
  

Um sonho longamente acalentado de Goenkaji se tornou 
realidade em 8 de fevereiro de 2009, com a inauguração do  
Pagode Global de Vipassana nos arredores de Mumbai. 
Compareceram ao evento milhares de meditadores, dignitá-
rios e convidados de todo o mundo, inclusive a Presidente 
da Índia, Senhora Pratibha Patil. 

A Presidente Patil aclamou o Pagode Global como um mo-
numento de paz e de harmonia que ajudaria a dissipar o ódio 
e a violência. Ela ressaltou ter freqüentado um curso de 10 
dias de Vipassana e descreveu Vipassana como um caminho 
para obter controle da mente, para desenvolver a pureza do 
coração e para viver uma vida mais equilibrada. 

Em seu discurso, Goenkaji enfatizou que o Buda não foi o 
fundador de uma religião mas, em vez disso, o professor de 
uma maneira simples e científica de desenvolver a paz e a 
harmonia para si e para os outros – uma maneira que pode 

Palavras de Dhamma 

Āraddhaviriye pahitatte, 

niccaṃ daḷha parakkame; 

samagge sāvake passa, 

etaṃ Buddhānavandanaṃ. 

Decididos, concentrados, 

constantemente se esforçando com ardor – 

contemplem estes meditadores reunidos! 

Eles verdadeiramente honram o Buda. 

  ―Mahapajapatigotamitheriapadanam-2/7-171 
[Nota: Este é um dos versos esculpidos em pedra no exterior do Pagode Global] 
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ser aplicada pelas pessoas de qualquer religião ou origem. 
Goenkaji também enfatizou que o Pagode Global não era 
um local para cerimônias religiosas, mas, ao contrário, um 
lugar para a prática da meditação Vipassana.  

No dia anterior, em 7 de fevereiro, Goenkaji, Mataji e mi-
lhares de meditadores de Vipassana e de convidados assisti-
ram ao hasteamento tradicional da dhaja Dhamma (bandeira 
de Dhamma) e do cristal para a sua posição no topo do pa-
gode, finalizando a estrutura. Esta cerimônia foi seguida de 
sangha-dāna (oferecimento de uma refeição e de presentes) 
aos bhikkhus de Mianmar, da Tailândia, do Sri Lanka e da 
Índia. 

Medindo mais de 98 metros de altura o Pagode Global de 
Vipassana é um símbolo de gratidão ao Buda e à linhagem 
de professores que preservaram Dhamma por 2.500 anos. 
Réplica do Pagode de Shwedagon, em Yangun, ela também 
simboliza o testemunho da dívida da Índia a Mianmar, de 
onde o ensinamento de Vipassana retornou para a terra de 
sua origem nos tempos modernos.  

 Diferentemente do Pagode de Shwedagon, o Pagode Global 
é uma estrutura oca que dispõe de um salão coberto por uma 
cúpula. No ápice da cúpula, uma roda de Dhamma dourada 
marca o exato ponto onde as relíquias do Buda foram guar-
dadas, doadas pelo governo do Sri Lanka e pela Sociedade 
Mahabodhi de Índia. 

O salão tem capacidade para cerca de 10.000 pessoas e já 
foi utilizado para cursos de meditação Vipassana de 1 Dia. 

O Pagode Global é o monumento em pedra mais alto da 
Ásia e levou 11 anos para ser construído. Para a estrutura, 
foi concebido um sistema para integrar pedras em cantaria 
aparelhadas para suportarem a estrutura. Cada pedra teve de 
ser cortada individualmente e ajustada à mão livre a fim de 
compor o intrincado projeto. Algumas pedras pesam mais 
de 700 quilos. O uso da pedra e da argamassa garante uma 
resistência e uma longevidade bem superior àquela ofereci-
da pelo concreto e pelo aço. Presume-se que o Pagode Glo-
bal durará centenas de anos.   

Esta é a maior estrutura coberta do mundo em cúpula livre 
sem qualquer suporte interno. Ela mede cerca de 85 metros 
de diâmetro e 27 metros de altura. 

Dois pagodes de 18 metros ladeiam a estrutura principal. 

