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torno de Sidnei. Em 1981, encontraram aproximadamente 
15,3 hectares de terra em Blackheath, ligado a Sidnei por 
via férrea e por estrada de rodagem. Como relembrou um 
membro do grupo que fez as buscas: 

“Nós pulamos dentro dos carros e decolamos para dar uma olha-
da. Eu não vi (nada) muito atraente ao vir aqui até que cheguei a 
Blackheath e, então, a coisa toda mudou, toda a atmosfera. Nós 
nos sentimos realmente bem ao chegar a Blackheath. Nós sim-
plesmente viemos direto para cá.” 

Quatro meditadores doaram o valor necessário para comprar 
o centro. 

O Início 

Empoleirado em uma escarpa nas Montanhas Azuis à altitu-
de de 1.065 metros, o local onde se localiza o centro possui 

Farol de Dhamma   
25 Anos de Meditação em Dhamma Bhumi 
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Novembro de 2008 marca o vigésimo quinto aniversário dos 
dois cursos inaugurais em Dhamma Bhumi conduzidos por 
S. N. Goenka, em 1983. 

Em 1979, pela primeira vez, Goenkaji aceitou um convite 
para ensinar Dhamma fora da Índia e foi à Inglaterra, à 
França e ao Canadá. Em 1980, ele foi convidado para ir aos 
Estados Unidos e à Austrália. Os seus primeiros dois cursos 
na Austrália foram realizados em Sidnei e em Perth. Os cur-
sos foram organizados por pequenos grupos de alunos anti-
gos que utilizaram instalações alugadas: um acampamento 
de escoteiros em Sidnei e um albergue para jovens em Per-
th. Um total de 119 alunos completou o curso em Sidnei e 
78 em Perth. Um grupo de pais com seus filhos pequenos 
também ficou hospedado fora do acampamento em Sidnei, 
onde se revezavam a fim de cuidar de suas crianças, meditar 
e servir no curso. 

Após estes cursos, parte de uma grande doação foi usada 
para adquirir uma casa de Dhamma em Sidnei, onde sessões 
de meditação em grupo e autocursos foram realizados com o 
apoio de meditadores locais. Goenkaji retornou para condu-
zir cursos maiores em 1981 e novamente em 1982, quando 
ele também visitou a Nova Zelândia. 

Montar e desmontar estes acampamentos era uma tarefa 
enorme e os meditadores locais reconheceram a necessidade 
de se contar com um local permanente para cursos de medi-
tação.  Eles começaram a procurar um local adequado em 
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Meditação Vipassana como ensinada por S.N. Goenka, na tradição de Sayagyi U Ba Khin  
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Words of Dhamma 
Uttitthe nappamajjeyya,  

dhammam sucaritam care.  

Dhammacari sukham seti, asmim  

loke paramhi ca.  

Erga-se! Não seja desatento. 

Siga o caminho de Dhamma. 

Aqueles que seguem Dhamma 

vivem felizes, nesta vida e além 

— Dhammapada 168, Lokavaggo 

“Esta é uma ocasião histórica. Pessoas que oferecem dana para a construção de um centro estão na realidade prestando 
serviço não somente àqueles que vêm aqui para o primeiro ou para o segundo curso, mas também para as pessoas que virão 
aqui nos próximos anos. Elas estão plantando uma semente nesta terra, onde Dhamma crescerá e, ao longo dos próximos 
séculos, esta terra será um farol de Dhamma.” 

S..N. Goenka, Dhamma Bhumi, Novembro de 1983. 
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O Conselho Municipal de Montanhas Azuis aprovou um 
projeto solicitado de modo extremamente informal. No en-
tanto, o Conselho fez exigências muito mais duras pa-
ra  autorizar a execução da obra. O centro somente poderia 
ser utilizado após a conclusão das obras e um trecho da es-
trada pública, rua da Estação, que levava ao centro, deveria 
ser fechada às custas da organização. 

Uma das primeiras tarefas foi a construção da cerca limítro-
fe, que definia os limites do centro de meditação. Isto foi 
extremamente difícil. Meses mais tarde, quando somente 
faltava instalar o portão principal, um caminhão de entregas 
de areia depositou a sua carga exatamente no local onde 
seria instalado o portão. No entanto, a tarefa foi finalmente 
concluída a tempo para o primeiro curso. A casa de Dham-
ma em Sidnei foi vendida a fim de prover os recursos inici-
ais para a aquisição dos materiais de construção. Os medita-
dores se encarregaram pessoalmente de quase toda a mão de 
obra. 

Em abril de 1983, três servidores de Dhamma com habilida-
des em carpintaria e em construção civil voaram diretamen-
te de Dhamma Giri, na Índia, a fim de formar o núcleo do 
grupo de construção.   Outros se juntaram a eles, até com-
pletarem uma equipe de aproximadamente 12 trabalhadores,  

 

magníficas vistas dos penhascos e do Vale de Kanimbla 
logo abaixo e está cercado pelo espetacular Parque Nacional 
das Montanhas Azuis, uma área tombada como patrimônio 
mundial. O nome dessa área vem da floresta predominante-
mente de eucaliptos: as árvores liberam um vapor, o que faz 
a terra parecer azul à distância. Coberto de urzais floridos e 
de eucaliptos, o local é abrigo de muitos pássaros nativos 
coloridos (rosellas vermelhas, papagaios reais, martins pes-
cadores australianos e cacatuas pretas) bem como de vida 
nativa selvagem (gambás e cangurus, inclusive os pequenos 
e amorosos cangurus conhecidos como wallabies). 

