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X. PHẨM ĐÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH CÚNG DƯỜNG 
(ÃHUNEYYĂVAGGA) (A. IV 147)

95. Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng được cung kính, đáng 
được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chăp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. Thế nào là bảy?

Ở đây, này các Tỷ-kheo? có hạng người sống tùy quán vô thường trên con 
mắt, tưởng vô thườnẹ, cảm thọ vô thường trong tất cả thời, liên tục không có 
gián đoạn với tâm thăng giải, với tuệ thê nhập. Vị ây với sự đoạn diệt các lậu 
hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo? đây là hạng người thứ 
nhât đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng 
được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sông tùy quán vô thường trên con 
mắt, tưởng vô thườnệ, cảm thọ vô thường trong tất cả thời, liên tục không có 
gián đoạn với tâm thăng giải, với tuệ thê nhập. Với vị ây sự châm dứt các lậu 
hoặc và sự châm dứt sanh mạng xảy đên một lân, không trước không sau. Này 
các Tỷ-kheo5 đây là hạng người thứ hai đáng được cung kính, đáng được tôn 
trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền 
ở đời.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy quán vô thường trên con 
mắt, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường trong tất cả thời, liên tục không có 
gián đoạn với tâm thăng giải, với tuệ thê nhập. Vị ây sau khi diệt tận năm hạ 
phần kiết sử, chứng được Trung gian Bát-niêt-bàn... chứng được Tổn hại Bát- 
niết-bàn... chứng được Vô hành Bát-niết-bàn... chứng được Hữu hành Bát- 
niêt-bàn... chứng được Thượng lưu đạt được Săc Cứu Cánh thiên. Này các Tỷ- 
kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chăp tay, là vô thượng phước điên ở đời.

Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước 
điền ở đời.

96-622. Này các Tỷ-kheo? có bảy hạng người này, đáng được cung kính, 
đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng 
phước điền ở đời. Thế nào là bảy?

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy quán khổ trên con mắt... 
tùy quán vô ngã trên con măt... tùy quán diệt tận trên con măt... tùy quán hoại
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r ,

diệt trên con măt.. tùy quán ly tham trên con măt... tùy quán đoạn diệt trên con 
mắt... tùy quán từ bỏ trên con măt... trên tai... trên mũi... trên lưỡi... trên thân... 
trên ý...

... trên các sắc... trên các thanh... trên các hương... trên các vị... trên các 
xúc... trên các pháp...

... trên nhãn thức... trên nhĩ thức... trên tỷ thức... trên thiệt thức...trên thân 
thức... trên ý thức...

... trên nhãn xúc... trên nhĩ xúc... trên tỷ xúc... trên thiệt xúc... trên thân 
xúc... trên ý xúc...

... trên thọ do nhãn xúc sanh... trên thọ do nhĩ xúc sanh... trên thọ do tỷ 
xúc sanh... trên thọ do thiệt xúc sanh... trên thọ do thân xúc sanh... trên thọ do 
ý xúc sanh...

... trên sắc tưởng... trên thanh tưởng... trên hương tưởng... trên vị tưởng... 
trên xúc tưởng... trên pháp tưởng...

...trên săc tư... trên thanh tư... trên hương tư... trên vị tư... trên xúc tư... trên 
pháp tư...

...trên sắc ái... trên thanh ái... trên hương ái... trên vị ái... trên xúc ái... trên 
pháp ái...

... trên săc tâm... trên thanh tâm... trên hương tâm... trên vị tâm... trên xúc 
tầm... trên pháp tầm...

...trên săc tứ... trên thanh tứ... trên hương tứ... trên vị tứ... trên xúc tứ... trên 
pháp tứ...

... trên săc uân... trên thọ uân... trên tưởng uân... trên hành uân... sông tùy 
quán vô thường trên thức uẩn... sống tùy quán khổ... sống tùy quán vô ngã... 
sống tùy quán diệt tận... sống tùy quán hoại diệt... sống tùy quán ly tham... sống 
tùy quán đoạn diệt... sông tùy quán từ bỏ.
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