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SƠ LƯỢC LÝ DO TẠO DỰNG NGÔI CHÙA DẤU CHÂN PHẬT

Lẽ ra, sau khi đi Lào về, như lời hứa với Hoà Thượng Khâm Tăng- Một vị Hoà Thượng
trong Viện Tăng Thống của Lào- chúng tôi đã có Lá thư kêu gọi lòng Hào tâm của các Phật
tử muốn đóng góp vào việc xây dựng ngôi Chùa Dấu Chân Phật tại Lào. Tuy nhiên, vì sự
thiếu sót trách nhiệm của riêng mình, đến nay đã hơn 4 tháng, mới cho đăng lên Trang nhà
Lá thư kêu gọi nầy.
Hoà Thượng Khâm Tăng là một vị Cao Tăng tại Thủ đô Vientiane- Lào. Với 86 tuổi
đời, và 74 tuổi Đạo. Hiện trụ trì Chùa ở Dongpalane và đã xây dựng được nhiều ngôi Chùa
trên toàn nuớc Lào ( Những ngôi Đại tự nầy được giao cho những vị trụ trì khác chăm sóc,
sau khi hoàn thành. Đây là những cơ sở tu học, độ và đào tạo Tăng tài cho Phật giáo Lào và
là nơi cũng nuôi dưỡng những học sinh, sinh viên ở các làng, tỉnh xa đến tá túc học ).
Ngài đã từng đi du học tại Ấn độ năm 1972 và sau khi trở về, đã lên núi để thiền quán.
Là một vị Cao Tăng, Ngài đã độ nhiều vị Tăng trẻ thành danh tại xứ Lào và cho đến nay, dù
tuổi đời chồng chất, nhưng sức khoẻ vẫn tráng kiện và Ngài hoạt động không ngừng trong
việc độ Tăng và kiến tạo chùa chiền. Nếu ai đã từng đến Thủ đô của Lào và hỏi đến tên Ngài,
mọi nguời ai nấy đều biết đến vị Thánh Tăng đầy khả kính và Ngài cũng trở thành một huyền
thoại kỳ bí với công hạnh của vị Chân tu.

Đối với xứ sở của Lào, dù ai không có một niềm tin vào Tôn giáo hay sự kỳ diệu hoặc
huyền bí nào, chỉ cần viếng thăm các chùa như: Chùa SiMuong, Chùa Watt Ông Từ v.v…
chúng ta sẽ có niềm tin ngay, vì tất cả đều thấy tận mắt, sờ mó được với những linh ứng của
các pho tượng Phật.
Ngôi Chùa Dấu Chân Phật nằm cách xa Thủ đô
Vientiane khoảng 60 km. Từ ngoài đường vào đến Chùa
khoảng 9 km, nằm giữa lưng chừng núi. Như đã thưa ở
trên, khi từ Ấn độ về, Ngài đã lên núi nầy để tu thiền và
đã hữu duyên nhìn thấy Dấu Chân Phật in sâu dưới đá
núi khoảng ½ m, hằn nổi lên trên lòng bàn chân những
hình vòng xoáy Thiên luân ( 1 trong tuớng hảo của Đức
Phật ). Bàn chân thật lớn và mầu nhiệm, ửng xoáy mầu
vàng ( vàng thật ). Đây quả thật là một kỳ quan hy hũu.
Do những nhân duyên đó, Ngài đã phát đại
nguyện tạo dựng ngôi Chùa nơi chốn có Dấu Chân Phật cùng ngôi Đại Bảo Tháp để Tôn thờ
Xá Lợi Phật. Ngài vận động với Chánh quyền xin đất trên núi nầy để xây Chùa. Nhân duyên
đã đến, nguyện của Ngài đã thành tựu, sau hơn 9 năm chờ đợi. Năm 2002, Chánh phủ đã
đồng ý dâng cúng đất vùng núi nầy cho Ngài, được mấy chục mẩu, vì kính quí Ngài là một vị
Thánh Tăng hiện thời.
Từ con đường mòn nhỏ ngoài lộ vào đến Chùa, đi rất khó khăn vì rễ tre, rừng, cây cối
v.v…nhưng nhờ đức hạnh, nhờ công sức của Ngài- đã già mà còn khiêng từng thúng đá để
đấp đường- và sự hưởng ứng của Phật tử tại Lào…con đường ngày nay đã được tráng
nhựa, quang đãng.
Tôi- cư sĩ Liên Hoa- đã đến đây- Chùa Dấu Chân Phật- nhân kỳ về Lào thăm mẹ bệnh
nặng. Đối với Ngài, tôi rất kính trọng dù rằng ngôn ngữ bất đồng, nhưng như có gì vô hình
gắn bó chúng tôi với Ngài như quen biết từ kiếp nào. Từ khi được hữu duyên quen biết với
Ngài năm 1981 đến nay, dù rằng ở xa nhau, nhưng gia đình tôi luôn luôn được bảo bọc trong
vòng tay tâm linh của Ngài. Chúng tôi cũng đã tạo dựng ngôi Bảo Tháp Tôn Thờ Xá Lợi Phật
tại Chùa DongPalane nơi Ngài trụ trì vào năm 1985.
Vì muốn tạo thêm phước duyên cũng như muốn tôi đến chiêm bái nơi có Dấu Chân
Phật v.v.. Ngài đưa tôi đến đậy. Thật là công trình quá vĩ đại, rộng lớn. Ngôi Chùa đã làm
xong. Còn những nơi bốn Động Tâm như nơi Phật Đản Sanh, Phật Đắc Đạo, Phật Chuyển
Pháp Luân và Phật Nhập Niết Bàn và những Tăng phòng đang còn dang dở. Và công trình
quan trọng nhất là ngôi Đại Bảo Tháp được xây dựng nơi có Dấu Chân Phật. Tôi đã đảnh lễ
và ngồi yên lặng hàng giờ trước Dấu Chân Phật mầu nhiệm nầy. Một cảm xúc kỳ lạ với niềm
hạnh phúc, an lạc….Tháp đang xây được lưng chừng. Ngài còn dự tính đưa tôi đến Hồ Long
Vương trên núi cao nữa và nói nếu ngủ lại, sẽ nhìn thấy Rồng hiện ra để nghe Kinh như thế
nào, nhưng tôi lại không dám. Tuy nhiên, khi về lại Mỹ, thì lại tiếc quá chừng chừng..

