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1. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati. So bahisīmagato taṃ 
cīvarāsaṃ payirupāsati. Anāsāya labhati, āsāya na labhati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. 
Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 
 

2. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarasāya pakkamati. So bahisīmagato taṃ 
cīvarāsaṃ payirupāsati. Anāsāya labhati, āsāya na labhati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno 
sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 
 

3. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati. So bahisīmagato taṃ 
cīvarāsaṃ payirupāsati. Anāsāya labhati, āsāya na labhati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. 
Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko 
kaṭhinuddhāro.  
 
 
 

4. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati. Tassa bahisīmagatassa 
evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvarāsaṃ payirupāsissaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ 
cīvarāsaṃ payirupāsati. Tassa sā cīvarāsā upacchijjati. Tassa bhikkhuno 
āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.  
 
 
 

5. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘na paccessan ’ti. So 
bahisīmagato taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Anāsāya labhati, āsāya na labhati. 
Tassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. 
Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 
 

6. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘na paccessan ’ti. So 
bahisīmagato taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Anāsāya labhati, āsāya na labhati. 
Tassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressan ’ti. Tassa bhikkhuno 
sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 
 

7. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘na paccessan ’ti. So 
bahisīmagato taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Anāsāya labhati, āsāya na labhati. 
Tassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. 
Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko 
kaṭhinuddhāro.  
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1. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y. 
Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy 
nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị 
ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y. 
Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy 
nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị 
ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y. 
Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy 
nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị 
ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y. 
Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của 
niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy.  
 

5. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy 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.  
 

6. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy 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.  
 

7. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không 
nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy 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.  
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8. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘na paccessan ’ti. Tassa 
bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvarāsaṃ payirupāsissan ’ti. So taṃ 
cīvarāsaṃ payirupāsati. Tassa sā cīvarāsā upacchijjati. Tassa bhikkhuno 
āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.  
 
 

 
9. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati anadhiṭṭhitena, nevassa 

hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. So bahisīmagato taṃ 
cīvarāsaṃ payirupāsati. Anāsāya labhati, āsāya na labhati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. 
Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 

 
10. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati anadhiṭṭhitena, 

nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. So bahisīma-
gato taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Anāsāya labhati, āsāya na labhati. Tassa 
evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno 
sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 

 
11. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati anadhiṭṭhitena, nevassa 

hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. So bahisīmagato 
cīvarāsaṃ payirupāsati. Anāsāya labhati, āsāya na labhati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. 
Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko 
kaṭhinuddhāro.  
 
 

 
12. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati anadhiṭṭhitena, nevassa 

hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. Tassa bahisīmagatassa 
evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvarāsaṃ payirupāsissaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ 
cīvarāsaṃ payirupāsati. Tassa sā cīvarāsā upacchijjati. Tassa bhikkhuno 
āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.  
 

Anāsādvādasakaṃ1 niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

  

                                                   
1 odoḷasakaṃ - Ma, Syā, PTS. 
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8. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý 
như vầy: ‘Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây.’ Vị ấy lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. 
Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ 
khưu ấy.  
 

9. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
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.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và 
không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y 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.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và 
không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
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.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu 
tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và 
không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y 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 lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ 
không trở về.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về 
y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực 
Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy. 
 

Dứt nhóm mười hai về ‘không như ý mong mỏi.’  
 

***** 
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1. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisīmagato taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Āsāya labhati, anāsāya na labhati. 
Tassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ 
cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 

 
2. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 

bahisīmagato taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Āsāya labhati, anāsāya na labhati. 
Tassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. Tassa 
bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 

 
3. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 

bahisīmagato taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Āsāya labhati, anāsāya na labhati. 
Tassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ 
cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno 
nāsanantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 

 
4. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘paccessan ’ti. Tassa 

bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvarāsaṃ payirupāsissaṃ. Na 
paccessan ’ti. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Tassa sā cīvarāsā upacchijjati. 
Tassa bhikkhuno āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.  
 
 

 
5. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 

bahisīmagato suṇāti: ‘Ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kaṭhinan ’ti. Tassa evaṃ 
hoti: ‘Yato tasmiṃ āvāse ubbhataṃ kaṭhinaṃ, idhevimaṃ cīvarāsaṃ 
payirupāsissan ’ti. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Āsāya labhati, anāsāya na 
labhati. Tassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So 
taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 

 
6. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 

bahisīmagato suṇāti: ‘Ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kaṭhinan ’ti. Tassa evaṃ 
hoti: ‘Yato tasmiṃ āvāse ubbhataṃ kaṭhinaṃ, idhevimaṃ cīvarāsaṃ 
payirupāsissan ’ti. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Āsāya labhati, anāsāya na 
labhati. Tassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. 
Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
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1. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như vầy: 
‘Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ 
Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy 
bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với 
vị tỳ khưu ấy.  
 

5. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được (tin) 
rằng: ‘Nghe nói Kaṭhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Vị ấy khởi ý như vầy: 
‘Bởi vì Kaṭhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị 
ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi. 
Vị ấy 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.  
 

6. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được (tin) 
rằng: ‘Nghe nói Kaṭhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Vị ấy khởi ý như vầy: 
‘Bởi vì Kaṭhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị 
ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi. 
Vị ấy 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.  
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7. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 
bahisīmagato suṇāti: ‘Ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kaṭhinan ’ti. Tassa evaṃ 
hoti: ‘Yato tasmiṃ āvāse ubbhataṃ kaṭhinaṃ, idhevimaṃ cīvarāsaṃ 
payirupāsissan ’ti. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Āsāya labhati, anāsāya na 
labhati. Tassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So 
taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa 
bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.  
 

 
8. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 

bahisīmagato suṇāti: ‘Ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse kaṭhinan ’ti. Tassa evaṃ 
hoti: ‘Yato tasmiṃ āvāse ubbhataṃ kaṭhinaṃ, idhevimaṃ cīvarāsaṃ 
payirupāsissaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Tassa sā 
cīvarāsā upacchijjati. Tassa bhikkhuno āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.  
 

