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KAṬHINABHEDO  
 

Kassa kaṭhinaṃ1 anatthataṃ, kassa kaṭhinaṃ atthataṃ, kinti kaṭhinaṃ 
anatthataṃ, kinti kaṭhinaṃ atthataṃ?  

 
Kassa kaṭhinaṃ anatthatanti? Dvinnaṃ puggalānaṃ anatthataṃ hoti 

kaṭhinaṃ: anatthārakassa ca ananumodakassa ca. Imesaṃ dvinnaṃ 
puggalānaṃ anatthataṃ hoti kaṭhinaṃ.  

 
Kassa kaṭhinaṃ atthatanti? Dvinnaṃ puggalānaṃ atthataṃ hoti 

kaṭhinaṃ: atthārakassa ca anumodakassa ca. Imesaṃ dvinnaṃ puggalānaṃ 
atthataṃ hoti kaṭhinaṃ.  

 
Kinti kaṭhinaṃ anatthatanti? Catuvīsatiyā ākārehi 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 ovaṭṭīkaraṇamattena2 atthataṃ hoti kaṭhinaṃ, na 
kaṇḍūsakaraṇamattena3 atthataṃ hoti kaṭhinaṃ, na daḷhīkaraṇamattena 
atthataṃ hoti kaṭhinaṃ, na anuvātakaraṇamattena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ, 
na paribhaṇḍakaraṇamattena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ, na ovaṭṭeyyakaraṇa-
mattena4 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 sañchinnena 
samaṇḍalīkatena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ, na aññatra puggalassa atthārā 
atthataṃ hoti kaṭhinaṃ, sammāceva atthataṃ hoti kaṭhinaṃ tañce 
nissīmaṭṭho anumodati, evampi anatthataṃ hoti kaṭhinaṃ.  

 
Nimittakammaṃ nāma: nimittaṃ karoti ‘Iminā dussena kaṭhinaṃ 

attharissāmī ’ti.  

 
Parikathā nāma: parikathaṃ karoti ‘Imāya parikathāya kaṭhinadussaṃ 

nibbattessāmī ’ti.  
 
                                                   
1 kathinaṃ - Ma, evaṃ sabbattha. 
2 ovaṭṭiyakaraṇamattena - Ma;     3 kaṇḍusakaraṇamattena - Ma. 
ovaṭṭikakaraṇamattena - Syā.    4 ovaddheyyakaraṇamattena - Ma. 
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PHÂN TÍCH KAṬHINA:  
 

Kaṭhina không được thành tựu đến ai? Kaṭhina được thành tựu đến ai? 
Thế nào là Kaṭhina không được thành tựu? Thế nào là Kaṭhina được thành 
tựu?  
 

Kaṭhina không được thành tựu đến ai? – Kaṭhina không được thành tựu 
đến hai hạng người: Vị không làm cho thành tựu và vị không tùy hỷ. Kaṭhina 
không được thành tựu đến hai hạng người này.  
 

Kaṭhina được thành tựu đến ai? – Kaṭhina được thành tựu đến hai hạng 
người: Vị làm cho thành tựu và vị tùy hỷ. Kaṭhina được thành tựu đến hai 
hạng người này.  
 

Thế nào là Kaṭhina không được thành tựu? – Kaṭhina không được thành 
tựu bởi hai mươi bốn lý do:1 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 may đường viền. Kaṭhina không được 
thành tựu ở giai đoạn kết lại phần giữa. 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 đã làm dấu hiệu (gợi ý để thí chủ 
dâng). Kaṭhina không được thành tựu do đã thực hiện lời nói vòng vo. 
Kaṭhina không được thành tựu do đã được làm có tính cách tạm thời. 
Kaṭhina không được thành tựu với sự tích trữ. Kaṭhina không được thành 
tựu do sự phạm vào nissaggiya. 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. Kaṭhina không được thành tựu với y không phải là y 
nội. Kaṭhina không được thành tựu với y không phải là năm điều hay 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. 
Kaṭhina không được thành tựu là như thế.  
 

Hành động làm dấu hiệu nghĩa là vị làm dấu hiệu rằng: ‘Tôi sẽ làm thành 
tựu Kaṭhina với vải này.’  
 

Lời nói vòng vo nghĩa là vị thực hiện lời nói vòng vo (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ 
làm phát sanh vải Kaṭhina với lời nói vòng vo này.’  

                                                   
1 Xem Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VII, trang 113. 
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Kukkukataṃ nāma: anādiyadānaṃ vuccati.  
 
 

Sannidhi nāma: dve sannidhiyo: karaṇasannidhi ca, nicayasannidhi ca.1  
 
 

Nissaggiyaṃ nāma: karīyamāne2 aruṇaṃ udriyati,3 imehi catuvīsatiyā 
ākārehi anatthataṃ hoti kaṭhinaṃ.  
 
 

Kinti kaṭhinaṃ atthatanti? Sattarasahi ākārehi 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, asannidhikatena atthataṃ 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. 
Imehi sattarasahi ākārehi atthataṃ hoti kaṭhinaṃ.  
 
 

Saha kaṭhinassa atthārā kati dhammā jāyanti? Saha kaṭhinassa atthārā 
paṇṇarasa dhammā jāyanti, aṭṭha mātikā dve ca paḷibodhā, pañca ānisaṃsā. 
Saha kaṭhinassa atthārā ime paṇṇarasa dhammā jāyanti.  
 

***** 
 

PUCCHĀVISSAJJANAṂ  
 

Payogassa katame dhammā anantarapaccayena paccayo, 
samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
upanissayapaccayena paccayo, purejātapaccayena paccayo, 
pacchājātapaccayena paccayo, sahajātapaccayena paccayo.  
Pubbakaraṇassa katame dhammā anantarapaccayena paccayo, —pe— 
Paccuddhārassa katame dhammā —pe— Adhiṭṭhānassa katame dhammā —
pe— Atthārassa katame dhammā —pe— Mātikānañca paḷibodhānañca 
katame dhammā —pe— Vatthussa katame dhammā anantarapaccayena 
paccayo, samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
upanissayapaccayena paccayo, purejātapaccayena paccayo, 
pacchājātapaccayena paccayo, sahajātapaccayena paccayo.  
  

                                                   
1 karaṇasannidhi vā nicayasannidhi vā - Ma. 
2 kariyamāne - Ma, PTS; kayiramāne - Syā.   3 uṭṭhahati - Ma, Sīmu. 2. 
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Đã được làm có tính cách tạm thời nghĩa là đề cập đến vật thí chưa được 
nhận lấy.  
 

Sự tích trữ nghĩa là có hai sự tích trữ: sự tích trữ do việc làm và sự tích trữ 
do thu gom.  
 

Sự phạm vào nissaggiya nghĩa là trong khi đang thực hiện thì hừng đông 
xuất hiện. Kaṭhina không được thành tựu bởi hai mươi bốn lý do này.  
 

Thế nào là Kaṭhina được thành tựu? – Kaṭhina được thành tựu bởi mười 
bảy lý do:1 Kaṭhina được thành tựu với vải mới. 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 được bỏ ở trước cửa tiệm, có người nhặt lấy rồi đem dâng. Kaṭhina được 
thành tựu do đã không làm dấu hiệu (gợi ý để thí chủ dâng). Kaṭhina được 
thành tựu do đã không thực hiện lời nói vòng vo. Kaṭhina được thành tựu do 
đã được làm không có tính cách 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 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. Kaṭhina được 
thành tựu với y nội. Kaṭhina được thành tựu với y là năm điều hay nhiều hơn 
năm điều, được cắt và kết lại nội trong ngày hôm ấy. Kaṭhina được thành tựu 
do sự thành tựu của cá nhân. Và Kaṭhina ấy còn được thành tựu một cách 
đúng đắn nếu vị tùy hỷ đứng ở trong ranh giới. Như thế là Kaṭhina được 
thành tựu. Kaṭhina được thành tựu bởi mười bảy lý do này.  
 

