma. A gratidão é abundantemente bené-
fica. Assim, todos nós somos muito gratos. 

Dhamma é generoso no início, Dhamma é generoso no mei-
o, Dhamma é generoso no fim. Dhamma, ou se-
ja, sila, samadhi, pañña, é generoso e benéfico em todo o 
seu caminho para qualquer um que o trilhe praticando. Cada 
passo dado na trilha de Dhamma gera resultados saudáveis 
e sadios aqui e agora. Nenhum passo, nenhum esforço reali-
zado na trilha é desperdiçado. 

 

Perguntas e Respostas com Goenkaji  

1. A geração de metta é uma consequência natural da 

pureza da mente ou é algo que deve ser desenvolvido 
ativamente? Existem estágios progressivos em metta? 

Ambas são verdadeiras. Segundo a lei da natureza - a lei de 
Dhamma - à medida que a mente se purifica, a qualidade de 
metta se desenvolve naturalmente. Por outro lado, você de-
ve trabalhar para desenvolvê-la praticando Metta Bhavana. 
É somente em um estágio muito desenvolvido de pureza da 
mente que metta é gerada naturalmente e não há nada a ser 
feito, nem qualquer treinamento tem de ser dado. Até que se 
atinja este estágio, deve-se praticar. 

Além disso, pessoas que não praticam Vipassana podem 
praticar Metta Bhavana. Em países tais como a Birmânia, o 
Sri Lanka e a Tailândia, Metta Bhavana é muito comum em 
todos os lares. No entanto, a prática é comumente restrita à 
recitação mental de "Que todos os seres sejam felizes, este-
jam em paz." Isto certamente gera alguma paz na mente da 
pessoa que a pratica. Até certo ponto, boas vibrações pene-
tram a atmosfera, mas elas não são fortes. 

No entanto, quando você pratica Vipassana, a purificação 
tem início. Com esta base de pureza, a sua prática de Metta 
naturalmente fica mais forte. Então, você não necessitará 
repetir esses bons desejos em voz alta. Um estágio chegará 
quando cada fibra do corpo sentirá continuamente compai-
xão pelos outros, gerando boa vontade para com os outros. 

 

2. Existe uma preocupação de que a pagoda que está 
sendo construída em Mumbai poderá levar Vipassana 

para uma outra seita?  

Bem, se este professor tiver mais alguns anos de vida, você 
verá que ele é tão rigoroso que não permitirá que nada que 
estejamos fazendo tome o rumo do sectarismo. Se a pagoda 
se tornar uma ferramenta para fazer do ensinamento do Bu-
da uma seita, uma religião organizada, então, todo o nosso 
ensinamento terá sido em vão. Se esta pagoda for usada 
para pessoas que venham rezar, "Oh, pagoda, por favor, dê-
me isso, por favor, dê-me aquilo, eu preciso disso, eu preci-
so daquilo." Então, a coisa toda se tornará uma religião or-
ganizada, certamente. 

No entanto, nós iremos utilizar a pagoda da forma correta 
em Dhamma. Ou seja, a pagoda servirá somente para divul-
gar a Vipassana entre cada vez mais pessoas. Elas virão 
primeiramente à pagoda pela curiosidade de conhecer o que 
há dentro desse edifício magnífico. E quando elas chega-
rem, serão informadas: "Bem, vejam, ele era o Buda e que 
tipo de Buda, e o que pregou, e o que aconteceu em sua vi-
da, e a Vipassana que o transformou em um Buda, e a Vi-
passana que o transformou em um bom professor de Dham-
ma para todo o mundo, e as pessoas se beneficiaram tanto." 
Nós daremos esta informação e dentre, digamos, dez mil 
pessoas que vierem, talvez pelo menos umas cem se benefi-
ciem, e o restante receberá pelo menos a mensagem correta. 
Portanto, vamos nos certificar de que esta pagoda não irá 
criar outra seita. Caso contrário, o nosso propósito terá sido 
derrotado. 

