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LÄ GIÖ L¦N THè 80 CæA HÒA TH¯âNG PHÔ CHÍ
* NgÍc Minh
Vào
lúc 8 giÝ sáng ngày mùng 3 tháng 11 nm inh D-u (20/12/2017), ¡i éc Thích
Giác Nghi Phó Tr°ßng ban TrË sñ GHPGVN tÉnh B¡c Liêu, trå trì chùa Long Ph°Ûc
(ph°Ýng 5 thành phÑ B¡c Liêu) ã tÕ chéc lÅ gi× l§n hé 80 cho Hòa th°ãng PhÕ
Chí t¡i chùa Long Ph°Ûc. ¿n dñ ngoài nhïng tông Ó pháp quy¿n còn có sñ hiÇn
diÇn cça Ch° tôn thiÁn éc Th°Ýng trñc Ban TrË sñ GHPGVN tÉnh B¡c Liêu, cùng
ch° vË trå trì các tñ viÇn trong Ëa bàn tÉnh vÛi g§n 200 Ph-t tí cùng ¿n dñ.

Hoà th°ãng PhÕ Chí (Húy: C£o Tâm, Qúi Mùi
1883 inh Síu 1937), trå trì Ýi thé hai cça chùa Long Ph°Ûc, cing là ng°Ýi ß
Cái D§u cùng quê vÛi th§y là Hoà th°ãng Thiên Ân. Ông vÑn là ng°Ýi thông minh
Énh ngÙ, có nhiÁu biÇt tài l¡i xu¥t gia të nhÏ, ã theo th§y i hành ¡o ß
nhiÁu n¡i, nên không nhïng Ph-t pháp r¥t vïng vàng mà ki¿n vn cing uyên bác.
Vì v-y trong thÝi gian làm trå trì chù Long Ph°Ûc ông có mÙt sÑ l°ãng tín Ó
r¥t ông. Ông luôn thñc hiÇn lÝi th§y d¡y b£o, ti¿p tåc làm nhïng công viÇc lãi
ích xã hÙi nh°: V-n Ùng mÍi ng°Ýi trãi ¥t Ï và sïa l¡i con °Ýng të lÙ cái
i V)nh Châu xuÑng bÝ sông B¡c Liêu Ã ng°Ýi dân i l¡i dÅ dàng; tÕ chéc ào
rÙng thêm gi¿ng làng (ã có sµn) Ã ng°Ýi dân trong làng có ç n°Ûc dùng trong
mùa khô& Hoà th°ãng còn là mÙt th§y thuÑc giÏi l¡i có tinh th§n phåc vå cao,
nên lúc nào chùa cing có ng°Ýi ¿n nhÝ xem m¡ch trË bÇnh, vì v-y tín Ó càng
lúc càng ông.
Trong thÝi gian này có mÙt ng°Ýi tên Ph¡m
Vn T° (1869 1940) cing là ng°Ýi ß Cái D§u xuÑng xin Hoà th°ãng cho c¥t mÙt
cái am trên ¥t chùa, gÍi là am Cô B£y. Cing vì chùa Long Ph°Ûc có am Cô B£y
nên të ó xu¥t hiÇn cái tên dân gian là chùa Cô B£y.

Nm 1930, chùa Long Ph°Ûc qua mÙt thÝi
gian dài ã có nhiÁu ch× h° c§n sïa chïa, Hoà th°ãng PhÕ Chí ã v-n Ùng trùng
tu, ây là l§n trùng tu thé hai. Theo l§n trùng tu thé nh¥t nm 1888, cía cça
chánh iÇn °ãc thi¿t k¿ ß h°Ûng ông, nh°ng l§n này theo ý cça Hoà th°ãng PhÕ
Chí, chánh iÇn °ãc giß ra xây c¥t l¡i, và cía chính °ãc xoay vÁ h°Ûng Nam, c£
TÕ °Ýng cing xây song song vÛi chánh iÇn, cía cing xoay vÁ h°Ûng Nam nh° ngày
nay. Ngày mùng 03 tháng 11 (âl) nm inh
Síu 1937 Hoà th°ãng PhÕ Chí viên tËch, °ãc môn Ó xây tháp thÝ ß phía ông
chánh iÇn cça chùa.
LÅ gi× °ãc tÕ chéc th-t long trÍng, ngoài nh°ng nghi
ti¿t lÅ bái n¡i chánh iÇn, Ch° tng ni và
Ph-t tí còn làm lÅ kó siêu và nhiÅu tháp vòng quanh ngôi tháp cÕ.Â
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