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GIA TRƯỞNG CITTA 

Tỳ-khưu Bodhi 
 

Vào một dịp nọ, vì lợi ích cho chư tăng, Đức Phật nêu tên hai mươi 

mốt vị cư sĩ (upāsaka) ưu tú đã đạt được các đạo quả giải thoát. Người 

thứ tư trong danh sách này là gia trưởng Citta ở Macchikāsaṇḍa, gần 

thành Sāvatthi (AN 6:120). Lại một dịp khác, Đức Thế Tôn nói với chư 

tăng: “Nếu một người mẹ tâm tín thành muốn khuyến khích đứa con 

trai yêu dấu duy nhất của mình đúng theo Giáo Pháp, sẽ bảo con rằng: 

‘Hãy cố gắng được như gia trưởng Citta, hoặc như gia trưởng Hatthaka 

ở Ālavi. Hai vị này, Citta và Hatthaka, là mẫu mực xứng đáng cho các 

đệ tử cư sĩ của Như Lai.’ Và người mẹ có thể nói tiếp: 

‘Nhưng nếu con quyết tâm xuất gia sống đời tu sĩ, hãy cố gắng noi 

theo gương của nhị vị Sāriputta và Moggallāna.’ Hai vị này, Sāriputta 

và Moggallāna, là tấm gương sáng cho các tỳ khưu noi theo” (SN 

17:23). 

Như vậy, Đức Phật đã nhấn mạnh rằng một đệ tử cư sĩ thuần thành 

phải luôn ôm ấp quyết tâm được trở thành như Citta hay Hatthaka, 

trong lúc một tỳ khưu tín tâm phải ước nguyện được sánh bằng 

Sāriputta và Moggallāna. Đó là hai mẫu mực khác nhau giữa cư sĩ và tu 

sĩ. Một người tại gia phải chọn noi gương một đệ tử cư sĩ, và một vị tỳ 

khưu phải chọn mẫu mực từ một vị xuất gia, bởi vì hai cách sống hoàn 

toàn khác biệt. 

Khi nêu các đệ tử xuất sắc nhất về thuyết pháp, Đức Phật kể tên ba 

vị: tỳ khưu Puṇṇa Mantāṇiputta, tỳ khưu ni Dhammadinnā, và gia 

trưởng Citta (AN 1:14). Không có tên vị cư sĩ nào khác ngoài Citta với 

biệt tài này được kinh điển ghi lại. Citta, vị thầy xuất chúng về giảng dạy 

Giáo Pháp trong hàng đệ tử tại gia, là một phú thương làm chủ cả một 

thôn làng, Migapathaka, cạnh khu rừng lớn Ambātakavana ở 

Macchikāsaṇḍa. Nơi đây ông đã cho xây dựng và cúng dường chư tăng 

một tu viện khang trang để nhiều vị tỳ khưu đến trú ngụ. Tâm tín thành 

của Citta đối với Đức Thế Tôn được kinh điển giải thích là trong một 

tiền kiếp, Citta đã từng là người hầu của Đức Bồ Tát và đi theo Ngài 
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sống đời không nhà (Jāt. 

488). Có trên mười một câu chuyện về tiền kiếp của vị cận sự thuần 

thành này, qua đó ta có thể thấy được những cá tính nổi bật của Citta. 

Citta đặc biệt ngưỡng mộ một tỳ khưu, Đại đức Sudhamma, và 

luôn luôn thỉnh ý vị này mỗi khi muốn thỉnh các vị tăng khác đến nhà 

cúng dường trai tăng. Vào ngày nọ, các vị trưởng lão Sāriputta, 

Moggallāna, Anuruddha, Ānanda, và một số vị tỳ khưu trí tuệ và đức độ 

khác trên đường du hóa ghé lại Macchikāsaṇḍa. Ngay lập tức Citta đến 

đảnh lễ chư vị và được ngài Sāriputta ban một bài pháp rất thâm sâu 

đến nỗi Citta đạt được quả vị thánh thứ hai, nhất lai (sakadāgāmī). Citta 

liền thỉnh mời đoàn thánh tăng lỗi lạc này đến nhà mình thọ trai vào 

ngày kế đó. Khi sực nhớ là lần này mình đã quên thỉnh ý Sudhamma, 

Citta vội vã đến báo tin này. 

Nghe xong, Đại đức Sudhamma sanh lòng ganh tỵ, quở trách Citta 

sao không hỏi ý ông trước. Dù Citta hết lời thỉnh cầu Sudhamma cùng 

tham dự buổi trai tăng, nhưng ông ngạo mạn từ chối. Citta  khẩn khoản 

thỉnh mời hai lần nữa, nhưng vẫn vô hiệu. Lúc đó, Citta nghĩ rằng sự cố 

chấp không chịu tham dự của Sudhamma cũng không ảnh hưởng gì 

đến việc cúng dường và phước quả của công đức này, nên ông ra về và 

hân hoan chuẩn bị cho buổi trai tăng long trọng ngày mai. 

Tuy nhiên, qua hôm sau, Sudhamma chẳng thể cầm lòng tránh mặt 

nên đến tham dự như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, và hết lời khen ngợi 

sự hiếu khách hào phóng và lịch lãm của Citta, nhưng lại châm thêm 

một câu mai mỉa: “Buổi trai tăng này lẽ ra thành tựu mỹ mãn nếu có 

dâng thêm món bánh kem để kết thúc bữa ăn!” 

Citta trả lời rằng cư xử thiếu suy nghĩ sáng suốt của vị này khiến 

ông nhớ đến một câu chuyện đã được nghe về một người cho một con quạ 

và một con gà mái lai giống. Con gà con sanh ra với một khuyết tật kỳ 

quái. Mỗi khi nó muốn gáy to như tiếng gà trống, giọng nó lại chói tai 

như tiếng quạ kêu; còn khi nó cố gắng kêu như tiếng quạ, nó lại gáy 

vang như tiếng gà trống. Với câu chuyện này, Citta muốn nói rằng 

Sudhamma không những thiếu phẩm hạnh của một tỳ khưu mà còn 

không có sự lễ độ của một cư sĩ. Vì ganh tỵ mà từ chối lời thỉnh mời là 

một thái độ không phải lẽ của một vị tu sĩ, và chê bai thức ăn là thiếu 

phép lịch sự của một người gia trưởng. 
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Sudhamma bị xúc phạm nặng nề và muốn bỏ ra về. Citta ngỏ lời 

xin hộ trì Sudhamma đến trọn đời, nhưng vị tỳ khưu từ chối. Citta bèn 

mời Sudhamma đến viếng Đức Phật và thỉnh ý Ngài về những gì đã xảy 

ra. Vị tỳ khưu đột ngột bỏ về. 