 

Notícias Internacionais 

 

Ciclone em Myanmar 

O recente ciclone causou inimaginável dano à vida e à pro-
priedade em Myanmar, o amado país que preservou Vipas-
sana através dos milênios e a deu de presente a todos nós 
nos tempos modernos. 

O ciclone também provocou dano aos cinco centros de Vi-
passana localizados no sul de Myanmar. Uma conta corrente 
especial foi aberta por Dhamma Giripara todos aqueles que 
desejem ajudar a reconstruir e reparar tais centros. 

Aqueles que fizerem uma doação devem encaminhar um e-

mail para info@giri.dhamma.org relatando detalhes tais co-

mo nome, endereço completo, quantia doada e data em que 

o dinheiro foi transferido, solicitando ainda que as doações 

sejam utilizadas na reconstrução e no reparo dos centros de 

Vipassana em Myanmar. 
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As informações da conta corrente são: 

Nome do correntista: Sayagyi U Ba Khin Memorial Trust, 

Número da conta corrente: 11542160342, 

Nome do Banco: State Bank of India, Igatpuri, India 

O código swift para Sayagyi U Ba Khin Memorial Trust: 

SBININBB528 - Branch code 01247 

Beneficiário: "Conta corrente do Sayagyi U Ba Khin Me-

morial Trust, número 11542160342,  

Agência em Igatpuri, State Bank of India". 

 

A fim de facilitar a remessa de recursos para Dhamma Gi-

ri para os antigos alunos na América do Norte, recursos 

também estão sendo recolhidos na América do Norte e as 

quantias reunidas são enviadas para Dhamma Giri com vis-

tas a serem repassadas aos centros em Myanmar. Tal proce-

dimento também poupa despesas bancárias, uma vez que 

cada doador não terá de pagar essas taxas separadamente. 

Para mais informações, por favor visite o site: 

www.dhamma.org/en/os/cyclone.htm  

(nome de usuário: oldstudent, senha: behappy) 

 

Relatório Inédito sobre o Ciclone Nargis,  

de Dhamma Joti em Myanmar 

A mensagem abaixo é uma versão editada de uma carta 

escrita por um meditador birmanês, descrevendo o que a-

conteceu quando o Ciclone Nargis atingiu Dhamma Joti, 

em Yangun, Myanmar, no Dia 8 de um Curso de 10 Dias. 

 

No Dia 8 em Dhamma Joti há 104 alunas e 77 alunos fre-

quentando o curso. 

Os ventos se tornaram muito fortes por volta das 23h00 da 

noite passada e a eletricidade foi cortada. Às 04h00, quando 

foi tocado o sino, eu sai para avaliar os danos ao centro. 

Algumas árvores estavam quebradas e havia galhos caídos 

mas nada bloqueava o caminho para a Sala de Meditação. 

Ele parecia seguro. Às 04h30, todos nós, servidores de 

Dhamma, esperamos ao longo das trilhas munidos de lâm-

padas de emergência e lanternas a fim de iluminar o cami-

nho para a sala de Meditação. O som do vento estava fican-

do cada vez mais forte e tudo estava escuro, com exceção 

do caminho para a sala de Meditação. 

Por volta das 05h00, quando os professores chegaram à Sa-

la de Meditação, o vento soprava com tanta força que esta-

va quase abrindo as janelas. Os meditadores continuavam a 

meditar, embora estivéssemos bastante preocupados. À me-

dida que amanhecia no centro, percebemos que muitas ár-

vores estavam tombadas e que outras estavam fortemente 

inclinadas pelo vento. 

Às 06h00, como de hábito, os cânticos de Goenkaji foram 

tocados. Nessa altura, a maioria das árvores estavam que-

bradas e muitas outras cobriam os caminhos. O telhado do 

dormitório feminino ameaçava ruir. Restava somente um 

caminho transitável entre a Sala de Meditação e o refeitório. 

O refeitório era o local mais seguro, uma vez que não havia 

árvores frondosas por perto e por ter um só andar. 

