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VII. KAṬHINAKKHANDHAKAṂ  
 

1. Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane 
anāthapiṇḍikassa ārāme.  
 

2. Tena kho pana samayena tiṃsamattā pāveyyakā1 bhikkhū sabbe 
āraññakā2 sabbe piṇḍapātikā sabbe paṃsukūlikā sabbe tecīvarikā sāvatthiṃ 
gacchantā3 bhagavantaṃ dassanāya upakaṭṭhāya vassūpanāyikāya 
nāsakkhiṃsu sāvatthiyaṃ vassūpanāyikaṃ sambhāvetuṃ. Antarāmagge 
sākete vassaṃ upagacchiṃsu.  
 

3. Te ukkaṇṭhitarūpā vassaṃ vasiṃsu ‘āsanneva no bhagavā viharati ito 
chasu yojanesu. Na ca mayaṃ labhāma bhagavantaṃ dassanāyā ’ti.  
 

4. Atha kho te bhikkhū vassaṃ vutthā temāsaccayena katāya pavāraṇāya 
deve vassante udakasaṅgahe udakacikkhalle okapuṇṇehi cīvarehi kilanta-
rūpā, yena sāvatthi jetavanaṃ anāthapiṇḍikassa ārāmo, yena bhagavā 
tenupasaṅkamiṃsu, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ 
nisīdiṃsu.  
 

5. Āciṇṇaṃ kho panetaṃ buddhānaṃ bhagavantānaṃ āgantukehi 
bhikkhūhi saddhiṃ paṭisammodituṃ. Atha kho bhagavā te bhikkhū 
etadavoca: “Kacci bhikkhave, khamanīyaṃ? Kacci yāpanīyaṃ? Kacci 
samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasittha? Na ca 
piṇḍakena kilamitthā ”ti?  
 

6. “Khamanīyaṃ bhagavā, yāpanīyaṃ bhagavā. Samaggā ca mayaṃ 
bhante, sammodamānā avivadamānā vassaṃ vasimha. Na ca piṇḍakena 
kilamimha. Idha mayaṃ bhante tiṃsamattā pāveyyakā bhikkhū sāvatthiṃ 
āgacchantā bhagavantaṃ dassanāya upakaṭṭhāya vassūpanāyikāya 
nāsakkhimha sāvatthiyaṃ vassūpanāyikaṃ sambhāvetuṃ. Antarāmagge 
sākete vassaṃ upagacchimha. Te mayaṃ bhante ukkaṇṭhitarūpā vassaṃ 
vasimha: ‘Āsanneva no bhagavā viharati ito chasu yojanesu. Na ca mayaṃ 
labhāma bhagavantaṃ dassanāyā ’ti. Atha kho mayaṃ bhante vassaṃ vutthā 
temāsaccayena katāya pavāraṇāya deve vassante udakasaṅgahe udaka-
cikkhalle okapuṇṇehi cīvarehi kilantarūpā addhānaṃ āgatā ”ti.  
 

7. Atha kho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathā 
katvā bhikkhū āmantesi: “Anujānāmi bhikkhave, vassaṃ vutthānaṃ 
bhikkhūnaṃ kaṭhinaṃ4 attharituṃ. Atthatakaṭhinānaṃ vo bhikkhave, pañca 
kappissanti: anāmantacāro, asamādānacāro, gaṇabhojanaṃ, yāvadattha-
cīvaraṃ, yo ca tattha cīvaruppādo so nesaṃ bhavissati.5 Atthatakaṭhinānaṃ 
vo bhikkhave, imāni pañca kappissanti.  

                                                   
1 pāṭheyyakā - Syā, PTS, Aṭṭhakathā;  2 āraññikā - Ma.  4 kathinaṃ - Ma. 
   pātheyyakā - Javi, Manupa, Tovi. 3 āgacchantā - Ma. 5 bhavissatī ti - Ma, Syā. 



 

 111

 

VII. CHƯƠNG KAṬHINA:  
 

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện 
của ông Anāthapiṇḍika.  

2. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu xứ Pāvā có số lượng là ba mươi, tất cả là 
các vị chuyên ngụ ở rừng, tất cả là các vị chuyên đi khất thực, tất cả là các vị 
mặc y may từ vải dơ bị quăng bỏ, tất cả là các vị chỉ sử dụng ba y. Trong khi 
đang đi đến Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn, do việc vào mùa (an cư) mưa 
đã đến gần nên các vị đã không thể thành tựu việc vào mùa (an cư) mưa ở 
Sāvatthi. Các vị đã vào mùa (an cư) mưa ở Sāketa, vào khoảng giữa lộ trình.  