Khi được thuật lại sự việc trên, Đức Phật quở trách Sudhamma: 

“Thật thiểu trí, những gì sư làm thật khó coi, khiếm nhã, thô tháo, 

không đúng với cung cách của một đạo sĩ. Sao sư lại phỉ báng và khinh 

rẻ một người cư sĩ nhiệt tâm và thuần thành, một ân nhân đã hết lòng 

hộ trì Tăng chúng?” Và trong một buổi họp Tăng già sau đó, chư tăng 

quyết định là Sudhamma nên đến nhà Citta và xin vị này tha lỗi. 

Sudhamma hứa sẽ làm theo nhưng khi đến gần nhà Citta, đại đức 

thấy rất ngượng ngùng, không thể làm được những gì phải làm, nên 

quay về mà không gặp Citta. Các tỳ khưu đồng môn biết được sự việc 

và trình lên Đức Phật. Bổn Sư bèn dạy một tỳ khưu khác cùng đi theo 

với Sudhamma để làm tròn việc khó này. Và cuối cùng đại đức được 

Citta thứ lỗi. 

Trong mười bài pháp của kinh Tương Ưng Citta (Citta Saṁyutta), 

có ba bài Citta nêu câu hỏi lên chư tăng, ba bài chư tăng hỏi Citta, và 

bốn bài liên quan đến các sự kiện cá nhân. 

Có lần Citta thỉnh mời một nhóm trưởng lão tăng ngụ tại tu viện 

ông đã cúng dường đến nhà thọ trai. Sau đó, Citta mời vị sư cao hạ nhất 

giảng giải lời Phật dạy về “giới sai biệt” hay sự khác biệt giữa các yếu 

tố. Vị này không giải thích được. Sau khi Citta thỉnh cầu ba lần, vị tỳ 

khưu mới tu và nhỏ hạ nhất, tên Isidatta, xin được phép trả lời thay. 

Được vị tỳ khưu niên trưởng chấp thuận, Isidatta, đệ tử của ngài Mahā 

Kaccāna, đã làm sáng tỏ vấn đề dựa trên tính chất căn bản của mười tám 

yếu tố hay mười tám giới: sáu căn, sáu trần và sáu thức – nhãn giới, sắc 

giới, nhãn thức giới, v.v. 

Trên đường về lại tu viện, vị tỳ khưu niên trưởng khen ngợi lời 

giảng giải xuất sắc của vị sa môn trẻ Isidatta, và nói rằng lần sau, trong 

trường hợp tương tự, Isidatta đừng ngần ngại lên tiếng để trình bày Giáo 

Pháp. Trong tâm vị trưởng lão này không có chút mảy may ganh tỵ, trái 

lại, còn vô cùng hoan hỷ (muditā) trước sự hiểu biết Giáo Pháp thâm 

sâu của người sư đệ mới tu. Về phần Isidatta cũng không hề khởi tâm 

kiêu mạn. Như vậy cả hai đều đã tuân thủ lý tưởng của đời sa môn (SN 
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41:2). 

Trong một dịp khác, Citta nêu lên câu hỏi: “Tà kiến về thế giới và 

về ngã khởi lên từ đâu” và thỉnh cầu chư tăng giảng giải lời Phật dạy về 

vấn đề này trong Kinh Phạm Võng (Brahmajāla Sutta). Vị trưởng lão 

lần này cũng nhờ Isidatta trả lời thay thế. Isidatta giải thích rằng tà kiến 

luôn luôn có mặt từ thân kiến (sakkāyadiṭṭhi). Citta hỏi tiếp về nguồn 

gốc của thân kiến. Isidatta trả lời rằng phàm nhân không học hỏi và tu 

tập Giáo Pháp cho ngũ uẩn là tự ngã, là “tôi” hay “của tôi.” Cứ như thế 

vị ấy tiếp tục xây dựng ảo giác về tự ngã từ những hiện tượng vô 

thường, phù du, trống rỗng: sắc, thọ, tưởng, hành, và thức. Và như vậy 

là thân kiến có mặt. 

Cư sĩ Citta hết sức hoan hỷ về giảng giải thỏa đáng và súc tích của 

Isidatta nên hỏi Đại đức từ đâu đến. 

“Này gia chủ,” Isidatta trả lời, “tôi từ Avantī đến.” 

Vì không biết tên của vị sa môn trí tuệ, Citta hỏi: 

“Bạch Đại đức, tại Avantī, có một thiện nam tên Isidatta, một 

người bạn của chúng tôi. Có phải vị ấy đã xuất gia tu hành?” 

“Thưa phải, này gia chủ.” 

“Bạch Đại đức, hiện nay vị sư ấy ở đâu?” 

Nghe vậy, Isidatta im lặng. Citta hỏi vị trưởng lão: “Bạch ngài, có 

phải vị đại đức này là Isidatta?” “Thưa phải, này gia chủ.” 

Citta vui mừng mình có một người bạn tên Isidatta, ở Avantī, mà 

ông thường liên lạc thư từ, giải thích Giáo Pháp và khuyến khích vị ấy 

xuất gia. Citta chưa bao giờ biết mặt Isidatta, và giờ đây ông hoan hỷ 

vô cùng biết được người bạn thư tín trước đây nay đã xuất gia và hiện 

đang ngồi trước mặt mình. Citta tha thiết muốn hộ trì trọn đời cho tỳ 

khưu Isidatta. Nhưng Isidatta, dù rất trân trọng thỉnh nguyện chân thành 

ấy, đã từ chối và bỏ đi, không bao giờ trở lại (SN 41:3). 