Chỉ mấy chục mẩu đất nầy đã bao gồm biết bao
nhiêu kỳ tích, kỳ bí của đất nước Lào. Ngài là vị Thánh
tăng còn đó. Sức khoẻ như một thanh niên. Khi Ngài đi
lên núi, tôi và đưá em trai- đi theo Ngài không kịp. Nụ
cười từ bi hiền diệu, gương mặt toả đầy trí tuệ. Đối với
Ngài, sự tiếp độ Tăng chúng, sự xây cất chùa, truyền bá
Phật Pháp và những thần thông diệu dụng khác- đó chỉ là
những gì bình thường .
Chúng tôi xin sơ lược lý do tạo dựng Ngôi Chùa Dấu
Chân Phật và Lá thư kêu gọi nầy. Là một người Phật tử,
một người nghiên cứu Phật Pháp theo tinh thần khoa học
và đem ra thực nghiệm những giáo lý đó. Điều nào đem
lại sự an lạc, hạnh phúc- đó là Phật Pháp.
( Tháp xây xong, sẽ giống như trong hình)
Cho nên, Lá thư nầy như một Tâm thư. Nếu những ai muốn cầu Pháp, muốn được
hướng dẫn Thiền định hoặc muốn nhìn thấy thực sự con người bình thường của vị Thánh
tăng nầy, chúng ta có thể đến Thủ đô Vientiane – Lào để viếng Ngài và để đến chiêm bái
những Kỳ Tích tận mắt. Còn nếu những ai hằng tâm, hằng sản, muốn phát Bồ đề tâm để
dâng cúng tịnh tài đóng góp cho Công trình xây dựng vĩ đại nầy để tạo phước cho mình, cho
gia đình và để lại di tích lịch sử cho nhiều thế hệ sau nầy, xin vui lòng gửi bằng Money Order
hoặc Cashier’s check về:
The Most Venerable Kham Tang
Watt Dong Palane
Ban Dongpalane Thà
Vientiane – Laos
Số phone: 011 856 020 223426
Ghi chú : Cúng dường Xây Chùa Dấu Chân Phật và Đại Bảo Tháp
( WATT PÀ PHẠ BẠT PHU KHẨU KHOAI )
Xin vui lòng cho Tên Họ và địa chỉ nơi gửi, vì Ngài sẽ hồi âm về theo địa chỉ người gửi khi
nhận được tiền như để xác nhận và cầu nguyện, hồi hướng phước báo cho người hảo tâm.
Ghi chú:
-

Hình trên là Hoà Thượng Khâm Tăng.

-

Hình Đại Bảo Tháp đang còn đang kiến tạo.

Dấu chân Phật in sâu dưới đá núi và vòng xoáy
Thiên luân vàng ( Nếu có duyên, hãy đến tận nơi
để Chiêm bái và thẩm thấu sự mầu nhiệm

Chỗ Phật Chuyển Pháp Luân

Nơi Phật Đản Sanh

Cư sĩ Liên Hoa kính ghi lại