 
9. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 

bahisīmagato taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Āsāya labhati, anāsāya na labhati. 
So taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro suṇāti: ‘Ubbhataṃ kira tasmiṃ āvāse 
kaṭhinan ’ti. Tassa bhikkhuno savaṇantiko kaṭhinuddhāro.  
 

 
10. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘paccessan ’ti. Tassa 

bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvarāsaṃ payirupāsissaṃ. Na 
paccessan ’ti. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Tassa sā cīvarāsā upacchijjati. 
Tassa bhikkhuno āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.  
 

 
11. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 

bahisīmagato taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Āsāya labhati, anāsāya na labhati. 
So taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro ‘paccessaṃ paccessan ’ti. Bahiddhā 
kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti. Tassa bhikkhuno sīmātikkantiko 
kaṭhinuddhāro.  
 

 
12. Bhikkhu atthatakaṭhino cīvarāsāya pakkamati ‘paccessan ’ti. So 

bahisīmagato taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Āsāya labhati, anāsāya na labhati. 
So taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro ‘paccessaṃ paccessan ’ti sambhuṇāti 
kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro.  
 

Āsādvādasakaṃ1 niṭṭhitaṃ.  
 

***** 

                                                   
1 odoḷasakaṃ - Ma, Syā, PTS.  
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7. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được (tin) 
rằng: ‘Nghe nói Kaṭhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Vị ấy khởi ý như vầy: 
‘Bởi vì Kaṭhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị 
ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được không như ý mong mỏi. 
Vị ấy 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.  
 

8. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và nghe được (tin) 
rằng: ‘Nghe nói Kaṭhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi.’ Vị ấy khởi ý như vầy: 
‘Bởi vì Kaṭhina tại trú xứ ấy đã được thâu hồi, vậy ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của 
niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy.  
 

9. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy 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.  
 

10. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì khởi ý như 
vầy: ‘Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở 
về.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị 
ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối 
với vị tỳ khưu ấy.  
 

11. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về y 
(nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy 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.  
 

12. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi với niềm mong mỏi về 
y (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới và lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được như ý mong mỏi và không nhận được 
không như ý mong mỏi. Vị ấy 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.  

Dứt nhóm mười hai về ‘như ý mong mỏi.’ 
 

***** 
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1. Bhikkhu atthatakaṭhino kenacideva karaṇīyena pakkamati. Tassa 
bahisīmagatassa cīvarāsā uppajjati. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Anāsāya 
labhati, āsāya na labhati. Tassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. 
Na paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko 
kaṭhinuddhāro.  
 
 

2. Bhikkhu atthatakaṭhino kenacideva karaṇīyena pakkamati. Tassa 
bahisīmagatassa cīvarāsā uppajjati. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Anāsāya 
labhati, āsāya na labhati. Tassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na 
paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 

 
3. Bhikkhu atthatakaṭhino kenacideva karaṇīyena pakkamati. Tassa 

bahisīmagatassa cīvarāsā uppajjati. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Anāsāya 
labhati, āsāya na labhati. Tassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. 
Na paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ kayiramānaṃ 
nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.  
 

 
4. Bhikkhu atthakaṭhino kenacideva karaṇīyena pakkamati. Tassa 

bahisīmagatassa cīvarāsā uppajjati. Tassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvarāsaṃ 
payirupāsissaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. Tassa sā 
cīvarāsā upacchijjati. Tassa bhikkhuno āsāvacchediko kaṭhinuddhāro.  
 

 
5. Bhikkhu atthatakaṭhino kenacideva karaṇīyena pakkamati ‘na 

paccessan ’ti. Tassa bahisīmagatassa cīvarāsā uppajjati. So taṃ cīvarāsaṃ 
payirupāsati. Anāsāya labhati, āsāya na labhati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno 
niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 

 
6. Bhikkhu atthatakaṭhino kenacideva karaṇīyena pakkamati ‘na 

paccessan ’ti. Tassa bahisīmagatassa cīvarāsā uppajjati. So taṃ cīvarāsaṃ 
payirupāsati. Anāsāya labhati, āsāya na labhati. Tassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ 
cīvaraṃ kāressan ’ti. Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 

 
7. Bhikkhu atthatakaṭhino kenacideva karaṇīyena pakkamati ‘na 

paccessan ’ti. Tassa bahisīmagatassa cīvarāsā uppajjati. So taṃ cīvarāsaṃ 
payirupāsati. Anāsāya labhati, āsāya na labhati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ 
kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.  
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1. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. 
Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý 
mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. 
Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý 
mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. 
Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị ấy nhận được không như ý 
mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. Vị ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó. Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì niềm mong mỏi về y sanh khởi. 
Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ lưu tâm đến niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. 
Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong 
mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y là sự hết 
hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy.  
 

5. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị 
ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. 
Vị ấy 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.  
 

6. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị 
ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. 
Vị ấy 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.  
 

7. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. Vị 
ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong mỏi. 
Vị ấy 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.  
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8. Bhikkhu atthatakaṭhino kenacideva karaṇīyena pakkamati ‘na 
paccessan ’ti. Tassa bahisīmagatassa cīvarāsā uppajjati. Tassa evaṃ hoti: 
‘Idhevimaṃ cīvarāsaṃ payirupāsissan ’ti. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. 
Tassa sā cīvarāsā upacchijjati. Tassa bhikkhuno āsāvacchediko 
kaṭhinuddhāro.  
 
 
 

9. Bhikkhu atthatakaṭhino kenacideva karaṇīyena pakkamati 
anadhiṭṭhitena, nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisīmagatassa cīvarāsā uppajjati. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. 
Anāsāya labhati, āsāya na labhati. Tassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ 
kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno 
niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 
 

10. Bhikkhu atthatakaṭhino kenacideva karaṇīyena pakkamati 
anadhiṭṭhitena, nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisīmagatassa cīvarāsā uppajjati. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. 
Anāsāya labhati, āsāya na labhati. Tassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ 
kāressaṃ. Na paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko 
kaṭhinuddhāro.  
 