3. Các vị đã sống qua mùa (an cư) mưa với vẻ phiền muộn (nghĩ rằng): 
“Đức Thế Tôn ngự rất gần chúng ta cách đây chỉ sáu do tuần, vậy mà chúng 
ta không được diện kiến đức Thế Tôn.”  

4. Sau đó, khi đã sống qua mùa (an cư) mưa trong thời gian ba tháng, khi 
đã thực hiện lễ Pavāraṇā, trong lúc trời còn đang mưa, trong khi có sự gom 
tụ nước lại thành vũng bùn lầy, các vị tỳ khưu ấy với các y bị đẫm nước và có 
dáng điệu mệt mỏi đã đi đến thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông 
Anāthapiṇḍika gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên.  

5. Điều này đã trở thành thông lệ đối với chư Phật Thế Tôn là niềm nở với 
các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, đức Thế Tôn đã nói với các vị tỳ khưu ấy điều này: 
- “Này các tỳ khưu, sức khoẻ có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? 
Các ngươi đã sống qua mùa (an cư) mưa có được thoải mái, có sự hợp nhất, 
thân thiện, không cãi cọ nhau không? Và các ngươi có không bị khó nhọc vì 
đồ ăn khất thực không?”  

6. - “Bạch Thế Tôn, sức khoẻ khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc đều tốt đẹp. Và 
bạch ngài, chúng con đã sống qua mùa (an cư) mưa có sự hợp nhất, thân 
thiện, không cãi cọ nhau, và không bị khó nhọc vì đồ ăn khất thực. Bạch ngài, 
trường hợp chúng con là các tỳ khưu xứ Pāvā có số lượng là ba mươi, trong 
khi đang đi đến Sāvatthi để diện kiến đức Thế Tôn, do việc vào mùa (an cư) 
mưa đã đến gần nên các vị đã không thể thành tựu việc vào mùa (an cư) mưa 
ở Sāvatthi. Chúng con đã vào mùa (an cư) mưa ở Sāketa, vào khoảng giữa lộ 
trình. Bạch ngài, chúng con đây đã sống qua mùa (an cư) mưa với vẻ phiền 
muộn (nghĩ rằng): ‘Đức Thế Tôn ngự rất gần chúng ta cách đây chỉ sáu do 
tuần, vậy mà chúng ta không được diện kiến đức Thế Tôn.’ Bạch ngài, sau khi 
đã sống qua mùa (an cư) mưa trong thời gian ba tháng, khi đã thực hiện lễ 
Pavāraṇā, trong lúc trời còn đang mưa, trong khi có sự gom tụ nước lại 
thành vũng bùn lầy, chúng con đã đi đường xa đến với các y bị đẫm nước và 
có dáng vẻ mệt mỏi.”  

7. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy đã nói Pháp thoại 
rồi bảo các tỳ khưu rằng: - “Này các tỳ khưu, ta cho phép thành tựu Kaṭhina 
đến các tỳ khưu đã sống qua mùa (an cư) mưa. Này các tỳ khưu, khi các 
ngươi có Kaṭhina đã được thành tựu, năm điều này sẽ trở thành được phép: 
việc ra đi không phải báo, việc ra đi không mang theo (đủ ba y), sự thọ thực 
thành nhóm, (được sử dụng nhiều) y theo như nhu cầu, sự phát sanh về y tại 
nơi ấy sẽ là của các vị ấy. Này các tỳ khưu, khi các ngươi có Kaṭhina đã được 
thành tựu, năm điều này sẽ được phép đối với các ngươi.  
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8. Evañca pana bhikkhave, kaṭhinaṃ attharitabbaṃ. Vyattena bhikkhunā 
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Idaṃ saṅghassa kaṭhinadussaṃ uppannaṃ. 
Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho imaṃ kaṭhinadussaṃ itthannāmassa 
bhikkhuno dadeyya kaṭhinaṃ attharituṃ. Esā ñatti.  
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Idaṃ saṅghassa kaṭhinadussaṃ uppannaṃ. 
Saṅgho imaṃ kaṭhinadussaṃ itthannāmassa bhikkhuno deti kaṭhinaṃ 
attharituṃ. Yassāyasmato khamati imassa kaṭhinadussassa itthannāmassa 
bhikkhuno dānaṃ kaṭhinaṃ attharituṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so 
bhāseyya.  
 