Antes do término dos cânticos, o vento e a água começaram 

a entrar na Sala de Meditação. Ao final dos cânticos, come-

çamos a evacuar em grupos todos os alunos para o refeitó-

rio. Primeiramente, acompanhei um grupo dos 10 medita-

dores mais jovens e corri com eles para o refeitório. Nós 

dissemos a todos os alunos para deixarem para trás objetos 

desnecessários e para não utilizarem guarda-chuvas. O ven-

to estava tão forte que caso usassem guarda-chuvas poderi-

am ser carregados pelo vento. O primeiro grupo chegou ao 

refeitório em segurança e o próximo grupo partiu, nova-

mente conduzido por servidores de Dhamma. Quando so-

mente pessoas mais velhas e portadoras de necessidades 

especiais restavam, dois servidores de Dhamma auxiliaram 

cada um desses meditadores e nós conseguimos levar todos 

em segurança para o refeitório. 

Um delicioso café da manhã de macarrão nos aguardava. 

Imagine, nessa tempestade vigorosa, os servidores que tra-

balhavam na cozinha preparavam comida para 200 pessoas! 

Após o café da manhã, os alunos foram aconselhados a não 

retornarem para seus dormitórios, tendo em vista que o re-

feitório era o local mais seguro. Os professores mandaram 

um recado de que o curso seria interrompido por algum 

tempo, mas todos os meditadores deveriam continuar a me-

ditar enquanto permaneciam sentados no refeitório.  

Às 10h00, o vento e a chuva ainda estavam violentos. Os 

professores chegaram ao refeitório e chamaram três de nós 

para nos reunirmos com eles a fim de discutir o que fazer. 

Eles queriam dar continuidade ao curso, uma vez que está-

vamos no Dia 8, e pediram a nossa opinião. Dissemos que 

seguiríamos todas as instruções dos professores e que faría-

mos o melhor em benefício de todos os meditadores. Após 

o término da reunião, começamos a fazer uma vistoria no 

centro a fim de avaliar os danos causados e propor uma for-

ma de o curso poder continuar. Lá pela hora do almoço, a 

tempestade tinha passado e nós tínhamos concebido um 

plano a fim de garantir a continuidade do curso. 

O telhado da Sala de Meditação estava danificado e parte 

dele tinha voado com o vento. Dentro da sala estava tudo 

encharcado, almofadas, tudo. Agora era impossível utilizar 

a Sala de Meditação. Felizmente, nós dispúnhamos de pi-
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lhas e de fitas cassettes. Elas estavam intactas porque al-

guns servidores as cobriram cuidadosamente antes de dei-

xarem a Sala de Meditação.  

Sob a Sala de Meditação havia um espaço que utilizávamos 

geralmente para as sessões de meditação em grupo aos do-

mingos. Somente um local neste espaço estava molhado, 

em razão de uma goteira vinda do piso superior. Este espa-

ço se transformou na Sala de Meditação. 

Dois dormitórios femininos estavam até certo ponto em 
bom estado, mas o edifício de dois andares do pavilhão fe-
minino foi o mais duramente atingido. Todos os telhados 
dos banheiros e toaletes tinham sido levados e o local onde 
as meditadoras dormiam estava ensopado e pingando água. 
O primeiro andar estava completamente sem condições de 
uso. Trinta e sete meditadoras tiveram de ser acomodadas 
em outro local. Foi preciso providenciar espaço nos outros 
dormitórios; não havia outra forma. Quartos duplos agora 
estavam sendo ocupados por quatro pessoas. 

Após o almoço, os alunos transferiram todos os seus perten-
ces para as novas acomodações. O centro dispunha de su-
primento suficiente, inclusive de travesseiros, cobertores, 
mosquiteiros e roupas de cama, o que permitiu aos medita-
dores ficarem no centro sem qualquer problema. Lungis, 
camisetas e suéteres foram emprestados e fornecidos àque-
les que deles necessitavam. 