Bao nhiêu pháp được sanh lên từ sự thành tựu Kaṭhina? – Từ sự thành 
tựu Kaṭhina, mười lăm pháp được sanh lên: tám tiêu đề, hai sự vướng bận, 
năm điều thuận lợi. Từ sự thành tựu Kaṭhina, mười lăm pháp này được sanh 
lên.  

***** 
 

VẤN ĐÁP:  
 

Đối với sự tiến hành, các pháp nào là duyên thông qua vô gián duyên, là 
duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là 
duyên thông qua cận y duyên, là duyên thông qua tiền sanh duyên, là duyên 
thông qua hậu sanh duyên, là duyên thông qua đồng sanh duyên? Đối với 
việc làm trước, các pháp nào là duyên thông qua vô gián duyên, ―(như 
trên)― Đối với việc nguyện xả (y), các pháp nào ―(như trên)― Đối với việc 
chú nguyện (y), các pháp nào ―(như trên)― Đối với sự thành tựu (Kaṭhina), 
các pháp nào ―(như trên)― Đối với các tiêu đề và các điều vướng bận, các 
pháp nào ―(như trên)― Đối với sự vật,2 các pháp nào là duyên thông qua vô 
gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên, là duyên thông qua tiền sanh duyên, 
là duyên thông qua hậu sanh duyên, là duyên thông qua đồng sanh duyên?  

                                                   
1 Xem Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VII, trang 115. 
2 Đối với sự vật của Kaṭhina, nghĩa là y hai lớp, hoặc thượng y, hoặc y nội (VinA. vii, 1369). 
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Pubbakaraṇaṃ1 payogassa anantarapaccayena paccayo, 
samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
upanissayapaccayena paccayo. Payogo pubbakaraṇassa purejātapaccayena 
paccayo. Pubbakaraṇaṃ payogassa pacchājātapaccayena paccayo. Paṇṇarasa 
dhammā sahajātapaccayena paccayo.  
 

Paccuddhāro pubbakaraṇassa anantarapaccayena paccayo, 
samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
upanissayapaccayena paccayo. Pubbakaraṇaṃ paccuddhārassa 
purejātapaccayena paccayo. Paccuddhāro pubbakaraṇassa 
pacchājātapaccayena paccayo. Paṇṇarasa dhammā sahajātapaccayena 
paccayo.  
 

Adhiṭṭhānaṃ paccuddhārassa anantarapaccayena paccayo, 
samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
upanissayapaccayena paccayo. Paccuddhāro adhiṭṭhānassa 
purejātapaccayena paccayo. Adhiṭṭhānaṃ paccuddhārassa 
pacchājātapaccayena paccayo. Paṇṇarasa dhammā sahajātapaccayena 
paccayo.  
 

Atthāro adhiṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo, 
samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
upanissayapaccayena paccayo. Adhiṭṭhānaṃ atthārassa purejātapaccayena 
paccayo Atthāro adhiṭṭhānassa pacchājātapaccayena paccayo. Paṇṇarasa 
dhammā sahajātapaccayena paccayo.  
 

Mātikā ca paḷibodhā ca atthārassa anantarapaccayena paccayo,  
samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
upanissayapaccayena paccayo. Atthāro mātikānañca paḷibodhānañca 
purejātapaccayena paccayo. Mātikā ca paḷibodhā ca atthārassa 
pacchājātapaccayena paccayo. Paṇṇarasa dhammā sahajātapaccayena 
paccayo.  
 

Āsā ca anāsā ca vatthussa anantarapaccayena paccayo,  
samanantarapaccayena paccayo, nissayapaccayena paccayo, 
upanissayapaccayena paccayo. Vatthu āsānañca anāsānañca 
purejātapaccayena paccayo. Āsā ca anāsā ca vatthussa pacchājātapaccayena 
paccayo. Paṇṇarasa dhammā sahajātapaccayena paccayo.  
 

Pubbakaraṇaṃ kiṃnidānaṃ, kiṃsamudayaṃ, kiṃjātikaṃ, 
kiṃpabhavaṃ, kiṃsambhāraṃ, kiṃsamuṭṭhānaṃ. Paccuddhāro kiṃnidāno, 
kiṃsamudayo, kiṃjātiko, kiṃpabhavo, kiṃsambhāro, kiṃsamuṭṭhāno. 
Adhiṭṭhānaṃ kiṃnidānaṃ, kiṃsamudayaṃ, kiṃjātikaṃ, kiṃpabhavaṃ, 
kiṃsambhāraṃ, kiṃsamuṭṭhānaṃ. Atthāro kiṃnidāno, kiṃsamudayo, 
kiṃjātiko, kiṃpabhavo, kiṃsambhāro, kiṃsamuṭṭhāno.  

                                                   
1 pubbakaraṇassa - Sīmu 2. 
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Đối với sự tiến hành, việc làm trước là duyên thông qua vô gián duyên, là 
duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ duyên, là 
duyên thông qua cận y duyên. Đối với việc làm trước, sự tiến hành là duyên 
thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự tiến hành, việc làm trước là duyên 
thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên thông qua đồng sanh 
duyên.  

Đối với việc làm trước, sự nguyện xả (y) là duyên thông qua vô gián 
duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với sự nguyện xả (y), việc làm 
trước là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với việc làm trước, sự nguyện 
xả (y) là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên thông 
qua đồng sanh duyên.  

Đối với sự nguyện xả (y), sự chú nguyện (y) là duyên thông qua vô gián 
duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với sự chú nguyện (y), sự nguyện 
xả (y) là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự nguyện xả (y), sự chú 
nguyện (y) là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên 
thông qua đồng sanh duyên.  

Đối với sự chú nguyện (y), sự thành tựu (Kaṭhina) là duyên thông qua vô 
gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với sự thành tựu (Kaṭhina), sự 
chú nguyện (y) là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự chú nguyện 
(y), sự thành tựu (Kaṭhina) là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm 
pháp là duyên thông qua đồng sanh duyên.  

Đối với sự thành tựu (Kaṭhina), các tiêu đề và các sự vướng bận là duyên 
thông qua vô gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên 
thông qua y chỉ duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với các tiêu đề và 
các sự vướng bận, sự thành tựu (Kaṭhina) là duyên thông qua tiền sanh 
duyên. Đối với sự thành tựu (Kaṭhina), các tiêu đề và các sự vướng bận là 
duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười lăm pháp là duyên thông qua đồng 
sanh duyên.  

Đối với sự vật, niềm mong mỏi và không mong mỏi là duyên thông qua vô 
gián duyên, là duyên thông qua đẳng vô gián duyên, là duyên thông qua y chỉ 
duyên, là duyên thông qua cận y duyên. Đối với niềm mong mỏi và không 
mong mỏi, sự vật là duyên thông qua tiền sanh duyên. Đối với sự vật, niềm 
mong mỏi và không mong mỏi là duyên thông qua hậu sanh duyên. Mười 
lăm pháp là duyên thông qua đồng sanh duyên.  

Việc làm trước có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát sanh, điều gì là 
sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì là nguồn 
sanh khởi? Sự nguyện xả (y) có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát sanh, 
điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì là 
nguồn sanh khởi? Sự chú nguyện (y) có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự 
phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, 
điều gì là nguồn sanh khởi? Sự thành tựu (Kaṭhina) có điều gì là sự mở đầu, 
điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì 
là sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi?  
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Mātikā ca paḷibodhā ca kiṃnidānā, kiṃsamudayā, kiṃjātikā, 
kiṃpabhavā, kiṃsambhārā, kiṃsamuṭṭhānā. Āsā ca anāsā ca kiṃnidānā, 
kiṃsamudayā, kiṃjātikā, kiṃpabhavā, kiṃsambhārā, kiṃ samuṭṭhānā? 

 
Pubbakaraṇaṃ payoganidānaṃ, payogasamudayaṃ, payogajātikaṃ, 

payogapabhavaṃ, payogasambhāraṃ, payogasamuṭṭhānaṃ.  