Um desses irá conter celas para meditação. O complexo do 
Pagode também irá comportar bibliotecas e galerias infor-
mativas apresentando a vida e os ensinamentos do Buda. 

Ao lado do Pagode Global encontra-se um Centro de Medi-
tação Vipassana, Dhamma Pattana, onde cursos de 10 Dias 
e cursos para alunos antigos têm sido organizados regular-
mente desde outubro de 2007. 

 O Pagode Global foi aberto ao público após a inauguração 
oficial. Espera-se que atraia milhares de peregrinos e de 
buscadores da paz e que ajude um grande número de pesso-
as da Índia e de todo o mundo a tomarem conhecimento do 
ensinamento do Buda.  

 Para informações mais detalhadas, favor visitar o site do 
Pagode Global em www.globalPagode.org 
  

A Prática de Mettā-Bhāvanā  
 

(O artigo a seguir foi reimpresso de um boletim de  
Vipassana de Dhamma Giri de agosto de 2008) 

 
A prática de mettā-bhāvanā (meditação do amor compassi-
vo) é o capítulo de encerramento da técnica da meditação 
Vipassana. Praticamos mettā irradiando amor compassivo e 
boa-vontade em direção a todos os seres, deliberadamente 
carregando a atmosfera em nossa volta de vibrações calmas 
e positivas de amor compassivo. O Buda nos instruiu a de-
senvolver mettā com vistas a viver mais pacificamente e 
harmoniosamente e a ajudar os outros a fazerem o mesmo. 
A prática de mettā nos dá um caminho para compartilhar 
com todos os outros a paz e a harmonia que estamos desen-
volvendo.  

Mettā é a qualidade que nos leva a desenvolver uma dispo-
sição amigável. É um desejo sincero para o bem e o bem-
estar de todos, desprovido de má vontade. A característica 
principal de mettā é uma atitude benevolente. Ela culmina 
na identificação de si mesmo com todos os seres – reconhe-
cimento do companheirismo de toda a vida.  

 
Mettā não é uma oração, tampouco o desejo de que um a-
gente externo vá auxiliar. Ao contrário, é um processo dinâ-

Um detalhe do topo do Pagode Global. O cristal em pedra natural 
mede c.70 cm de comprimento e foi esculpido em forma de broto de 

lótus. A estrutura concluída do Pagode Global de Vipassana. O pináculo de 
bronze em forma de guarda-chuva tem cerca de 6 metros de altura. 
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mico que produz uma atmosfera de apoio onde outros pos-
sam agir a fim de se auxiliarem. Mettā pode ser dirigida a 
todos os seres ou a uma pessoa em particular. Devemos eli-
minar o egoísmo e abrir as nossas mentes para praticarmos 
mettā. 

Intelectualmente, é relativamente fácil compreender, mas é 
muito mais difícil desenvolver tal atitude em si mesmo. Para 
fazer isso, alguma prática é necessária. E, portanto,   temos 
a técnica de mettā-bhāvanā, o cultivo sistemático da boa-
vontade para com os outros. Entretanto, a fim de ser real-
mente eficaz, mettā-bhāvanā deve ser praticada junto com a 
meditação Vipassana. Enquanto negatividades como a aver-
são dominarem a mente, é inútil formular pensamentos 
conscientes de boa-vontade e, ao fazer isso, se torna um ri-
tual desprovido de sentido intrínseco. Contudo, quando a 
negatividade é removida pela prática de Vipassana, a boa-
vontade naturalmente nasce na mente; e saindo da prisão da 
auto-obsessão, começamos a nos preocupar com o bem-
estar dos outros.     

Por esta razão, a técnica de mettā-bhāvanā é introduzida 
somente no final de um curso de Vipassana, após os partici-
pantes terem passado por todo o processo de purificação. 
Neste momento, os meditadores sempre sentem um desejo 
profundo pelo bem-estar dos outros, tornando sua prática de 
mettā-bhāvanā verdadeiramente eficaz. Embora lhe seja 
dedicado tempo limitado em um curso, mettā pode ser con-
siderada como o ápice da prática de Vipassana. 

3ibbāna pode ser experimentada somente por aqueles cujas 
mentes estão cheias de amor desinteressado e de compaixão 
por todos os seres. Simplesmente desejar por este estado 
não é o suficiente, devemos purificar as nossas mentes a fim 
de atingi-lo. 