 
 

11. Bhikkhu atthatakaṭhino kenacideva karaṇīyena pakkamati 
anadhiṭṭhitena, nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisīmagatassa cīvarāsā uppajjati. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. 
Anāsāya labhati, āsāya na labhati. Tassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ 
kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ cīvaraṃ 
kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 
 

12. Bhikkhu atthatakaṭhino kenacideva karaṇīyena pakkamati 
anadhiṭṭhitena, nevassa hoti ‘paccessan ’ti, na panassa hoti ‘na paccessan ’ti. 
Tassa bahisīmagatassa cīvarāsā uppajjati. Tassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ 
cīvarāsaṃ payirupāsissaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvarāsaṃ payirupāsati. 
Tassa sā cīvarāsā upacchijjati. Tassa bhikkhuno āsāvacchediko 
kaṭhinuddhāro.  
 

Karaṇīyadvādasakaṃ1 niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 

                                                   
1 odoḷasakaṃ - Ma, Syā, PTS.  



Tạng Luật - Đại Phẩm 2                  Chương Kaṭhina 

 141

8. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Khi vị ấy đã đi ra khỏi ranh giới thì 
niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ lưu tâm đến niềm 
mong mỏi về y này ngay ở đây.’ Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. 
Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ của niềm mong mỏi về y 
là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy.  
 

9. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó 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 niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. 
Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong 
mỏi. Vị ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó 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 niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. 
Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong 
mỏi. Vị ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó 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 niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy lưu tâm đến niềm mong mỏi về y ấy. 
Vị ấy nhận được không như ý mong mỏi và không nhận được như ý mong 
mỏi. Vị ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu ra đi vì có công việc cần làm 
nào đó 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 niềm mong mỏi về y sanh khởi. Vị ấy khởi ý như vầy: ‘Ta sẽ lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y này ngay ở đây. Ta sẽ không trở về.’ Vị ấy lưu tâm đến 
niềm mong mỏi về y ấy. Niềm mong mỏi về y ấy của vị ấy bị tan vỡ. Sự đổ vỡ 
của niềm mong mỏi về y là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ khưu ấy.  
 

Dứt nhóm mười hai về ‘có công việc cần làm.’ 
 

***** 
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1. Bhikkhu atthatakaṭhino disaṃgamiko pakkamati cīvarapaṭiviṃsaṃ1 
apacinayamāno.2 Tamenaṃ disaṃgataṃ bhikkhū pucchanti: ‘Kahaṃ tvaṃ 
āvuso vassaṃ vuttho? Kattha ca te cīvarapaṭiviṃso ’ti? So evaṃ vadeti: 
‘Amukasmiṃ āvāse vassaṃ vutthomhi. Tattha ca me cīvarapaṭiviṃso ’ti. Te 
evaṃ vadenti: ‘Gacchāvuso taṃ cīvaraṃ āhara. Mayaṃ te idha cīvaraṃ 
karissāmā ’ti. So taṃ āvāsaṃ gantvā bhikkhū pucchati: ‘Kahaṃ me āvuso 
cīvarapaṭiviṃso ’ti? Te evaṃ vadenti: ‘Ayaṃ te āvuso cīvarapaṭiviṃso. 
Kahaṃ tvaṃ gamissasī ’ti?3 So evaṃ vadeti: ‘Amukaṃ nāma āvāsaṃ 
gamissāmi, tattha me bhikkhu cīvaraṃ karissantī ’ti. Te evaṃ vadenti: ‘Alaṃ 
āvuso, mā agamāsi. Mayaṃ te idha cīvaraṃ karissāmā ’ti. Tassa evaṃ hoti: 
‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. 
Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 
 
 
 

2. Bhikkhu atthatakaṭhino disaṃgamiko pakkamati —pe— Tassa 
bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 
 
 
 

3. Bhikkhu atthatakaṭhino disaṃgamiko pakkamati —pe— Tassa 
bhikkhuno nāsanantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 
 
 
 

4. Bhikkhu atthatakaṭhino disaṃgamiko pakkamati cīvarapaṭiviṃsaṃ 
apacinayamāno. Tamenaṃ disaṃgataṃ bhikkhū pucchanti: ‘Kahaṃ tvaṃ 
āvuso vassaṃ vuttho? Kattha ca te cīvarapaṭiviṃso ’ti? So evaṃ vadeti: 
‘Amukasmiṃ āvāse vassaṃ vutthomhi. Tattha ca me cīvarapaṭiviṃso ’ti. Te 
evaṃ vadenti: ‘Gacchāvuso taṃ cīvaraṃ āhara. Mayaṃ te idha cīvaraṃ 
karissāmā ’ti. So taṃ āvāsaṃ gantvā bhikkhū pucchati: ‘Kahaṃ me āvuso 
cīvarapaṭiviṃso ’ti? Te evaṃ vadenti: ‘Ayaṃ te āvuso cīvarapaṭiviṃso ’ti. So 
taṃ cīvaraṃ ādāya taṃ āvāsaṃ gacchati. Tamenaṃ antarāmagge bhikkhū 
pucchanti: ‘Kahaṃ āvuso gamissasī ’ti? So evaṃ vadeti: ‘Amukaṃ nāma 
āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me bhikkhū cīvaraṃ karissantī ’ti. Te evaṃ 
vadenti: ‘Alaṃ āvuso, mā agamāsi. Mayaṃ te idha cīvaraṃ karissāmā ’ti. 
Tassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ 
cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  

                                                   
1 paṭivīsaṃ - Ma; paṭivisaṃ - Syā, PTS.  
2 apavilāyamāno - Ma, Syā, Vimativinodanī; apavinayamāno - Sīmu. 
3 kahaṃ gamissasī ti - Ma, PTS, Syā, Avi, Tovi, Manupa. 
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1. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, ra 
đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị tỳ khưu đã hỏi vị du hành phương xa 
ấy rằng: - ‘Này đại đức, ngài đã trú mùa (an cư) mưa ở đâu? Và phần chia về 
y của ngài đâu?’ Vị ấy nói như vầy: - ‘Tôi đã trú mùa (an cư) mưa ở trú xứ kia 
và phần chia về y của tôi còn ở nơi ấy.’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, 
hãy đi và đem y ấy lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.’ Vị ấy đi về lại trú 
xứ ấy và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - ‘Này các đại đức, phần chia về y của tôi 
đâu?’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, đây là phần chia về y của ngài. 
Ngài sẽ đi đâu vậy?’ Vị ấy nói như vầy: - ‘Tôi sẽ đi trú xứ kia, các vị tỳ khưu ở 
đó sẽ làm y cho tôi.’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, được rồi, ngài chớ 
có đi. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.’ Vị ấy 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 

ra đi ―(như trên)― Sự việc tự mình dứt khoát là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối 
với vị tỳ khưu ấy. 
 