 
Paccuddhāro pubbakaraṇanidāno, pubbakaraṇasamudayo, 

pubbakaraṇajātiko, pubbakaraṇapabhavo, pubbakaraṇasambhāro, 
pubbakaraṇasamuṭṭhāno.  

 
Adhiṭṭhānaṃ paccuddhāranidānaṃ, paccuddhārasamudayaṃ, 

paccuddhārajātikaṃ, paccuddhārapabhavaṃ, paccuddhārasambhāraṃ, 
paccuddhārasamuṭṭhānaṃ.  

 
Atthāro adhiṭṭhānanidāno, adhiṭṭhāsamudayo, adhiṭṭhānajātiko, 

adhiṭṭhānapabhavo, adhiṭṭhānasambhāro, adhiṭṭhānasamuṭṭhāno.  

 
Mātikā ca paḷibodhā ca atthāranidānā, atthārasamudayā, atthārajātikā, 

atthārapabhavā, atthārasambhārā, atthārasamuṭṭhānā.  

 
Āsā ca anāsā ca vatthunidānā, vatthusamudayā, vatthujātikā, 

vatthupabhavā, vatthusambhārā, vatthusamuṭṭhānā.  

 
Payogo kiṃnidāno, kiṃsamudayo, kiṃjātiko, kiṃpabhavo, 

kiṃsambhāro, kiṃsamuṭṭhāno. Pubbakaraṇaṃ —pe— Paccuddhāro —pe— 
Adhiṭṭhānaṃ —pe— Atthāro —pe— Mātikā ca paḷibodhā ca —pe— Vatthu —
pe— Āsā ca anāsā ca kiṃnidānā, kiṃsamudayā, kiṃjātikā, kiṃpabhavā, 
kiṃsambhārā, kiṃsamuṭṭhānā? 

 
Payogo hetunidāno, hetusamudayo, hetujātiko, hetupabhavo,  

hetusambhāro, hetusamuṭṭhāno. Pubbakaraṇaṃ —pe— Paccuddhāro —pe— 
Adhiṭṭhānaṃ —pe— Atthāro —pe— Mātikā ca paḷibodhā ca —pe— Vatthu —
pe— Āsā ca anāsā ca hetu nidānā, hetusamudayā, hetujātikā, hetupabhavā, 
hetusambhārā, hetusamuṭṭhānā. 

 
Payogo kiṃnidāno, kiṃsamudayo, kiṃjātiko, kiṃpabhavo, 

kiṃsambhāro, kiṃsamuṭṭhāno. Pubbakaraṇaṃ —pe— Paccuddhāro —pe— 
Adhiṭṭhānaṃ —pe— Atthāro —pe— Mātikā ca paḷibodhā ca —pe— Vatthu —
pe— Āsā ca anāsā ca kiṃnidānā, kiṃsamudayā, kiṃjātikā, kiṃpabhavā, 
kiṃsambhārā, kiṃsamuṭṭhānā?  



Tạng Luật - Tập Yếu 2               Phân Tích Kaṭhina 
 

 177

Các tiêu đề và các sự vướng bận có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát 
sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều 
gì là nguồn sanh khởi? Niềm mong mỏi và không mong mỏi có điều gì là sự 
mở đầu, điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, 
điều gì là sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi?  

– Việc làm trước có sự tiến hành là sự mở đầu, có sự tiến hành là sự phát 
sanh, có sự tiến hành là sự sanh lên, có sự tiến hành là sự hiện khởi, có sự 
tiến hành là sự cốt yếu, có sự tiến hành là nguồn sanh khởi.  

Sự nguyện xả (y) có việc làm trước là sự mở đầu, có việc làm trước là sự 
phát sanh, có việc làm trước là sự sanh lên, có việc làm trước là sự hiện khởi, 
có việc làm trước là sự cốt yếu, có việc làm trước là nguồn sanh khởi.  

Sự chú nguyện (y) có sự nguyện xả (y) là sự mở đầu, có sự nguyện xả (y) 
là sự phát sanh, có sự nguyện xả (y) là sự sanh lên, có sự nguyện xả (y) là sự 
hiện khởi, có sự nguyện xả (y) là sự cốt yếu, có sự nguyện xả (y) là nguồn 
sanh khởi.  

Sự thành tựu (Kaṭhina) có sự chú nguyện (y) là sự mở đầu, có sự chú 
nguyện (y) là sự phát sanh, có sự chú nguyện (y) là sự sanh lên, có sự chú 
nguyện (y) là sự hiện khởi, có sự chú nguyện (y) là sự cốt yếu, có sự chú 
nguyện (y) là nguồn sanh khởi.  

Các tiêu đề và các sự vướng bận có sự thành tựu (Kaṭhina) là sự mở đầu, 
có sự thành tựu (Kaṭhina) là sự phát sanh, có sự thành tựu (Kaṭhina) là sự 
sanh lên, có sự thành tựu (Kaṭhina) là sự hiện khởi, có sự thành tựu 
(Kaṭhina) là sự cốt yếu, có sự thành tựu (Kaṭhina) là nguồn sanh khởi.  

Niềm mong mỏi và không mong mỏi có sự vật (y) là sự mở đầu, có sự vật 
(y) là sự phát sanh, có sự vật (y) là sự sanh lên, có sự vật (y) là sự hiện khởi, 
có sự vật (y) là sự cốt yếu, có sự vật (y) là nguồn sanh khởi.  

Sự tiến hành có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự 
sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh 
khởi? Việc làm trước ―nt― Sự nguyện xả (y) ―nt― Sự chú nguyện (y) ―nt― 
Sự thành tựu (Kaṭhina) ―nt― Các tiêu đề và các sự vướng bận ―nt― Sự vật 
(y) ―nt― Niềm mong mỏi và không mong mỏi có điều gì là sự mở đầu, điều 
gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự 
cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi?  

− Sự tiến hành có nhân là sự mở đầu, có nhân là sự phát sanh, có nhân là 
sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự cốt yếu, có nhân là nguồn 
sanh khởi. Việc làm trước ―nt― Sự nguyện xả (y) ―nt― Sự chú nguyện (y) 
―nt― Sự thành tựu (Kaṭhina) ―nt― Các tiêu đề và các sự vướng bận ―nt― 
Sự vật (y) ―nt― Niềm mong mỏi và không mong mỏi có nhân là sự mở đầu, 
có nhân là sự phát sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có 
nhân là sự cốt yếu, có nhân là nguồn sanh khởi.  

Sự tiến hành có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự 
sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh 
khởi? Việc làm trước ―nt― Sự nguyện xả (y) ―nt― Sự chú nguyện (y) ―nt― 
Sự thành tựu (Kaṭhina) ―nt― Các tiêu đề và các sự vướng bận ―nt― Sự vật 
(y) ―nt― Niềm mong mỏi và không mong mỏi có điều gì là sự mở đầu, điều 
gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự 
cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi?  
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Payogo paccayanidāno, paccayasamudayo, paccayajātiko, 
paccayapabhavo, paccayasambhāro, paccayasamuṭṭhāno. Pubbakaraṇaṃ —
pe— Paccuddhāro —pe— Adhiṭṭhānaṃ —pe— Atthāro —pe— Mātikā ca 
paḷibodhā ca —pe— Vatthu —pe— Āsā ca anāsā ca paccayanidānā, 
paccayasamudayā, paccayajātikā, paccayapabhavā, paccayasambhārā, 
paccayasamuṭṭhānā.  
 
 
 

***** 
 

SAṄGAHAVĀRO  
 

Pubbakaraṇaṃ katīhi dhammehi saṅgahītaṃ? Pubbakaraṇaṃ sattahi 
dhammehi saṅgahītaṃ: dhovanena, vicāraṇena, chedanena, bandhanena, 
sibbanena, rajanena, kappakaraṇena. Pubbakaraṇaṃ imehi sattahi 
dhammehi saṅgahītaṃ.  