Quando Goenkaji visitou Sidnei novamente em 1982, ele 
aprovou a terra como adequada para a construção de um 
centro de meditação e o chamou de “Dhamma Bhumi”, o 
que significa solo de Dhamma ou terra de Dhamma. A data 
de novembro de 1983 foi fixada para o primeiro curso no 
centro, a ser conduzido por Goenkaji. Foi dada a largada 
para  os preparativos serem concluídos dentro do prazo. A 
terra era uma floresta cerrada sem qualquer abrigo ou facili-
dade. Tudo teve de ser construído a partir do zero. Um me-
ditador lembra ter ido a um piquenique no local em março e 
não ter acreditado que sete meses mais tarde haveria um 
centro por lá. 

A Austrália é um grande continente com uma população 
pequena estimada em 15 milhões no início dos anos 
80.  Este primeiro centro australiano teve de ser construído 
da maneira considerada comum para a época: em terra ainda 
não desmatada, nos arredores de um pequeno vilarejo e da 
estaca zero. Um arquiteto meditador ofereceu os serviços de 
sua empresa a fim de desenvolver o projeto das edificações. 
A criação de um centro seria uma mistura dramática de e-
ventos, como recorda um meditador: 

“Houve alguns incidentes onde as coisas aconteceram de manei-
ra surpreendentemente fácil, como se Dhamma quisesse que o 
centro acontecesse, então o fez acontecer; e, outras vezes, surgi-
ram dificuldades extraordinárias.” 

Montanhas Azuis 

Trabalho na construção  

Meditação no local do curso  
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que viviam em propriedades alugadas em Blackheath e que 
trabalhavam todos os dias no centro. Todos os dias, dois 
servidores cozinhavam um almoço quente e o traziam para 
o centro. Outros vinham de Sidnei para ajudar durante os 
fins de semana. 

A fim de começar a utilizar a terra para meditar o mais rapi-
damente possível, sessões de meditação em grupo foram 
organizadas no local do centro em espaço aberto. Meditado-
res se enrolavam em cobertores e se sentavam no meio da 
estrutura armada que seria no futuro a sala de meditação. 

Tratores realizaram a terraplanagem de parte do terreno para 
a construção das edificações e construíram uma represa. O 
trabalho agora começou de fato. No início tudo foi muito 
difícil. O solo era pedregoso e duro, o que tornou difícil a 
escavação para a construção das fundações. Sem qualquer 
conexão elétrica, um gerador foi utilizado para gerar toda a 
energia. O trabalho era sempre mais árduo em razão da gea-
da e do gelo durante o rigoroso inverno do sul do país. Co-
mo servidores de Dhamma lembram: 

“Nós trabalhávamos durante os meses de inverno. Blackheath 
está localizada nas montanhas. É extremamente frio. Às vezes, 
estes trabalhadores… tinham de quebrar o gelo antes de começar 
a trabalhar. Eram efetivamente condições extremamente duras. O 
vento soprava sem parar durante o inverno, na verdade... havia 
céu limpo, mas o vento vinha rugindo vale acima e fazia muito 
frio. Eu não me lembro ao certo... durante uma semana inteira a 
temperatura não passou de 2 °C” 

Um meditador lembrou que cavava as centenas de buracos 
para os pilares, trabalhava “com pés-de-cabra nas pedras 
pesadas e cada buraco levava meia hora ou às vezes uma 
hora, para escavar cerca de um metro... Eventualmente, o 
escavador de postes chegou ao local. Pensamos, ‘Salvação!’ 

Dificuldades incomuns foram experimentadas com a maio-

ria dos serviços de infra-estrutura. Como o sistema de esgo-
to ainda não alcançara o terreno, tomou-se a decisão de co-
nectar o centro à tubulação mais próxima,  cerca de 400 me- 

 
tros estrada abaixo. O requerimento para fazer isso sofreu 
atraso e foi até aparentemente extraviado pelas autoridades 
locais. Finalmente, uma reunião com funcionário da secreta-
ria de abastecimento de água acelerou o processamento final 
do requerimento. Um outro problema envolveu o requeri-
mento para a passagem da tubulação do ramal do sistema de 
esgoto sob a Rua da Estação, que na ocasião era ainda uma 
estrada precária e de terra. Este foi indeferido muito embora 
o Conselho já pedira ao Centro para formatar e pavimentar a 
rua às suas próprias custas. Por fim, após uma reunião com 
o funcionário subordinado ao Chefe do Conselho, o proble-
ma foi resolvido e o requerimento deferido. 

O centro não dispunha de eletricidade trifásica a fim de a-
cionar o bombeamento do sistema de esgoto. Isto mudou 
quando um funcionário graduado da empresa elétrica visi-
tou o local quatro semanas antes do início do curso e desco-
briu que todos os trabalhadores eram voluntários. Ele ficou 
tão impressionado que ordenou a instalação do sistema trifá-
sico imediatamente. O ramal principal de esgoto foi conclu-
ído e o teste de bombeamento realizado somente na véspera 
da chegada de Goenkaji para conduzir o primeiro curso. 
Mais meditadores vieram ao centro durante as duas últimas 
semanas, trabalhando cada vez mais intensamente com vis-
tas a ajudar a concluir a construção das edificações e a pro-
videnciar tudo o que seria necessário para a realização do 
primeiro curso. 

