
    CARTAS DE SAYAGYI U BA KHIN 
 

Série de cartas escritas por Sayagyi U Ba Khin, 
em sua maioria dirigidas a S. N. Goenka quando 

começou a conduzir os primeiros cursos na Índia. 

 

 
Namana kar³ª gurudeva ko, 
caraºana s²sa nav±ya; 
dharama ratana ais± diy±, 
p±pa sam²pa na ±ya. 
 
Ais± cakh±y± dharama rasa, 
bisayana rasa na lubh±ya; 
dharama s±ra ais± diy±, 
chilake diye chu¹±ya. 
 
Roma roma kirataga hu±, 
¥ºa na cuk±y± j±ya; 
j²³ª j²vana dharama k±, 
dukhiyana k² sev± kar³ª, 
yah² ucita up±ya. 
 
Isa sev± ke puºya se, 
bhal± sabh² k± hoya; 
jo jo ±ye tapa karaºa, 
sabak± maªgala hoya. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Rendo homenagem ao meu reverenciado mestre, 
inclinando minha cabeça a seus pés, 
me deu tão apreciada joia de Dhamma, 
que o mal não pode se aproximar. 

O senhor me deu para provar o néctar do Dhamma, 

agora nenhum prazer sensual pode me seduzir. 

Tal foi a essência do Dhamma com que me brindou, 

que rompeu a casca [da ignorância]. 

Esta gratidão emana de cada poro, 

não posso pagar tal dívida. 

Viverei a vida de Dhamma 

e distribuirei seus benefícios para as pessoas que sofrem, 

esta é a única maneira [de pagar a dívida]. 

Mediante o mérito deste serviço 

que todos os seres sejam felizes! 

Todos aqueles que tenham vindo meditar, 

que todos sejam felizes! 
 

Dohā em hindi de S. N. Goenka 

 

 



 

11 de outubro de 1969 

Meu Querido Goenka, 

Retornei ao Centro em 30-9-69 voltando de R.G.H. no mês passado, e estou bem. Você 

está prestando um serviço enorme e sem precedentes ao Buda Sasana na Índia. Está 

sempre sob a nossa proteção. Dado que é meu representante neste grande trabalho na 

Índia, é meu dever assegurar que tenha êxito a qualquer custo em sua empreitada de levar 

o Verdadeiro Buda Dhamma àqueles que dele necessitam. O seu êxito significa o meu 

êxito e me incumbirei de que receba reforço de Nibbāna Dhatu de nossa parte e de todos 

os grandes poderes que nos guiam neste que é o mais nobre trabalho. 

Com os mais sinceros e cordiais votos, 

Ba Khin 

 

27 de janeiro de 1970 

Meu Querido Goenka, 

Temos observado com vigilante atenção e grande interesse o progresso do seu trabalho 

pelo Buda Sasana na Índia e estamos extremadamente alegres de ouvir falar do contínuo  

êxito de todos os cursos de meditação conduzidos por você na Índia com nossa bênção... 

...Do mesmo modo como o Buda teve que lutar para abrir caminho e vencer todas as 

forças que a ele se opuseram, você também deve lutar para abrir o seu  caminho.... 

...Com amor benevolente dirigido a todos os seres e, em particular, àqueles que estão 

participando do curso, deve conduzir o seu trabalho com plena confiança de que os 

resultados serão os melhores. Estamos sempre com você neste empreendimento e 

esperamos, com a permissão de Brahmas e Devas, poder ir à Índia para acompanhar 

pessoalmente este trabalho, o maior trabalho pela humanidade. Com as mudanças que 

estão ocorrendo em todo o mundo, deve chegar o dia em que os homens com parami 

ingressarão na esfera do Dhamma Chakra...  

...Com as mais afetuosas saudações,  

Sempre com as bênçãos de minha parte e de Sayama  

Ba Khin  

 

 

 



 

 

 

 

 

20 de maio de 1970 

É com grande satisfação e prazer que temos recebido notícias sobre o seu êxito na 

condução de cursos de meditação budista na Índia. Comemoramos hoje aqui o três vezes 

bendito dia do Buda e aproveitamos esta ocasião para lhe enviar nossos mais sinceros 

votos e bênçãos para a continuidade do êxito em sua missão de restabelecer o Buda 

Sasana na Índia. ... 

...Os trechos do Tipitaka vinculados ao trabalho prático da meditação que lhe dei antes de 

partir para a Índia devem ser suficientes para dar explicações aos eruditos em literatura 

budista. É preferível evitar dizer qualquer coisa que não possam compreender agora 

através da experiência... 

Com amor benevolente e bênçãos de minha parte e de Sayama. 

Sinceramente 

Ba Khin  

 

 



 



28 de agosto de 1970 

Meu Querido Goenka, 

Esta é em resposta às  cartas de 6-7-70 e de 20-8-70. Não pude escrever cartas por algum 

tempo já que tive de  extrair o meu último dente molar superior direito e também fazer um 

tratamento no dente molar adjacente onde existe  uma grande cárie que me causa dor em 

todo o rosto...  

...Depois do reinado do Rei Ashoka, o Buda Dhamma se encontrava acamado em 

Majjhima Desa.  

Ao tomar consciência de que você é o primeiro a reviver a meditação Vipassana na Índia 

depois de mais de 2000 anos, para dar resultados práticos e concretos, não podemos 

deixar de sentir que estamos fazendo um grandioso trabalho para saldar a dívida de 

gratidão com o Buda....  

... o caso referido em sua carta de 20/8 é delicado e requer cuidadosa atenção durante 

pelo  menos três cursos... 