 
Paccuddhāro katīhi dhammehi saṅgahīto? Paccuddhāro tīhi dhammehi 

saṅgahīto: saṅghāṭiyā uttarāsaṅgena antaravāsakena.  

 
Adhiṭṭhānaṃ katīhi dhammehi saṅgahītaṃ? Adhiṭṭhānaṃ tīhi dhammehi 

saṅgahītaṃ: saṅghāṭiyā uttarāsaṅgena antaravāsakena.  

 
Atthāro katīhi dhammehi saṅgahīto? Atthāro ekena dhammena 

saṅgahīto: vacībhedena.  

 
Kaṭhinassa kati mūlāni, kati vatthūni, kati bhūmiyo? Kaṭhinassa ekaṃ 

mūlaṃ: saṅgho. Tīṇi vatthūni: saṅghāṭi, uttarāsaṅgo, antaravāsako. Cha 
bhūmiyo: khomaṃ, kappāsikaṃ, koseyyaṃ, kambalaṃ, sāṇaṃ, bhaṅgaṃ.  

 
Kaṭhinassa ko ādi, kiṃ majjhaṃ, kiṃ pariyosānaṃ? Kaṭhinassa 

pubbakaraṇaṃ ādi, kiriyā majjhaṃ, atthāro pariyosānaṃ.  

 
Katīhaṅgehi samannāgato puggalo abhabbo kaṭhinaṃ attharituṃ, 

katīhaṅgehi samannāgato puggalo bhabbo kaṭhinaṃ attharituṃ?  
Aṭṭhahaṅgehi samannāgato puggalo abhabbo kaṭhinaṃ attharituṃ,  
aṭṭhahaṅgehi samannāgato puggalo bhabbo kaṭhinaṃ attharituṃ. 

 
Katamehi aṭṭhahaṅgehi samannāgato puggalo abhabbo kaṭhinaṃ 

attharituṃ? Pubbakaraṇaṃ na jānāti, paccuddhāraṃ na jānāti, adhiṭṭhānaṃ 
na jānāti, atthāraṃ na jānāti, mātikaṃ na jānāti, paḷibodhaṃ na jānāti, 
uddhāraṃ na jānāti, ānisaṃsaṃ na jānāti. Imehi aṭṭhahaṅgehi samannāgato 
puggalo abhabbo kaṭhinaṃ attharituṃ.  
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− Sự tiến hành có duyên là sự mở đầu, có duyên là sự phát sanh, có duyên 
là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự cốt yếu, có duyên là 
nguồn sanh khởi. Việc làm trước ―(như trên)― Sự nguyện xả (y) ―(như 
trên)― Sự chú nguyện (y) ―(như trên)― Sự thành tựu (Kaṭhina) ―(như 
trên)― Các tiêu đề và các sự vướng bận ―(như trên)― Sự vật (y) ―(như 
trên)― Niềm mong mỏi và không mong mỏi có duyên là sự mở đầu, có duyên 
là sự phát sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là 
sự cốt yếu, có duyên là nguồn sanh khởi.  
 

***** 
 

PHẦN SỰ TỔNG HỢP:  
 

Việc làm trước được tổng hợp với bao nhiêu pháp? – Việc làm trước được 
tổng hợp với bảy pháp: với việc giặt, với việc tính toán, với việc cắt, với việc 
kết lại, với việc may, với việc nhuộm, với việc làm thành được phép. Việc làm 
trước được tổng hợp với bảy pháp này.  

 
Việc nguyện xả (y) được tổng hợp với bao nhiêu pháp? – Việc nguyện xả 

(y) được tổng hợp với ba pháp: với y hai lớp, với thượng y, với y nội.  

 
Việc chú nguyện (y) được tổng hợp với bao nhiêu pháp? – Việc chú 

nguyện (y) được tổng hợp với ba pháp: với y hai lớp, với thượng y, với y nội.  

 
Việc thành tựu (Kaṭhina) được tổng hợp với bao nhiêu pháp? – Việc 

thành tựu (Kaṭhina) được tổng hợp với một pháp là với sự phát lên lời nói.  

 
Kaṭhina có bao nhiêu căn nguyên? có bao nhiêu sự vật? có bao nhiêu loại 

vật liệu? − Kaṭhina có một căn nguyên là hội chúng. Có ba sự vật là y hai lớp, 
thượng y, y nội. Có sáu loại vật liệu: sợi lanh, bông vải, tơ lụa, sợi len, gai thô, 
chỉ bố.  

 
Đối với Kaṭhina, việc gì là đầu tiên, việc gì là ở giữa, việc gì là kết cuộc? – 

Đối với Kaṭhina, việc làm trước là đầu tiên, sự thực hiện là ở giữa, sự thành 
tựu là kết cuộc.  

 
Người có bao nhiêu yếu tố không thể thành tựu Kaṭhina? Người có bao 

nhiêu yếu tố có thể thành tựu Kaṭhina? − Người có tám yếu tố không thể 
thành tựu Kaṭhina. Người có tám yếu tố có thể thành tựu Kaṭhina.  

 
Người có tám yếu tố gì không thể thành tựu Kaṭhina? − Vị không biết về 

việc làm trước, không biết về việc nguyện xả (y), không biết về việc chú 
nguyện (y), không biết về sự thành tựu (Kaṭhina), không biết về tiêu đề, 
không biết về sự vướng bận, không biết về sự hết hiệu lực, không biết về sự 
thuận lợi. Người có tám yếu tố này không thể thành tựu Kaṭhina.  
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Katamehi aṭṭhahaṅgehi samannāgato puggalo bhabbo kaṭhinaṃ 
attharituṃ? Pubbakaraṇaṃ jānāti, paccuddhāraṃ jānāti, adhiṭṭhānaṃ 
jānāti, atthāraṃ jānāti, mātikaṃ jānāti, paḷibodhaṃ jānāti, uddhāraṃ jānāti, 
ānisaṃsaṃ jānāti. Imehi aṭṭhahaṅgehi samannāgato puggalo bhabbo 
kaṭhinaṃ attharituṃ.  
 

Katinnaṃ1 puggalānaṃ kaṭhinatthārā na rūhanti, katinnaṃ puggalānaṃ 
kaṭhinatthārā rūhanti? Tiṇṇaṃ puggalānaṃ kaṭhinatthārā na rūhanti, 
tiṇṇaṃ puggalānaṃ kaṭhinatthārā rūhanti.  
 

Katamesaṃ tiṇṇaṃ puggalānaṃ kaṭhinatthārā na rūhanti? Nissīmaṭṭho 
anumodati, anumodanto na vācaṃ bhindati, vācaṃ bhindanto na paraṃ 
viññāpeti. Imesaṃ tiṇṇaṃ puggalānaṃ kaṭhinatthārā na rūhanti.  
 

Katamesaṃ tiṇṇaṃ puggalānaṃ kaṭhinatthārā rūhanti? Sīmaṭṭho 
anumodati, anumodanto vācaṃ bhindati, vācaṃ bhindanto paraṃ viññāpeti. 
Imesaṃ tiṇṇaṃ puggalānaṃ kaṭhinatthārā rūhanti.  
 

Kati kaṭhinatthārā na rūhanti, kati kaṭhinatthārā rūhanti? Tayo 
kaṭhinatthārā na rūhanti, tayo kaṭhinatthārā rūhanti.  
 

Katame tayo kaṭhinatthārā na rūhanti? Vatthuvipannañceva hoti, 
kālavipannañca, karaṇavipannañca. Ime tayo kaṭhinatthārā na rūhanti.  
 

Katame tayo kaṭhinatthārā rūhanti? Vatthusampannañceva hoti, 
kālasampannañca, karaṇasampannañca. Ime tayo kaṭhinatthārā rūhanti.  
 