Dinnaṃ idaṃ saṅghena kaṭhinadussaṃ itthannāmassa bhikkhuno 
kaṭhinaṃ attharituṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ 
dhārayāmī ’ti.  
 

9. Evaṃ kho bhikkhave, atthataṃ hoti kaṭhinaṃ, evaṃ anatthataṃ. 
Kathañca bhikkhave,1 anatthataṃ hoti kaṭhinaṃ? Na ullikhitamattena 
atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na dhovanamattena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na 
cīvaravicāraṇamattena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na chedanamattena 
atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na bandhanamattena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na 
ovaṭṭikaraṇamattena2 atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na kaṇḍūsakaraṇamattena3 
atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na daḷhīkammakaraṇamattena atthataṃ hoti 
kaṭhinaṃ. Na anuvātakaraṇamattena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na 
paribhaṇḍakaraṇamattena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na ovaṭṭeyya-
karaṇamattena4 atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na kambalamaddanamattena 
atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na nimittakatena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na 
parikathākatena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na kukkukatena atthataṃ hoti 
kaṭhinaṃ. Na sannidhikatena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na nissaggiyena 
atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na akappakatena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na 
aññatra saṅghāṭiyā atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na aññatra uttarāsaṅgena 
atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na aññatra antaravāsakena atthataṃ hoti 
kaṭhinaṃ. Na aññatra pañcakena vā atirekapañcakena vā tadaheva 
sañjinnena samaṇḍalīkatena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na5 aññatra 
puggalassa atthārā atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Sammā ceva6 atthataṃ hoti 
kaṭhinaṃ, tañce nissīmaṭṭho anumodati, evampi anatthataṃ hoti kaṭhinaṃ. 
Evaṃ kho bhikkhave, anatthataṃ hoti kaṭhinaṃ.  
 

[Catuvīsati ākārā] 
 

*****  

                                                   
1 kathañca pana bhikkhave - Ma. 
2 ovaṭṭiyakaraṇamattena - Ma; ovaṭṭikakaraṇamattena - Syā, PTS. 
3 kaṇḍusakaraṇamattena - Ma, PTS;   4 ovaddheyyakaraṇamattena - Ma, PTS.  
   kaṇḍasakaraṇamattena - Syā;    5 PTS nasaddo natthi.  
   gaṇḍūsakaraṇamattena - katthaci.  6 sammā ce - Ma.  
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8. Và này các tỳ khưu, Kaṭhina nên được thành tựu như vầy: Hội chúng 
cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vải Kaṭhina này đã được 
phát sanh đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội 
chúng nên trao vải Kaṭhina này đến vị tỳ khưu tên (như vầy) để thành tựu 
Kaṭhina. Đây là lời đề nghị.  
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vải Kaṭhina này đã được 
phát sanh đến hội chúng. Hội chúng trao vải Kaṭhina này đến vị tỳ khưu tên 
(như vầy) để thành tựu Kaṭhina. Đại đức nào đồng ý việc trao vải Kaṭhina 
này đến vị tỳ khưu tên (như vầy) để thành tựu Kaṭhina xin im lặng; vị nào 
không đồng ý có thể nói lên.  
 

Vải Kaṭhina này đã được hội chúng trao đến vị tỳ khưu tên (như vầy) để 
thành tựu Kaṭhina. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi 
nhận sự việc này là như vậy.’ 
 

