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LÄ MêNG THÌ
HÒA TH¯âNG LÝ SAMOUTH
* Nguyên éc
Ngày 23/7/2018 t¡i chùa ìa MuÓn (xã V)nh Phú ông,
huyÇn Ph°Ûc Long, tÉnh B¡c Liêu), Ch° Tng hÇ phái Ph-t giáo Nam tông Khmer,
Ban Qu£n trË chùa ã long trÍng tÕ chéc LÅ Mëng thÍ 70 tuÕi Hòa th°ãng
Padumathera Lý SaMouth, Thành viên HÙi Óng Chéng minh GHPGVN, Chéng minh BTS
GHPGVN tÉnh B¡c Liêu, HÙi tr°ßng HÙi oàn k¿t S° sãi yêu n°Ûc tÉnh, Trå trì
chùa ìa MuÓn. oàn Ban Th°Ýng trñc BTS GHPGVN tÉnh do TT. Thích Qu£ng ThÛi,
Phó tr°ßng BTS làm Tr°ßng oàn ¿n tham dñ; Lãnh ¡o có Ông Bùi T¥n B£y, Phó
Chç tËch Th°Ýng trñc UBMTTQVN tÉnh và quý vË trong Ban Th°Ýng trñc M·t tr-n; Bà
Lâm ThË Mù KiÁu, Phó tr°ßng Ban Dân tÙc tÉnh và Lãnh ¡o UBMTTQVN huyÇn Ph°Ûc Long,
Ëa ph°¡ng sß t¡i và sÑ ông Ph-t tí.
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T¡i buÕi lÅ, Ban Qu£n trË chùa tuyên Íc tiÃu sí Hòa
th°ãng, Tr°ßng tí dâng lÝi tác b¡ch mëng thÍ và Ch°
tng Ç tí cùng Ban Qu£n trË chùa thñc hiÇn nghi théc cúng d°Ýng mëng thÍ ân
s°. HT. Lý SaMouth phát biÃu d·n dò các vË Ç tí hãy tinh t¥n tu hÍc theo lÝi
Ph-t d¡y, hãy thñc hành chánh niÇm và ch¥p hành tÑt pháp lu-t Nhà n°Ûc, tích
cñc làm tÑt công tác të thiÇn và an sinh xã hÙi. Hòa th°ãng cing bày tÏ lòng
bi¿t ¡n ¿n Ban TrË sñ GHPGVN tÉnh và Lãnh ¡o các ngành các c¥p ã çng hÙ Hòa
th°ãng và chùa ìa MuÓn thñc hiÇn thành tñu mÙt sÑ công tác Ph-t sñ quan trÍng.
TT. Thích Qu£ng ThÛi, thay m·t Ban Th°Ýng trñc BTS bày tÏ niÁm hoan h÷ trong
buÕi LÅ Mëng thÍ Hòa th°ãng và thành tâm nguyÇn c§u HÓng ân Tam b£o gia hÙ Hòa
th°ãng té ¡i iÁu hòa, thân tâm an l¡c. Phát biÃu chúc mëng Hòa th°ãng, Ông
Bùi T¥n B£y, thay m·t Ban Th°Ýng trñc UBMTTQVN tÉnh trân trÍng biÃu d°¡ng nhïng
óng góp lÛn lao trong quá trình hành ¡o cça Hòa th°ãng, Hòa th°ãng ã v-n Ùng
Ch° tng hÇ phái Ph-t giáo Nam tông Khmer và Óng bào Ph-t tí h°ßng éng tích
cñc các ch°¡ng trình do UBMTTQVN phát Ùng trong ó có ch°¡ng trình xây dñng
nông thôn mÛi và vn minh ô thË, ch°¡ng trình xóa ói gi£m nghèo, HÍc t-p và
làm theo t° t°ßng phong cách ¡o éc HÓ chí Minh, phong trào b£o vÇ an ninh TÕ
quÑc v.v&VÛi nhiÁu thành tích xu¥t s¯c, Hòa th°ãng ã °ãc Thç t°Ûng Chính phç
t·ng B±ng khen, Trung °¡ng Giáo hÙi t·ng nhiÁu B±ng Tuyên d°¡ng công éc và các
Bô, Ngành, UBND tÉnh trao t·ng nhiÁu ph§n th°ßng cao quý. Ông Bùi T¥n B£y kó
vÍng Hòa th°ãng ti¿p tåc giáo hu¥n Ch° tng và Ph-t tí ra séc cÑng hi¿n nhiÁu
h¡n nïa, góp ph§n xây dñng quê h°¡ng B¡c Liêu giàu ¹p, xã hÙi công b±ng, dân
chç, vn minh.Â
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