Quando o centro foi concluído, constava de dois edifícios 
retangulares em madeira, dispostos em forma de “L” aberto, 
acompanhando os contornos do terreno. Um deles abrigava 
os dormitórios e o outro a sala de meditação com acomoda-
ções para o professor em uma das extremidades. Entre os 
dois, havia um bloco reservado para as abluções diárias. 

Um aluno lembra o primeiro refeitório: 

Farol do Dhamma (continuação) 

Dhamma Bhumi 

Dhamma Bhumi, Sala de Meditação 
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“Nós construímos uma estrutura em madeira e instalamos esta 
enorme tenda militar no extremo oeste do dormitório e este local 
se tornou o refeitório. As refeições eram preparadas e transporta-
das na mala a caminhonete de alguém e foi assim que se cozinhou 
durante os cursos.” 

O tempo preparou um espetáculo especial, com uma leve 
nevada logo após o início do primeiro curso. A comida foi 
preparada fora do centro em um clube local e entregue por 
uma caminhonete na tenda onde se faziam as refeições. O 
primeiro curso foi realizado no período de 11 a 22 de no-
vembro de 1983 e um segundo curso foi oferecido logo em 
seguida, de 23 de novembro a 3 de dezembro de 1983. 

Fazer parte da equipe que construiu este primeiro centro na 
Austrália foi uma experiência profundamente edificante pa-
ra muitos meditadores, e os fortaleceu enormemente em 
Dhamma. Como disse um aluno: 

“A minha vida mudou por completo após ter servido naquele pe-
ríodo. Eu tive um encontro com Goenka durante aquele primeiro 
curso e disse: ‘Eu trabalhei aqui na construção do centro’e ele 
jogou a sua cabeça para trás, sorriu, soltou uma enorme garga-
lhada e disse:’Oh, isto é maravilhoso, você adquiriu méritos ma-
ravilhosos. Isto lhe será muito útil nos próximos anos’. E é verda-
de. Eu realmente percebi que me foi útil, porque eu me estabeleci 
firmemente no hábito de meditar duas horas por dia e eu tenho  

sido capaz de mantê-lo desde então. Portanto, a experiência me foi 
extremamente útil.” 

Goenkaji dava todas as instruções e proferia as palestras pes-
soalmente nessa época. No entanto, ele tinha começado a no-
mear professores assistentes na Austrália e em outros países a 
fim de auxiliar o trabalho de disseminação da técnica da me-
ditação Vipassana, utilizando gravações de suas instruções 
para meditação e das palestras diárias em inglês. Ele veio no-
vamente à Austrália em 1984 para conduzir cursos em Dham-
ma Bhumi e, inspirado, aconselhou e apoiou a crescente co-
munidade de meditadores. 

Anos de Crescimento 
Quando Goenkaji visitou a Austrália novamente em 1986, um 
novo refeitório duplo e uma cozinha industrial estavam pron-
tos para serem usados. No andar de baixo, havia diversos 
quartos pequenos, dois dormitórios e banheiros. Isto duplicou 
a capacidade de acomodação do bloco original alcançando 
um total de cerca de 80 alunos. No auge dos meses de férias 
do verão australiano, os cursos estavam e estão regularmente 
cheios, com alguns alunos dormindo em tendas. Cada vez 
mais pessoas se interessavam em aprender a técnica de medi-
tação, especialmente para experimentar o ensinamento direto 

Nova sala de meditação, em construção  Palestra de Goenkaji 

Construção com fardos de palha  
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de Goenkaji e um padrão de crescimento no centro emergiu. 
Aproximadamente a cada dois anos, durante a primeira dé-
cada em Dhamma Bhumi, edifícios importantes foram cons-
truídos. 

Os primeiros anéis da pagoda, 36 celas no total, foram con-
cluídos para a visita de Goenkaji em outubro de 1990. O 
trabalho foi realizado a passos largos: em meados de setem-
bro, as paredes do interior das 8 celas mal haviam sido ter-
minadas. Inspirada no desenho birmanês do centro de Sa-
yagyi em Yangun, consistia em uma construção circular em 
tijolos em torno de um núcleo octogonal, similar à réplica 
que tinha sido construída em Dhamma Giri. Nessa ocasião, 
Goenkaji conduziu o primeiro curso de Satipatthãna em 
Dhamma Bhumi. O curso foi gravado em equipamento pro-
fissional e as palestras filmadas. Estas gravações e estes ví-
deos são agora utilizados nos cursos de língua inglesa em 
todo o mundo. 

