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Vào lúc 18 giÝ ngày 07/5/2018 t¡i Quan Âm Ph-t ài
(QÂP), ph°Ýng Nhà Mát, thành phÑ B¡c Liêu, LÅ hÙi Quan Âm Nam H£i °ãc chính
théc khai m¡c vÛi hàng ngàn l°ãt ng°Ýi hiÇn diÇn. Dñ lÅ có Hòa th°ãng Lý
SaMouth, HT. Thích Ho±ng Quang , thành viên HÙi Ñng Chéng minh GHPGVN, Chéng
minh Ban TrË sñ GHPGVN tÉnh; Hòa th°ãng Thích HuÇ Trí, Tr°ßng Ban Pháp ch¿
Trung °¡ng, Tr°ßng Ban TrË sñ GHPGVN tÉnh B¡c Liêu; Ch° Tôn éc Tng ni và Quý
vË thành viên Ban TrË sñ tÉnh, huyÇn, thË xã, thành phÑ trong tÉnh; trå trì các
tñ viÇn và Ph-t tí các ¡o tràng. Lãnh ¡o chánh quyÁn có Ông Phan Nh° NguyÇn,
æy viên Ban Th°Ýng vå TÉnh çy, Bí th° Thành çy Tp. B¡c Liêu; Ông Qu£ng TrÍng
Ninh, Chç tËch UBMTTQVN tÉnh; Bà Cao Xuân Thu Vân, Giám Ñc Sß Vn hóa, ThÃ
thao và Du lËch; Ông Tr§n Thành ChiÃu, Phó Ban Tôn giáo tÉnh; Bà Lê HÓng Thu,
Phó Chç tËch UBND Tp. B¡c Liêu; Lãnh ¡o các Sß, Ban, Ngành tÉnh, Tp. B¡c Liêu,
ph°Ýng Nhà Mát, Ëa ph°¡ng sß t¡i và ¡i diÇn các c¡ quan truyÁn thông ¡i
chúng.

Â
Sau ph§n nghi théc, Hòa th°ãng thích HuÇ Trí tuyên Íc
diÅn vn khai m¡c lÅ hÙi, Hòa th°ãng bày tÏ niÁm hân hoan ón ti¿p Ch° Tôn éc
Tng ni, Quý vË të các n¡i hÙi tå vÁ vùng ¥t thanh l°¡ng BÓ tát linh thiêng và
m§u nhiÇm. LÅ HÙi Quan Âm là mÙt nét ¹p sinh ho¡t vn hóa cÙng Óng, k¿t hãp
hài hòa giïa Dân tÙc ¡o pháp diÅn ra trong dËp các sñ kiÇn cça tÉnh °ãc
tÕ chéc. Phát huy giá trË vn hóa dân tÙc, phåc vå cho nhu c§u tín ng°áng cça
Óng bào Ph-t tí, góp ph§n t¡o iÃm nh¥n béc tranh tÕng thÃ mang giá trË vn hóa
cça tÉnh hòa nhËp cùng vÛi các ngành các c¥p và toàn thÃ nhân dân trong tÉnh
t-p trung thñc hiÇn chç tr°¡ng cça Lãnh ¡o ©y m¡nh phát triÃn du lËch trên
Ëa bàn tÉnh. B¡c Liêu ang kh³ng Ënh vË th¿ cça mình ß khu vñc Óng b±ng sông
Cíu Long vÛi tÑc Ù tng tr°ßng nhiÁu l)nh vñc trong ó có vn hóa tâm linh.
ây là dËp Ã th-p ph°¡ng bá tánh, Óng bào Ph-t tí xa g§n ¿n B¡c Liêu ti¿p
nh-n Thông iÇp yêu th°¡ng cça éc ¡i të ¡i bi Linh c£m éng Quán Th¿ Âm BÓ
tát, Óng thÝi giÛi thiÇu cho nhïng vË khách bi¿t vÁ B¡c Liêu nhiÁu h¡n vÛi các
công trình vn hóa ·c biÇt, hiÃu °ãc ng°Ýi B¡c Liêu hi¿u khách, vn minh,
lËch sñ.