1. Kaṭhinaṃ jānitabbaṃ, kaṭhinatthāro jānitabbo, kaṭhinassa 
atthāramāso jānitabbo, kaṭhinassa atthāravipatti jānitabbā, kaṭhinassa 
atthārasampatti jānitabbā, nimittakammaṃ jānitabbaṃ, parikathā 
jānitabbā, kukkukataṃ jānitabbaṃ, sannidhi jānitabbā, nissaggiyaṃ 
jānitabbaṃ.  
 

2. Kaṭhinaṃ jānitabbanti: tesaññeva dhammānaṃ saṅgaho, samavāyo, 
nāmaṃ, nāmakammaṃ, nāmadheyyaṃ, nirutti, byañjanaṃ, abhilāpo, 
yadidaṃ kaṭhinanti.  
 

3. Kaṭhinassa atthāramāso jānitabboti: vassānassa pacchimo māso 
jānitabbo.  
 

4. Kaṭhinassa atthāravipatti jānitabbāti: catuvisatiyā ākārehi kaṭhinassa 
atthāravipatti jānitabbā.  
 

5. Kaṭhinassa atthārasampatti jānitabbāti: sattarasahi ākārehi kaṭhinassa 
atthārasampatti jānitabbā.  
  

                                                   
1 katinaṃ - Ma; katīnaṃ - Syā, PTS, Sīmu. 
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Người có tám yếu tố gì có thể thành tựu Kaṭhina? − Vị biết về việc làm 
trước, biết về việc nguyện xả (y), biết về việc chú nguyện (y), biết về sự thành 
tựu (Kaṭhina), biết về tiêu đề, biết về sự vướng bận, biết về sự hết hiệu lực, 
biết về sự thuận lợi. Người có tám yếu tố này có thể thành tựu Kaṭhina.  
 

Sự thành tựu Kaṭhina của những hạng người nào không có hiệu quả? Sự 
thành tựu Kaṭhina của những hạng người nào có hiệu quả? − Sự thành tựu 
Kaṭhina của ba hạng người không có hiệu quả. Sự thành tựu Kaṭhina của ba 
hạng người có hiệu quả.  
 

Sự thành tựu Kaṭhina của ba hạng người nào không có hiệu quả? − Vị 
đứng ở ngoài ranh giới nói lời tùy hỷ. Trong khi nói lời tùy hỷ, vị không nói 
lên thành câu. Trong khi nói lên thành câu, vị không làm cho người khác hiểu 
được. Sự thành tựu Kaṭhina của ba hạng người này không có hiệu quả.  
 

Sự thành tựu Kaṭhina của ba hạng người nào có hiệu quả? − Vị đứng ở 
trong ranh giới nói lời tùy hỷ. Trong khi nói lời tùy hỷ, vị nói lên thành câu. 
Trong khi nói lên thành câu, vị làm cho người khác hiểu được. Sự thành tựu 
Kaṭhina của ba hạng người này có hiệu quả.  
 

Bao nhiêu sự thành tựu Kaṭhina không có hiệu lực? Bao nhiêu sự thành 
tựu Kaṭhina có hiệu lực? − Ba sự thành tựu Kaṭhina không có hiệu lực. Ba sự 
thành tựu Kaṭhina có hiệu lực.  
 

Thế nào là ba sự thành tựu Kaṭhina không có hiệu lực? − Là hư hỏng về sự 
vật, hư hỏng về thời gian, và hư hỏng về việc làm.[*] Đây là ba sự thành tựu 
Kaṭhina không có hiệu lực.  
 

Thế nào là ba sự thành tựu Kaṭhina có hiệu lực? − Là hoàn hảo về sự vật, 
hoàn hảo về thời gian, và hoàn hảo về việc làm. Đây là ba sự thành tựu 
Kaṭhina có hiệu lực.  
 

1. Nên biết về Kaṭhina. Nên biết về sự thành tựu Kaṭhina. Nên biết về 
tháng của sự thành tựu Kaṭhina. Nên biết về điều hư hỏng của sự thành tựu 
Kaṭhina. Nên biết về điều hoàn hảo của sự thành tựu Kaṭhina. Nên biết về 
hành động làm dấu hiệu. Nên biết về lời nói vòng vo. Nên biết về vật đã được 
làm có tính cách tạm thời. Nên biết về sự tích trữ. Nên biết về sự phạm vào 
nissaggiya.  
 

2. Nên biết về Kaṭhina: Sự tổng hợp của chính các việc ấy, sự liên kết lại, 
tên gọi, hành động đặt tên, hệ thống tên gọi, sự giải nghĩa, đặc tính, sự diễn 
tả; điều ấy tức là ‘Kaṭhina.’  
 

3. Nên biết về tháng của sự thành tựu Kaṭhina: là nên biết tháng cuối 
cùng của mùa mưa.  
 

4. Nên biết về điều hư hỏng của sự thành tựu Kaṭhina: là nên biết về 
điều hư hỏng của sự thành tựu Kaṭhina với hai mươi bốn lý do.  
 

5. Nên biết về điều hoàn hảo của sự thành tựu Kaṭhina: là nên biết về 
điều hoàn hảo của sự thành tựu Kaṭhina với mười bảy lý do.  
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6. Nimittakammaṃ jānitabbanti: nimittakammaṃ karoti ‘Iminā dussena 
kaṭhinaṃ attharissāmī ’ti.  
 

7. Parikathā jānitabbāti: parikathaṃ karoti ‘Imāya parikathāya 
kaṭhinadussaṃ nibbattessāmī ’ti.  
 

8. Kukkukataṃ jānitabbanti: anādiyadānaṃ jānitabbaṃ.  
 

9. Sannidhi jānitabbāti: Dve sannidhiyo jānitabbā: karaṇasannidhi ca 
nicayasannidhi ca.1  
 

10. Nissaggiyaṃ jānitabbanti: karīyamāne2 aruṇaṃ udriyati.3  
 

11. Kaṭhinatthāro jānitabboti: sace saṅghassa kaṭhinadussaṃ uppannaṃ 
hoti saṅghena kathaṃ paṭipajjitabbaṃ, atthārakena kathaṃ paṭipajjitabbaṃ, 
anumodakena kathaṃ paṭipajjitabbaṃ? 
 

12. Saṅghena ñattidutiyakammena kaṭhinatthārakassa bhikkhuno 
dātabbaṃ. Tena kaṭhinatthārakena bhikkhunā tadaheva dhovitvā vimajjitvā 
vicāretvā chinditvā sibbetvā rajitvā kappaṃ katvā kaṭhinaṃ attharitabbaṃ. 
Sace saṅghāṭiyā kaṭhinaṃ attharitukāmo hoti, porāṇakā saṅghāṭi 
paccuddharitabbā, navā saṅghāṭi adhiṭṭhātabbā: ‘Imāya saṅghāṭiyā 
kaṭhinaṃ attharāmī ’ti vācā bhinditabbā. Sace uttarāsaṅgena kaṭhinaṃ 
attharitukāmo hoti, porāṇako uttarāsaṅgo paccuddharitabbo, navo 
uttarāsaṅgo adhiṭṭhātabbo: ‘Iminā uttarāsaṅgena kaṭhinaṃ attharāmī ’ti 
vācā bhinditabbā. Sace antaravāsakena kaṭhinaṃ attharitukāmo hoti, 
porāṇako antaravāsako paccuddharitabbo, navo antaravāsako 
adhiṭṭhātabbo: ‘Iminā antaravāsakena kaṭhinaṃ attharāmī ’ti vācā 
bhinditabbā.  
 

13. Tena kaṭhinatthārakena bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā 
ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: 
‘Atthataṃ bhante saṅghassa kaṭhinaṃ, dhammiko kaṭhinatthāro, 
anumodathā ’ti. Tehi anumodakehi bhikkhūhi ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ 
karitvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Atthataṃ āvuso saṅghassa 
kaṭhinaṃ, dhammiko kaṭhinatthāro, anumodāmā ’ti.  
 