Pela prática de Vipassana, nos tornamos conscientes da rea-
lidade subjacente do mundo e de nós mesmos, surgindo e 
desaparecendo a todo o momento.  Compreendemos que o 
processo de mudança continua sem o nosso controle e inde-
pendentemente de nossos desejos. Gradualmente, entende-
mos que qualquer apego àquilo que é efêmero e sem subs-
tância produz sofrimento para nós. Aprendemos a nos desli-
gar e a manter o equilíbrio de nossas mentes diante de qual-
quer experiência. Então, começamos a experimentar o ver-
dadeiro significado de felicidade: nem a satisfação do dese-
jo nem a interceptação dos medos, em vez disso, a liberta-
ção do ciclo dos desejos e dos medos. À medida que a sere-
nidade interna se desenvolve, vemos claramente como os 
outros estão emaranhados no sofrimento e, naturalmente, o 
desejo surge “Que eles possam encontrar o que nós encon-
tramos: a saída do sofrimento, o caminho para a paz.” Esta é 
a volição apropriada para a prática de mettā-bhāvanā.   

Para praticar mettā, a mente deve estar calma, equilibrada e 
livre de negatividade. Este é o tipo de mente desenvolvida 
pela prática de Vipassana. Um meditador sabe pela experi-
ência como o ódio, a antipatia ou a má-vontade destróem a 
paz e frustram qualquer esforço para ajudar os outros. So-
mente quando o ódio é removido e a equanimidade desen-
volvida é que poderemos ser felizes e desejar felicidade aos 
outros. As palavras “Que todos os seres sejam felizes” pos-
suem grande força somente quando emanadas de uma mente 
pura. Respaldadas por esta pureza,  serão certamente efica-
zes em incrementar a felicidade alheia. 

Precisamos, por conseguinte, examinar a nós mesmos antes 
de praticar mettā-bhāvanā a fim de verificar se estamos re-
almente em condições de praticá-la. Se percebermos o me-
nor resquício  de ódio ou de aversão em nossas mentes, de-
veremos nos conter nessa hora e relaxar ou deitar até que a 
impureza ou a sensação desagradável tenha desaparecido. 
Contudo, se a mente e o corpo estiverem repletos de sereni-
dade e de boa vontade, é natural e apropriado compartilhar 
esta felicidade com outras pessoas: “Que você seja feliz, 
que você se liberte das impurezas que são a causa do sofri-
mento. Que todos os seres estejam em paz! Que todos os 
seres sejam felizes! Que todos os seres saiam do sofrimen-
to!” · 

Em Vipassana, nenhuma verbalização, nenhuma visualiza-
ção, nenhuma imaginação é permitida. Mas, enquanto se 
pratica mettā-bhāvanā, tudo isso é permitido. 

Podemos usar a nossa imaginação especialmente com aque-
les que estão próximo e que são queridos. Podemos visuali-
zar seus rostos e lhes dar mettā: “Que vocês sejam felizes, 
que vocês sejam felizes.” À medida que experimentarmos as 
vibrações do surgir e do desaparecer, poderemos dizer a nós 
mesmos: “Estas vibrações são vibrações de mettā, de amor, 
de compaixão.” Quando estivermos sozinhos, poderemos 
falar em voz alta: “Que todos sejam felizes, que todos sejam 
felizes.” Quando estivermos em grupo, poderemos recitar 
mentalmente para nós mesmos: “Que todos sejam felizes, 
que todos estejam em paz, que todos saiam do sofrimento.” 

Esta atitude amorosa nos permitirá lidar de forma muito 
mais hábil com as vicissitudes da vida. Suponha, por exem-
plo, que você encontre uma pessoa que esteja agindo delibe-
radamente de má vontade com vistas a prejudicar os outros. 
A reação usual – a de reagir com medo e com ódio – é uma 
manifestação de estar autocentrado. Ela nada contribui para 
melhorar a situação e, de fato, aumenta a negatividade. Seri-
a muito mais útil se permanecêssemos calmos e equilibra-
dos com um sentimento de boa vontade para com a pessoa 
que está agindo erroneamente.  