Goenkaji recebeu um convite para visitar Myanmar logo 
após este curso. Ele descreveu Myanmar como a terra de 
seu nascimento, tanto como criança quanto em Dhamma. 
Ele solicitou sem sucesso um visto para Myanmar diversas 
vezes ao longo dos anos desde que partiu em 1969. Enquan-
to estava em Dhamma Bhumi, ele solicitou novamente, por 
intermédio da Embaixada em Camberra, a capital da Austrá-
lia. No encerramento do curso de Satipatthãna ele recebeu a 
notícia de que tinha finalmente sido dada a permissão para 
visitar Myanmar. Quando o meditador mensageiro entre-
gou-lhe os documentos, Goenkaji sorriu e disse: “Vinte anos 
de exílio acabaram.” Logo em seguida, ele visitou Yangun e 
encontrou monges em diversos mosteiros, bem como profe-
riu uma série de palestras para platéias numerosas. 

No último dia, antes de deixar Dhamma Bhumi para voar 
rumo a Myanmar, Goenkaji conversou informalmente no 
gramado abaixo da sala de meditação com meditadores, 
seus parentes e amigos e outros visitantes de Sidnei e de 
Montanhas Azuis . Esta bela conversa, seguida de uma ses-
são animada de perguntas e respostas, também foi gravada. 

 

Farol do Dhamma (continuação) A meditação Vipassana na Austrália deu um outro grande 
passo avante em 1992, quando o primeiro curso de 30 dias 
foi realizado em Dhamma Bhumi.   Doze novos quartos 
individuais com banheiros acoplados foram agrupados em 
pequenas cabanas a fim de dar privacidade para os 13 alu-
nos que participaram. Um outro edifício foi erguido, com 
4 quartos próximos a uma pequena, mas central, sala de 
meditação usada pelos alunos dos cursos longos. Isto sig-
nificava que, paralelamente, os cursos de 10 dias poderiam 
ocorrer no resto do centro. 

A pequena sala de meditação para cursos longos rapida-
mente se tornou inadequada e, em 1997, foi construída 
uma residência para professores, com uma sala de medita-
ção central com capacidade para até 50 pessoas. Nessa 
altura, o centro já oferecia cursos bilíngües para alunos 
indianos, cambojanos e birmaneses, e esta nova sala de 
meditação alternativa foi usada para ouvirem as palestras 
em língua estrangeira. Ela também tornou possível a reali-
zação de cursos longos e especiais simultaneamente aos 
cursos de 10 dias. 

Em 1999, Ram Singh e Jagdish Kumari, professores seni-
ores da Índia, vieram a Dhamma Bhumi para conduzir um 
curso de 30 dias. E também conduziram um seminário de 
4 dias para professores assistentes e servidores de Dham-
ma seniores. Trinta e quatro professores assistentes, 31 
membros do conselho e mais 35 servidores de Dhamma de 
toda a Austrália participaram. Àquela altura, quase todos 
os estados da Austrália tinham adquirido um centro ou 
uma casa de Dhamma. Havia centros operacionais em 
Queensland, em Victoria, na Tasmânia e na Austrália Oci-
dental, bem como na Nova Zelândia. Não só o centro de 
Dhamma Bhumi cresceu, mas também Dhamma se disse-
minou. 

Uma Nova Sala de Meditação 
Na Austrália o ano de 2000 marcou um desenvolvimento 
significativo para Dhamma Bhumi,     com a construção de 
uma nova sala de meditação,    o que gerou espaço para 
até 250 alunos em condições confortáveis. A sala de medi- 

 

             
Nova sala de meditação  
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tação existente já não comportava o número de alunos, mui-
tas vezes mais de 100, que queriam meditar durante o ve-
rão,e sempre foi difícil de aquecer ou refrigerar e ventilar. 
Após muito planejamento e consulta a um arquiteto ambien-
tal, o projeto original proposto para a sala de meditação foi 
consideravelmente simplificado para algo mais acessível, 
eficiente e ecológico. Ela foi construída em torno de uma 
estrutura metálica pré-fabricada, com paredes de fardos de 
palha, aparelhados por treliças e vigas expressivas. Sobre as 
vigas, ergueu-se um telhado de aço, cujo ponto mais alto 
culminava em uma estrutura piramidal. Uma vez concretada 
a laje do piso, os fardos de palha foram assentados no seu 
interior, protegidos da ação do tempo e gradualmente as 
paredes subiram. 

Quando as paredes de fardos de palha foram concluídas, 
foram revestidas por uma camada de argamassa, o que se 
revelou um processo complicado. Foi um caso de tentativa e 
erro misturar a argila e a água. Segundo um meditador, uma 
mistura mal-sucedida “após a secagem parecia o couro de 
um jacaré.” 

Foram usadas 80 toneladas de areia seca e argila, o que do-
brava o volume quando a água era acrescentada. Tudo isso 
foi misturado à mão e todo o edifício foi argamassado ma-
nualmente. 

Clarabóias formavam parte da estrutura do telhado em três 
fachadas da edificação, o que lançava uma iluminação uni-
forme sobre o piso interno da sala de meditação. Um aluno 
descreveu o efeito como se “estivesse sentado em uma flo-
resta de árvores altas, com luz filtrada que as atravessava.” 

Tubulações de água aquecida por energia solar foram embu-
tidas na laje do piso a fim de aquecer o seu interior. Um me-
ditador descreveu a sensação: 

“Funciona tão bem para nós porque a superfície onde você está 
sentado ou onde se pisa está quente. Você pode se sentar no local 
em sua almofada, envolvido em seu xale e sentir todo aquele calor 
subir através de sua almofada, ao mesmo tempo em que tudo à 
sua volta pode estar bem frio, mas o seu corpo permanece quente. 