9. Này các tỳ khưu, như vầy là Kaṭhina được thành tựu, như vầy là không 
được thành tựu. Và này các tỳ khưu, thế nào là Kaṭhina không được thành 
tựu? Kaṭhina không được thành tựu ở giai đoạn đánh dấu về chiều dài, chiều 
rộng. Kaṭhina không được thành tựu ở giai đoạn giặt. Kaṭhina không được 
thành tựu ở giai đoạn tính toán về y năm điều, hoặc bảy điều, hoặc chín điều, 
v.v... Kaṭhina không được thành tựu ở giai đoạn cắt theo sự đã tính toán. 
Kaṭhina không được thành tựu ở giai đoạn kết chỉ tạm. Kaṭhina không được 
thành tựu ở giai đoạn may lại theo đường chỉ lược cho chắc. Kaṭhina không 
được thành tựu ở giai đoạn gắn miếng vải làm dấu. Kaṭhina không được 
thành tựu ở giai đoạn may chắc chắn. Kaṭhina không được thành tựu ở giai 
đoạn làm miếng vải viền. Kaṭhina không được thành tựu ở giai đoạn làm 
đường viền quanh. Kaṭhina không được thành tựu ở giai đoạn đắp thêm một 
lớp nữa. Kaṭhina không được thành tựu ở giai đoạn nhuộm. Kaṭhina không 
được thành tựu do sự ra dấu hiệu gợi ý để thí chủ dâng. Kaṭhina không được 
thành tựu do sự giảng giải về Kaṭhina rồi kêu gọi. Kaṭhina không được thành 
tựu với y được mượn tạm thời. Kaṭhina không được thành tựu với sự tích trữ. 
Kaṭhina không được thành tựu do sự hủy bỏ vì để qua đêm. Kaṭhina không 
được thành tựu với sự không làm thành được phép tức là không làm dấu hoại 
y. Kaṭhina không được thành tựu với y không phải là y hai lớp. Kaṭhina 
không được thành tựu với y không phải là thượng y (y vai trái). Kaṭhina 
không được thành tựu với y không phải là y nội. Kaṭhina không được thành 
tựu với y không phải là năm điều hoặc nhiều hơn năm điều, không được cắt 
và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Kaṭhina không được thành tựu trừ phi do 
sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Kaṭhina đã được thành tựu đúng đắn nhưng 
vị tùy hỷ việc ấy đứng ngoài ranh giới, như vậy Kaṭhina vẫn không được 
thành tựu. Này các tỳ khưu, như thế ấy là Kaṭhina không được thành tựu.  
 

[Hai mươi bốn điều kiện] 
 

*****  
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10. Kathañca bhikkhave, atthataṃ hoti kaṭhinaṃ? Ahatena atthataṃ hoti 
kaṭhinaṃ. Ahatakappena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Pilotikāya atthataṃ hoti 
kaṭhinaṃ. Paṃsukūlena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Pāpaṇikena atthataṃ hoti 
kaṭhinaṃ. Animittakatena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Aparikathākatena 
atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Akukkukatena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Asannidhi-
katena atthaṃ hoti kaṭhinaṃ. Anissaggiyena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. 
Kappakatena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Saṅghāṭiyā atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. 
Uttarāsaṅgena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Antaravāsakena atthataṃ hoti 
kaṭhinaṃ. Pañcakena vā atirekapañcakena vā tadaheva sañchinnena 
samaṇḍalīkatena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Puggalassa atthārā atthataṃ hoti 
kaṭhinaṃ. Sammā ceva atthataṃ hoti kaṭhinaṃ, tañce sīmaṭṭho anumodati, 
evampi atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Evaṃ kho bhikkhave, atthataṃ hoti 
kaṭhinaṃ.  
 

[Sattarasa ākārā] 
 

*****  
 
 
 
 
 
 

1. Kathañca bhikkhave, ubbhataṃ hoti kaṭhinaṃ? Aṭṭhimā bhikkhave, 
mātikā kaṭhinassa ubbhārāya: pakkamanantikā niṭṭhānantikā san-
niṭṭhānantikā nāsanantikā savaṇantikā āsāvacchedikā sīmātikkantikā 
sahubbhārā ’ti.1  

 
2. Bhikkhu atthatakaṭhino katacīvaraṃ ādāya pakkamati ‘na paccessan 

’ti. Tassa bhikkhuno pakkamanantiko kaṭhinuddhāro. (1)  

 
3. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati. Tassa bahisīma-

gatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ 
cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (2)  

 
4. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati. Tassa bahisīma-

gatassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. Tassa 
bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (3)  

 
5. Bhikkhu atthakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati. Tassa bahisīma-

gatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ 
cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno 
nāsanantiko kaṭhinuddhāro. (4)  