Esta não deveria ser meramente uma postura intelectual, um 
verniz sobre uma negatividade mal resolvida. Mettā funcio-
na somente quando transborda espontaneamente de uma 
mente purificada.  

A serenidade adquirida com a meditação Vipassana natural-
mente dá vazão a sentimentos de mettā e, durante todo o 
dia, isso continuará a nos afetar e a afetar o ambiente de 
uma forma positiva. Sendo assim, Vipassana fundamental-
mente possui uma dupla função: a de nos trazer a felicidade 
ao purificar as nossas mentes e a de nos ajudar a incremen-
tar a felicidade dos outros ao nos preparar para praticar met-
tā. Qual o propósito de nos livrarmos da negatividade e do 
egoismo, a não ser que compartilhemos estes benefícios 
com outras pessoas? Em um retiro, nós nos isolamos tempo-
rariamente do mundo a fim de poder retornar e compartilhar 
com outras pessoas o que ganhamos na solidão. Estes dois 
aspectos da prática de Vipassana são  inseparáveis. 

Nestes tempos de agitações violentas e de sofrimento indis-
criminado, a necessidade de tal prática como mettā-bhāvanā 
é clara. Para a paz e a harmonia reinarem em todo o mundo, 
é preciso, antes de tudo, que sejam estabelecidas nas mentes 
de todos os habitantes do mundo.  

Que todos os seres sejam felizes! 
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Perguntas e Respostas com Goenkaji  
 
Como podemos nos livrar da raiva? 
Com a prática de Vipassana! Um aluno de Vipassana obser-
va a respiração ou as sensações no corpo causadas quando 
se está zangado. A observação é feita com equanimidade, 
sem qualquer reação. A raiva logo se enfraquece e desapare-
ce. Por intermédio da prática continuada de Vipassana, o 
padrão habitual da mente de reagir com raiva muda. 
 
Eu não consigo suprimir minha raiva, mesmo quando 
tento fazê-lo  
Não a suprima. Observe-a. Quanto mais a suprimir mais 
fundo penetrará na sua mente. Os complexos se tornarão 
cada vez mais fortes e é difícil sair deles. Nenhuma 
supressão, nenhuma expressão. Apenas observe.  
 
Como pode a mente permanecer equilibrada quando se 
sente dor? 
Sempre que algo acontecer no mundo exterior de que não 
gostarmos, haverá sensações desagradáveis no corpo. Um 
meditador de Vipassana foca toda a sua atenção nessas sen-
sações sem reagir, somente as observa muito objetivamente. 
É muito difícil no princípio, mas aos poucos ficará cada vez 
mais fácil observar as sensações desagradáveis grosseiras – 
o que chamamos de dor – com uma mente equilibrada e cal-
ma. Agradável, desagradável, não faz qualquer diferença. 
Toda sensação surge somente para desaparecer. Por que 
reagir a algo que é tão efêmero? 
   
Como Vipassana resolve os problemas da sociedade? 
Afinal de contas, a  sociedade é nada mais do que um grupo 
de indivíduos. Para resolver os problemas da sociedade, em 
primeiro lugar devem ser resolvidos os problemas do indiví-
duo.  Queremos paz no mundo, contudo,   nada fazemos 
pela paz do indivíduo. Como isso é possível? Vipassana 
torna possível para o indivíduo experimentar a paz e a har-
monia. Vipassana ajuda a resolver os problemas do indiví-
duo. Esta é a maneira pela qual os problemas da sociedade 
começam a ser resolvidos. 
 
Desculpar um pecador não seria encorajar o pecado?  
Nunca encoraje o pecado. Impeça as pessoas de cometer 
pecado. Mas não sinta aversão ou raiva dos pecadores. Te-
nha amor, compaixão, mettā. Esta pessoa é uma pessoa so-
fredora, uma pessoa ignorante, que não sabe o que faz. Pre-
judica a si mesma e os outros. Portanto, você usará toda a 
sua força física e vocal para impedir esta pessoa de cometer 
um pecado, mas com amor e compaixão com relação a ela. 
É isto o que Vipassana irá lhe  ensinar.  
 