14. Tena kaṭhinatthārakena bhikkhunā sambahule bhikkhū 
upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā añjaliṃ paggahetvā 
evamassa vacanīyo: ‘Atthataṃ bhante saṅghassa kaṭhinaṃ, dhammiko 
kaṭhinatthāro, anumodathā ’ti. Tehi anumodakehi bhikkhūhi ekaṃsaṃ 
uttarāsaṅgaṃ karitvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Atthataṃ 
āvuso saṅghassa kaṭhinaṃ, dhammiko kaṭhinatthāro, anumodāmā ’ti.  
  
                                                   
1 karaṇasannidhi vā nicayasannidhi vā - Ma. 
2 kariyamāne - Ma, PTS; kayiramāne - Syā.    3 uṭṭhahati - Ma. 
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6. Nên biết về hành động ra dấu hiệu: là vị làm dấu hiệu rằng: ‘Tôi sẽ làm 
thành tựu Kaṭhina với vải này.’  
 

7. Nên biết về sự giảng giải (rồi kêu gọi): là vị thực hiện sự giảng giải rồi 
kêu gọi: ‘Tôi sẽ làm phát sanh vải Kaṭhina với bài thuyết giảng này.’  
 

8. Nên biết về vật đã được làm có tính cách tạm thời: là nói đến vật thí 
chưa được nhận lấy.  
 

9. Nên biết về sự tích trữ: là nên biết về hai sự tích trữ: sự tích trữ do việc 
làm và sự tích trữ do thu gom.  
 

10. Nên biết về sự phạm vào nissaggiya: là trong khi đang thực hiện thì 
hừng đông xuất hiện.  
 

11. Nên biết về sự thành tựu Kaṭhina: Nếu vải Kaṭhina được phát sanh 
đến hội chúng, hội chúng nên thực hành như thế nào? Vị làm thành tựu 
(Kaṭhina) nên thực hành như thế nào? Vị tùy hỷ nên thực hành như thế nào?  
 

12. − Hội chúng nên trao cho vị tỳ khưu là vị làm thành tựu Kaṭhina bằng 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì. Vị tỳ khưu là vị làm thành tựu 
Kaṭhina ấy nên giặt, nên làm cho phẳng, nên tính toán, nên cắt, nên may, 
nên nhuộm, nên làm thành được phép (làm dấu y), nên làm thành tựu 
Kaṭhina nội trong ngày hôm ấy. Nếu có ý định làm thành tựu Kaṭhina với y 
hai lớp, nên nguyện xả y hai lớp cũ, nên chú nguyện y hai lớp mới, nên nói 
lên thành câu: ‘Tôi làm thành tựu Kaṭhina với y hai lớp này.’ Nếu có ý định 
làm thành tựu Kaṭhina với thượng y, nên nguyện xả thượng y cũ, nên chú 
nguyện thượng y mới, nên nói lên thành câu: ‘Tôi làm thành tựu Kaṭhina với 
thượng y này.’ Nếu có ý định làm thành tựu Kaṭhina với y nội, nên nguyện xả 
y nội cũ, nên chú nguyện y nội mới, nên nói lên thành câu: ‘Tôi làm thành 
tựu Kaṭhina với y nội này.’  
 

13. Vị tỳ khưu là vị làm thành tựu Kaṭhina ấy nên đi đến hội chúng, đắp 
thượng y một bên vai, chắp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, 
Kaṭhina của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kaṭhina là đúng 
pháp, xin các ngài hãy tùy hỷ.’ Các vị tỳ khưu là các vị tùy hỷ ấy nên đắp 
thượng y một bên vai, chắp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch đại đức, 
Kaṭhina của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kaṭhina là đúng 
pháp, chúng tôi xin tùy hỷ.’  
 

14. Vị tỳ khưu là vị làm thành tựu Kaṭhina ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, 
đắp thượng y một bên vai, chắp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, 
Kaṭhina của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kaṭhina là đúng 
pháp, xin các ngài hãy tùy hỷ.’ Các vị tỳ khưu là các vị tùy hỷ ấy nên đắp 
thượng y một bên vai, chắp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch đại đức, 
Kaṭhina của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kaṭhina là đúng 
pháp, chúng tôi xin tùy hỷ.’  
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15. Tena kaṭhinatthārakena bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā 
ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: 
‘Atthataṃ āvuso saṅghassa kaṭhinaṃ, dhammiko kaṭhinatthāro, 
anumodathā ’ti. Tena anumodakena bhikkhunā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ 
karitvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Atthataṃ āvuso saṅghassa 
kaṭhinaṃ, dhammiko kaṭhinatthāro, anumodāmī ’ti.  
 

Saṅgho kaṭhinaṃ attharati, gaṇo kaṭhinaṃ attharati, puggalo kaṭhinaṃ 
attharatī ’ti? Na saṅgho kaṭhinaṃ attharati, na gaṇo kaṭhinaṃ attharati, 
puggalo kaṭhinaṃ attharati.1 Hañci na saṅgho kaṭhinaṃ attharati, na gaṇo 
kaṭhinaṃ attharati, puggalo kaṭhinaṃ attharati: Saṅghassa anatthataṃ hoti 
kaṭhinaṃ, gaṇassa anatthataṃ hoti kaṭhinaṃ, puggalassa atthataṃ hoti 
kaṭhinaṃ.  
 

Saṅgho pātimokkhaṃ uddisati, gaṇo pātimokkhaṃ uddisati,  
puggalo pātimokkhaṃ uddisatī ’ti? Na saṅgho pātimokkhaṃ uddisati, na 
gaṇo pātimokkhaṃ uddisati, puggalo pātimokkhaṃ uddisati. 
Hañci na saṅgho pātimokkhaṃ uddisati, na gaṇo pātimokkhaṃ uddisati, 
puggalo pātimokkhaṃ uddisati. Saṅghassa anudiṭṭhaṃ hoti pātimokkhaṃ, 
gaṇassa anudiṭṭhaṃ hoti pātimokkhaṃ, puggalassa uddiṭṭhaṃ hoti 
pātimokkhaṃ. Saṅghassa sāmaggiyā gaṇassa sāmaggiyā puggalassa uddesā 
saṅghassa uddiṭṭhaṃ hoti pātimokkhaṃ, gaṇassa uddiṭṭhaṃ hoti 
pātimokkhaṃ, puggalassa uddiṭṭhaṃ hoti pātimokkhaṃ. 
 

Evameva na saṅgho kaṭhinaṃ attharati, na gaṇo kaṭhinaṃ attharati, 
puggalo kaṭhinaṃ attharati, saṅghassa anumodanāya gaṇassa anumodanāya 
puggalassa atthārā saṅghassa atthataṃ hoti kaṭhinaṃ, gaṇassa atthataṃ hoti 
kaṭhinaṃ, puggalassa atthataṃ hoti kaṭhinan ti.   
 

1.  Pakkamantiko kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  
etañca tāhaṃ pucchāmi katamo paḷibodho paṭhamaṃ chijjati?  

 
2.  Pakkamanantiko kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  

etañca tāhaṃ vissajjissaṃ cīvarapaḷibodho paṭhamaṃ chijjati;  
tassa saha bahisīmagamanā āvāsapaḷibodho chijjati.  

 
3.  Niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  

etañca tāhaṃ pucchāmi katamo paḷibodho paṭhamaṃ chijjati?  
 

4.  Niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  
etañca tāhaṃ vissajjissaṃ āvāsapaḷibodho paṭhamaṃ chijjati;  
cīvare niṭṭhite cīvarapaḷibodho chijjati.  

 
5.  Sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  

etañca tāhaṃ pucchāmi katamo paḷibodho paṭhamaṃ chijjati?  

                                                   
1 attharatī ti - Ma, Syā, PTS. 
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15. Vị tỳ khưu là vị làm thành tựu Kaṭhina ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, 
đắp thượng y một bên vai, chắp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch đại đức, 
Kaṭhina của hội chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kaṭhina là đúng 
pháp, xin đại đức hãy tùy hỷ.’ Vị tỳ khưu là vị tùy hỷ ấy nên đắp thượng y một 
bên vai, chắp tay lên, và nên nói như vầy: ‘Bạch đại đức, Kaṭhina của hội 
chúng đã được thành tựu, sự thành tựu Kaṭhina là đúng pháp, tôi xin tùy hỷ.’  
 

