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SA
.. Cũng gọi Tát, Táp, Tạt, Tam, Tham,
Tán.
Chỉ cho chữ (sa), 1 trong 42, 1 trong
50 chữ cái Tất đàm.
Mật giáo thường gọi chữ Sa là Đế ( ).
Nếu giải thích một cách nông cạn theo
tướng chữ thì Đế là xét kĩ, là chắc thật;
còn nếu giải thích một cách sâu xa theo
nghĩa chữ thì Đế là bất khả đắc. Vì thế,
phẩm Thích tự mẫu trong kinh Kim cương
đính gọi chữ Sa là tất cả pháp, tất cả đế
bất khả đắc. Kinh Văn thù vấn giải thích
Sa là tiếng hiện chứng Nhất thiết trí
(Phạm:
Sarvajĩànàbhisambodhana). Còn kinh
Đại bát niết bàn quyển 8 (bản Bắc) thì giải
thích Sa là nghĩa “vì chúng sinh mà diễn
nói chính pháp khiến cho tâm của chúng
vui mừng”.
[X. kinh Đại phẩm Bát nhã Q.5; phẩm
Cụ duyên kinh Đại nhật Q.2].
SA BÀ
.....
Phạm:Sahà.
Cũng gọi Sa ha, Sách ha.
Hán dịch: Nhẫn, Kham nhẫn, Năng
nhẫn, Nhẫn độ.
Chỉ
cho
thế
giới
Sa
bà
(Phạm:Sahàlokadhàtu),
tức là thế giới hiện thực do
đức Phật Thích ca mâu ni giáo hóa. Chúng
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sinh trong thế giới này làm 10 điều ác,
chịu đựng các phiền não mà không muốn
lìa bỏ, vì thế gọi là Nhẫn. Lại khi chư Phật,
Bồ tát làm việc lợi lạc ở thế gian này, các
Ngài phải chịu mọi thứ phiền não để biểu
thị lòng vô úy và từ bi của các Ngài, cũng
gọi là Nhẫn. Sa bà còn được dịch là Tạp
ác, Tạp hội, nghĩa là cõi Sa bà là chỗ Tam
ác, Ngũ thú tụ hội phức tạp.
Ngoài ra, danh từ Sa bà vốn chỉ cho
cõi Diêm phù đề, nơi cư trú của chúng
sinh, đời sau, Sa bà trở thành 1 thế giới
Tam thiên đại thiên do đức Phật Thích ca

mâu ni giáo hóa, cho nên gọi chung thế
giới có trăm ức núi Tu di là Sa bà.
[X. Pháp hoa văn cú Q.2, hạ; Pháp hoa
huyền tán Q.2; Đại đường tây vực kí Q.1].
SA BÀ BÀ
........
Pàli: Sahassàkkha.
Cũng gọi Bà bà, Bà sa bà, Bà sa thỏa.
Tên khác của trời Đế Thích, đứng đầu
cõi trời Đao lợi.
Trời Đế thích có rất nhiều tên, trong
đó, những tên thường thấy hơn thì có:
S SA BÀ BÀ
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Thích đề hoàn nhân, Kiếu thi ca, Nhân
đà la... mà tên nào cũng có nguyên do cả.
Cứ theo kinh Tạp a hàm quyển 40 thì
có vị tỉ khưu đã từng thỉnh vấn đức Phật
rằng: “Tại sao Thích đề hoàn nhân còn
có các tên gọi khác như: Phú lan đà la,
Ma già bà, Kiều thi ca, Thiên... ” Đức Phật
liền giải thích nguyên do các tên của trời
Đế thích, trong đó, về Sa bà bà, Phật nói
như sau: “Khi trời Đế thích còn làm người
ở thế gian, thường đem áo Bà sân tư
(Phạm:
Vàsava, cũng gọi áo Bà sân hòa) cúng
dường sa môn, bà la môn, nên có tên là
Sa bà bà”.
[X. Pháp uyển châu lâm Q.2]. (xt. Đế
Thích Thiên).
SA BÀ TỨC TỊCH QUANG
Thế giới Sa bà đầy dẫy gạch ngói gai
gốc này chính là cõi Tịch quang chân
thường cứu cánh.