 
 

 
3. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 

ra đi ―(như trên)― Sự việc (y) bị mất là sự hết hiệu lực Kaṭhina đối với vị tỳ 
khưu ấy. 
 
 
 

 
4. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 

ra đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị tỳ khưu đã hỏi vị du hành phương 
xa ấy rằng: - ‘Này đại đức, ngài đã trú mùa (an cư) mưa ở đâu? Và phần chia 
về y của ngài đâu?’ Vị ấy nói như vầy: - ‘Tôi đã trú mùa (an cư) mưa ở trú xứ 
kia và phần chia về y của tôi còn ở nơi ấy.’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại 
đức, hãy đi và đem y ấy lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.’ Vị ấy đi về lại 
trú xứ ấy và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - ‘Này các đại đức, phần chia về y của tôi 
đâu?’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, đây là phần chia về y của ngài.’ Vị 
ấy cầm lấy y ấy và đi đến trú xứ kia. Giữa đường đi, các vị tỳ khưu hỏi vị ấy 
rằng: - ‘Này đại đức, ngài sẽ đi đâu?’ Vị ấy nói như vầy: - ‘Tôi sẽ đi trú xứ kia, 
các vị tỳ khưu ở đó sẽ làm y cho tôi.’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, 
được rồi, ngài chớ có đi. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.’ Vị ấy 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.  
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5. Bhikkhu atthakakaṭhino disaṃgamiko pakkamati cīvarapaṭiviṃsaṃ 
apacinayamāno. Tamenaṃ disaṃgataṃ bhikkhū pucchanti: ‘Kahaṃ tvaṃ 
āvuso vassaṃ vuttho? Kattha ca te cīvarapaṭiviṃso ’ti? So evaṃ vadeti: 
‘Amukasmiṃ āvāse vassaṃ vutthomhi. Tattha ca me cīvarapaṭiviṃso ’ti. Te 
evaṃ vadenti: ‘Gacchāvuso. Taṃ cīvaraṃ āhara. Mayaṃ te idha cīvaraṃ 
karissāmā ’ti. So taṃ āvāsaṃ gantvā bhikkhū pucchati: ‘Kahaṃ me āvuso 
cīvarapaṭiviṃso ’ti. Te evaṃ vadenti: ‘Ayaṃ te āvuso cīvarapaṭiviṃso ’ti. So 
taṃ cīvaraṃ ādāya taṃ āvāsaṃ gacchati. Tamenaṃ antarāmagega bhikkhū 
pucchanti: ‘Kahaṃ āvuso, gamissasī ’ti? So evaṃ vadeti: ‘Amukaṃ nāma 
āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me bhikkhū cīvaraṃ karissantī ’ti. Te evaṃ 
vadenti: ‘Alaṃ āvuso, mā āgamāsi. Mayaṃ te idha cīvaraṃ karissāmā ’ti. 
Tassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. Tassa 
bhikkhuno sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 

6. Bhikkhu atthakakaṭhino disaṃgamiko pakkamati —pe— ‘Idhevimaṃ 
cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ 
cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko 
kaṭhinuddhāro.  
 
 

7. Bhikkhu atthatakaṭhino disaṃgamiko pakkamati cīvarapaṭiviṃsaṃ 
apacinayamāno. Tamenaṃ disaṃgataṃ bhikkhū pucchanti: ‘Kahaṃ tvaṃ 
āvuso vassaṃ vuttho? Kattha ca te cīvarapaṭiviṃso ’ti? So evaṃ vadeti: 
‘Amukakasmiṃ āvāse vassaṃ vutthomhi. Tattha ca me cīvarapaṭiviṃso ’ti. 
Te evaṃ vadenti: ‘Gacchāvuso. Taṃ cīvaraṃ āhara. Mayaṃ te idha cīvaraṃ 
karissāmā ’ti. So taṃ āvāsaṃ gantvā bhikkhū pucchati: ‘Kahaṃ me āvuso 
cīvarapaṭiviṃso ’ti. Te evaṃ vadenti: ‘Ayaṃ te āvuso cīvarapaṭiviṃso ’ti. So 
taṃ cīvaraṃ ādāya taṃ āvāsaṃ gacchati. Tassa taṃ āvāsaṃ gatassa evaṃ 
hoti: ‘Idhevimaṃ cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. 
Tassa bhikkhuno niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 

8. Bhikkhu atthatakaṭhino disaṃgamiko pakkamati —pe— ‘Nevimaṃ 
cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko 
kaṭhinuddhāro.  
 
 

9. Bhikkhu atthatakaṭhino disaṃgamiko pakkamati —pe— ‘Idhevimaṃ 
cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa taṃ 
cīvaraṃ kayiramānaṃ nassati. Tassa bhikkhuno nāsanantiko 
kaṭhinuddhāro.  
 

Apacinayanavakaṃ1 niṭṭhitaṃ.  
 

