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Tóm tắt: 
 

Trong thế giới kỹ thuật thay đổi nhanh và có nhiều người bị căng thẳng, chúng ta phải chấp nhận 
hiệu ứng của những loại hình căng thẳng này và áp lực đó đè nặng lên tâm trí của con người. Ở đây 
không muốn nói rằng chúng ta hãy tạo ra một “không gian tưởng ảo”, vì giáo lý nhà Phật đã dạy 
rằng không có cái gì trường tồn mãi mãi, mọi sự mọi vật đều có bản chất phù du và không thực tế. 
Trí tuệ này giúp chúng ta buông bỏ và vượt khỏi sự ràng buộc vào sự vật và giúp chúng ta đi xuôi 
dòng với cuộc đời một cách nhẹ nhàng, an lạc. Trong sự trống rỗng về mặt tâm linh đang chiếm ưu 
thế trong thế giới đương đại, vốn chỉ nghĩ đến việc chiếm hữu tất cả, người ta cần phải được biết 
về những gì mà văn hóa tâm linh Phật giáo có thể cống hiến.   
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Abstract:   

In the fast changing world of technology where many people are stressed out, we have to 
accept the effects of these types of stress and that pressure weighs on the minds of people. 
Here we do not want to say that we should create a "virtual space of imagination" because 
according to the teachings of the Buddha, nothing lasts forever, everything is fleeting and 
unreal. This wisdom allows us to let go and get out of attachment to things and help us go 
down the stream in a gentle, peaceful way. In the predominant spiritual emptiness of the 
contemporary world, where people only think of possessing all, one needs to know what the 
Buddhist spiritual culture can offer.   
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