O curso recomeçou com a sessão de meditação em grupo 
das 14h30, com 94 alunas e 58 alunos. Alguns alunos tive-
ram de deixar o centro a fim de cuidarem de suas famílias e 
de problemas extramuros. Aparelhos para tocar CDs e fitas 
cassettes foram utilizados com pilhas, pois não dispunha-
mos de um gerador. 

Ao chegar a noite do Dia de Metta (Dia 10) não havia mais 
pilhas disponíveis para a iluminação de emergência. Resta-
vam poucas lanternas em uso então nós as utilizávamos, 
além de velas e de espirais para repelir mosquitos, a fim de 
iluminar o caminho. 

Felizmente, nós dispúnhamos de filtros para água potável e 
de um tanque com capacidade de 500 litros de água, que 
estava cheio. No entanto, o problema era a água para ba-
nhos. Conseguimos nos adaptar à situação pedindo que to-

dos os meditadores carregassem água da caixa d´água em 
baldes para o uso nos vasos sanitários e para banhos. 

Dhamma Joti está em relativamente boas condições. Nós 
todos estamos felizes e satisfeitos pelo que pudemos fazer 
pelos meditadores. Somos extremamente gratos a Dhamma, 
ao nosso professor Goenkaji e aos professores que continu-
aram a conduzir o curso. A tempestade é um desastre natu-
ral. Mas nós podemos superar isso com o poder de Dham-
ma. Nós podemos ajudar os meditadores a correr para a luz 
de Dhamma (Dhamma Joti). 

 

Últimas notícias da Pagoda Global 

Uma cerimônia para a inauguração da segunda cúpula da 
Pagoda Global de Vipassana foi realizada no domingo, dia 
18 de maio de 2008. As fotografias acima mostram o estado 
atual da construção. 

 

Novo Centro de Vipassana na Itália 

Dhamma Atala (Firmes em Dhamma) tem uma nova casa. 
O local escolhido para instalação do novo Centro de Vipas-
sana na Itália, em Lutirano, próximo de Marradi, no nordes-
te da Toscana, foi comprado em dezembro de 2007. 

A primeira fase da reforma oferecerá instalações para até 65 
alunos, inclusive servidores. Tão logo o Conselho tenha 
saldado o principal das dívidas (empréstimos generosos de 
meditadores permitiram o Conselho da Itália assumir a a-
quisição sem solicitar um empréstimo bancário), uma se-
gunda fase terá início. Isto aumentará a capacidade do cen-
tro para 90 alunos. 

A construção está subindo rapidamente. As obras começa-
ram em janeiro. Aos poucos, um grupo de servidores de 
Dhamma se juntou aos operários (profissionais) a fim de 
auxiliar sempre que possível. O primeiro curso foi realizado 
no período de 28 de maio a 8 de junho de 2008. 

Alunos serão acomodados no prédio principal, uma villa 
(casa de campo) construída em princípios de 1900. Cozi-
nha, salas de jantar e instalações para servidores de Dham-
ma serão instaladas em um outro prédio próximo. A Sala de 
Meditação e a sala de Discursos para o Idioma Inglês são os 

estado atual da construção da Pagoda Global 
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mesmos edifícios pré-fabricados utilizados em outros locais 
anteriormente, já desmontados, transportados e reconstruí-
dos. 

 
Detalhes podem ser vistos em  

www.atala.dhamma.org/oldstudent/newcenter/ 

(nome de usuário: oldstudent, senha: behappy). 

 

Primeiro Curso no Centro 

de Vipassana Monywa 

O primeiro curso no novo Centro de Monywa em Myanmar 
aconteceu em Abril do corrente ano. Ao todo 110 alunos 
(73 novos alunos e 37 antigos alunos) participaram do cur-
so. Monywa, a nordeste de Mandalay, é o local onde se si-
tua o Mosteiro de Ledi Sayadaw e foi o local onde Ledi 
Sayadaw passou grande parte de sua vida. O centro foi cha-
mado de Dhamma Ñãnadhaja, o que significa Galhardete 
do Conhecimento de Dhamma, em homenagem a Ledi Sa-
yadaw. 