***** 

                                                   
1 apavilāyananavakaṃ - Ma, Syā, PTS; apavinayanavakaṃ - Sīmu. 
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5. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị tỳ khưu đã hỏi vị du hành phương 
xa ấy rằng: - ‘Này đại đức, ngài đã trú mùa (an cư) mưa ở đâu? Và phần chia 
về y của ngài đâu?’ Vị ấy nói như vầy: - ‘Tôi đã trú mùa (an cư) mưa ở trú xứ 
kia và phần chia về y của tôi còn ở nơi ấy.’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại 
đức, hãy đi và đem y ấy lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.’ Vị ấy đi về lại 
trú xứ ấy và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - ‘Này các đại đức, phần chia về y của tôi 
đâu?’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, đây là phần chia về y của ngài.’ Vị 
ấy cầm lấy y ấy và đi đến trú xứ kia. Giữa đường đi, các vị tỳ khưu hỏi vị ấy 
rằng: - ‘Này đại đức, ngài sẽ đi đâu?’ Vị ấy nói như vầy: - ‘Tôi sẽ đi trú xứ kia, 
các vị tỳ khưu ở đó sẽ làm y cho tôi.’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, 
được rồi, ngài chớ có đi. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.’ Vị ấy 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. 
 

6. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi ―(như trên)― ‘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. 
 

7. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi chưa thâu thập phần chia về y. Các vị tỳ khưu đã hỏi vị du hành phương 
xa ấy rằng: - ‘Này đại đức, ngài đã trú mùa (an cư) mưa ở đâu? Và phần chia 
về y của ngài đâu?’ Vị ấy nói như vầy: - ‘Tôi đã trú mùa (an cư) mưa ở trú xứ 
kia và phần chia về y của tôi còn ở nơi ấy.’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại 
đức, hãy đi và đem y ấy lại. Chúng tôi sẽ làm y cho ngài ở đây.’ Vị ấy đi về lại 
trú xứ ấy và hỏi các vị tỳ khưu rằng: - ‘Này các đại đức, phần chia về y của tôi 
đâu?’ Các vị ấy nói như vầy: - ‘Này đại đức, đây là phần chia về y của ngài.’ Vị 
ấy cầm lấy y ấy và đi đến trú xứ kia. Khi đã đi đến trú xứ kia, vị ấy đã 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.  
 

8. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi ―(như trên)― ‘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. 
 

9. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu và là vị du hành phương xa, 
ra đi ―(như trên)― ‘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. 
 

Dứt nhóm chín về ‘chưa thâu thập.’ 
 

***** 
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1. Bhikkhu atthatakaṭhino phāsuvihāriko cīvaraṃ ādāya pakkamati 
‘Amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me1 phāsu bhavissati, vassissāmi. 
No ce me phāsu bhavissati, amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me 
phāsu bhavissati, vasissāmi. No ce me phāsu bhavissati, amukaṃ nāma 
āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me phāsu bhavissati, vassisāmi. No ce me phāsu 
bhavissati, paccessan ’ti. Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Idhevimaṃ 
cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. So taṃ cīvaraṃ kāreti. Tassa bhikkhuno 
niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro.  
 
 
 
 

2. Bhikkhu atthatakaṭhino phāsuvihāriko cīvaraṃ ādāya pakkamati 
‘Amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me phāsu bhavissati, vassissāmi. 
No ce me phāsu bhavissati, amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me 
phāsu bhavissati, vasissāmi. No ce me phāsu bhavissati, amukaṃ nāma 
āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me phāsu bhavissati, vassisāmi. No ce me phāsu 
bhavissati, paccessan ’ti. Tassa bahisīmagatassa evaṃ hoti: ‘Nevimaṃ 
cīvaraṃ kāressaṃ. Na paccessan ’ti. Tassa bhikkhuno sanniṭṭhānantiko 
kaṭhinuddhāro.  
 
 
 
 

3. Bhikkhu atthatakaṭhino phāsuvihāriko cīvaraṃ ādāya pakkamati 
‘Amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me phāsu bhavissati, vassissāmi. 
No ce me phāsu bhavissati, amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me 
phāsu bhavissati, vasissāmi. No ce me phāsu bhavissati, amukaṃ nāma 
āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me phāsu bhavissati, vassisāmi. No ce me phāsu 
bhavissati, 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.  
 
 
 
 

4. Bhikkhu atthatakaṭhino phāsuvihāriko cīvaraṃ ādāya pakkamati 
‘Amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me phāsu bhavissati, vasissāmi. 
No ce me phāsu bhavissati, amukaṃ nāma avāsaṃ gamissāmi. Tattha me 
phāsu bhavissati, vasissāmi. No ce me phāsu bhavissati, amukaṃ nāma 
āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me phāsu bhavissati, vasissāmi. No ce me phāsu 
bhavissati, paccessan ’ti. So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro 
‘paccessaṃ paccessan ’ti bahiddhā kaṭhinuddhāraṃ vītināmeti. Tassa 
bhikkhuno sīmātikkantiko kaṭhinuddhāro.  

                                                   
1 tattha ce me - Syā.  
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1. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đi 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đi 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, ta sẽ trở về.’ Khi vị ấy đi 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. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, 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.  
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5. Bhikkhu atthatakaṭhino phāsuvihāriko cīvaraṃ ādāya pakkamati 
‘Amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me phāsu bhavissati, vasissāmi. 
No ce me phāsu bhavissati, amukaṃ nāma āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me 
phāsu bhavissati, vasissāmi. No ce me phāsu bhavissati, amukaṃ nāma 
āvāsaṃ gamissāmi. Tattha me phāsu bhavissati, vasissāmi. No ce me phāsu 
bhavissati, paccessan ’ti. So bahisīmagato taṃ cīvaraṃ kāreti. So katacīvaro 
‘paccessaṃ paccessan ’ti sambhuṇāti kaṭhinuddhāraṃ. Tassa bhikkhuno 
saha bhikkhūhi kaṭhinuddhāro.  
 
 
 

Phāsuvihārapañcakaṃ niṭṭhitaṃ.  
 