Isto é muito bom para uma sala de meditação e eu não posso 
pensar em nada que pudesse ser mais adequado.” 

O ruído ambiente era um grande problema com a rodovia 
e a ferrovia próximas. Portanto, o teto foi revestido por 
placas de palha prensada. Segundo o testemunho de um 
construtor: 

“Na maioria dos edifícios a área de superfície principal é o 
teto, não as paredes. Portanto, se você não isolar adequada-
mente e não providenciar a proteção acústica de todo o teto o 
benefício gerado pelos fardos de palha terá sido em vão. Para 
isolar a  faixa estreita de janelas que ocupa toda a extensão das 
três faces do edifício, nós instalamos janelas duplas. Isto funcio-
nou muito bem para o isolamento acústico.” 

Um acabamento com tinta de alta qualidade – um leve tom 
dourado para as paredes internas e as paredes externas 
rebocadas, além de um matiz suave de azul escuro utiliza-
do nos pilares – dá a impressão de um lugar calmo, amplo 
e convidativo. O líder da equipe de construção do edifício 
ficou tocado pelos esforços de “dezenas e dezenas de pesso-

as que vieram servir e que tornaram a existência da sala de 
meditação possível. Trabalhar com eles foi para mim uma expe-

A sala de meditação, cuja construção teve início em feve-
reiro, só ficou pronta para o último e maior curso do ano, 
que teve início em 26 de dezembro de 2000. Um constru-
tor disse: 

“Eu me lembro que na véspera do início do curso, eles (os alu-
nos) ajudaram a remover os restos de massa do piso para dar 
início ao curso. Isto parece ser parte da tradição – da tradição 
de construção  – onde mesmo estando o edifício longe de estar 
terminado, a estrutura existia, tudo estava no lugar e, portanto, 
nós fomos capazes de realizar o curso.” 

Na parte da frente do edifício, havia duas grandes antecâ-
maras envidraçadas, onde os alunos deixavam os seus sa-
patos. Entre as antecâmaras, havia uma sala menor que 
era utilizada para palestras em língua estrangeira. A área 
do lado oriental da sala recebeu tratamento paisagístico 
em 2004. Os lados ocidental e sul receberão tratamento 
paisagístico logo após a conclusão da ampliação da pago-
da. 

Goenkaji disse que se os jardins forem belos em um cen-
tro, metade do trabalho está feito. Desde cedo em Dham-
ma Bhumi os alunos plantaram muitos arbustos, árvores e 
touceiras florescentes na entrada e em torno dos lagos e 
dos edifícios. Muitas árvores atingiram agora a maturida-
de, adicionando cores e beleza ao centro. 

Com o passar do tempo, houve uma gradual, porém cons-
tante, melhoria na qualidade das acomodações do centro. 
Nos primeiros anos, a fim de atender à demanda desse 
espaço limitado, beliches foram utilizados.  Eles foram 
gradualmente removidos.  Em vez disso, mais quartos 
individuais foram construídos e atualmente perfazem 36  

Nova sala de meditação  
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Dhamma Bhumi, Nova Pagoda   

quartos individuais com banheiros acoplados. Isto está de 
acordo com uma mudança no perfil dos meditadores que 
vêm aqui.  À medida que cada vez mais gente ouve falar em 
Vipassana e à medida que se considera que fazer um curso 
de Vipassana se tem tornado uma coisa normal e uma ten-
dência atual, meditadores que vêm sempre tendem a ser 
mais velhos,  profissionais liberais,  tais como enfermeiros, 
professores, doutores, advogados e homens de negócios. 
Evidentemente, tendo em vista que Sidnei é um pólo turísti-
co importante, jovens mochileiros, viajantes e turistas de fim 
de semana também constituem uma parcela significativa doa 
alunos que freqüentam o centro. 

A Pagoda 
Uma parte importante de Dhamma Bhumi é a sua pagoda e 
as celas de meditação, situadas entre a sala de meditação e a 
residência dos professores. A estrutura original da pagoda 
construída em 1990 consiste de dois anéis concêntricos no 
nível térreo; um anel interno de oito celas e um anel externo 
de 24 celas. Sempre se planejou fosse o núcleo de uma es-
trutura maior que incluiria muitas outras celas no momento 
apropriado. Por esta razão, até hoje continua a ser uma es-
trutura simples de tijolos e desprovida de qualquer espécie 
de adorno. As celas existentes atendem muito bem o seu 
propósito, mas durante diversos anos provaram ser insufici-
entes para servir os alunos que vêm – ou gostariam de vir – 
a Dhamma Bhumi. Tem havido listas de espera para os cur-
sos mais longos e alguns candidatos não puderam ser admi-
tidos. Para os cursos de 10 dias também não há celas em 
número suficiente e os antigos alunos têm de compartilhá-
las e usá-las em horários alternados. 

Como um primeiro passo, um acréscimo de oito celas no 
piso superior foi concluído em 2007 a tempo para o primeiro 
curso de 45 dias em Dhamma Bhumi. O projeto para a con-
clusão da pagoda foi concebido e aprovado – após um perí-
odo de medições topográficas – pelo conselho. Haverá um 
outro anel externo de celas no nível térreo e um pavimento 
superior com 36 celas, o que perfazerá um total de 90 celas 
quando estiver concluído.  