 

Primeiro Curso em Dhamma Patapa 

Dhamma Patapa ("Majestade de Dhamma") é o nome ofici-
al do Centro de Vipassana do Sudeste em Jesup, Georgia, 
Estados Unidos. Ele fica situado em um local lindo e isola-
do em uma extensão de terra de 40 acres que circunda o 
grupo de edificações do Centro. Enormes pinheiros antigos, 
carvalhos e outras árvores e vegetação ajudam a crier um 
ambiente ideal para a meditação pacífica. 

A terra para Dhamma Patapa foi adquirida em 21 de de-

zembro de 2005. Desde então, as obras progrediram graças 
à ajuda de diversos antigos alunos que se juntaram à equipe 
de construção servidores de Dhamma. 

Três prédios surgiram em Dhamma Patapa durante a pri-
meira fase da construção. O maior abriga os servidores de 
Dhamma e os professores e também serve de refeitório para 
os alunos. Um segundo prédio pode acomodar 30 alunos em 
quartos do tipo alojamento e inclui uma Sala de Meditação 

para cerca de 40 alunos. O prédio menor serve de local para 
realização de inscrição e também de área de exposição para 
o Dia de Metta. 

Pacíficas trilhas de caminhada traçadas como linhas que 
imitam folhas estão disponíveis nos dois lados do prédio. 
Uma vez que o espaço é exíguo, o Comitê de Desenvolvi-
mento do Centro começou o planejamento com uma única 
edificação que permitirá confortavelmente a adição de mais 
alunos; e tal planejamento se tornará realidade tão logo as 
finanças permitirem. 

O primeiro curso em Dhamma Patapa ocorreu em Março 
de 2008. Vinte e oito alunos concluíram o curso. Seis alu-
nos antigos serviram com vistas a garantir o sucesso do em-
preendimento. 

Para mais informações, envie uma mensagem para: 

 info@patapa.dhamma.org  

ou telefone (912) 663-5646 ou (770) 456-5385. 

A Construção do Centro Europeu para Cursos 

Longos Começa em Setembro 

Em 24 de Janeiro de 2008, o Conselho do Centro Europeu 
de Cursos Longos (CECL ou ELCC, em inglês) recebeu a 
confirmação do Conselho do Distrito de Herefordshire de 
que sua solicitação de planejamento fora aprovada para os 
edifícios de Dhamma Padhana, o primeiro centro dedicado 
a cursos longos na Europa. Isto completa as autorizações de 
planejamento com descrições detalhadas necessárias para a 
construção de um novo centro no terreno vizinho 
a Dhamma Dipa no Reino Unido. 

O primeiro curso dedicado a Dhamma Padhana terá início 
em 12 de Setembro. Este será um Curso Especial de Sati-
patthana Sutta realizado em Dhamma Dipa e acomodará 
200 alunos. Goenkaji pretende dar algumas instruções pes-
soalmente por teleconferência diretamente da Índia. Os alu-
nos poderão ver Goenkaji na tela e Goenkaji poderá ver os 
alunos. Se as condições atmosféricas permitirem, os alunos 
irão ocasionalmente meditar juntos em solo de Dhamma 

Padhana. 

A obra em si deverá começar ao final do curso, quando ha-

Dhamma Padhana.  Esboço artístico das novas acomodações   Vipassana na Tailândia  
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masculino. O prédio, que acomodará 32 alunos em quartos 
duplos, está localizado ao longo de uma bonita aléia de 
grandes árvores, justificando o nome dado ao centro por 
Goenkaji, "Bosque de Dhamma". 