Chú giải không giải thích vì sao Isidatta lại bất ngờ bỏ đi. Có lẽ vị 

tỳ khưu này có hạnh sống mai danh ẩn tích, và giờ đây, qua cuộc đàm 

luận với Citta, thân thế đã rõ nên cảm thấy không thể ở lại trú xứ này 

nữa. Isidatta đắc thánh quả a-la-hán, và tất cả những gì biết thêm về ngài 

chỉ là một vần kệ ngắn nói về ngũ uẩn trong Trưởng Lão Tăng Kệ mà 

ngài đã bạch lên Đức Thế Tôn khi được hỏi về sự tiến bộ trên đường tu 

hành. Isidatta thưa rằng: “Từ khi con tu tập trong Pháp và Luật của Đức 
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Tôn Sư, mọi sầu khổ đều chấm dứt, và con sống không có sự sợ hãi” 

rồi thốt lên vần kệ ngắn này: 

Năm uẩn được rõ biết, Đứng với rễ chặt đứt, Khổ diệt đã đạt được, 

Đoạn lậu hoặc đã chứng. (Thag. 120) 

Trong lần thứ ba mà Citta là người vấn đạo, người đáp là một vị tỳ 

khưu tên Kāmabhū. Citta đã đặt ra không dưới mười một câu hỏi trừu 

tượng liên quan đến ba hành (saṅkhārā) – thân hành, khẩu hành, và ý 

hành – và sự diệt tận của chúng (SN 41:6). Những câu hỏi này cũng 

giống các câu mà gia trưởng Visākha đã nhờ ni sư Dhammadinnā làm 

sáng tỏ (MN 44). 

Bài pháp thứ nhất trong kinh Tương Ưng Citta, trong đó cư sĩ Citta 

được chư tăng mời chia sẻ ý kiến, xảy ra khi một số chư tăng bàn luận 

về có sự khác biệt hay không giữa kiết sử (pháp sai khiến và trói buộc, 

saṁyojana) và các pháp bị kiết sử (căn, trần). Khi được chư tăng hỏi 

ý kiến, Citta nói rằng, theo hiểu biết của ông, hai pháp ấy khác nhau. 

Citta cho thí dụ và giải thích: 

“Bạch chư vị, ví như một con bò đen và một con bò trắng được cột 

dính lại nhau bởi một sợi dây hay một cái ách. Chúng không là kiết sử 

của nhau. Sợi dây hay cái ách chính là kiết sử, là trói buộc. 

“Cũng như vậy, mắt không phải là trói buộc của các sắc; các sắc 

không phải là trói buộc của mắt. Nhưng do duyên khởi lên tham ái gì, 

tham ái ấy chính là trói buộc. Cũng như vậy với tai và âm thanh, mũi và 

mùi hương, lưỡi và vị, thân và xúc chạm, ý và pháp.” 

Chư tỳ khưu hiện diện hoan hỷ tán thán lời giải thích của vị cư sĩ 

tinh thông Giáo Pháp và nói rằng Citta có tuệ nhãn thấu suốt lời dạy 

thâm sâu của Đức Phật (SN 41:1). 

Bài pháp thứ hai ghi lại pháp đàm giữa Đại đức Kāmabhū và cư sĩ 

Citta, qua đó – khi được vấn pháp – Citta giải thích cho Kāmabhū ý 

nghĩa một bài cảm hứng kệ của Đức Thế Tôn tán thán Đại đức 

Lakumthakabhaddiya, một vị tỳ khưu có thân tướng xấu xí, lưng khòm, 

khó coi. Lúc bấy giờ Bổn Sư thấy Lakumthakabhaddiya đi theo sau 

lưng các huynh đệ sa môn và bị nhiều vị tỏ vẻ khinh miệt, nên nói lên 

kệ này (Ud. 7.5): 

 



Gia trưởng Citta 

 

6 

 

Tán trắng không khiếm khuyết 

Che ở trên cỗ xe 

Với một trục quay vòng. 

Hãy nhìn xem vị ấy 

Đang đến từ sau lưng, 

Không phiền não, trói buộc, 

Đã chặt đứt được dòng. 

Neḷaṅgo setapacchādo, ekāro vattatī ratho 

Anīghaṁ passa āyantaṁ chinnasotaṁ abandhanaṁ. 

 

Trước tiên, cư sĩ Citta muốn biết cảm hứng kệ này có phải được 

Đức Phật thốt lên không, và Kāmabhū xác nhận điều này. Citta thưa: 

“Bạch ngài, xin hãy chờ giây lát cho con nghĩ đến ý nghĩa.” 

Rồi Citta, sau khi im lặng một lúc, giải thích kệ như sau: 

“Không khiếm khuyết (neḷaṅgo) là giới hạnh trong sạch; tán trắng 

(setapacchādo) là giải thoát; cỗ xe (ratho) là thân do tứ đại tạo thành, 

vô thường, bị biến hoại, bị hủy diệt, đang quay vòng (vattatī) theo trục 

xe; trục xe (ekāro) là chánh niệm. “Vậy hãy nhìn vị đang đi đến 

(āyantaṁ) từ sau lưng (passa); vị ấy đã thoát khỏi mọi cấu uế, phiền 

não (anīghaṁ) và mọi trói buộc (abandhanaṁ); vị ấy đã chặt đứt 

(chinna) được dòng nước (sotaṁ); dòng nước là sự khát ái. 

“Như vậy, vị ấy chính là bậc a-la-hán trong sạch, đã đoạn tận các 

lậu hoặc và kiết sử, chặt đứt gốc rễ tham, sân, si, không còn tái sanh trở 

lại trong biển ái trầm luân nữa” (SN 41:5, tóm lược). 

