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ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA THỨ 14 ĐẾN THĂM GARDEN GROVE LẦN ĐẦU TIÊN
Được công nhận là lãnh đạo tinh thần có ảnh hưởng nhất của người Tây Tạng và
Phật tử trên toàn thế giới, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã có chuyến viếng thăm đặc biệt
Garden Grove vào ngày Chủ nhật để chia sẻ thông điệp của ông về hòa bình, sự hiểu biết,
trách nhiệm và tình thương với cộng đồng. Ngài đã chia sẻ với hơn 1,100 người tới tham
dự "Lễ Hội Từ Bi" tại hội trường khách sạn Garden Grove Hyatt Regency.
Thị trưởng Garden Grove Bảo Nguyễn chia sẻ, "Cộng đồng của chúng ta đã
thực sự vinh dự mời được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 ghé thăm, đặc biệt là trong
thời gian nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của Ngài. Ngài không chỉ truyền đạt tâm
linh sâu sắc và trí tuệ, ông đã chia sẻ tình yêu đích thực của mình và đánh giá cao
cho tất cả mọi người qua những lời nói hài hước của ông, và sự khiêm nhường sâu
sắc. Đó là một kinh nghiệm độc đáo có ý nghĩa nhất đối với tất cả mọi người ở đây."
Để chúc mừng sinh nhật 80 của ngài, Thị Trưởng Bảo Nguyễn và Hội Đồng
Thành Phố Garden Grove tham dự lễ trồng cây Coast Live Oak ở công viên Civic
Center Park, gần đường Acacia Parkway, cùng với đại diện Hội Đồng Liên Tôn ở
Garden Grove, Stanton, và Westminster và nhân viên Sở Cảnh Sát và Sở Cứu Hỏa
Garden Grove. Băng video này có thể xem ở YouTube:
https://youtu.be/F-CgZ8Jlb7c.
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Thị Trưởng Báo Nguyễn cũng đã cung thỉnh Đức Đạt Lai Lạt Mà ban phước lành cho
một hũ đất để đưa vào ở gốc cây mới trồng. Thị Trưởng cũng thỉnh Ngài ký vào một câu
nói của Ngài được đóng khung sẽ treo ở tòa thị chính Garden Grove City Hall. Câu trích
của Ngài được đóng khung là: “Khi đã có lòng yêu thương sự thật, công lý, hòa bình, và tự
do, viêc tạo ra một thế giơi từ bi hơn là có thể có được.”
Chương trình điều hợp bởi MC là cô Ann Curry, cựu phóng viên/xướng ngôn viên đài
NBC 4 News. Chương trình của điều hợp bởi MC là nhà sư Kusala Bhikshu, một nhà sư sinh
ở Hoa Kỳ và thọ giới cụ túc trong truyền thống Thiền Việt Nam (có pháp danh khác là
Thích Tâm Thiện.)
Sự kiện này được mang tới trong sự hợp tác với Lạc Ma Tenzin Dhonden, phái viên
cá nhân Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, và hội những người bạn của Đức Đạt Lai Lạt Ma, một
tổ chức độc lập, phi phụ lợi, được thành lập để khuếch đại các thông điệp tích cực của sự
thánh thiện của Ngài.
Thành phố xin cảm ơn các nhà tài trợ, Tổng công ty Garden Grove Tourism
Promotion Corporation; Garden Grove Community Foundation; Republic Services; Khách
sạn Hyatt Regency; và Nguyễn Family Foundation.
Để xem những hình ảnh của "Lễ Hội Từ Bi", xin mời coi tại trang nhà của Thành phố
www.ci.garden-grove.ca.us, Facebook và Instagram.
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