O dormitório masculino é a primeira de uma série de insta-
lações planejadas para a Fase Dois de um plano diretor de 
Cinco Fases. Este projeto está sendo construído por um alu-
no antigo empreiteiro, que utiliza uma equipe de construção 
de alunos carpinteiros, que abriram mão de suas férias de 
verão para isso. Alunos antigos voluntários também partici-
parão do acabamento, tais como revolver a terra, plantar, 
pintar externa e internamente os dormitórios, limpar e re-
juntar o piso, além de cuidar do paisagismo no entorno do 
novo prédio. 

Alunos antigos doaram generosamente recursos a fim de 
apoiar as obras no centro que elevaram o montante dos fun-
dos para U$ 700.000,00. Isto permitirá que o Comitê de 
Desenvolvimento do Centro conclua o dormitório masculi-
no até o outono. Nós esperamos que haja o suficiente para 
poupar, com vistas a dar início às obras no dormitório femi-
nino mais cedo do que se possa ter imaginado, embora mais 
dana será necessária para completar este dormitório. 

Mais informação e as plantas estão disponíveis em: 

www.kunja.dhamma.org/development.html 

 

Novo Centro de Vipassana na Tailândia 

Dhamma Simanta ("Fronteira de Dhamma") está localizado 

no norte da Tailândia, a cerca de 60 quilômetros de Chiang 
Mai. Os 8 hectares de terra foram doados por dois alunos 
antigos em 2007. Agora, muitos outros alunos antigos de-
ram o seu apoio e cerca de um terço da construção foi con-
cluída. Após a conclusão das obras, a Sala de Meditação 
será capaz de acomodar 140 alunos. Os dormitórios estão 
equipados com banheiros privados individuais. O centro 
pretende realizar cursos em meados de 2009. 

verá uma sessão especial de meditação em grupo em solo 
de Dhamma Padhana. 

A construção irá avançar à medida que forem oferecidos 
recursos. Se recursos suficientes estiverem disponíveis, 
muito provavelmente haverá um centro disponível para 50 
alunos já no final de 2009, inclusive com a construção de 
uma Sala de Meditação, de celas e de acomodações em 
quartos individuais com banheiros privativos. O centro con-
cluído para 100 alunos incluirá celas permanentes em uma 
pagoda de dois pavimentos. 

O plano diretor para Dhamma Padhana pode agora ser visto 
no site do ELCC. Está completo e com descrições e explica-
ções sobre as diferentes edificações. 

O Conselho do ELCC agradece a ajuda de antigos alunos 
experientes ou entusiastas a fim de auxiliar na construção do 
novo centro. Este trabalho depende da disponibilidade de 
um gerente de projetos profissional e será ampliado na me-
dida do necessário por profissionais contratados.  

Para informações sobre o andamento dos trabalhos, como se 
envolver na construção, oferecer apoio financeiro e visuali-
zar uma imagem tridimensional em movimento do plano 
diretor, por favor visite o site: 

 www.eu.region.dhamma.org/os  

(nome de usuário: oldstudent, senha: behappy).  

Se você desejar receber atualizações por e-mail sobre o de-
senvolvimento das obras no ELCC, por favor enviar uma 
mensagem em branco para  

long-course-exchange-subscribe@eu.region.dhamma.org. 

 

As Muito Esperadas Residências em Dhamma 

Kuñja 

O Centro de Vipassana do Noroeste, Dhamma Kuñja, deu 
início à longamente anunciada construção de um dormitório 

Dhamma Manda, EUA  
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Responsabilidades Adicionais 
Acaryas: 
Sr. Harry & Sra. Vivian Snyder, EUA - Para servir 
na Mongólia, além de introduzir Vipassana em 
Presídios e junto ao Governo dos EUA 
 
Novas Responsabilidades 
Acaryas: 

Sr. Ian & Dra. (Sra.) Shelina Hetherington, 
UK - Disseminação de Dhamma 

Dr. Hamir & Dra. (Sra.) Nirmala Ganla - Para 
prestar assistência ao professor de área e 
servir em Dhammãlaya, Kolhapur 

 
Professores Assistentes Seniores: 