Bài pháp thứ ba ghi lại pháp đàm giữa Đại đức Godatta và cư sĩ 

Citta. Khi được vấn pháp, Citta trình bày cho Đại đức về sự giống nhau 

và khác biệt, tùy theo pháp môn, giữa: 

- vô lượng tâm giải thoát vô lượng – appamāṇā cetovimutti), 

- vô sở hữu tâm giải thoát (vô sở hữu: không ràng buộc bởi 

“của ta”) – ākiñcaññā cetovimutti, 

- không tâm giải thoát (không: trống rỗng, không tự ngã “ta” và 

không sở hữu “của ta”) – suññatā cetovimutti, 

- vô tướng tâm giải thoát (vô tướng: không tác ý tất cả các hình 

tướng) – animittā cetovimutti. 

Citta giải thích thêm rằng, khi các pháp này đồng ý nghĩa và chỉ 
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khác ngôn từ, thì cả bốn pháp đều biểu hiện tâm giải thoát – không 

tham, không sân, không si – bất thối, không lay chuyển của bậc a-la-hán 

(SN 41:7). 

Các bài pháp trên chứng tỏ ông là một cư sĩ tại gia xuất chúng về 

biện tài, về pháp học, và về hành thiền, khiến chư tỳ khưu phải kính 

phục. Ngoài ra, cũng có nhiều sự kiện cá nhân được ghi lại trong kinh 

Tương Ưng Citta. 

Một ngày nọ Citta tiễn chân các vị sư về lại tu viện sau khi thọ trai ở 

nhà mình. Trời thật nóng bức nên chư vị đều đổ mồ hôi dầm dề. Vị tỳ 

khưu nhỏ hạ nhất, tên Mahaka, bèn nói với vị tỳ khưu niên trưởng rằng 

chắc ai cũng mong một luồng gió hay cơn mưa. Lời nhận xét có vẻ bâng 

quơ, tầm thường, nhưng ngầm nói rằng Mahaka có thể dùng thần thông 

thực hiện việc đó và đang xin phép vị tỳ khưu niên trưởng. Sau đó 

Mahaka tạo được một cơn mưa để các vị đồng hành được mát mẻ. Citta 

hết sức thán phục, nhất là vì Mahaka còn rất trẻ. 

Khi đến tu viện, vị tỳ khưu niên trưởng dạy Mahaka: “Làm như vậy 

là vừa rồi, này Mahaka. Cúng dường như vậy là vừa rồi.” Rồi các tỳ 

khưu trưởng lão về lại tịnh cốc. Citta đi theo Mahaka và yêu cầu 

Mahaka biểu diễn thần thông một lần nữa. Có lẽ lần đầu tiên Citta được 

chứng kiến kỳ công siêu phàm đặc biệt này nên cảm thấy hiếu kỳ. 

Mahaka chấp thuận và kêu Citta đặt một cái áo khoác và một bó cỏ khô 

ở ngoài hiên. Sau đó Mahaka đi vào trong cốc và đóng cửa lại. Rồi 

Mahaka dùng thần lực tạo ra một luồng hơi cực nóng, hướng nó phun ra 

từ lỗ khóa, thiêu cháy bó cỏ ra tro nhưng không làm hư hại chiếc áo 

khoác. 

Vô cùng khâm phục, Citta thỉnh cầu Mahaka hãy tiếp tục trú ngụ ở 

Macchikāsaṇḍa để ông được hộ trì Mahaka trọn đời. Tuy nhiên, cũng 

giống như Isidatta trước đây, Mahaka cũng bỏ đi và không bao giờ trở 

lại. Đây là vì Đức Thế Tôn đã ban hành điều luật là chư tỳ khưu không 

được phép thi triển thần thông chỉ để người đời thán phục (Vin. 2:112). 

Mahaka trẻ tuổi, mới tu, và các năng lực thần thông này vẫn còn mới lạ 

và gây nhiều hứng khởi đối với Mahaka, vì vậy, đã không thể cưỡng lại 

lời đề nghị của Citta. Nhưng ngay sau đó, Mahaka nhớ lại điều luật và 

xử sự thích đáng bằng cách rời bỏ Macchikāsaṇḍa, không bao giờ trở 

lại nữa (SN 41:4). 
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Ngoài chư tỳ khưu đệ tử của Đức Phật, thành phố nơi Citta cư ngụ 

còn thường được các vị đạo sĩ thuộc các giáo phái khác đến viếng. Một 

trong các vị này là giáo chủ đạo Jain, tên Nigaṇṭha Nātaputta. Citta 

cũng tiếp đón và đàm luận với Nātaputta vì không hề coi rẻ các tu sĩ 

ngoại đạo (SN 41:4). Nātaputta muốn biết Citta có tin vào câu tuyên bố 

của Đức Phật rằng có một trạng thái thiền định (samādhi) xả bỏ hai 

thiền chi tầm-tứ (vitakka-vicāra). Citta trả lời là mình không tin có pháp 

này. Câu trả lời này khiến Nātaputta rất vui mừng vì có thêm một nhân 

vật nổi tiếng như Citta đứng về phe mình chống lại quan điểm của Đức 

Phật. Ông ta tiếp tục giải thích niềm tin của mình rằng làm ngưng bặt 

được dòng suy nghĩ rất khó, giống như lấy đôi tay người bé nhỏ để 

ngăn chặn dòng chảy của sông Hằng. 

Nhưng thật ra Nātaputta không nắm bắt được ngụ ý của Citta. Sau 

đó Citta mới hỏi: “Ngài nghĩ thế nào, niềm tin và trí tuệ, cái nào thù 

thắng hơn?” Nātaputta trả lời: “Dĩ nhiên là trí tuệ!” Lúc ấy, Citta giải 

thích là mình đã thân chứng được tất cả các tầng thiền định (jhāna), 

trong đó ba tầng cuối cùng quả thật không có tầm và tứ. Như vậy đối với 

Citta không có niềm tin mà là có kinh nghiệm trực tiếp để khẳng định 

rằng lời của Đức Phật là hoàn toàn chính xác. Đến lúc đó Natāputta mới 

thấy rõ rằng mặc dù Citta còn sống đời cư sĩ tại gia nhưng đã đạt được 

mức hiểu biết cao nhất về các tầng thiền định, trong lúc mình là một 

đạo sư nổi tiếng nhưng công phu hành thiền chưa thành tựu và, vì vậy, 

kiến thức chỉ ở mức độ lý thuyết, cũng giống như các triết gia đương 

thời. 