Se uma ação negativa for praticada pelo bem de outras 
pessoas, isto é ruim?  
Certamente é ruim. Uma ação negativa começa a prejudicá-
lo. Quando você se prejudica a si mesmo, você nunca pode-
rá ajudar ninguém mais. Um coxo não pode ajudar outro 
coxo. Primeiramente, você tem de se tornar saudável e, en-
tão, descobrirá que já começou a ajudar os outros.  
 

 
 

Notícias Internacionais 
  

Índia – Dhamma Tapovana - 2 
No dia seguinte à inauguração do  Pagode Global, em Mum-
bai, em 9 de janeiro, o  Pagode de Dhamma Tapovana – 2 
foi oficialmente inaugurado. Este segundo centro para cur-
sos longos é vizinho de Dhamma Tapovana – 1. Os dois 
centros tornaram possível a realização de diferentes cursos 
longos de distintas durações concomitantemente, sem qual-
quer perturbação para os participantes. Atualmente, Dham-
ma Tapovana – 2 dispõe de uma sala de meditação que 
comporta 200 alunos. O novo Pagode possui 138 celas. A 
futura construção colocará à disposição dos meditadores 
outras pequenas salas de meditação, além de acomodações 
apropriadas para cursos longos.  

 
Tailândia – Dhamma Simanta 
O sexto centro de Vipassana da Tailândia realizará o seu 
primeiro curso de 10 Dias em outubro próximo. Chamado 
de Dhamma Simanta por Goenkaji, o centro, com uma área 
de cerca de 8 hectares, é um cenário maravilhoso na Provín-
cia de Lumpoon, uns 700 quilômetros ao norte de Bangcoc 
e por volta de 1 hora de automóvel de Chieng Mai. Pode 
acomodar 48 alunos e 72 alunas, cada qual em seu quarto 
com banheiro individual. O Pagode e as celas serão constru-
ídos mais tarde, quando as finanças assim o permitirem. 
 
Pode-se chegar ao centro de trem ou ônibus direto de Bang-
coc. Os alunos também podem ir de avião até Chieng Mai e, 
então, continuar a viagem de ônibus. Dhamma Simanta está 
perto de Phra Buddha Pada Tak Pha, o famoso Templo das 
Pegadas do Buda, em Lumpoon.  

 
Brasil 
Dhamma Santi, próximo do Rio de Janeiro, sediará o seu 
primeiro curso de 30 Dias em maio. O centro agora conta 
com 22 celas de meditação individuais localizadas à sombra 
de uma floresta tropical. Alterações foram feitas nos dormi-
tórios com vistas a acomodar agora 31 alunas e 34 alunos 
em condições mais confortáveis e em ambiente tranquilo. 
Outras obras realizadas expandiram a cozinha e triplicaram 
a área das varandas cobertas usadas temporariamente como 
refeitórios. Uma residência para professores assistentes está 

 Dhamma Simanta, área do terreno  
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em construção em uma colina ensolarada próximo das celas. 
Ao longo de 2009, as obras terão continuidade com a finali-
dade de melhorar a infraestrutura do centro  

 
Sul da Califórnia 
No Centro de Vipassana do Sul da Califórnia, Dhamma 
Vaddhana, em Twentynine Palms, as obras de construção 
tiveram início na primeira semana de 2009, após a aprova-
ção dos projetos de terraplanagem e de sistema hidráulico. 
Os novos caminhos e as estradas foram abertos e o terreno 
está sendo nivelado onde a sala de meditação, a cozinha, o 
refeitório e as novas residências serão construídos. Um 
grande trecho do sistema hidráulico já foi instalado e as va-
las estão sendo escavadas no terreno, com vistas a acomodar 
o restante do encanamento dos sistemas hidráulico, elétrico 
e de abastecimento de gás. Para informações mais detalha-
das, favor acessar: 

www.vaddhana.dhamma.org/os/osindex.htm  

(nome de usuário: oldstudent; senha: behappy) 

A expectativa é a de concluir a primeira fase da construção 
em um ano, a contar do início das obras, para então organi-
zar cursos. Naquela altura, o centro será capaz de acomodar 
60 alunos. Posteriores expansões irão aumentar a capacida-
de do centro para 160 alunos. 