Sr. Bikram Dandiya, Igatpuri, Índia- Para 
prestar assistência aos professores do 
centro e servir emDhamma Bo-
dhi e Dhamma Suvatthi 

Sr. Abhijit Patil, Nashik, Índia 
Sra. Andrea Schmitz, Alemanha 
Sr. Hans Kuoni, Canadá 
Sra. Sharon Reed, Canadá 
Sr. Robert Strand & Sra. Edith Todd, Canadá 
Prof. Wenching Liou, Taiwan 
Sra. Anita Kinra, EUA 

Novas Nomeações 
 
Professores Assistentes: 

Sr. Prahlad & Sra. Sangeetha Choudhary, 
Indore, Índia 

Sr. A. Srinivasa Murthy, Davanagere, Kar-
nataka, Índia 

Sr. Sachin Natu, Pune, Índia 
Sr. Rajkishore Nayak, Bhubaneshwar, Ín-

dia 
Sr. Tatyasaheb Patil, Kolhapur, Índia 
Sra. Marieke Landuijt, Países Baixos 
Sr. Adi Loo, EUA 
Sra. Veronika Gruber, Canadá 
Sr. Dnyandeo Bansode, Alibaug, Índia 
Sr. Gautam Gaikwad, Thane, Índia 
Sr. Mannilal Yadav, Fatehpur, Índia 
Sra. Belva Fisher, EUA 
Sr. Israel Hertzog & Sra. Rony Ben-Ziony, 

Israel 
Sra. Manjulaben Joshi, Ahmedabad, Índia 
Sra. Panchafula Bahadure, Nagpur, Índia 
Sr. Surdas Wasnik, Chandrapur, Índia 
Sr. Khageswar Aryal, Nepal 
Sr. Sheldon Klein, Canadá 
Sra. Diane Rust, EUA 

Nomeações e Novas Responsabilidades 

O local está situado em um vale cercado por montanhas. 
Possui uma vista magnífica de um parque nacional, poma-
res de lichias e longanas (lichia branca ou olho de dragão) e 
mangueiras. A sua beleza natural e a sua tranquilidade são 
adequadas para um centro de meditação. Com base nas evi-
dências arqueológicas encontradas em cavernas das redon-
dezas, este local foi anteriormente ocupado por pessoas que 
praticavam meditação. 

Dhamma Manda Tem um Lar 

A Associação Vipassana do Norte da Califórnia comprou 
um ex-balneário em Lake County e obteve uma cessão de 
uso para desenvolver a propriedade de 7 hectares em um 
centro de meditação permanente. Localizado na área da 
Montanha de Cobb, Dhamma Manda está a duas horas e 
meia de distância da área da Baía (Bay Area), a uma hora 
de Santa Rosa e a menos de duas horas de Sacramento. Esta 
adorável propriedade, com a sua aprazível coleção de pré-
dios rústicos aninhados entre pinheiros, abetos e carvalhos 
maduros, nos será útil nos anos que seguirão. 

Para preencher os requisitos para a cessão de uso se requer 
uma reforma substancial, inclusive a construção de uma 
nova cozinha comercial e a expansão da sala de meditação a 
fim de acolher 60 alunos. Haverá muito trabalho nos próxi-

mos meses para concluir estes diversos projetos a fim de 
começar a oferecer cursos de 10 dias para aproximadamente 
50 alunos até o final de 2008. 

O relógio de Vipassana finalmente tocou para os alunos do 
norte da Califórnia. Para mais informações, favor enviar e-
mail para   info@manda.dhamma.org. 
 

Em Memória 
 
A Professora Assistente e servidora de 
Dhamma de longa data Sra. Yumino Ar-
chambault faleceu no Japão em 15 de 
abril de 2008. 
 
Ela serviu Dhamma de forma abnegada e 
viveu uma vida exemplar cheia de 
Dhamma. Ela continuará a ser um exem-
plo inspirador pela maneira com que vi-
veu a sua vida.  

Nova sala de meditação em Dhamma Pajjota 