***** 
 
 

1. Dve me bhikkhave, kaṭhinassa paḷibodhā, dve apaḷibodhā. Katame ca 
bhikkhave, dve kaṭhinassa paḷibodhā? Āvāsapaḷibodho ca cīvarapaḷibodho 
ca. Kathañca bhikkhave, āvāsapaḷibodho hoti? Idha bhikkhave, bhikkhu 
vasati vā tasmiṃ āvāse, sāpekho1 vā pakkamati ‘paccessan ’ti. Evaṃ kho 
bhikkhave, āvāsapaḷibodho hoti. Kathañca bhikkhave, cīvarapaḷibodho hoti? 
Idha bhikkhave, bhikkhuno cīvaraṃ akataṃ vā hoti vippakataṃ vā cīvarāsā 
vā anupacchinnā. Evaṃ kho bhikkhave, cīvarapaḷibodho hoti. Ime kho 
bhikkhave, dve kaṭhinassa paḷibodhā.  
 
 
 
 
 

2. Katame ca bhikkhave, dve kaṭhinassa apaḷibodhā? Āvāsa-apaḷibodho 
ca cīvara-apaḷibodho ca. Kathañca bhikkhave, āvāsa-apaḷibodho hoti? Idha 
bhikkhave, bhikkhu pakkamati tamhā āvāsā cattena vantena muttena 
anapekho2 ‘na paccessan ’ti. Evaṃ kho bhikkhave, āvāsa-apaḷibodho hoti. 
Kathañca bhikkhave, cīvara-apaḷibodho hoti? Idha bhikkhave, bhikkhuno 
cīvaraṃ kataṃ vā hoti naṭṭhaṃ vā vinaṭṭhaṃ vā daḍḍhaṃ vā cīvarāsā vā 
upacchinnā. Evaṃ kho bhikkhave, cīvara-apaḷibodho hoti. Ime kho 
bhikkhave, dve kaṭhinassa apaḷibodhā ”ti.  
 

Kaṭhinakkhandhako niṭṭhito sattamo.  
 

***** 
  

                                                   
1 sāpekkho - Ma, Syā, PTS.    2 anapekkho - Ma; anapekkhena - Syā, PTS.  
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5. Vị tỳ khưu có Kaṭhina đã được thành tựu và là vị có sự trú ngụ thoải 
mái, đã cầm lấy y rồi ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế ấy. Nếu 
ở nơi ấy có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho 
ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế kia. Nếu ở nơi kia có sự thoải mái cho ta, ta 
sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải mái cho ta, ta sẽ đi đến trú xứ có tên thế 
nọ. Nếu ở nơi nọ có sự thoải mái cho ta, ta sẽ trú ngụ. Nếu không có sự thoải 
mái cho ta, 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. 
 

Dứt nhóm năm về ‘vị có sự trú ngụ thoải mái.’ 
 

***** 
 
 

1. Này các tỳ khưu, đây là hai điều vướng bận (và) hai điều không vướng 
bận của Kaṭhina. Và này các tỳ khưu, hai điều vướng bận của Kaṭhina là gì? 
Sự vướng bận về trú xứ và sự vướng bận về y. Và này các tỳ khưu, thế nào là 
sự vướng bận về trú xứ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu hoặc là cư 
ngụ tại trú xứ ấy hoặc là ra đi với sự mong mỏi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về.’ Này 
các tỳ khưu, như vậy là có sự vướng bận về trú xứ. Và này các tỳ khưu, thế 
nào là sự vướng bận về y? Này các tỳ khưu, trường hợp y của vị tỳ khưu chưa 
được làm, hoặc là chưa được làm xong, hoặc là niềm mong mỏi về y chưa bị 
tan vỡ. Này các tỳ khưu, như vậy là có sự vướng bận về y. Này các tỳ khưu, 
đây là hai điều vướng bận của Kaṭhina.  
 

2. Và này các tỳ khưu, hai điều không vướng bận của Kaṭhina là gì? Sự 
không vướng bận về trú xứ và sự không vướng bận về y. Và này các tỳ khưu, 
thế nào là sự không vướng bận về trú xứ? Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ 
khưu ra đi từ trú xứ ấy với sự buông bỏ, với sự từ bỏ, với sự dứt bỏ, với sự 
không quan tâm (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về.’ Này các tỳ khưu, như vậy 
là có sự không vướng bận về trú xứ. Và này các tỳ khưu, thế nào là sự không 
vướng bận về y? Này các tỳ khưu, trường hợp y của vị tỳ khưu đã được làm 
xong, hoặc bị mất, hoặc bị hư hỏng, hoặc bị cháy, hoặc là niềm mong mỏi về 
y bị tan vỡ. Này các tỳ khưu, như vậy là có sự không vướng bận về y. Này các 
tỳ khưu, đây là hai điều không vướng bận của Kaṭhina.”  
 

Dứt chương Kaṭhina là thứ bảy. 
 

***** 
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Imamhi khandhake vatthu dvādasa.  
 

Peyyālamukhāni ekasataṃ aṭṭhārasa.  
 

TASSUDDĀNAṂ 
 

1.  Tiṃsapāveyyakā1 bhikkhū sāketukkaṇṭhitā vasuṃ,       
vassaṃ vutthokapuṇṇehi agamuṃ2 jinadassanaṃ.  

 

2.  Idaṃ vatthu3 kaṭhinassa kappissanti4 ca pañcakā, 
anāmantāsamādānaṃ5 tatheva gaṇabhojanaṃ.  

 

3.  Yāvadatthañca uppādo atthatānaṃ bhavissati,             
ñatti evatthatañceva evañceva anatthataṃ.  

 

4.  Ullikhā6 dhovanaṃ ceva vicāraṇañca chedanaṃ, 
bandhanovaṭṭikaṇḍusadaḷhīkammānuvātakā.7  

 

5.  Paribhaṇḍaṃ ovaṭṭeyyaṃ8 maddanā nimittakathā,9        
kukkusannidhi nissaggi na kappaññatra te tayo.  

 

6.  Aññatra pañcātireke sañchinnena10 samaṇḍalī,                
nāññatra puggalā sammā nissīmaṭṭhonumodati,              
kaṭhinaṃ anatthataṃ11 hoti evaṃ buddhena desitaṃ.  

