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Cũng gọi là Y, duệ, ải, ý, ái, yên.
Chữ Tất đàm (ì), một trong 12 nguyên âm, một trong 50 chữ cái Tất đàm.
Kinh Phương quảng đại trang nghiêm quyển 4 (Đại 3, 559 hạ), nói: "Khi đọc
chữ Ế thì phát ra tất cả tiếng tật bệnh của thế gian".
Vì chữ Ế là vần đầu của chữ ìti trong tiếng Phạm, mà chữ "ìti" thì có nghĩa là
tật bệnh, tai họa, cho nên khi đọc chữ Ế là phát ra tiếng tật bệnh.
Còn kinh Đại bát Niết bàn quyển 8 (bản Bắc) thì cho rằng, chữ Ế có nghĩa là
tự tại (Phạm: ìsvara), ghen ghét (Phạm: ìrwya).
[X. phẩm Tự mẫu thứ 14 trong kinh Văn thù vấn]. (xt. Y).
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Ế ca nhạ ca la sát, Phạm: Ekajaỉà-rakwa.
Dịch ý: Nhất kế la sát (vị La sát tết một búi tóc trên đầu).
Vị Bồ tát được đặt ở đầu phía nam của Viện Tô tất địa trên mạn đồ la Thai
tạng giới thuộc Mật giáo.
Vị Bồ tát này dùng trí bất nhị hiện ra hình tướng phẫn nộ để hàng phục
phiền
não. Chân ngôn là: "Ế môn nhạ lâm hồng". Người trì tụng chân ngôn của vị
Bồ tát này, có thể phá trừ thiên ma, ác quỉ và tất cả tật bệnh, tai họa.

Kinh Nhất kế tôn đà la ni (Đại 20, 485 hạ), nói: "Bấy giờ, bồ tát Quán tự tại
(...) vào định Vô năng thắng, rồi từ trên đỉnh đầu hóa ra Ế ca nhạ tra la sát
vương".
(xt. Nhất Kế La Sát).
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Phạm: Ekàsanika. Pàli: Ekàsanikaíga.
Dịch ý: Nhất tọa thực, Nhất thực, Thụ nhất thực pháp.
Người tu hành mà ăn nhiều thì chướng ngại việc tu đạo, cho nên mỗi ngày
chỉ ăn một lần, gọi là Nhất tọa thực. Một trong 12 hạnh đầu đà.
[X. kinh Trung a hàm Q.50; Tứ phần luật sớ sức tông kí Q.5 phần đầu]. (xt.
Thập Nhị Đầu Đà Hạnh).
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Loài côn trùng ăn phân, như bọ hung.
Tuệ lâm âm nghĩa quyển 15 (Đại 54, 396 trung) giải thích: "Ế đồ ca là tên
côn trùng, loài này ăn phân, như bọ hung".
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Cũng gọi Ế hình dược.

Thuốc tàng hình, dùng thuốc này thoa lên mắt thì người khác không thấy
được mình.
Kinh Hoa nghiêm (bản 60 quyển) quyển 44 (Đại 9, 680 trung), nói: "Ví như
có người dùng Ế thân dược bôi lên mắt mình thì khi đi, đứng, ngồi, nằm
không ai thấy được, chỉ người ấy thấy rõ mà thôi. Như lai cũng lại như thế,
đã vĩnh viễn xa lìa thế gian, không ai thấy được, cũng như cảnh giới của Bồ
tát nhất thiết trí, hàng Thanh văn
không thể biết được".
Cũng kinh dẫn thượng quyển 59 còn nói: "Ví như có người dùng Ế thân
dược bôi lên mắt mình, du hành tự tại, không ai thấy được; Bồ tát ma ha tát
cũng lại như thế, đã được tâm Bồ đề, đầy đủ đại nguyện, du hành tự tại, vào
cảnh giới ma, mà tất cả chúng ma không thấy được".
[X. kinh Bất không quyên sách chú tâm; kinh Thánh Quán tự tại bồ tát bất
không vương bí mật tâm đà la ni; Long thụ bồ tát truyện; Hoa nghiêm kinh
sớ Q.55; Hoa nghiêm kinh tùy sớ diễn nghĩa sao Q.84; An lạc tập Q.thượng].