Existe uma oportunidade para antigos alunos dotados de 
experiência profissional ou semiprofissional em todas as 
áreas da construção civil de colaborar com a construção do 
novo centro. Para detalhes, favor acessar:  

www.vaddhana.dhamma.org/os/scvc/dwcc/
dwccoverview.htm  

Site para o Serviço de Dhamma na América 
do 0orte 
 Um novo site foi criado para fornecer, em um único local, 
informação sobre todas as oportunidades de serviço de 
Dhamma na América do Norte. 

O site fornece informações sobre necessidades correntes e 
não sobre o serviço requerido em cursos de meditação. Por 
exemplo, ele indica quais centros podem precisar de auxílio 
no momento para a manutenção ou para determinados comi-
tês.  O site está localizado em: 

http://service.na.region.dhamma.org 

Curso de 10 Dias de Pali na Austrália 
Pela segunda vez, um curso de 10 Dias de Pali está sendo 
oferecido aos antigos alunos de 29 de junho a 10 de julho de 
2009, na região norte de New South Wales, na Austrália. 
Este é um curso estruturado. O programa de trabalho diário 
inclui quatro horas de meditação e duas ou três sessões de 
grupos de estudo, além de estudo individual. Isto permite 
aos participantes começar a entender as complexidades da 
língua Pali e completar os exercícios do curso.  

Com uma compreensão melhor do Pali usado por Goenkaji, 
os alunos do curso de 2008 se sentiram mais perto da fonte 
dos ensinamentos e  inspirados para meditar mais. Ao final 
do curso, ficaram encantados de verificar que, com alguma 
ajuda, podiam ler parágrafos inteiros do Tipitaka em Pali.  

O curso será ministrado por um professor assistente experi-
ente e especialista em Pali em um local tranquilo e pitores-
co. Para informações mais detalhadas sobre este curso, fa-
vor ver:  

www.au.dhamma.org/pali/ ou  

enviar um e-mal para: workshop.pali@gmail.com  

 
Avisos Internacionais 
 
Cursos Longos de Inverno para 2009/2010 na Índia 
A seguir, o calendário de Cursos para Dhamma Giri e para 
Dhamma Tapovana (Igatpuri) e para Dhamma Pattana 
(Mumbai) para o inverno de 2009/2010: 
 
Autocurso de 30 Dias do Professor 
Local: Dhamma Giri 
Data: 1° de novembro a 1° de dezembro de 2009 
Critérios de admissão: Os candidatos devem ter completado 
pelo menos um curso de 30 Dias. A admissão ao curso será 
decisão exclusiva de Goenkaji. 
Por favor, estejam cientes de que Goenkaji não estará pre-
sente em Dhamma Giri durante este curso. 
 
Autocurso de 15 Dias do Professor  
Local: Dhamma Pattana, vizinho do  Pagode Global de Vi-
passana, próximo de Mumbai 
Data: 15 de novembro a 1° de dezembro de 2009 
Critérios de admissão: Os candidatos devem ter dado signi-
ficante colaboração para a disseminação de Dhamma e de-
vem ter sentado pelo menos um curso de Satipatthana. A 
admissão ao curso será  decisão exclusiva de Goenkaji. 
Goenkaji meditará neste curso. 
  
Outros cursos (todos em Dhamma Tapovana, Igatpuri) 
   
Curso de 45 Dias 
5 de novembro a 18 de dezembro de 2009 
   
Curso de 20 Dias 
23 de dezembro de 2009 a 13 de janeiro de 2010 
   
Curso de 60 Dias 
18 de janeiro a 20 de março de 2010 
 Os critérios de admissão para estes cursos estão especifica-
dos no formulário de inscrição para cursos longos. 
 

 Uma vista aérea do local, mostrando o nivelamento ainda tosco de 
todas as estradas e das oito edificações para a Fase 1.  
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Em Memória 
 
Sr. Sarvajeet Yadav, Professor Assistente de Vipassana de 
Gorakhpur, Índia, faleceu em 5 de novembro de 2008. 
 