A pagoda concluída receberá uma cúpula dourada alusiva à 
tradição birmanesa e será uma referência à linhagem de pro-
fessores passados e ao débito relativo a esta tradição à 
Myanmar. A sua graça e beleza serão também um ponto de 
atração surpreendente para o centro. Estima-se que a cons-
trução tenha início em 2009. 

Com a disponibilidade das celas na pagoda, cursos longos 
passaram a ser oferecidos regularmente em Dhamma Bhumi. 
Ao organizar cursos de 30 e 45 dias, Dhamma Bhumi está na 
realidade servindo toda a região da Austrália e da Nova Ze-
lândia. A longo prazo, contudo, Goenkaji aconselhou que 
cada região contasse, em separado, com um centro dedicado 
à realização de cursos longos. Isto gerará considerável eco-
nomia de escala, uma vez que condições de isolamento e de 
privacidade são necessárias aos alunos de cursos longos, o 
que lhes permitirá meditar em níveis mais profundos sem 
medo de serem perturbados. 

Em 2006, Goenkaji abençoou a construção de um centro 
regional para cursos longos vizinho a Dhamma Bhumi. Ha-
verá inúmeras vantagens pela proximidade de Dhamma 
Bhumi. No entanto, tal centro dedicado a cursos longos re-
quererá terreno adicional. Três lotes próximos de Dhamma 
Bhumi foram identificados. O terreno mais próximo foi ad-
quirido no ano passado. O terceiro e mais distante já foi as-
segurado por um grupo de meditadores e está em via de ser 
adquirido pelo centro. O segundo está localizado entre os 
dois e ainda deve ser adquirido. Projetos preliminares do 
centro para cursos longos, baseados na aquisição desses ter-
renos, foram preparados. Ele está projetado para atender até 
80 alunos e para ser usado para cursos de Satipatthana, cur-
sos especiais de 10 dias e para cursos executivos. 

Dhamma Bhumi foi criado e mantido pelos esforços de um 
grande número de alunos. Membros da comunidade local e 
outros em toda a Austrália, bem como visitantes do exterior, 
continuam a servir Dhamma aqui. 

“Aquelas pessoas que prestam serviço aqui, ao começarem a 
girar a roda de Dhamma neste país, desenvolvem paramis ma-
ravilhosos. Isto não é uma coisa qualquer. Prover uma infra-
estrutura onde tantas pessoas obterão benefícios no presente e 
no futuro,  é um grande trabalho de Dhamma.” 

—S.N. Goenka, Dhamma Bhumi, Novembro de 1983. 

Perguntas e Respostas com Goenkaji 

Como podem os profissionais, que dispõem de menos 
tempo, praticar meditação? 

A meditação é ainda mais importante para profissionais! 
Aqueles que são chefes de família, que possuem responsabi-
lidades na vida, precisam de Vipassana ainda mais, tendo 
em vista que têm de enfrentar situações na vida nas quais há  
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tantas vicissitudes. Eles ficam agitados por causa dessas vi-
cissitudes. Se aprenderem Vipassana, poderão enfrentar a 
vida muito melhor. Eles poderão tomar boas decisões, deci-
sões corretas, que lhes serão muito úteis. 

Qual é a diferença entre hipnotismo e meditação?  

Algumas técnicas de meditação da Índia antiga efetivamente 
utilizaram a hipnose, mas isso é totalmente contra Dhamma. 
Dhamma faz de você autodependente. A hipnose nunca fará 
de você autodependente. Portanto, estas duas não andam 
juntas. 

Se nos observarmos continuadamente, como poderemos 
viver a vida de qualquer forma natural? Estaremos tão 
ocupados olhando para nós mesmos que não poderemos 
agir livremente e espontaneamente.  

Não é isso que as pessoas verificam após completar um cur-
so de Vipassana. Aqui você aprende um treinamento da 
mente que lhe dará a habilidade de observar a si mesmo na 
sua vida diária sempre que precisar fazer isso. Não que você 
continuará a praticar com os olhos fechados durante todo o 
dia até o resto de sua vida, mas assim como você adquire 
força pelo exercício físico na sua vida diária, da mesma for-
ma este exercício mental também o fortalecerá. O que você 
chama de ação “livre, espontânea” é na verdade reação cega, 
que é sempre prejudicial. Ao aprender a observar a si mes-
mo, você descobrirá que sempre que uma situação difícil 
surgir na vida, você será capaz de manter o equilíbrio da sua 
mente. Com este equilíbrio, você pode escolher livremente 
como agir. Você agirá de forma efetiva, que é sempre positi-
va, sempre benéfica para você e para todos os outros. 

Notícias Internacionais 

Dhamma na Polânia 
Em 2002, o primeiro curso de 10 dias de Vipassana foi reali-
zado na Polônia. Ele foi conduzido em inglês e 25 alunos 
participaram do curso. 

Até agora foram realizados 17 cursos, inclusive cinco em 
2008, com um total de 250 alunos. Em 2006, a Associação 
de Meditação Vipassana da Polônia foi fundada a fim de 
dividir as responsabilidades de forma mais ampla, coletar 
doações, obter o status de instituição isenta de taxas públicas 
e procurar por um local permanente para a realização de 
cursos. 

