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Thiền Vipassana 

 Do Thiền sư S.N. Goenka giảng dạy theo truyền thống của Sayagyi U Ba Khin 
 

Trung Tâm Thiền Vipasanna, Dhamma Bhumi tại Blackheath, NSW  được thành lập năm 
1982, hàng tháng có tổ chức những khoá thiền cho người Úc và các sắc dân khác. Lần đầu 
tiên sẽ tổ chức khóa thiền nội trú 10 ngày cho cộng đồng người Việt từ ngày 10/11/2010 tới 
21/11/2010. 

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 xẽ 
với mọi người thì quí vị sẽ có dịp tùy hỷ đóng góp cho khóa thiền sắp tới. Để tránh bị thương 
mại hoá, 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 Gia Hiếu  Mob:  0404864828   Home: 9792 4604   Email: Giahieu@hotmail.com   

Anh Thu     Mob: 0421468030         Home: 9643 8254    Email: thu.hoa.au@gmail.com       
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Vipassana Meditation   
In the tradition of Sayagyi U Ba Khin as taught by S.N. Goenka 

Vipassana Meditation Centre, Dhamma Bhumi, at Blackheath, NSW has 
been established in 1982. Since, the centre continuously offers residential 
Vipassana Meditation Courses for students from different ethnic 
backgrounds. For the first time, the centre will provide 10 day residential 
course for Vietnamese from 10/11/2010 until 21/11/2010. 

There is no charge for the course not even charge for food and 
accommodation.  All the costs donated by old students who have completed 
at least one course and realised the benefits from Vipassana meditation 
course and wish others to have the opportunity to have the same benefits. 
The centre does not have any other source of income. All the teachers, 
assistant teachers and staffs serve at the centre are volunteers. They do not 
receive any kind of payment for their services. At the end of the course, if 
you think you have gained benefit from the course and wish to share with 
others you will be provided an opportunity to donate, according to your 
means, for the next courses.  In order to avoid from being commercialised, 
the centre will not accept donation from any other individuals, companies, 
organisations other than those from old students. You can register for the 
course here: www.bhumi.dhamma.org.  If you require more information in 
Vietnamese, please contact: 

Mr. Gia Hieu Mob:0404864828   Home: 97924604     Email: giahieu@hotmail.com 

Mr. Thu Le    Mob: 0421468030  Home: 96438254     Email: thu.hoa.au@gmail.com 

 

 

 

                                                                                                                                                                


