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LÄ AN VÊ PH¬T CHÙA LONG PH¯ÚC
* Thanh Hùng
Chùa Long Ph°Ûc tÍa l¡c t¡i sÑ 3/234 tÉnh
lÙ 38, ph°Ýng 5, thành phÑ B¡c Liêu, tÉnh B¡c Liêu, là ngôi chùa cÕ, di tích
lËch sí - vn hóa c¥p tÉnh. Chùa Long Ph°Ûc tiÁn thân là chùa V)nh Hinh °ãc xây
dñng b±ng g× të nhïng nm 1840. L§n §u tiên chùa °ãc xây dñng kiên cÑ b±ng
g¡ch gói là vào nm 1888 do Hoà
th°ãng Thích Thiên Ân ã v-n Ùng tín Ó Ph-t tí cùng góp ph§n công éc xây
dñng. Qua thÝi gian 42 nm xí dång chùa có nhiÁu ch× xuÑng c¥p c§n sïa chïa,
Hoà th°ãng Thích PhÕ Chí ã v-n Ùng trùng tu l§n thé hai vào nm 1930.

Â

Ã duy trì
chÑn TÕ °ãc trang nghiêm Hòa th°ãng Thích HuÇ Hà ã trùng tu TÕ °Ýng và H-u
°Ýng vào nm 1975, nm 1996 hòa th°ãng ti¿p tåc cho xây dñng t°Ýng rào cao 2
mét bao quanh chùa, Óng thÝi Ngài cho ki¿n t¡o hoa viên có t°ãng BÓ tát Quán
ÂmÂ éng trên hòn gi£ s¡n d°Ûi hÓ bán
nguyÇt.
Khung c£nh
trang nghiêm ¥y cing xuÑng c¥p d§n theo nm tháng, Ã di tích không bË ho¡i, nm
2017 ¡i éc Thích Giác Nghi ã khßi công ¡i trùng tu chùa Long Ph°Ûc, Chánh
iÇn °ãc di dÝi và nâng cao lên 2 mét Ã tránh n°Ûc ng-p vào mùa m°a Óng thÝi
t¡o thêm nét uy nghiêm cho ngôi B£o iÇn, t°ãng BÓ tát Quán Th¿ Âm b±ng bê tông
cÑt thép tr°Ûc ây cing °ãc thay th¿ b±ng t°ãng á non n°Ûc.

Khi B£o iÇn
và n¡i tôn trí tôn t°ãng BÓ tát Quán Th¿ Âm °ãc trang nghiêm ¡i éc Thích
Giác Nghi ã cung thÉnh ch° tôn éc và mÝi quý Ph-t tí vÁ chéng minh và tham dñ
LÅ An vË Ph-t và BÓ tát Quán Th¿ Âm.

BuÕi lÅ diÅn ra vào lúc 9 giÝ Sáng ngày
7/11/ 2017 (19/9/inh D-u)Â d°Ûi sñ chç
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trì cça Hòa th°ãng Thích Trí Phát Chéng minh Ban trË sñ Ph-t giáo tÉnh Sóc
Trng; Th°ãng tÍa Thích Qu£ng ThÛi Phó Tr°ßng ban kiêm Tr°ßng Ban KiÃm soát
Ban trË sñ Ph-t giáo tÉnh B¡c Liêu cùng ch° tôn éc Tng Ni và hàng trm Ph-t
tí cùng tham dñ.

°ãc bi¿t, trong thÝi gian tÛi ¡i éc
Thích Giác Nghi ti¿p tåc trùng tu TÕ °Ýng và H-u °Ýng Óng thÝi hoàn thiÇn
các c£nh trí hoa viên.
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