Cuộc gặp gỡ thứ ba được ghi lại là giữa cư sĩ Citta và một đạo sĩ lõa 

thể tên Kassapa (SN 41:9). Vị này là bạn cũ của gia đình Citta, sau 

nhiều năm tu hành, trở lại viếng thăm Citta. Citta hỏi Kassapa đã sống 

đời đạo sĩ được bao lâu. 

“Ba mươi năm,” Kassapa trả lời. 

Citta hỏi tiếp rằng Kassapa đã chứng đạt được các trạng thái an lạc 

siêu phàm hay tuệ giác thù thắng nào chưa. 

“Không,” Kassapa trả lời, “ta chỉ hành hạnh lõa thể, cạo 

đầu, và quét bụi chỗ ngồi thôi.” 

Nghe rằng đời bạn chỉ có thế trong suốt ba mươi năm, Citta rất ngạc 

nhiên. Đến phiên Kassapa hỏi Citta đã là cư sĩ đệ tử của Đức Phật bao 
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lâu rồi. 

“Ba mươi năm,” Citta trả lời. 

Kassapa hỏi tiếp rằng Citta đã chứng đạt được các trạng thái an lạc 

siêu phàm hay tuệ giác thù thắng nào chưa. 

“Chắc chắn là có. Tôi đã thân chứng tứ thiền, và nếu tôi chết trước 

Đức Phật, Ngài sẽ xác nhận rằng không còn một lậu hoặc nào có thể 

trói buộc tôi vào cõi dục giới này nữa.” 

Nghe câu nói này, Kassapa hiểu được là Citta đã đạt được đạo quả 

bất lai (anāgāmi), tầng thứ ba trong bốn tầng thánh giác ngộ giải thoát. 

Vị đạo sĩ, mòn mỏi và kiệt sức vì pháp tu ép xác khổ hạnh, vô cùng 

kinh ngạc khi biết một cư sĩ có thể đạt mức chứng đắc cao cả đến thế. 

Kassapa suy nghiệm rằng nếu một đệ tử tại gia tu tập theo Giáo Pháp 

của Đức Phật chứng đắc được vậy thì mức thành tựu của một vị tỳ khưu 

còn cao thượng biết bao nhiêu. Nghĩ vậy, Kassapa bèn nhờ Citta giúp 

cho mình được gia nhập đoàn thể Tăng già. Và không bao lâu sau khi 

thọ tỳ khưu, Kassapa đắc đạo quả a-la-hán. 

Ba người bạn khác của Citta cũng đều trở thành tỳ khưu sau khi 

chia sẻ Pháp Bảo với Citta. Đó là: Sudhamma, Godatta và Isidatta – đã 

được nhắc đến ở phần trên. Cả ba vị sa môn này đã đạt quả vị giải thoát 

cao tột nhất, vượt qua hẳn cư sĩ Citta. 

Câu chuyện cuối cùng về Citta liên quan đến cái chết của ông (SN 

41:10). Lúc bấy giờ, khi ông lâm trọng bệnh, chư thiên hiện xuống 

thúc giục ông hãy nguyện sẽ thành một chuyển luân thánh vương trong 

kiếp tới. 

“Không,” Citta trả lời, “đó là vô thường, cần phải bỏ đi và 

vượt qua.” 

Đây là vì Citta đã hướng về một mục tiêu cao cả, thánh thiện và 

an tịnh hơn: Niết Bàn vô điều kiện. Khi nhắc nhở Citta hãy nguyện 

tái sanh thành một chuyển luân thánh vương, có lẽ chư thiên không biết 

được tất cả những chứng đắc tâm linh của ông, vì với mức độ thành đạt 

ấy, ông không còn quay lại cõi người. Citta đã vượt thoát mọi cám dỗ 

của dục vọng, ràng buộc chúng sanh vào cõi nhân gian. 

Thân nhân của ông, không thấy được chư thiên, nên tưởng là ông 

đang bị mê sảng. Citta trấn an họ, giải thích là mình đang nói chuyện 

với chư thiên vô hình. Do đó gia đình tha thiết muốn được ông giáo 
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giới, truyền lại những lời khuyên nhủ và sách tấn sau cùng. Citta căn 

dặn gia quyến phải luôn luôn đặt niềm tin vào Đức Phật và Giáo Pháp 

của Ngài, và phải kiên trì, trước sau như một, hộ trì đoàn thể Tăng già 

phạm hạnh thật đầy đủ và rộng rãi. 

Như vậy vị đệ tử cư sĩ cao quý của Đức Phật đã trao truyền lại cho 

thân quyến mẫu mực tu tập mà trọn một đời ông đã thực hành viên mãn 

và đạt được mục tiêu cuối cùng là quả Bất Tử, giải thoát khỏi  mọi khổ 

đau trần thế. 
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THE HOUSEHOLDER CITTA 

Bhikkhu Bodhi 
 

ON ONE OCCASION the Buddha enumerated for the benefit of 

his bhikkhus the names of twenty-one eminent lay disciples (upāsakas) 

who had attained realization of the paths and fruits. Fourth on this list 

we find the householder Citta of Macchikāsaṇḍa, near Sāvatthī (AN 

6:120). On another occasion the Blessed One said to his bhikkhus: 

“Should a devoted mother wish to encourage her beloved only son in 

a proper way, she may tell him: ‘Try to become like the householder 

Citta, my dear, and like the householder Hatthaka of Ālavi.’ These 

two, Citta and Hatthaka, are models and guiding standards for my lay 

disciples. The mother may then continue: ‘But if you should decide to 

become a monk, my dear, then try to imitate Sāriputta and 

Mahāmoggallāna.’ These two, Sāriputta and Mahāmoggallāna, are models 

and guiding standards for my bhikkhus” (SN 17:23). 

Thus the Buddha stressed that a devoted lay disciple should 

foster the wish to become like Citta and Hatthaka, while devoted 

bhikkhus should aspire to equal Sāriputta and Mahāmoggallāna. Here 

different models are set for laypeople and for monks. A lay follower is 

not to choose a bhikkhu as his model but a lay disciple; and a bhikkhu 

should not choose a lay disciple but a bhikkhu. The modes of living of 

the two types are quite different and an example taken from one’s own 

background is bound to prove more effective. A lay disciple aspiring 

to be like Sāriputta should take the robe; but if he wants to permeate 

his life with the Dhamma while still living as a householder, he should 

look up to householders like Citta and Hatthaka as his models. 