Có phải hội chúng làm thành tựu Kaṭhina? Có phải nhóm làm thành tựu 
Kaṭhina? Có phải cá nhân làm thành tựu Kaṭhina? – Hội chúng không làm 
thành tựu Kaṭhina. Nhóm không làm thành tựu Kaṭhina. Cá nhân làm thành 
tựu Kaṭhina. Nếu hội chúng không làm thành tựu Kaṭhina, nhóm không làm 
thành tựu Kaṭhina, cá nhân làm thành tựu Kaṭhina, vậy có phải Kaṭhina 
không được thành tựu cho hội chúng, không được thành tựu cho nhóm, được 
thành tựu cho cá nhân?  
 

Có phải hội chúng đọc tụng giới bổn Pātimokkha? Có phải nhóm đọc 
tụng giới bổn Pātimokkha? Có phải cá nhân đọc tụng giới bổn Pātimokkha? 
Hội chúng không đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Nhóm không đọc tụng giới 
bổn Pātimokkha. Cá nhân đọc tụng giới bổn Pātimokkha. Nếu hội chúng 
không đọc tụng giới bổn Pātimokkha, nhóm không đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha, cá nhân đọc tụng giới bổn Pātimokkha, vậy có phải giới bổn 
Pātimokkha không được đọc tụng cho hội chúng, giới bổn Pātimokkha 
không được đọc tụng cho nhóm, giới bổn Pātimokkha được đọc tụng cho cá 
nhân? Do sự đọc tụng của cá nhân ở hội chúng hợp nhất, ở nhóm hợp nhất, 
giới bổn Pātimokkha được đọc tụng cho hội chúng, giới bổn Pātimokkha 
được đọc tụng cho nhóm, giới bổn Pātimokkha được đọc tụng cho cá nhân.  
 

Tương tợ y như thế, hội chúng không làm thành tựu Kaṭhina, nhóm 
không làm thành tựu Kaṭhina, cá nhân làm thành tựu Kaṭhina. Do sự thành 
tựu (Kaṭhina) của cá nhân, với sự tùy hỷ của hội chúng, với sự tùy hỷ của 
nhóm, Kaṭhina được thành tựu cho hội chúng, Kaṭhina được thành tựu cho 
nhóm, Kaṭhina được thành tựu cho cá nhân.  
 

1. Hiệu lực của Kaṭhina liên quan đến vị ra đi đã được nói đến bởi vị 
thân quyến của mặt trời, và tôi hỏi ngài điều này: Sự vướng bận loại nào 
bị cắt đứt trước tiên? 
 

2. Hiệu lực của Kaṭhina liên quan đến vị ra đi đã được nói đến bởi vị 
thân quyến của mặt trời, và tôi đáp ngài điều ấy: Sự vướng bận về y bị cắt 
đứt trước tiên, với việc đi ra bên ngoài ranh giới của vị ấy thì sự vướng 
bận về chô ngụ bị đứt.  
 

3. Hiệu lực của Kaṭhina liên quan đến việc hoàn tất đã được nói đến bởi 
vị thân quyến của mặt trời, tôi hỏi ngài điều này: Sự vướng bận loại nào bị 
cắt đứt trước tiên?  
 

4. Hiệu lực của Kaṭhina liên quan đến việc hoàn tất đã được nói đến bởi 
vị thân quyến của mặt trời, và tôi đáp ngài điều ấy: Sự vướng bận chỗ ngụ 
bị cắt đứt trước tiên, khi y được hoàn tất thì sự vướng bận về y bị đứt.  
 

5. Hiệu lực của Kaṭhina do tự mình quyết định đã được nói đến bởi vị 
thân quyến của mặt trời, tôi hỏi ngài điều này: Sự vướng bận loại nào bị 
cắt đứt trước tiên?  
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6.  Sanniṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  
etañca tāhaṃ vissajjissaṃ dve paḷibodhā apubbaṃ acarimaṃ chijjanti.  

 
7.  Nāsanantiko kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  

etañca tāhaṃ pucchāmi katamo paḷibodho paṭhamaṃ chijjati?  
 
8.  Nāsanantiko kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  

etañca tāhaṃ vissajjissaṃ āvāsapaḷibodho paṭhamaṃ chijjati;  
cīvare naṭṭhe cīvarapaḷibodho chijjati.  

 
9.  Savaṇantiko kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  

etañca tāhaṃ pucchāmi katamo paḷibodho paṭhamaṃ chijjati?  
 
10.  Savaṇantiko kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  

etañca tāhaṃ vissajjissaṃ cīvarapaḷibodho paṭhamaṃ chijjati;  
tassa saha savaṇena āvāsapaḷibodho chijjati.  

 
11.  Āsāvacchediko kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  

etañca tāhaṃ pucchāmi katamo paḷibodho paṭhamaṃ chijjati?  
 
12.  Āsāvacchediko kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  

etañca tāhaṃ vissajjissaṃ āvāsapaḷibodho paṭhamaṃ chijjati;  
cīvarāsāya upacchinnāya cīvarapaḷibodho chijjati.  

 
13.  Sīmātikkantiko1 kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  

etañca tāhaṃ pucchāmi katamo paḷibodho paṭhamaṃ chijjati?  
 
14.  Sīmātikkantiko1 kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  

etañca tāhaṃ vissajjissaṃ cīvarapaḷibodho paṭhamaṃ chijjati;  
tassa bahisīmagatassa2 āvāsapaḷibodho chijjati.  

 
15.  Sahubbhāro kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  

etañca tāhaṃ pucchāmi katamo paḷibodho paṭhamaṃ chijjati?  
 
16.  Sahubbhāro kaṭhinuddhāro vutto ādiccabandhunā,  

etañca tāhaṃ vissajjissaṃ dve paḷibodhā apubbaṃ acarimaṃ chijjantī ti.  
 

17. Kati kaṭhinuddhārā saṅghādhīnā, kati kaṭhinuddhārā puggalādhīnā, 
kati kaṭhinuddhārā neva saṅghādhīnā na puggalādhīnā? Eko kaṭhinuddhāro 
saṅghādhīno: antarubbhāro. Cattāro kaṭhinuddhārā puggalādhīnā: 
pakkamanantiko niṭṭhānantiko sanniṭṭhānantiko sīmātikkantiko. Cattāro 
kaṭhinuddhārā neva saṅghādhīnā na puggalādhīnā: nāsanantiko savaṇantiko 
āsāvacchediko sahubbhāro.  

                                                   
1 sīmātikkamanantiko - Ma.     2 tassa bahisīme - Ma.  
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6. Hiệu lực của Kaṭhina do tự mình quyết định đã được nói đến bởi vị 
thân quyến của mặt trời, và tôi đáp ngài điều ấy: Cả hai điều vướng bận 
(đồng thời) bị cắt đứt không trước không sau.  

7. Hiệu lực của Kaṭhina liên quan đến việc bị mất đã được nói đến bởi vị 
thân quyến của mặt trời, tôi hỏi ngài điều này: Sự vướng bận loại nào bị 
cắt đứt trước tiên?  

8. Hiệu lực của Kaṭhina liên quan đến việc bị mất đã được nói đến bởi vị 
thân quyến của mặt trời, và tôi đáp ngài điều ấy: Sự vướng bận chỗ ngụ bị 
cắt đứt trước tiên, khi y bị mất trộm thì sự vướng bận về y bị đứt.  

9. Hiệu lực của Kaṭhina liên quan đến việc nghe tin đã được nói đến bởi 
vị thân quyến của mặt trời, tôi hỏi ngài điều này: Sự vướng bận loại nào bị 
cắt đứt trước tiên?  