                                                   
1 sa-ubbhārā ti - Tovi, Manupa.  
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10. Và này các tỳ khưu, thế nào là Kaṭhina được thành tựu? Kaṭhina được 
thành tựu với (vải) mới (chưa được sử dụng). Kaṭhina được thành tựu với 
(vải) được xem như mới. Kaṭhina được thành tựu với vải áo choàng cũ. 
Kaṭhina được thành tựu với vải dơ bị quăng bỏ. Kaṭhina được thành tựu với 
vải đã được bỏ ở trước cửa tiệm, có người nhặt lấy rồi đem dâng. Kaṭhina 
được thành tựu với sự không ra dấu hiệu gợi ý để thí chủ dâng. Kaṭhina được 
thành tựu không do sự giảng giải về Kaṭhina rồi kêu gọi. Kaṭhina được thành 
tựu với sự làm không phải là với y được mượn tạm thời. Kaṭhina được thành 
tựu với sự không tích trữ. Kaṭhina được thành tựu do không để qua đêm. 
Kaṭhina được thành tựu với với sự làm thành được phép tức là làm dấu hoại 
y. Kaṭhina được thành tựu với y hai lớp. Kaṭhina được thành tựu với thượng 
y (y vai trái). Kaṭhina được thành tựu với y nội. Kaṭhina được thành tựu với 
y là năm điều hoặc nhiều hơn năm điều, được cắt và kết lại nội trong ngày 
hôm ấy. Kaṭhina được thành tựu do sự thành tựu bởi cá nhân. Nếu Kaṭhina 
đã được thành tựu đúng đắn và vị tùy hỷ việc ấy đứng trong ranh giới, như 
vậy Kaṭhina được thành tựu. Này các tỳ khưu, như thế ấy là Kaṭhina được 
thành tựu. 
 

[Mười bảy điều kiện] 
 

*****  
 
 

1. Và này các tỳ khưu, thế nào là Kaṭhina hết hiệu lực? Này các tỳ khưu, 
đây là tám điều tiêu đề về sự hết hiệu lực của Kaṭhina: ‘Do sự ra đi, do (y) 
được hoàn tất, do tự mình dứt khoát, do bị mất, do nghe được (tin), do sự tan 
vỡ của niềm mong mỏi, do sự vượt qua ranh giới, do sự hết hiệu lực cùng một 
lúc.’  
 

2. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y đã được làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Sự việc ra đi là sự hết hiệu lực Kaṭhina 
đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 
 

3. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc 
(y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 
 

4. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 
 

5. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu 
lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (4) 
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6. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro suṇāti: ‘Ubbhataṃ kira 
tasmiṃ āvāse kaṭhinan ’ti. Tassa bhikkhuno savaṇantiko kaṭhinuddhāro. (5)  
 

 
7. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 

bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro ‘paccessaṃ paccessan ’ti 
bahiddhā kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti. Tassa bhikkhuno sīmātikkantiko 
kaṭhinuddhāro. (6)  
 

 
8. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 

bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro ‘paccessaṃ paccessan ’ti 
sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi 
kaṭhinuddhāro. (7)  
 

Ādāyasattakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

1. Bhikkhu atthatakaṭhino katacīvaraṃ samādāya pakkamati ‘na 
paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno pakkamanantiko kaṭhinuddhāro. (1)  
 
 
 

2. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati. Tassa 
bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (2)  
 
 
 

3. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati. Tassa 
bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (3)  
 
 
 

4. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati. Tassa 
bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa 
bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro. (4)  
 
 
 

5. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro suṇāti: ‘Ubbhataṃ kira 
tasmiṃ āvāse kaṭhinan ’ti. Tassa bhikkhuno savaṇantiko kaṭhinuddhāro. (5)  
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6. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: ‘Nghe nói 
Kaṭhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’1 Sự việc nghe được (tin) là sự hết 
hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 
 

7. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), ra 
đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm 
y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về’ rồi 
chờ đợi sự hết hiệu lực Kaṭhina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự 
hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (6) 
 

8. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.’ 
Thời điểm hết hiệu lực Kaṭhina đã đến. Sự hết hiệu lực Kaṭhina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (7) 
 

Dứt nhóm bảy về ‘cầm lấy.’ 
 