In enumerating his foremost disciples, the Buddha mentioned three 

persons who excelled in expounding the Dhamma: the bhikkhu Puṇṇa 

Maṇtānīputta, the bhikkhunī Dhammadinnā, and the householder Citta 

(AN 1, chap. 14). There is no record of any other lay disciple who 

was so well gifted in this respect. This Citta, a teacher of the good 

Dhamma, the model for Buddhist lay disciples, was a wealthy merchant 
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who owned a whole hamlet, Migapathaka, and nearby a large wood, 

Ambātakavana. This he presented to the Sangha, building a spacious 

monastery there, where many bhikkhus often dwelt. His devotion to 

the Blessed One is explained by the fact that he had been a servant of 

the Bodhisatta in a former life and had followed him into 

homelessness (Jāt. 488). There are no less than eleven accounts of the 

life of this devoted upāsaka, from which may be gathered a distinct 

outline of his personality. 

Citta particularly appreciated a certain bhikkhu, the Venerable 

Sudhamma, and always consulted him before proffering an invitation 

to other bhikkhus. One day Sāriputta, Moggallāna, Anuruddha, Ānanda, 

and several other wise and learned elders arrived at Macchikāsaṇḍa 

in the course of a journey. At once Citta approached them, and 

Sāriputta granted him a Dhamma talk of such profundity that Citta 

attained to the second stage of sanctity, that of once-returner 

(sakadāgāmī). Citta immediately invited the illustrious gathering for the 

next day’s meal. Afterwards it occurred to him that in this one instance 

he had forgotten to inform Sudhamma in advance, and he hastened to let 

him know of the invitation. 

When the Venerable Sudhamma learned of this, he grew jealous 

and crossly reprimanded Citta for not having told him beforehand. 

Although Citta had cordially invited him to join the meal offering, 

Sudhamma scornfully declined. Citta repeated his civil request twice 

more, but in vain. So, thinking in his heart that Sudhamma’s obstinacy 

had no bearing on his deed and the deed’s fruit, he went home and 

joyfully began preparations for the auspicious event. 

The next day, however, the Venerable Sudhamma could not bring 

himself to stay away. He joined the gathering as if nothing had 

happened and praised the bounty and refinement of Citta’s hospitality. 

“But real consummation,” he added sarcastically, “would have been 

achieved by serving cream cakes to round off the meal.” Citta replied 

that his friend’s ill-advised behavior reminded him of a story he had 

heard. Some people known to him once bred a hybrid from a crow and 

a hen, but the resulting chick was afflicted with a grotesque defect. 

Whenever it wanted to crow like a cock, it cawed like a crow; and 
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when it tried to caw like a crow, it crowed like a cock. By this, Citta 

intended to say that Sudhamma had not only failed in correct behavior as 

a bhikkhu but in proper civility as a layman, too. Refusing an invitation 

out of jealousy was hardly right for a monk, and criticizing the food was 

poor manners for a householder. Sudhamma was deeply offended by 

these words and wanted to leave. Thereupon Citta offered to support 

him for the rest of his life, but the bhikkhu rejected his offer. Citta then 

kindly asked him to visit the Buddha and relate what had occurred to 

him. When Sudhamma left abruptly, Citta said: “Till we meet again.” 

The Buddha said to Sudhamma: “Foolish man, what you did was 

unseemly, improper, discourteous, not the way of an ascetic. How could 

you meanly insult and show disdain for a devoted, faithful lay disciple, 

a benefactor and supporter of the Sangha?” And at a meeting of the 

Sangha it was decided that Sudhamma should call on the householder 

Citta and ask his forgiveness. 

Sudhamma accordingly set out, but on reaching Macchikāsaṇḍa he 

felt so deeply embarrassed that he could not force himself to do what 

he had come for. So he turned back without having seen Citta. When his 

fellow bhikkhus asked him whether he had performed his duty, and 

learned that he had not, they informed the Buddha. The Master then 

advised another bhikkhu to accompany Sudhamma on his difficult 

errand, and so it was done. Sudhamma asked Citta for forgiveness and 

Citta pardoned him.[1] 

Of the ten instructive discourses contained in the Citta Saṁyutta, 

three deal with questions posed by Citta to bhikkhus, three with queries 

put to Citta by bhikkhus, and four refer to personal events. 

Once Citta invited a group of elder bhikkhus from the 

monastery he had founded for a meal. Afterwards he requested the 

senior monk to give an exposition of what the Buddha had said on the 

variety of elements. The elder was unable to explain, and after he 

had been requested in vain a second and a third time, the youngest 

bhikkhu, named Isidatta, asked for permission to reply to Citta’s request. 

The elder consented, and Isidatta, a pupil of the Venerable 

Mahākaccāna, lucidly explained the variety of elements on the basis 

of eighteen elements: the six sense faculties, the six types of objects, 
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and the six elements of consciousness. 

The bhikkhus then took their leave. On the way back to the 

monastery the senior bhikkhu commended young Isidatta for his 

excellent exposition, and said that next time he should not hesitate to 

speak up in a similar situation. There was no envy in the elder ’s heart, 

but on the contrary he felt sympathetic joy (muditā) over his young 

companion’s accomplishments and depth of understanding. Isidatta on 

his part felt no pride, so both complied with the ideals of the monk’s life 

(SN 41:2). 

On another occasion Citta posed the question: “From what do 

wrong views on the world and the self originate?” He asked for an 

exposition of what the Buddha had taught on this subject in the great 

Brahmajāla Sutta. Again the senior bhikkhu was ignorant of the 

matter and again Isidatta replied.  