10. Hiệu lực của Kaṭhina liên quan đến việc nghe tin đã được nói đến 
bởi vị thân quyến của mặt trời, và tôi đáp ngài điều ấy: Sự vướng bận về y 
bị cắt đứt trước tiên, với việc nghe tin của vị ấy thì sự vướng bận về chỗ 
ngụ bị đứt.  

11. Hiệu lực của Kaṭhina liên quan đến việc tan vỡ niềm mong ước đã 
được nói đến bởi vị thân quyến của mặt trời, tôi hỏi ngài điều này: Sự 
vướng bận loại nào bị cắt đứt trước tiên?  

12. Hiệu lực của Kaṭhina liên quan đến việc tan vỡ niềm mong ước vì 
mong ước tan vỡ đã được nói đến bởi vị thân quyến của mặt trời, và tôi 
đáp ngài điều ấy: Sự vướng bận chỗ ngụ bị cắt đứt trước tiên, khi nỗi niềm 
mong mỏi về y bị đoạn lìa thì sự vướng bận về y bị đứt.  

13. Hiệu lực của Kaṭhina liên quan đến vị vượt qua ranh giới đã được 
nói đến bởi vị thân quyến của mặt trời, tôi hỏi ngài điều này: Sự vướng 
bận loại nào bị cắt đứt trước tiên?  

14. Hiệu lực của Kaṭhina liên quan đến vị vượt qua ranh giới đã được 
nói đến bởi vị thân quyến của mặt trời, và tôi đáp ngài điều ấy: Sự vướng 
bận về y bị cắt đứt trước tiên, đối với vị đã đi ra bên ngoài vùng ranh giới 
thì sự vướng bận về chô ngụ bị đứt.  

15. Hiệu lực của Kaṭhina đồng thời hết hiệu lực đã được nói đến bởi vị 
thân quyến của mặt trời, tôi hỏi ngài điều này: Sự vướng bận loại nào bị 
cắt đứt trước tiên?  

16. Hiệu lực của Kaṭhina đồng thời hết hiệu lực đã được nói đến bởi vị 
thân quyến của mặt trời, và tôi đáp ngài điều ấy: Cả hai điều vướng bận 
(đồng thời) bị cắt đứt không trước không sau.  

17. Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kaṭhina phụ thuộc vào hội chúng? Bao 
nhiêu sự hết hiệu lực của Kaṭhina phụ thuộc vào cá nhân? Bao nhiêu sự hết 
hiệu lực của Kaṭhina không phụ thuộc vào hội chúng cũng không phụ thuộc 
vào cá nhân? − Có một sự hết hiệu lực của Kaṭhina phụ thuộc vào hội chúng 
là sự hết hiệu lực giữa chừng.1 Có bốn sự hết hiệu lực của Kaṭhina phụ thuộc 
vào cá nhân: liên quan đến việc ra đi, liên quan đến việc (y) đã được hoàn tất, 
liên quan đến việc tự mình quyết định, liên quan đến việc vượt qua ranh giới. 
Có 4 sự hết hiệu lực của Kaṭhina không phụ thuộc vào hội chúng cũng không 
phụ thuộc vào cá nhân: liên quan đến việc (y) bị mất, liên quan đến việc nghe 
tin, liên quan đến sự tan vỡ niềm mong mỏi, sự đồng thời hết hiệu lực.  

                                                   
1 Do tuyên ngôn thâu hồi Kaṭhina. Xem điều học pācittiya 30 của tỳ khưu ni (ND). 
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18. Kati kaṭhinuddhārā1 antosīmāya uddharīyanti,2 kati kaṭhinuddhārā 
bahisīmāya uddharīyanti, kati kaṭhinuddhārā siyā antosīmāya uddharīyanti, 
siyā bahisīmāya uddharīyanti? Dve kaṭhinuddhārā antosīmāya uddharīyanti: 
antarubbhāro sahubbhāro. Tayo kaṭhinuddhārā bahisīmāya uddharīyanti: 
pakkamanantiko savaṇantiko sīmātikkantiko. Cattāro kaṭhinuddhārā siyā 
antosīmāya uddharīyanti, siyā bahisīmāya uddharīyanti: niṭṭhānantiko 
sanniṭhānantiko savaṇantiko āsāvacchediko.  
 
 
 
 
 

19. Kati kaṭhinuddhārā ekuppādā ekanirodhā, kati kaṭhinuddhārā 
ekuppādā nānānirodhā? Dve kaṭhinuddhārā ekuppādā ekanirodhā: 
antarubbhāro sahubbhāro. Avasesā kaṭhinuddhārā ekuppādā nānānirodhā 
ti.  
 
 
 

Kaṭhinabhedo3 niṭṭhito. 
 

***** 
 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Kassa kinti paṇṇarasa4 dhammā nidānahetu ca,  
paccaya saṅgaha mūlā ādi ca atthāra puggalā.5  

 
 
 

2.  Bhedā tiṇṇaṃ6 tayo jānitabbaṃ atthāraṃ uddesena ca,  
paḷibodhādhīnā7 sīmāya uppādanirodhena cā ti.8  

 
--ooOoo-- 

 

                                                   
1 kathinuddhārā - Ma, evaṃ sabbattha.  
2 uddhariyyanti - Ma, PTS;     5 aṭṭhapuggalā - PTS;  
  uddhariyanti - Syā, evaṃ sabbattha.      aṭṭhārapuggalā - Sīmu. 
3 kathinabhedo - Ma;      6 tiṇṇaṃ tayo - Ma. 
  kaṭhinabhedaṃ - Syā.     7 paḷibodhādhinā - Ma, Syā. 
4 pannarasa - Ma, PTS.     8 parivāraṃ niṭṭhitaṃ - Syā, PTS. 
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18. Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kaṭhina bị hết hiệu lực ở trong ranh 
giới? Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kaṭhina bị hết hiệu lực ở ngoài ranh giới? 
Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kaṭhina có thể bị hết hiệu lực ở trong ranh giới 
(hoặc) có thể bị hết hiệu lực ở ngoài ranh giới? − Có hai sự hết hiệu lực của 
Kaṭhina bị hết hiệu lực ở trong ranh giới: sự hết hiệu lực giữa chừng, sự hết 
hiệu lực đồng thời. Có ba sự hết hiệu lực của Kaṭhina bị hết hiệu lực ở ngoài 
ranh giới: liên quan đến việc ra đi, liên quan đến việc nghe tin, liên quan đến 
việc vượt qua ranh giới. Có bốn sự hết hiệu lực của Kaṭhina có thể bị hết hiệu 
lực ở trong ranh giới (hoặc) có thể bị hết hiệu lực ở ngoài ranh giới: liên quan 
đến việc (y) đã được hoàn tất, liên quan đến việc tự mình quyết định, liên 
quan đến việc (y) bị mất, liên quan đến việc tan vỡ niềm mong mỏi.  
 

19. Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kaṭhina có sự sanh lên cùng một lúc có 
sự chấm dứt cùng một lúc? Bao nhiêu sự hết hiệu lực của Kaṭhina có sự sanh 
lên cùng một lúc, có sự chấm dứt không cùng lúc? − Có hai sự hết hiệu lực 
của Kaṭhina có sự sanh lên cùng một lúc có sự chấm dứt cùng một lúc: sự hết 
hiệu lực giữa chừng, sự hết hiệu lực đồng thời. Các sự hết hiệu lực của 
Kaṭhina còn lại có sự sanh lên cùng một lúc, có sự chấm dứt không cùng lúc.  
 

Dứt Phân Tích Kaṭhina. 
 

***** 
 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

1. Đến ai, như thế nào, mười lăm, các pháp, và sự mở đầu, nhân, duyên, 
sự tổng hợp, căn nguyên, sự khởi đầu, và sự làm thành tựu, các hạng 
người.  
 

2. Sự phân tích, của ba hạng, ba loại (không hiệu lực), nên biết, sự 
thành tựu, và với việc đọc tụng (giới bổn), sự vướng bận, sự phụ thuộc, 
(trong và ngoài) ranh giới, với sự sanh lên và sự chấm dứt.  
 

--ooOoo-- 
 