Sra. Sharda Devi Mathuriya, Professora Assistente de Vi-
passana de Ajmer, Índia, faleceu em 22 de novembro de 
2008. O seu marido Sr. Om Prakash Mathuriya, também é 
Professor Assistente. 
 
Sr. Balraj Chaddha, Professor de Vipassana de Faridabad, 
Índia, faleceu em 1° de dezembro de 2008. 
 
Sr. Hanmantrao Kulkarni, Professor Assistente Senior de 
Vipassana de Hyderabad, Índia, faleceu em 25 de janeiro de 
2009.  
 
Que eles sejam felizes, estejam em paz e se libertem. 

0ovas Responsabilidades 
 

Acaryas: 
1. Sra. Meena Tank, Ahmedabad, Índia 
Disseminação de Dhamma 
2. & 3. Sr. Pratap & Sra. Shantaben Thakkar, 
Gandhidham, Índia 
Para servir a região Kutch, auxiliar os professores 
do centro e servirem em Dhamma Sindhu, Bada , 
Índia 
4. Sr. Pushpa Pawar, Nashik, Índia 
Para auxiliar o professor do centro e servir em 
Dhamma Nāsikā, Nashik, Índia 
5. Sr. Deepak Pagare, Manmad, Índia 
Para servir em Dhamma Sāketa, Ulhasnagar 
6. Sr. Abhijit Patil, Nashik, Índia 
Para servir em Dhamma Manamoda, Manmad 
  
Professores Assistentes Seniores: 
1. Sr. Madan Mutha, Kolhapur, Índia 
Para auxiliar os professores de área e servir em 
Dhammālaya, Kolhapur 
2. Sra. Shailaja Katkar, Kolhapur, Índia 
3. Sr. Vasant Karade, Kolhapur, Índia 
4. Sra. Arati Kaikini, Pune, Índia 
5. Sra. Anupama V. Jagtap, Pune, Índia 
6. Sa. Indira Brahmbhatt, Ahmedabad, Índia 
7. Sr. Ravjibhai Barot, Himmatnagar, Índia 
8. Sr. N. Suryanarayana Murty, Pedavegi Mandal, 
Índia 
9. Sra. Sersembe Sathyavani, Hyderabad, Índia 
10. Sr. Anil Mehta, Jaipur, Índia 
11. & 12. Sr. Guy & Sra. Tamar Gelbgisser, Israel 
 
12. Sr. Laxmi Prasad Mandlekar, Jabalpur 

13. Sr. Claude Chopin, França 
14. & 15. Sr. Gulabrao & Sra. Mangala Mali, 
Dhule 
16. Sra. Juechan Limchitti, Tailândia 
17. Sr. Mike Cacciola, EUA    
18. Sra. Greta Gibble, EUA 
19. & 20. Sr. John & Sra. Susanne Hing, EUA 
21. Sr. Tim Lanning, EUA 
  

0ovas 0omeações 
 
Professores Assistentes: 
1. Sr. Dilip Kate, Alibaug, Índia  
2. Sra. Neha Shroff, Mumbai, Índia 
3. Sra. Loka Sugandha, Hyderabad, Índia 
4. Dr. Arun Ghaiye, Pune, Índia 
5. Sr. Pritam Lal Pradhan, Nepal 
6. Sr. Andrea Mazza, Itália 
7. Sr. Jack Holder, EUA 
8. Sra. Ginger Lightheart, EUA  
9. Sr. Diksharth Ahire, Manmad, Índia 
10. & 11. U Kyaw Thu & Daw Kyi Kyi Tun, 
Mianmar 
12. & 13. Sr. Alan & Sra. Gilliane Lewens, 
Austrália 
14. Sra. Nubia Blanco, Colômbia 
15. Sr. Chamanlal Padhiar, Rajkot 
16. Sr. Vinod Raichura, Rakjot 
17. & 18. Sr. Mahendra & Sra. Ranjan Shah, 
Mumbai 
19. Sr. Byambajav Dorlig, Mongólia 
20. Sr. Boris Prpic, Croácia 
21. Sr. Roel Smelt, Países Baixos 
22. & 23. Sr. Kedaar & Sra. Anita Ghanekar, 
Canadá 
24. Sra. Clotilde Pelletier, Canadá 

Nomeações e Novas Responsabilidades 