... Com as mais afetuosas saudações, 

Ba Khin 

(Sayagyi U Ba Khin) 

 

 



 



19 de setembro de 1970 

Meu Querido Goenka… 

...Para aqueles que desejem meditar continuamente por períodos mais longos é 

necessário um lugar, não importa quão pequeno, para torná-lo o seu centro de 

operações... 

 

 

 

 

 

 



16 de janeiro de 1971 

Meu Querido Goenka, 

Ficamos extremamente satisfeitos ao receber as notícias sobre o seu continuado êxito na 

condução de cursos de instrução em Meditação Vipassana, especialmente aqueles em  

Bodhi Gaia, onde um grande número de americanos e europeus receberam treinamento 

sob a sua orientação nos cursos que começaram em 24-12-70 e em 4-1-71.  

Todo estrangeiro que tenha feito os cursos iniciais com você  será admitido no nosso 

Centro para maior desenvolvimento, dentro das restrições de tempo permitidas pelo visto 

de turismo da Birmânia... 

...Sinceramente,  

Ba Khin  

16/1/71  

Estamos gozando de boa saúde  

Ba Khin  

16/1/71 



Outras Cartas 



 



PELA PAZ DA HUMANIDADE 

Meus Queridos Irmãos e Irmãs… 

…Proponho que nos especializemos em oferecer cursos de meditação para 

homens de todas as religiões sem interferir em seus credos religiosos. 

Cada candidato terá que completar um curso de meditação de 10 dias no Centro 

Internacional de Meditação Budista (IMC) que abrirá suas portas próximo de 2 de 

dezembro de 1952. 

Para mais detalhes ou inscrições, os cristãos podem contatar o Sr. A. N. David, 

Vice- Auditor Geral, e os hindus o Sr. Venkataraman, Superintendente.  

Ba Khin  

Presidente  

Vipassana Research Institute  

Rangun,  

Dia 23-10-52  



Sem data 



 



...Não se deve esquecer jamais que o nosso trabalho se baseia no Dhamma e que 

o êxito está baseado na qualidade do Dhamma que o mestre tenha desenvolvido, e 

não no dinheiro obtido de diferentes fontes ao estender nossas duas mãos. Jamais 

se fez isto e se obteve tanto êxito. 

Talvez já saiba que o trabalho de cuidar de nosso Centro é realizado por um 

pequeno grupo de meus devotados discípulos do Escritório de Auditoria Geral. A 

instrução mais incisiva é que nenhum deles dê sinal (nem faça pedidos) com 

relação à necessidade de dinheiro para dar continuidade à manutenção do Centro. 

Não há  uma taxa de admissão ou de matrícula, nem uma doação fixa a ser paga 

por parte de meus discípulos. Se algum deles sente que, em troca do prazer do 

Dhamma, ele ou ela deveria doar algo em bens ou espécie, não há objeção alguma. 

Aceitamos contribuições somente de discípulos que se tenham purificado a si 

mesmos com a meditação Vipassana sob minha orientação e de nenhuma outra 

pessoa. 

A ideia é não permitir que meu Centro se contamine com contribuições de pessoas 

que ainda não tenham passado por um processo de purificação da mente com a 

meditação  Vipassana sob minha orientação. Quem sabe qual é sua fonte de 

renda? Não assumimos qualquer risco já que desejamos que o Centro se 

desenvolva sobre uma base de Pureza...  

...Em seus dias nosso Buda jamais se preocupou com dinheiro ou com 

contribuições. O Buda continuou seu trabalho sobre uma base de “QUEM É E DE  

ONDE É”, sem se preocupar com o que ocorrera no passado nem com o que 

ocorreria no momento seguinte. Tenho tentado da melhor maneira possível seguir o 

seu princípio e espero que aqueles que me sucederão sigam meu exemplo, de 

maneira que não se vejam presos nas redes e artimanhas de Mara, o Mal.  

Se alguém não puder ajudar as pessoas a colher os frutos da meditação e se elas 

souberem que os resultados obtidos são para seu próprio bem-estar, tangíveis, aqui 

e agora, e concretos; não se poderá privá-las de seu direito de dar melhores 

condições para promover o Dhamma.  



Portanto é importante que, em primeiro lugar, deva-se desenvolver a si mesmo para 

estar em uma posição adequada e suficientemente forte para ensinar o Dhamma a 

quem quer que esteja interessado. Se o rígido controle do assunto dos passaportes 

for relaxado e obtenha a luz verde para viagens ao exterior, certamente farei todo o 

possível para viajar para o Ocidente.  

Com os meus melhores votos e as mais afetuosas saudações.  

Ba Khin.  



...Ao Dr.Goenkaji por sua incansável e desinteressada devoção para mostrar o 

Nobre Caminho Óctuplo a todos aqueles que acorrem para alívio do sofrimento. 

Sabba Danam Dhamma Danam Jinati – de todas as dádivas, a dádiva do Dhamma 

é a mais nobre, a maior. Esta dádiva inestimável do Dhamma que você  mostra a 

todos e a cada um movido pela compaixão pela humanidade. Por tudo isso, 

rendemos nossos respeitos — por sua energia, devoção, intenção e, sobretudo, por 

seus elevados Parami. Sem o necessário Parami de um mestre  não se pode fazer 

o que está fazendo, não importa quão boa seja a intenção que se possa ter. 

Qualquer um pode competir com outro em esforço ou em determinação, mas 

ninguém poderá jamais competir com outro em Parami. Mais esta vez , receba o  

nosso mais profundo respeito e consideração pelo que está fazendo. 

[Carta de U Tint Yee, Presidente do IMC, 1980]  

 

  

Informação adicional sobre a meditação Vipassana, inclusive o calendário de 

cursos, pode ser obtida  no site:  

  

www.dhamma.org   

  

Vipassana Research Institute 

Dhamma Giri, Igatpuri 422 403 

http://www.dhamma.org/