 

7.  Ahatākappapilotī paṃsupāpaṇikāya ca,       
animittā parikathā akukku ca asannidhi.  

 

8.  Anissaggi kappakato12 tathā ticīvareṇa ca,      
pañcake vātireke vā chinne samaṇḍalīkate.13  

 

9.  Puggalassatthārā sammā sīmaṭṭho anumodati,           
evaṃ kaṭhinattharaṇaṃ ubbhārassaṭṭhamātikā.  

 

10.  Pakkamananti niṭṭhānaṃ sanniṭṭhānañca nāsanaṃ,    
savaṇaṃ āsāvacchedī sīmā sa ubbhāraṭṭhamī.14  

 

11.  Katacīvaramādāya ‘na paccessan ’ti gacchati,            
tassa taṃ kaṭhinuddhāro hoti pakkamanantiko.  

 

12.  Ādāya cīvaraṃ yāti nissīme idaṃ15 cintayi:             
‘Kāressaṃ, na paccessan ’ti niṭṭhāne kaṭhinuddhāro.16   

 

13.  Ādāya nissīmaṃ neva ‘Na paccessan ’ti mānaso,           
tassa taṃ kaṭhinuddhāro sanniṭṭhānantiko bhave.  

 

14.  Ādāya cīvaraṃ yāti nissīme idaṃ15 cintayi:             
‘Kāressaṃ, na paccessan ’ti kayiraṃ tassa nassati,           
tassa taṃ kaṭhinuddhāro bhavati nāsanantiko.  

                                                   
1 pāṭheyyakā - Syā, PTS.    9 nimittaṃ kathā - Ma. 
2 āgamuṃ - Syā, Sīmu.    10 saṃchinnena - Tovi, Manupa. 
3 vatthuṃ - PTS.    11 kaṭhinānatthataṃ - Ma. 
4 kappiyan ti - PTS.    12 kappakate - Ma, Syā, PTS. 
5 anāmantā asamācārā - Ma, PTS.   13 chinnasamaṇḍalīkate - PTS, Tovi. 
6 ullikhi - Ma, PTS.     14 sahubbhāraṭṭhamī - Ma. 
7 daḷhīkammānuvātikā - Ma, PTS.  15 idha - PTS, Avi. 
8 ovaddheyyaṃ - Ma.    16 kaṭhinuddharo - Syā. 
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Trong chương này có mười hai sự việc.  
 

Một trăm mười tám phần mở đầu đã được giản lược. 
 

TÓM LƯỢC CHƯƠNG NÀY:  
 

1. Ba mươi vị tỳ khưu xứ Pāvā đã trú ở Sāketa với tâm phiền muộn. 
Trải qua mùa (an cư) mưa, các vị đã đi diện kiến đấng Chiến Thắng với các 
y bị đẫm nước.  

2. Đây là câu chuyện của Kaṭhina và năm điều sẽ trở thành được phép: 
(ra đi) không phải báo, không mang theo (đủ ba y), tương tợ như thế ấy là 
việc thọ thực thành nhóm.  
 

3. Và (được sử dụng nhiều y) theo như nhu cầu, sự phát sanh (về y) sẽ 
là của các vị đã được thành tựu. Lời đề nghị, và như vầy là được thành 
tựu, như vầy là không được thành tựu.  
 

4. Việc được đánh dấu, và luôn cả việc giặt, việc tính toán, và việc cắt, 
việc kết chỉ tạm, việc may thêm, việc gắn miếng vải làm dấu, việc may chắc 
chắn, liên quan đến miếng vải viền.  
 

5. Đường viền quanh, đắp lớp nữa, việc nhuộm, dấu hiệu gợi ý, lời 
giảng giải, mượn tạm thời, sự tích trữ, việc để qua đêm, chưa được phép, 
trừ ra ba y ấy.  

6. Ngoại trừ y năm điều, hoặc nhiều hơn, với việc đã được cắt, có sự kết 
lại, không (thành tựu) trừ phi là cá nhân, được làm đúng đắn, vị đứng 
ngoài ranh tùy hỷ, Kaṭhina là không thành tựu, đã được thuyết giảng như 
thế bởi đức Phật.  

7. (Vải) không bị dơ, xem như không bị dơ, tấm choàng cũ, vải quăng 
bỏ, và vải bỏ ở cửa tiệm, không ra dấu hiệu, việc thuyết giảng, không mượn 
tạm thời, và không tích trữ.  
 

8. Không để qua đêm, việc đánh dấu đã làm, và tương tợ như thế với ba 
y, năm điều hoặc nhiều hơn thế, đã được cắt, việc kết lại đã được làm.  
 
 

9. Việc thành tựu do cá nhân, (được làm) đúng đắn, vị đứng trong ranh 
giới tùy hỷ, như thế là sự thành tựu của Kaṭhina, tám tiêu đề của sự thu 
hồi.  

10. Các vị ra đi, sự hoàn tất, và sự tự mình dứt khoát, việc bị mất, sự 
nghe được (tin), sự đổ vỡ của niềm mong mỏi, ranh giới, sự thu hồi là thứ 
tám.  

11. Cầm lấy y đã làm, vị đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở lại,’ sự thu hồi 
về Kaṭhina ấy của vị ấy là liên quan đến sự ra đi.  
 

12. Cầm lấy y (chưa làm) đi ra khỏi ranh giới, vị ấy đã suy nghĩ điều 
này: ‘Ta sẽ nhờ làm và sẽ không trở lại,’ trong việc được hoàn tất là sự thu 
hồi Kaṭhina.  

13. Cầm lấy, ở ngoài ranh giới, không có ý định: ‘Ta sẽ không trở về,’ sự 
thu hồi về Kaṭhina ấy của vị ấy là liên quan đến việc tự mình dứt khoát.  
 

14. Cầm lấy y ra đi khỏi ranh giới đã suy nghĩ điều này: ‘Ta sẽ nhờ làm, 
và sẽ không trở về,’ trong khi làm (y) của vị ấy bị mất, sự thu hồi về 
Kaṭhina ấy của vị ấy là liên quan đến sự bị mất.  
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15.  Ādāya yāti paccessaṃ bahi kāreti cīvaraṃ,                               
katacīvaro1 suṇāti ubbhataṃ kaṭhinaṃ tahiṃ;           
tassa taṃ kaṭhinuddhāro bhavati savaṇantiko.  