Wrong views, he said, invariably originate from the view of a self 

(sakkāyadiṭṭhi). Citta then went on to ask from what the view of a self 

originates, and Isidatta replied that the uninstructed worldling, 

untrained in the noble Dhamma, takes the five aggregates of personality 

as being “mine,” “I,” and “my self” Thus he is continually creating the 

illusion of selfhood out of what are merely transient, empty 

phenomena: form, feeling, perception, volitional formations, and 

consciousness. 

Citta was delighted with the discourse and asked Isidatta from 

where he came. “From the township of Avantī,” Isidatta replied. Citta, 

who did not know his name, then asked whether he knew a certain 

Isidatta there, with whom he used to correspond, explaining the 

Dhamma to him and encouraging him to take the robe. As he did not 

know what had been the outcome, he wished to learn of it. He had 

never seen Isidatta, and now to his great joy he learned that his former 

pen-friend had indeed decided upon ordination and was now sitting 

before him. He asked for the favor of supporting him, but Isidatta, 

though appreciating the generous offer, declined and took his leave, 

never to return (SN 41:3). 

The commentary does not explain Isidatta’s motives for leaving so 

suddenly. It seems likely that he preferred anonymity, and now that his 
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identity had been disclosed by the conversation with Citta he felt he 

could no longer reside in that region. He attained to arahantship, and all 

we hear further of him is a short stanza dealing with the five aggregates 

(Thag. 120). 

On the third occasion when Citta was the questioner, it was a monk 

called Kāmabhū who replied. Citta put to him no less than eleven 

abstract questions concerning the three types of formations 

(saṅkhārā) and their cessation (SN 41:6). These were the same as the 

questions which the householder Visākha put to the nun Dhammadinnā 

(MN 44). 

The first talk in which Citta is found replying to questions 

occurred when some senior bhikkhus, after the alms round, were sitting 

together on the porch of the monastery discussing the problem of 

whether the fetters (saṁyojana) and the sense objects are the same or 

not. Some said they were the same, some said they were different. Citta 

happened upon the scene and joined the gathering. When invited to 

comment, he declared that in his view the fetters and the sense objects 

are different, not only in name but in meaning, too. As in a pair of oxen, 

the white one is not the fetter of the black and the black one is not the 

fetter of the white, but both are fettered by a single rope or yoke-strap, 

so the sense faculties had no power to bind the external objects and the 

external objects had no power to bind the sense faculties, but they were 

yoked by craving. The bhikkhus rejoiced at the learned lay disciple’s 

answer and declared that Citta must be in possession of the eye of 

wisdom which ranges over the profound Teaching of the Buddha (SN 

41:1). 

This same simile is used on two other occasions by Sāriputta and 

Ānanda (SN 35:191, 192). Its exact import was lucidly explained by the 

Buddha (SN 35:109, 122) when he said that the six sense faculties and 

their objects are the things fettered, and that craving, or lustful desire 

(chandarāga), alone is the fetter that binds them. This is an important 

point to take into consideration in order to avoid a futile fight against 

the outer sense objects and the inner sense faculties; for it is our 

internal lust and desire that bind us, not the sense faculties and their 

objects. The simile aptly assigns black to the six inner domains, since the 
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subject is what is unknown; and white to the outer domains, because the 

objects are evident. 

The second talk showing Citta as a teacher starts when the 

bhikkhu Kāmabhū recites a stanza spoken by the Buddha, a solemn 

utterance, and asks Citta to elucidate it: 

The faultless chariot with its one axle 

And white canopy rolls. 

See him coming, without blemish, 

Without ties, the one who has crossed the stream.[2] 

Citta first wanted to know whether the utterance was one of the 

Buddha’s, which Kāmabhū confirmed. Obviously, to Citta only a saying 

of the Buddhas was worthy of deep reflection. Then he asked for a 

short time to reflect and finally said: the chariot (ratho) is the bodily 

form which moves round (vattatī); the one axle (ekāro) is mindfulness 

(sati); the smooth, frictionless holding together of the parts is virtue; 

the white silken canopy (seta-pacchādo) is emancipation. So the 

arahant (“him coming,” āyantaṁ), without blemish (anīghaṁ) or ties 

(abandhanaṁ), has crossed the stream (chinnasotaṁ); he has done 

away with greed, hatred, and ignorance and is safe from the ocean of 

craving. Kāmabhū then told Citta that he could well be called 

happy and blessed, as the eye of wisdom had come to him in 

explaining that profound saying of the Buddha (SN 41:5). 

The third incident relates a conversation in the course of which the 

bhikkhu Godatta (Thag. 659–72) challenged Citta to expound on this 

controversy: Are the immeasurable liberation of mind, the unattached 

liberation of mind, the void liberation of mind, and the signless 

liberation of mind the same in meaning and different only in name or 

are they different both in name and meaning [3]
 Citta replied that they 

may be considered the same or different, according to the point of 

view. They are different in meaning and different in name when 

considered as referring to different types of temporary emancipation, 

but the same in meaning and different only in name when considered 

as different aspects of final emancipation. When different in both 

meaning and name, the immeasurable liberation is the four divine 

abodes (brahmavihāra), the unattached liberation is the third formless 
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attainment, the void liberation is the insight contemplation of nonself, and 

the signless liberation is the meditative experience of Nibbāna. When 

identical in meaning and different only in name, all four signify the 

arahant’s unshakable liberation from greed, hatred, and delusion (SN 

41:7). 

Elsewhere, more personal events are also related. One time, after 

some bhikkhus had taken their alms at his house, Citta accompanied 

them back to the monastery. It was very hot and they were perspiring 

freely. The youngest of the bhikkhus, Mahaka, remarked to the senior one 

that wind or rain would certainly be welcome. The observation sounds 

banal and not worth mentioning, but its import lies in the fact that 

Mahaka could exercise psychic powers and was asking permission to do 

so. When he actually did procure rain to refresh his companions, Citta 

was deeply impressed, particularly since Mahaka was still very young. 

At the monastery, therefore, he asked the bhikkhu to display his 

powers once more. Perhaps it was the first time Citta had seen a 

paranormal feat of this kind, and he felt a natural curiosity about it. 

Mahaka complied. A coat and a bundle of hay were placed on the 

porch, after which Mahaka went inside and closed the door. Creating a 

beam of tremendous heat he directed it through the keyhole and turned 

the bundle of hay to ashes without harming the coat. 