Thể của cõi Tịch quang có đầy đủ 3
đức: Pháp thân, Bát nhã và Giải thoát. Nếu
nhìn bằng cái nhìn của chúng sinh đầy
nghiệp chướng, thì 3 đức trên đây trở
thành 3 đạo: Hoặc, Nghiệp và Khổ. Do
đó, tuy nói là Tịnh độTịch quang chân
thường cứu cánh, nhưng thể của nó không
phải tách rời thế giới Sa bà này mà tồn tại
riêng biệt, cho nên, nếu nhìn bằng con
mắt Phật thì thế giới Sa bà này chính là
Tịnh độTịch quang vậy.

SA CA BÀ LA SƠN
..............
Sa ca bà la, Phạm:Cakravàđa-parvata.
Cũng gọi Chướcca la sơn.
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Hán dịch: Thiết vi sơn.
Tên dãy núi ngoài cùng trong 8 dãy
núi bao quanh núi Tu di theo thế giới quan
của Phật giáo.
(xt. Thiết Vi Sơn).
SA CHỈ ĐA THÀNH
Sa chỉ đa, Phạm;Pàli: Sàketa.
Cũng gọi Sa chỉ thái thành, Bà sí đa
thành, Sa kê đa thành, Bà chỉ đa thành
(chữ Bà này do lầm từ chữ Sa mà ra).
Tên 1 đô thành ở phía nam thành Xá
vệ, trung Ấn độ, cách thành A du xà ở
phía nam nước Kiêu tát la bằng con sông.
Gần thành này có khu rừng An thiện,
đức Phật thường thuyết pháp ở đây. Về
phía nam thành có ngôigià lam to lớn, là
nơi A la hán Đề bà thiết ma soạn luận
Thức thân túc, cũng là nơi A la hán Cù
bà soạn luận Thánh giáo yếu thực và cũng
là nơi mà bồ tát Hộ pháp đã phản bác
học thuyết của các Luận sư Tiểu thừa. Đức
Phật từng giáo hóa ở đây trong 6 năm.
Vùng đất của thành này ngày xưa hiện
nay là vùng phụ cận thành phố Fyzabad
thuộc tiểu bang Liên hợp.
[X. kinh Trường a hàm Q.3; Cao tăng
Pháp hiển truyện; điều Tì sách ca quốc
trong Đại đường tây vực kí Q.5; Đại từ ân
tự tam tạng pháp sư truyện Q.3].
SA DI
.....
Phạm: Zràmaịesaka, Zràmaịera.
Pàli: Sàmaịera.
Cũng gọi: Thất la na noa.
Gọi đủ: Thất la ma noa lạc ca, Thất la
mạt ni la.
Hán dịch: Cầu tịch, Pháp công, Tức
ác, Tức từ, Cần sách.
13608
Chỉ cho người nam xuất gia trong tăng
đoàn của Phật giáo, tuổi từ 7 đến 19, đã
thụ 10 giới, chưa thụ giới Cụ túc, 1 trong
5 chúng, 1 trong 7 chúng.

Sa di hàm ý là tìm cầu sự vắng lặng
trong tâm hồn, chấm dứt các việc ác, tu
hành tất cả điều thiện.
SA DI
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Theo luật Ma ha tăng kì quyển 29, tùy
theo tuổi tác, Sa di được chia làm 3 loại:
1. Khu ô sa di: Khoảng từ 7 tuổi đến
13 tuổi,đã có thể xua đuổi được chim quạ
(khuô) trên sân khi phơi thóc gạo.
2. Ứng pháp sa di: Từ 14 tuổi đến 19
tuổi, đã có năng lực làm các việc nặng
nhọc, thị giả thầy, tham thiền, tụng kinh...
nghĩa làsa di đã có đủ khả năng tham dự
các sinh hoạt xuất gia hằng ngày.
3. Danh tự sa di: Người đã trên 20 tuổi
mà chưa thụ giới Cụ túc, thì vẫn là sa di.
Ba loạisa di trên đây gọi chung là Tam
sa di.
