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5- CHUYỆN ĐỨC PHẬT Ở TRÊN CÕI ĐAO-LỢI THUYẾT PHÁP CHO MẸ LÀ BÀ MA-DA 

Đức Phật ở tại nước Xá-vệ, bảo các Tỳ-kheo: 

–Nay Ta muốn lên cõi trời Đao-lợi, kiết hạ an cư thuyết pháp cho mẹ Ta nghe. Này 

các Tỳ-kheo, ai thích lên đó hãy theo Ta. 

Đức Phật nói lời ấy xong liền bay lên trời Đao-lợi ngồi bên gốc cây an tọa nơi tòa an 

cư, thuyết pháp cho mẹ Ngài và vô lượng chư Thiên, khiến cho tất cả đều được thấy lẽ 

thật, rồi Ngài trở về cõi Diêm-phù-đề. 

Các Tỳ-kheo thưa: 

–Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn, Ngài vì mẹ nên đã ở nơi cõi trời Đao-lợi hết chín mươi 

ngày. 

Đức Phật dạy: 

–Đâu phải chỉ có ngày nay, trong thời quá khứ Ta cũng đã dứt trừ tất cả những khổ 

đau cho cha mẹ Ta. 

Các Tỳ-kheo lại bạch Đức Phật: 

–Bạch Thế Tôn, những việc Ngài làm trong thời quá khứ như thế nào? 

Đức Phật dạy: 

–Thuở xưa, thật lâu xa về trước ở bên núi Tuyết có một con khỉ chúa, thống lãnh bầy 

khỉ gồm đến năm trăm con. 

Bấy giờ, có người thợ săn giăng lưới chung quanh để bắt khỉ. Khỉ chúa nói: 

–Ngày nay các ngươi hãy cẩn thận, đừng có sợ sệt. Ta sẽ vì các ngươi xé rách lưới 

ấy. Này các bạn khỉ, tất cả hãy theo ta đi ra. Tức thời khỉ chúa bèn phá lưới và tất cả bầy 

khỉ được thoát ra ngoài. 

Khi ấy, có một khỉ già cõng con bị trật chân rơi xuống hang sâu. Khỉ chúa đi kiếm 

mẹ, không biết ở đâu. Nó thấy một hang sâu nên đi đến bên hang để xem xét, thấy mẹ 

đang ở dưới, bèn bảo với các con khỉ: 

–Các ngươi hãy tự gắng sức, cùng ta đưa mẹ ta ra ngoài. 

Lúc đó các con khỉ cùng nắm đuôi nhau cho đến tận hang sâu, rồi kéo được khỉ mẹ ra 

ngoài, thoát khỏi khổ nạn. 

Đức Phật dạy: 
–Lúc đó Ta đã đưa mẹ thoát khỏi khổ nạn nơi hang sâu. Huống chi Ta ngày nay lại 

làm cho mẹ thoát khỏi khổ nạn. Bấy giờ chỉ giúp cho mẹ thoát nạn nơi hầm sâu, nay lại 
giúp mẹ thoát khỏi ba đường ác. 

Đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 

–Cứu giúp cha mẹ có công đức lớn. Ta nhờ cứu độ mẹ mà đời đời Ta không có tai 

nạn, cho đến ngày thành Phật. Vì ý nghĩa đó cho nên, này các Tỳ-kheo, các thầy hãy nên 

hiếu thuận, luôn cúng dường cha mẹ. 
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