No ano passado, um aluno antigo doou dinheiro para com-
prar alguma terra. Em 2008, a Associação adquiriu um terre-
no, cercado por floresta, para instalar o Centro de Vipassa-
na. O local fica localizado em Dziadowice, na Polônia Cen-
tral (situada quase no meio do país), 220 quilômetros a oeste 
de Varsóvia, 70 quilômetros de Lodz e aproximadamente  

 

169 quilômetros de Poznan. Alunos antigos têm meditado e  

trabalhado no local regularmente todos os meses. Mas o sí-
tio não tem sido usado durante o inverno e não dispõe de 
proteção contra insetos. 

A Associação ainda aguarda a aprovação para zoneamento 
antes de se dar início às obras. Nesse ínterim, ficou decidido 
adquirir um yurt – estrutura portátil coberta de lona – para o 
sítio. Isto garantirá imediata infra-estrutura para se utilizar o 
local e mais adiante proporcionará acomodações para os 
servidores de Dhamma. 

A Associação está agora desenvolvendo um projeto para o 
centro. Isto é adicional às sessões de medtação em grupo, 
noites introdutórias e planejamento para cursos realizados 
fora de centros de meditação.  

Para mais informações, por favor, escreva:  

 info@pl.dhamma.org. 

 

Alunos antigos meditando no terreno  
do Centro de Vipassana na Polônia 
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Primeiro Curso em Presídio em Myanmar 

O primeiro curso de 10 dias de Vipassana foi organizado 
com sucesso no Presídio Central de Insein, Yangum, Myan-
mar, no período de 16 a 27 de julho de 2008. Cinqüenta e 
cinco presidiários, bem como três funcionários da adminis-
tração penitenciária, freqüentaram o curso. Outros três fun-
cionários da administração presidiária foram servidores de 
Dhamma. 

Também foi oferecido um curso de Anapana no mesmo pre-
sídio em 27 de julho de 2008, para 169 jovens presidiários. 
A maioria dos internos adolescentes relatou bons resultados 
após a conclusão do curso. Eles expressaram sua gratidão 
pelo ensinamento e decidiram meditar diariamente. 

Dhamma em Israel 

Após mais de 10 anos de esforços, o Conselho de Vipassana 
de Israel firmou um contrato em que, se todas as cláusulas 
forem observadas, finalmente irá dispor de um centro em 
caráter permanente para realização de cursos de Vipassana. 

O contrato é para o uso de uma propriedade de 4 hectares 
localizada em Degania Bet, um dos primeiros kibbutzim 
(fazendas comunitárias) do país. A propriedade possui vista 
para o Canal do Rio Jordão onde ele flui do Mar da Galiléia 
e está a menos de 2 horas de Tel Aviv. A terra é coberta por 
palmeiras de tâmaras e está cercada de campos agricultá-
veis. Há condições propícias para meditadores viverem e 
trabalharem próximo do sítio.  

Como é comum em Israel, a terra na realidade pertence ao 
governo. O contrato com o kibbutz permitiria ao Conselho 
de Vipassana de Israel arrendar a propriedade a longo prazo. 

Antes de o contrato entrar em vigência, um certo número de 
condições deve ser cumprido: 

 

• Sob contrato, o Conselho assumirá alguns empréstimos 
contraídos pelo kibbutz junto de bancos. Os bancos, por sua 
vez, devem dar a sua aprovação. 

• O órgão governamental administrador da terra deve apro-
var o contrato de arrendamento. Isto pode levar alguns me-
ses ou mais de um ano. 

• O órgão governamental administrador da terra deve esta-
belecer o pagamento de uma taxa pelo arrendamento da pro-
priedade. Se a taxa for superior ao esperado, o Conselho não 
se sujeitará ao contrato. 

O custo estimado da terra é de U$ 1,6 milhões. A construção 
de infra-estrutura para 60 ou 80 alunos está estimada em U$ 
1,5 milhões. O Conselho começou a desenvolver um plano 
diretor que eventualmente permitirá ao centro acomodar 
mais de 150 alunos, inclusive em cursos longos. 

Embora tenha havido ofertas generosas de apoio, tais doa-
ções não cobrem o custo estimado do projeto. 

Para mais informações, por favor contate: 

 info@il.dhamma.org 

Curso de Um dia na Pagoda Global, 21 de 
Dezembro de 2008 

Um curso de Um dia foi organizado na Pagoda Global de 
Vipassana para 8.000 alunos. Goenkaji e Mataji estarão pre-
sentes nesse dia. 

 

Dhamma em Israel 

Dhamma em Israel 
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Novas Responsabilidades 
Acaryas 

1. Sr. Sureshchandra Kathane, Bhilai, Índia - Para servir em Dhamma 
Ketu, Durg, Índia  
2. Sr. Suresh Khanna, Jaipur, Índia - Para disseminar Dhamma 
3. Sr. Takhatmal Kothari, Jaipur, Índia - Para disseminar Dhamma 
4. Sr. Dinesh Meshram, Balaghat, Índia - Para servir Dhamma Kanana, 
Balaghat 
5. & 6. Sr. Rameshwar Lal & Sra. Anandi Sharma, Jaipur, Índia - Para 
servir em cursos fora de centros em Rajasthan, Índia 
7. Sr. Babu Ram Yadav, Jaipur, Índia - Para servir em cursos em presí-
dios em Rajasthan, Índia 
8. Dr. Amnat Apichatvallop, Tailândia - Para disseminar Dhamma 