Filled with enthusiasm, Citta offered to support Mahaka for life. 

Like Isidatta, however, Mahaka preferred to leave the place and never 

returned (SN 41:4). Bhikkhus are forbidden to impress laypeople by 

the exhibition of paranormal powers (Vin. 2:112). Mahaka was young, 

and these powers were still new and titillating to him, so he could not 

resist Citta’s request; but he recollected himself immediately after and 

did the right thing by leaving for good. 

Citta’s town was visited not only by bhikkhus but also by ascetics 

of other persuasions. One of these was the leader of the Jains, 

Nigaṇṭha Nātaputta. Citta called upon him as well, for he did not took 

down on those of other sects and was courageous enough to take up the 

challenge of dispute (SN 41:8). Nātaputta wanted to know whether Citta 

believed the Buddha’s statement that there is a state of concentration 

(samādhi) void of thought and examination (vitakka-vicāra). Citta 
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answered that he did not believe there is such a thing, and Nātaputta, 

eager to enlist the renowned Citta in support of his views, was quite 

pleased with the reply. “Well said!” he exclaimed, and went on to 

expound his own belief that stilling the flow of thought would be as 

difficult as stopping the Ganges with one’s bare hands: “Impossible it 

is to make thought and examination cease,” he declared. 

Nātaputta, however, had failed to catch Citta’s exact meaning. 

Citta now countered with a query: “What do you think is more 

excellent, venerable sir, belief or knowledge?” “Knowledge,” 

Nātaputta answered. Thereupon Citta explained that he himself had 

experienced all the jhānas, of which the last three are actually without 

thought and examination. Hence for him it was no longer a matter of 

belief but of knowledge from direct experience that the Buddha’s 

statement was correct. 

Thereupon, Nātaputta blamed him severely for the form of his first 

reply. Citta protested that first he had been praised for being a wise 

man, and now he was called a fool. Only one of the two opinions 

could be true, so what did Nātaputta really think of him? 

But Citta was not to receive an answer, for Nātaputta preferred 

to remain silent. This incident shows how even famous philosophers 

may fall into inconsistencies, especially when their pride is hurt, and 

Nātaputta claimed to be more than a mere philosopher. He had always 

failed to attain the higher jhānas, so he conveniently concluded that 

they are a myth. Now, when an entirely trustworthy man declared that 

he had actually attained to these jhānas, the baselessness of his own 

theory was proved, along with the inferiority of his own status. 

Nātaputta’s chagrin must have been increased by the fact that whereas 

he himself had been for so long a practitioner of extreme asceticism, 

Citta was still living the household life. It is scarcely to be wondered at 

that Nātaputta withdrew in confusion. 

The third personal encounter related is between Citta and the 

naked ascetic Kassapa (SN 41:9). This ascetic was an old friend of 

Citta’s family and so, when he visited his old home town for the first 

time after many years, he called on Citta. Citta asked him how long 

he had been leading the ascetic life. “Thirty years,” he was told. Citta 
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next inquired whether he had attained to superhuman states of bliss or 

supernormal insight. Kassapa answered, “No, I have just been going 

about naked, shaving my head, and dusting my seat.” That was his life. 

Now it was Kassapa’s turn to ask questions. How long had Citta 

been a lay follower of the Buddha? “Thirty years,” Citta replied. Had 

he attained to superhuman states? “Well,” Citta said, “I have certainly 

experienced the four jhānas, and should I die before the Blessed One, 

he would say of me that no fetter bound me any more to the sense-sphere 

world.” 

This, as Kassapa knew very well, meant that Citta was a non-

returner (anāgāmī), one who had attained to the third of the four 

stages of awakening. The ascetic, worn by painful austerities, was 

stunned by the idea that a layman could reach such a high attainment. 

Justly considering that since this was possible for a layman in the 

Buddha’s Dispensation, even more could be gained by a bhikkhu, he 

asked Citta to help him in taking the robe. He was duly admitted 

to the Sangha, and he attained arahantship shortly thereafter. 

Three other friends of Citta also became bhikkhus after 

discussions of that kind. They were Sudhamma, Godatta, and Isidatta, 

who, as related before, had been in correspondence with Citta. All 

three of them attained to ultimate emancipation, eaving Citta, the 

householder, behind. 

The last account we have of Citta relates the circumstances of his 

death (SN 41:10). When he fell ill devas appeared to him and urged him 

to set his heart upon becoming a world monarch in his next life.[4]
 No, 

Citta answered; he was aiming at something higher, more noble and 

peaceful than that. He was seeking the Unconditioned—Nibbāna. In 

recommending Citta to be a world monarch the devas must have been 

unaware of his attainment, which made it impossible for him to return 

to the human realm. He had already gone beyond the lure of sensual 

desire, which is the fetter binding beings to the human world. 

His relatives, unable to see the devas, imagined that Citta was 

in delirium. He reassured them, explaining that he was conversing 

with invisible beings. Then, at their devout request, he gave them his 

last advice and admonition. They were to repose trust in the Buddha and 
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his Dhamma always, and they were to remain unswervingly generous 

toward the holy Sangha. 

Thus this noble lay follower of the Buddha passed on to his 

successors the pattern of conduct which he himself had followed 

throughout his life with such brilliant success, one that had brought 

him to liberation from the miseries of the sensuous realm and within 

sight of the Deathless, the final end of suffering. 

 

Notes: 

1. Source: Vin. 2:15–18. 

2. Neḷaṅgo setapacchādo, ekāro vattatī ratho 

Anīghaṁ passa āyantaṁ chinnasotaṁ abandhanaṁ. 

The verse was spoken at Ud. 7:5 with reference to the Venerable 

Bhaddiya the Dwarf, an arahant with great psychic powers who was 

ugly and deformed. 

3. The Pali terms are: appamāṇā cetovimutti, ākiñcaññā cetovimutti, 

suññatā cetovimutti, and animittā cetovimutti. 

4. A world monarch (cakkavatti-rājā) is the ideal world ruler of 

Buddhist texts, who rules on the 

basis of righteousness. 


