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Dhamma Bhumi
202 Station St
Blackheath, NSW 2785
Tel: (2) 4787 7436

www.bhumi.dhamma.org

KHÓA THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY
Do Thiền sư S.N. Goenka giảng dạy theo truyền thống của Sayagyi U Ba Khin
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năm 1982, hàng tháng có tổ chức những khoá thiền cho người Úc và các sắc dân khác.
Đặt biệt lần đầu tiên trung tâm tổ chức khoá thiền nội trú 10 ngày cho cộng đồng
người Việt, dưới sự hướng dẫn của vị thiền sư người Việt đến từ Hoa Kỳ.
Thời g
gian khóa thiền 10 ngày:
g y
Từ 04/12/2013 đến 15/12/2013
Địa điểm:
Vipassana Meditation Centre
(Dhamma Bhumi)
202 Station St,,
Blackheath NSW 2785
Quí vị không phải trả tiền để tham dự khóa thiền, ngay cả chi phí về ăn uống và chỗ ở.
Tất cả mọi chi phí đều do sự cống hiến của những người đã hoàn tất một khóa thiền và
hưởng được những lợi lạc từ thiền Vipassana và mong muốn những người khác cũng
có cơ hội hưởng được lợi lạc. Trung tâm không có nguồn lợi tức nào khác. Tất cả các
thiền sư giảng dạy và các nhân viên phục vụ tại trung tâm đều làm việc thiện nguyện
và không nhận bất cứ một thù lao nào. Cuối khóa thiền, nếu quí vị cảm thấy mình đạt
được những lợi lạc và muốn chia xẻ với mọi người thì quí vị sẽ có dịp tùy hỷ đóng góp
cho khóa thiền sắp tới. Để tránh bị thương mại hóa, trung tâm thiền Vipassana không
nhận đóng góp từ bất cứ một cá nhân, công ty hay đoàn thể nào khác ngoài những
đóng góp từ thiền sinh cũ.
Quí vị có thể ghi danh tham dự khóa thiền tại trang nhà www.bhumi.dhamma.org
hoặc muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:
Anh Chí: (Mobile): 0404 298 555
Email: chilamthientran@yahoo.com

Anh Thu (Mobile): 0421 468 030
Home: (02) 9643 8254
Email: thu.hoa.au@gmail.com