***** 
 

1. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y đã được làm 
xong, ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Sự việc ra đi là sự hết hiệu lực 
Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 
 

2. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ 
(người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. 
Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 
 

3. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không 
nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là 
sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 
 

4. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ 
(người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. 
Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết 
hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (4) 
 

5. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ 
(người) làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: ‘Nghe 
nói Kaṭhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Sự việc nghe được (tin) là sự hết 
hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 

                                                   
1 Vấn đề thâu hồi Kaṭhina được ghi lại ở điều pācittiya 30 của tỳ khưu ni (Xem Bhikkhunī-
vibhaṅga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni, TTPV 03, trang 204-207). 
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6. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati ‘paccessan ’ti. 
So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro ‘paccessaṃ paccessan ’ti 
bahiddhā kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti. Tassa bhikkhuno sīmātikkantiko 
kaṭhinuddhāro. (6)  
 

 
7. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 

bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro ‘paccessaṃ paccessan ’ti 
sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi 
kaṭhinuddhāro. (7)  
 

Samādāyasattakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

1. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati. Tassa 
bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (1)  

 
2. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati. Tassa 

bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (2)  

 
3. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati. Tassa 

bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa 
bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro. (3)  

 
4. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati ‘paccessan 

’ti. So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro suṇāti: ‘Ubbhataṃ 
kira tasmiṃ āvāse kaṭhinan ’ti. Tassa bhikkhuno savaṇantiko kaṭhinuddhāro. 
(4)  

 
5. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati ‘paccessan 

’ti. So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro ‘paccessaṃ paccessan 
’ti bahiddhā kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti. Tassa bhikkhuno sīmātikkantiko 
kaṭhinuddhāro. (5)  

 
6. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati ‘paccessan 

’ti. So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro ‘paccessaṃ paccessan 
’ti sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi 
kaṭhinuddhāro. (6)  
 

Ādāyachakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
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6. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ 
(người) làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta 
sẽ trở về,’ và chờ đời sự hết hiệu lực Kaṭhina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua 
ranh giới là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (6) 
 

7. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 
làm), ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ 
(người) làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta 
sẽ trở về.’ Thời điểm hết hiệu lực Kaṭhina đã đến. Sự hết hiệu lực Kaṭhina 
của vị tỳ khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (7) 
 

Dứt nhóm bảy về ‘mang theo.’ 
 

***** 
 

1. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 
 

2. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 
 

3. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y 
ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực 
Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 
 

4. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm 
y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: ‘Nghe nói Kaṭhina 
tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Sự việc nghe được (tin) là sự hết hiệu lực 
Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (4) 
 

5. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm 
y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về’ và 
chờ đợi sự hết hiệu lực Kaṭhina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là sự 
hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 
 

6. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) làm 
y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.’ 
Thời điểm hết hiệu lực Kaṭhina đã đến. Sự hết hiệu lực Kaṭhina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (6) 
 

Dứt nhóm sáu về ‘cầm lấy.’ 
 

***** 



Vinayapiṭake Mahāvaggapāḷi 2       Kaṭhinakkhandhakaṃ 

 120

1. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati. Tassa 
bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (1)  
 

 
2. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati. Tassa 

bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (2)  
 

 
3. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati. Tassa 

bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa 
bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro. (3)  
 

 
4. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati 

‘paccessan ’ti. So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro suṇāti: 
‘Ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kaṭhinan ’ti. Tassa bhikkhuno savaṇantiko 
kaṭhinuddhāro. (4)  
 

 
5. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati 

‘paccessan ’ti. So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro ‘paccessaṃ 
paccessan ’ti bahiddhā kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti. Tassa bhikkhuno 
sīmātikkantiko kaṭhinuddhāro. (5)  
 

 
6. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati 

‘paccessan ’ti. So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro ‘paccessaṃ 
paccessan ’ti sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi 
kaṭhinuddhāro. (6)  
 

Samādāyachakkaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

1. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati. Tassa bahisīma-
gatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ 
cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (1)  
 
 
 

2. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati. Tassa bahisīma-
gatassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. Tassa 
bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (2)  
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1. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc 
(y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 
 

2. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 
 

3. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu 
lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 
 

4. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: ‘Nghe nói 
Kaṭhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Sự việc nghe được (tin) là sự hết hiệu 
lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (4) 
 

5. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về’ 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Kaṭhina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 
 

6. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.’ 
Thời điểm hết hiệu lực Kaṭhina đã đến. Sự hết hiệu lực Kaṭhina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (6) 
 

Dứt nhóm sáu về ‘mang theo.’ 
 

***** 
 

1. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 
 

2. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 
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3. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati. Tassa bahisīma-
gatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ 
cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno 
nāsanantiko kaṭhinuddhāro. (3)  

 
[Ādāyatikaṃ 1]  

 
4. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati ‘na paccessan ’ti. 

Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressan ’ti. So taṃ 
cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (4)  
 
 
 

5. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressan ’ti. Tassa 
bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (5)  
 
 
 

6. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressan ’ti. So taṃ 
cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno 
nāsanantiko kaṭhinuddhāro. (6)  
 

[Ādāyatikaṃ 2]  
 

7. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati anadhiṭṭhitena, 
nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. Tassa 
bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (7)  
 
 
 

8. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati anadhiṭṭhitena, 
nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. Tassa 
bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (8)  
 
 
 

9. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati anadhiṭṭhitena, 
nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. Tassa bahisīma-
gatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāraressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ 
cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno 
nāsanantiko kaṭhinuddhāro. (9)  
 

[Ādāyatikaṃ 3]  
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3. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu 
lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 
 

[Nhóm ba về ‘cầm lấy’ 1] 
 

4. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.’ Vị ấy nhờ (người) 
làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ 
khưu ấy. (4) 
 

5. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa.’ Sự việc tự mình dứt 
khoát là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 
 

6. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.’ Vị ấy nhờ (người) 
làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất 
là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (6) 
 

[Nhóm ba về ‘cầm lấy’ 2] 
 

7. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), ra 
đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực 
Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (7) 
 

8. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở 
về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. 
(8) 

9. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị 
mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (9) 
 

[Nhóm ba về ‘cầm lấy’ 3] 
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10. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati ‘paccessan ’ti. 
Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na 
paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko 
kaṭhinuddhāro. (10)  
 

11. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati ‘paccessan ’ti. Tassa 
bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (11)  
 

12. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati ‘paccessan ’ti. 
Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na 
paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ 
nasasti. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro. (12)  
 

13. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro suṇāti: ‘Ubbhataṃ kira 
tasmiṃ āvāse kaṭhinan ’ti. Tassa bhikkhuno savaṇantiko kaṭhinuddhāro. (13)  
 

14. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro ‘paccessaṃ paccessan ’ti 
bahiddhā kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti. Tassa bhikkhuno sīmātikkantiko 
kaṭhinuddhāro. (14)  
 

15. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ ādāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro ‘paccessaṃ paccessan ’ti 
sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi 
kaṭhinuddhāro. (15)  

[Ādāya chakkaṃ] 
[Ādāyapaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ]  

***** 
 

16. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvaraṃ samādāya pakkamati. —pe— (Ādāya 
vārasadisaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ).  

[Samādāyapaṇṇarasakaṃ peyyālaṃ]  
***** 

 
17. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ ādāya pakkamati. Tassa 

bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti 
so taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. 
(Samādāya vārasadisaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ). 

[Vippakata-ādāyapaṇṇarasakaṃ peyyālaṃ] 
***** 

 
1. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati. Tassa 

bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (1)  
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10. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy 
nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối 
với vị tỳ khưu ấy. (10) 

11. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc 
tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (11) 

12. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy 
nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự 
việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (12) 

13. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: ‘Nghe nói 
Kaṭhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Sự việc nghe được (tin) là sự hết hiệu 
lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (13) 

14. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về’ 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Kaṭhina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (14) 

15. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y (chưa được làm), 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.’ 
Thời điểm hết hiệu lực Kaṭhina đã đến. Sự hết hiệu lực Kaṭhina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (15) 

[Nhóm sáu về ‘cầm lấy’] 
[Dứt nhóm mười lăm về ‘cầm lấy’] 

***** 
16. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y (chưa được 

làm), ra đi. ―(như trên)― (Tương tợ như ở trường hợp ‘cầm lấy,’ nên giải 
thích chi tiết như thế).  

[Nhóm mười lăm về ‘mang theo’ được giản lược] 
***** 

17. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, cầm lấy y chưa làm xong, ra 
đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm 
y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) 
được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (Tương tợ như 
ở trường hợp ‘mang theo,’ nên giải thích chi tiết như thế).  