Â
¡i éc Thích Giác Nghi, Phó tr°ßng Ban TrË sñ, Phó
tr°ßng Ban Qu£n trË QÂP giÛi thiÇu vÁ sñ Óng hành cça QÂP góp ph§n thñc hiÇn
NghË quy¿t 02 cça tÉnh vÁ viÇc ©y m¡nh du lËch B¡c Liêu trong ó có du lËch
vn hóa tâm linh. Ông Qu£ng TrÍng Ninh, thay m·t Lãnh ¡o tÉnh phát biÃu thÃ
hiÇn tình c£m sâu -m dành cho Ph-t giáo tÉnh nhà. Të khi tÉnh B¡c Liêu °ãc
tái l-p vào nm 1997 ¿n nay, Â Ph-t giáo
ã kÁ vai sát cánh cùng các c¥p, các ngành và Óng bào Ph-t tí t-p trung ra séc
xây dñng quê h°¡ng xé sß, të ó ã giúp cho tÉnh nhà phát triÃn không ngëng. Ph-t
giáo B¡c Liêu Óng hành thñc hiÇn chç tr°¡ng cça Lãnh ¡o tÉnh và các ch°¡ng
trình hành Ùng cça M·t tr-n TÕ quÑc góp ph§n °a NghË quy¿t cça £ng, chç
tr°¡ng cça Nhà n°Ûc i vào cuÙc sÑng. Ông ã nhiÇt liÇt biÃu d°¡ng thành qu£
óng góp cça Ph-t giáo trong suÑt ch·ng °Ýng ã qua và mong r±ng Ph-t giáo
tÉnh nhà ti¿p tåc phát triÃn trên tinh th§n oàn k¿t nÙi bÙ, tr°ßng °áng ¡o
tâm, trang nghiêm Giáo hÙi Ã hoàn thành xu¥t s¯c vai trò cça mình trong giai
o¡n hÙi nh-p và phát triÃn, góp ph§n xây dñng quê h°¡ng B¡c Liêu giàu ¹p, xã
hÙi công b±ng, dân chç, vn minh. T¡i buÕi lÅ, Ch° tôn Hòa th°ãng chéng minh,
Ch° Tôn éc lãnh ¡o Giáo hÙi cùng vÛi Lãnh ¡o chính quyÁn ti¿n hành nghi théc
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nguyÇn h°¡ng, nguyÇn c§u m°Ýi ph°¡ng Ch° Ph-t, BÓ tát Quán Th¿ Âm quan giáng
àn tràng gia hÙ quÑc thÛi dân an, m°a thu-n gió hòa, nhân dân an l¡c.

LÅ Khai m¡c k¿t thúc, Th°ãng tÍa Thích Minh Nh«n, Phó
Ban Ho±ng pháp Trung °¡ng, Phó tr°ßng Ban th°Ýng trñc Ban TrË sñ GHPGVN tÉnh
Kiên Giang °ãc Ban TÕ chéc cung thÉnh ng àn thuy¿p pháp vÛi chç Á H¡nh
nguyÇn l±ng nghe cça BÓ tát Quán Th¿ Âm, sau ph§n thuy¿t pháp là ¿n ph§n hoa
ng cúng d°Ýng BÓ tát. °ãc bi¿t, LÅ hÙi Quan Âm Nam H£i °ãc æy ban nhân dân
tÉnh công nh-n là mÙt trong 04 lÅ hÙi cça tÉnh và giao cho Ban TrË sñ GHPGVN
tÉnh cùng phÑi hãp vÛi UBND Tp. B¡c Liêu Óng tÕ chéc. Nm nay, lÅ hÙi diÅn ra
trong thÝi gian të ngày 07 ¿n h¿t ngày 09/5/2018 vÛi nhiÁu nÙi dung; ngoài
viÇc luân phiên tång niÇm cça các ¡o tràng, ch°¡ng trình vn nghÇ chç Á BÓ
tát Quán Th¿ Âm, Ban Nghi lÅ Ban TrË sñ có tÕ chéc ¡i trai àn ch©n t¿.Â
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