Professores Assistentes Seniores 

1. Sra. Urmila Devi Airon, Ajmer - Para prestar assistência aos profes-
sores do centro em servir em Dhamma Pushkar, Índia 
2. Sra. Chandrakala Ilamkar, Nagpur - Para prestar assistência aos pro-
fessores do centro em servir em Dhamma Naga, Nagpur, Índia 
3. & 4. Sr. Ramkrishna & Sra. Saroj Bante, Nagpur - Para prestar assis-
tência aos professores do centro em servir em Dhamma Vasudha, Hi-
vra, Índia 
5. & 6. Sr. Chandra Shekhar & Sra. Sunita Jain, Kota, Índia 
7. Sr. Hari Prasad Gupta, Kota, Índia 
8. Sra. Subhadra Khanna, Jaipur, Índia 
9. Sra. Geeta Maheshwari, Ahmedabad, Índia 
10. Sr. Ramesh Pandit, Bhopal, Índia 
11. Sra. Ranjana Sawai, Nagpur, Índia 
12. Sr. Bhanwar Singh Sahwal, Ajmer, Índia 
13. & 14. Sr. Gauri Shanker & Sra. Hemlata Sharma, Índia 
15. Sr. Sita Ram Sharma, Jaipur, Índia 
16. & 17. U Htin Aung & Daw Khin Myint May, Myanmar 
18. Prof. Dr. (Sra.) Saskia Ishikawa-Franke, Japão 
19. & 20. Sr. Patrick & Sra. Sachiko Klein, Japão 
21. & 22. Sr. Sunil & Sra. Vidya Bagde, Nagpur, Índia 
23. Sra. Surekha Ponkshe, Nagpur, Índia 
24. Sra. Yenta Trainate, Tailândia - Para prestar assistência aos profes-
sores da área em servir em Dhamma Dhani, Tailândia 
25. Sr. James O’Donovan, África do Sul 
26. Sr. Ole Bosch, África do Sul 

 
 

 

Responsabilidades Adicionais 

Acaryas 

1.Sra. Ladachat Saingam, Tailândia - Para servir em Dhamma 
Simanta, Tailândia 
2. Sra. Sajjandevi Dhariwal, Ajmer - Para servir em Dhamma 
Pushkar, Pushkar, Índia 

Professores-Assistentes Seniores 
1. Sr. Murari Sharma, Haryana - Para prestar assistência aos professo-
res do centro e servir em Dhamma Salila, Dehradun, Índia, além de 
Dhamma Karunika, Karnal 
2. Sr. Deepak Pagare SAT - Para servir em Dhamma Saketa, Ulhasna-
gar, Índia, além de Dhamma Manamoda, Manmad 
3. Sr. Martin Haig, Austrália - Para prestar assistência aos professores 
da área e servir em Dhamma Aloka, Austrália 
4. Sr. Revchand Shah, Ahmedabad, Índia - Para servir Dhamma Maru-
dhara, Jodhpur, Índia 
5. Sr. Umashankar Thubrikar, Nagpur - Para prestar assistência aos 
professores do centro e servir em Dhamma Naga, Nagpur 

Novas Nomeações 

Professores-Assistentes 
1. Sr. Vinay Dahat, Nagpur, Índia 
2. Sr. R. Kannan, Chennai, Índia 
3. Dr. (Sra.) Nyunt Nyunt Sein, Myanmar, Índia 
4. Sr. Charlie Dowley, Austrália 
5. Sra.. Anna Adams., Austrália 
6. & 7. Sr. Justin Goold & Sra. Ruth Smith, Austrália 
8. Sr. Graham Wilson, Canadá 
9. Sr. Olivier Perez, Switzerland 
10. Sra.. Mirjam Pelle, Países Baixos 
11. & 12. Sr. Teun Zuiderent-Jerak & Sra. Sonja Jerak-Zuiderent, Paí-
ses Baixos 
13. Sr. Motilal Khanal, Nepal 
14. Sr. Baburaja Maharjan, Nepal 
15. & 16. Sr. Daniel & Sra. Patricia Matthias, Austrália 
17. & 18. Sr. Mirko Amon & Sra. Alexandra Burguera, Venezuela 

Nomeações e Novas Responsabilidades 

 

A Sra. Kanta Kathane, professora assistente senior de Vipassa-
na de Bhilai, Chattisgarth, faleceu em abril de 2008. Ela serviu 
em muitas áreas do serviço de Dhamma e estava ativamente 
envolvida na manutenção de Dhamma Ketu desde a sua cria-
ção. A Sra. Kathane deixa marido, que é professor de Vipassa-
na. 

Que ela esteja feliz, em paz e livre!  

Idha nandati pecca nandati, 
katapunno ubhayattha nandati; 
punnam me katanti nandati, 
bhiyyo nandati suggatim gato 

Aqui se é feliz, daqui por diante é feliz, 
Aquele que realiza boas ações é feliz em ambas existências. 
"Fiz o bem" – pensando assim, ele é feliz, 
É mais feliz, todavia, quando alcança um estado de graça.  
(Dhammapada 18) 

 

Em Memória 