[Nhóm mười lăm về ‘cầm lấy y chưa làm xong’ được giản lược] 
***** 

1. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc 
(y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (1) 
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2. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati. Tassa 
bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (2)  
 

3. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati. Tassa 
bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa 
bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro (3)  
 

[Vippakatasamādāyatikaṃ 1]  
 

4. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati ‘na 
paccessan ’ti. Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ 
kāressan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko 
kaṭhinuddhāro. (4)  
 

5. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati ‘na 
paccessan ’ti. Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressan 
’ti. Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (5)  
 

6. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati ‘na 
paccessan ’ti. Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ 
kāressan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. 
Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro. (6)  
 

[Vippakatasamādāyatikaṃ 2]  
 

7. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati 
anadhiṭṭhitena, nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na 
paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko 
kaṭhinuddhāro. (7)  

 
8. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati 

anadhiṭṭhitena, nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na 
paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (8)  

 
9. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati 

anadhiṭṭhitena, nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na 
paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ 
nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro. (9)  
 

[Vippakatasamādāyatikaṃ 3]  
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2. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ 
(người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự 
hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (2) 

3. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) 
làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong 
khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu 
lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (3) 
 

[Nhóm ba về ‘mang theo y chưa làm xong’ 1] 
 

4. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.’ Vị ấy nhờ (người) 
làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ 
khưu ấy. (4) 

5. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa.’ Sự việc tự mình dứt 
khoát là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (5) 

6. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây.’ Vị ấy nhờ (người) 
làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự việc (y) bị mất 
là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (6) 
 

[Nhóm ba về ‘mang theo y chưa làm xong’ 2]  
 

7. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực 
Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (7) 

8. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở 
về.’ Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. 
(8) 

9. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi và còn chưa quyết định; vị ấy không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ trở về’ và vị ấy 
cũng không khởi ý rằng: ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới 
thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.’ Vị ấy nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị 
mất. Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (9) 
 

[Nhóm ba về ‘mang theo y chưa làm xong’ 3]  
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10. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati 
‘paccessan ’ti. Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ 
kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno 
niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro. (10)  
 
 

11. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati 
‘paccessan ’ti. Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ 
kāressaṃ. Na paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko 
kaṭhinuddhāro. (11)  
 
 

12. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati 
‘paccessan ’ti. Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ 
kāressaṃ. Na paccessan ’ti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa 
bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro. (12)  
 
 

13. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati 
‘paccessan ’ti. So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro suṇāti: 
‘Ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kaṭhinan ’ti. Tassa bhikkhuno savaṇantiko 
kaṭhinuddhāro. (13)  
 
 

14. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati 
‘paccessan ’ti. So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro ‘paccessaṃ 
paccessan ’ti bahiddhā kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti. Tassa bhikkhuno 
sīmātikkantiko kaṭhinuddhāro. (14)  
 
 

15. Bhikkhu atthatakaṭhino vippakatacīvaraṃ samādāya pakkamati 
‘paccessan ’ti. So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro ‘paccessaṃ 
paccessan ’ti sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi 
kaṭhinuddhāro. (15)  
 

[Vippakatasamādāyachakkaṃ]  
 

[Vippakatasamādāyapaṇṇarasakaṃ]  
 

Ādāyabhāṇavāro niṭṭhito.  
 

***** 
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10. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy 
nhờ (người) làm y ấy. Sự việc (y) được hoàn tất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối 
với vị tỳ khưu ấy. (10) 
 

11. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ không nhờ (người) làm y này nữa. Ta sẽ không trở về.’ Sự việc 
tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (11) 
 

12. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ nhờ (người) làm y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy 
nhờ (người) làm y ấy. Trong khi y ấy của vị ấy đang được làm thì bị mất. Sự 
việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (12) 
 

13. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, nghe được (tin) rằng: ‘Nghe nói 
Kaṭhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Sự việc nghe được (tin) là sự hết hiệu 
lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (13) 
 

14. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về’ 
và chờ đợi sự hết hiệu lực Kaṭhina ở bên ngoài. Sự việc vượt qua ranh giới là 
sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. (14) 
 

15. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu, mang theo y chưa làm xong, 
ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nhờ (người) 
làm y ấy. Vị ấy, có y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta sẽ trở về.’ 
Thời điểm hết hiệu lực Kaṭhina đã đến. Sự hết hiệu lực Kaṭhina của vị tỳ 
khưu ấy là chung (lượt) với các vị tỳ khưu. (15) 
 

[Nhóm sáu về ‘mang theo y chưa làm xong’] 
 

[Nhóm mười lăm về ‘mang theo y chưa làm xong’] 
 

Dứt tụng phẩm ‘cầm lấy.’  
 

***** 




