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“Cách tiêp cận của phật giáo với lãnh đạo toàn cầu và chia sẻ trách
nhiệm cho xã hội bền vững”.
Một trong những nhiệm vụ chính của lãnh đạo xã hội là làm nên
hạnh phúc cho mọi người, để cải thiện cuộc sống và tạo điều kiện
cho việc hiện đại hóa tiềm năng cao của họ. Họ có một trách nhiệm
phục vụ như một điển hình, được truyền cảm hứng cho người khác.
Một nhà hiền triết một lần nói rằng “Một sự cân bằng tâm trí là cần
thiết để cân bằng sự mất cân bằng tâm trí của người khác”.
Để cho xã hội được sống trong hòa bình và phồn thịnh, đó là cần
thiết cho số lượng lớn người có được bình an trong chính họ, như
giáo viên thiền Minh Sát S.N Goenka nói tại hội nghị thượng đỉnh
về hòa bình thế giới thiên niên kỷ tại Liên Hiệp Quốc tại New York.
“Một xã hội bình yên sẽ tìm ra một cách sống trong hòa bình với
khung cảnh thiên nhiên của nó. Chúng ta hiểu tất cả nhu cầu để bảo
vệ môi trường, để dừng ngay việc ô nhiễm nó, ngăn chặn những gì
từ hành động trên điều mà chúng ta biết rằng tồn dư ô nhiễm kim
loại, chẳn hạn như bỏ qua sự độc ác và tham lam. Loại bỏ chất gây ô
nhiễm đó sẽ khuyến khích thúc đẩy hòa bình giữa loài người. Cũng
như một sự cân bằng, sức khỏe mối quan hệ giữa xã hội nhân loại
và môi trường tự nhiên, Đây là cách tôn giáo có thể chăm sóc bảo
vệ môi trường”
Thiền viện Minh Sát Tuệ - Vipassama giúp một lần để phát triển
bản thân và tự hiểu về bản thân đem đến hòa bình hơn và cuộc
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sống hạnh phúc. Trong quá trình của cuộc hành trình này, một sự
phát triển đạo đức, tư duy và trí tuệ.
Kỹ thuật của thiền viện Minh Sát Tuệ- Vipassama được giảng
dạy bởi Đức Phật cách nay hơn 2500 năm. Nếu bạn muốn tìm hiểu
nhiều hơn về Thiền viện Minh Sát Tuệ- Vipassama trong truyền
thống của thiền sư Sayagyi U Ba Khin được giảng dạy bởi S.N Goenka, bạn có thể thăm website www.dhamma.org.
Do đó chúng ta rất vui mừng rằng UNDV sẽ thảo luận về “Cách
tiếp cận của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia
sẻ vì xã hội bền vững”.
Chúng tôi cầu chúc cho tất cả quí vị tham dự và ban tổ chức
thảo luận hiệu quả, và cuộc họp thành công tốt đẹp.
Tổ chức Thiền Vipassana, Bulgaria, Varna, Bulgaria
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