 
16.  Ādāya yāti paccessaṃ bahi kāreti cīvaraṃ,              

katacīvaro bahiddhā nāmeti kaṭhinuddharaṃ;2           
tassa taṃ kaṭhinuddhāro sīmātikkantiko bhave.  

 
17.  Ādāya yāti paccessaṃ bahi kāreti cīvaraṃ,               

katacīvaro paccessaṃ sambhoti kaṭhinuddhāraṃ;           
tassa taṃ kaṭhinuddhāro saha bhikkhūhi jāyati.  

 
18.  Ādāya ca samādāya satta satta vidhā gati,3              

pakkamanantikā natthi chakke4 vippakatā5 gati.  
 

19.  Ādāya nissīmagataṃ kāressaṃ iti jāyati,             
niṭṭhānaṃ sanniṭṭhānañca nāsanañca ime tayo.  

 
20.  Ādāya na paccessanti bahi sīme karomī ti,                  

niṭṭhānaṃ sanniṭṭhānampi nāsanampi ime tayo;           
anadhiṭṭhitena nevassa heṭṭhā tīṇi nayā vidhi.  

 
21.  Ādāya yāti paccessaṃ bahi sīme karomī ’ti,                  

na paccessanti kāreti niṭṭhāne kaṭhinuddhāro.  
 

22.  Sanniṭṭhānaṃ nāsanañca savaṇaṃ sīmātikkamo,6              
saha bhikkhūhi jāyetha evaṃ paṇṇarasā gati.7  

 
23.  Samādāya vippakatā samādāya punā tathā,              

ime te caturo vārā sabbe paṇṇarasā vidhi.8  
 

24.  Anāsāya ca āsāya karaṇīyo ca te tayo,          
nayato taṃ vijāneyya tayo dvādasa dvādasa.  

 
25.  Apacinā nava cettha9 phāsu pañcavidhā10 tahiṃ,             

paḷibodhā apaḷibodhā uddānaṃ nayato katan ”ti.  
 

--ooOoo-- 

                                                   
1 cīvarakato - PTS.       
2 kaṭhinuddhāraṃ - Ma, PTS; kaṭhinuddharā - Manupa.     
3 satta satta vidhī bhave - Syā;     7 paṇṇarasaṃ gati - Ma, Syā, 
   sattasattavidhi gati - PTS;        PTS, Manupa, Avi, Tovi. 
   satta satta vidhīyati - Tovi.    8 paṇṇarasavidhi - Ma, PTS. 
4 chaṭṭhe - Sīmu; chaccā - PTS.      9 apavilānā navettha - Ma;  
5 vippakate - Ma, Syā, Sīmu.        apavilāyamāneva - Syā; 
6 savanasīmātikkamā - Ma, PTS; savaṇaṃ sīmatikkamā - Syā;     apacinā nav’ ettha - PTS.  
  savanāsīmatikkamā - Manupa; savanaṃ sīmatikkamo - Tovi. 10 pañcavidhī - Syā.  
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15. Cầm lấy (y) rồi ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về,’ rồi nhờ làm y ở bên 
ngoài, với y đã được làm xong, rồi nghe tin Kaṭhina ở nơi kia đã được thu 
hồi, sự thu hồi về Kaṭhina ấy của vị ấy là liên quan đến việc nghe.  
 

16. Cầm lấy (y) rồi ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về,’ rồi nhờ làm y ở bên 
ngoài, với y đã được làm xong, chờ đợi ở bên ngoài, sự thu hồi về Kaṭhina 
ấy của vị ấy là liên quan đến sự vượt qua ranh giới. 
 

17. Cầm lấy (y) rồi ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về,’ rồi nhờ làm y ở bên 
ngoài, với y đã được làm xong, (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về,’ đã đến thời của 
việc thu hồi Kaṭhina, sự thu hồi về Kaṭhina ấy của vị ấy sanh lên đồng một 
lượt với các vị tỳ khưu.  
 

18. Cầm lấy và mang theo, có bảy, và bảy phương thức đường lối, 
những trường hợp ra đi với y chưa làm xong là không có đường lối ở 
nhóm sáu. 
 

19. Cầm lấy (y) rồi đi ra khỏi ranh, sanh khởi ý rằng: ‘Ta sẽ nhờ làm,’ có 
ba điều này: sự làm xong, sự tự mình dứt khoát, và sự bị mất.  
 

20. Cầm lấy (y và nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về, ta làm ở bên ngoài 
ranh giới,’ có ba điều này: sự làm xong, sự tự mình dứt khoát, và sự bị 
mất. Do còn chưa quyết định vị ấy cũng không khởi ý, có ba đường lối 
hướng dẫn ở bên dưới.  
 

21. Cầm lấy (y) và ra đi (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ trở về, ta làm ở bên ngoài 
ranh giới,’ vị nhờ làm (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ không trở về,’ khi việc hoàn tất là 
sự thu hồi về Kaṭhina. 
 

22. Sự tự mình dứt khoát, sự bị mất, nghe được (tin), sự vượt qua ranh 
giới, được sanh khởi đồng thời cùng với các vị tỳ khưu, như vầy là mười 
lăm đường lối. 
 

23. Mang theo (y) chưa được làm xong cũng tương tợ như là mang 
theo, bốn trường hợp này đây, toàn bộ có mười lăm đường lối. 
 

24. Không như ý mong mỏi, như ý mong mỏi, và có công việc cần làm, 
chúng là ba điều, nên hiểu việc ấy theo sự hướng dẫn là ba lượt, mỗi lượt 
là mười hai, mười hai.  
 

25. Và chưa thâu thập là chín ở nơi này, thoải mái có năm phương thức 
ở nơi kia, điều vướng bận, điều không vướng bận, sự tóm tắt đã được thực 
hiện theo sự hướng dẫn.”  
 

--ooOoo-- 
 