Trong tăng đoàn Phật giáo, vị sa di đầu
tiên là La hầu la. Đến đời sau, vị sa di thụ
trì giới, gọi là Pháp đồng sa di, người đã
cạo tóc mà chưa thụ giới thì gọi là Hình
đồng sa di. Ngoài ra, ở Nhật bản có loại
Tại gia sa di, tức là người xuất gia tu hành
mà có vợ con.
[X. luật Tứ phần Q.34; luật Ngũ phần
Q.17, luật Thập tụng Q.21; Thiện kiến
luật tì bà sa Q.16; Tứ phần luật hành sự
sao tư trì kí Q.hạ, phần 4; Câu xá luận
quang kí Q.14; Thích thị yếu lãm
Q.thượng; Huyền ứng âm nghĩa Q.23;
Phiên dịch danh nghĩa tập Q.3]. (xt. Thất
Chúng).
SA DI GIỚI
Cũng gọi Cần sách luật nghi.
Chỉ cho 10 giới của vịsa di thụ trì:
1. Không giết hại.
2. Không trộm cắp.
3. Không dâm dục.
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4. Không nói dối.
5. Không uống rượu.
6. Không ngồi giường cao.
7. Không đeo tràng hoa, bôi nước hoa

lên mình.
8. Không xem nghe múa hát.
9. Không cất giữ vàng bạc, vật quí báu.
10. Không ăn phi thời(không ăn quá
ngọ).
(xt. Giới, Sa Di).
SA DI HÁT THỰC
Gọi tắt: Sa hát.
Trong Thiền lâm, khi đại chúng thụ
trai, người đứng một bên trong Trai đường
hô hiệu lệnh mời đại chúng thụ trai, gọi là
Hát thực hành giả(người thỉnh trai); thông
thường 1 đồng tử chưa xuống tóc, thụ giới
(chú điệu)làm việc này.
Tại Nhật bản, vị sa di mặc áo hát thực
đặc biệt gọi là Sa hát.
[X.môn Chức vị trong Thiền lâm tượng
khí tiên).
SA DI NI
........
Phạm:Zràmaịerikà.
Pàli: Sàmaịerì.
Gọi đủ: Thất la ma noa lí ca.
Hán dịch: Cần sách nữ, Tức từ nữ.
Chỉ cho người nữ mới xuất gia thụ trì
10 giới, chưa thụ giới Cụ túc, 1 trong 5
chúng, 1 trong 7 chúng. Mười giới mà sa
di ni thụ trì cũng giống như 10 giới của
sa di.
Theo kiền độ Tỉ khưu ni trong luật Tứ
phần quyển 48, người nữ 18 tuổi chưa lập
gia đình mà đi xuất gia, thì thụ 10 giới sa
di
ni rồi, lại phải thụ Thức xoa ma na trong
2 năm, đủ 20 tuổi mới được thụ giới Tỉ
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khưu ni; nếu là thiếu phụ 10 tuổi từng đã
lấy chồng(Ấn độ có tục tảo hôn), thì cũng
phải thụ Thức xoa ma na trong 2 năm
mới được thụ giới Tỉ khưu ni.
[X. kinh Sa di ni giới; Đàm vô đức luật
bộ tạp yết ma; luận Câu xá Q.14; Câu xá
luận quang kí Q.14; Tứ phần tỉ khưu ni
sao Q.1; Tứ phần luật hành sự sao tư trì kí
SA DI NI
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Q.hạ, phần 4; Phiên dịch danh nghĩa tập
Q.3; Thích thị yếu lãm Q.thượng]. (xt.
Thức Xoa Ma Na, Sa Di).
SA DUY ĐỨC LỢI
I. Sa Duy Đức Lợi.
Phạm:Savitf.
Chỉ cho vị thần trong Phệ đà hiển hiện
công năng của mặt trời, hoặc chỉ cho mặt
trời, hàm ý là người cổ vũ, người sinh sản,
người sáng tạo.
Hình tượng của vị thần này là toàn
thân màu vàng ròng, ngồi xe màu vàng đi
khắp cõi trời và nhân gian, thường thức
tỉnh người ngủ say, ban đêm thì giúp người
vào giấc ngủ; đồng thời có năng lực làm
cho người sống mãi, nếu người chết thì
đưa linh hồn họ lên cõi trời. Vị thần này
rất được Bà la môn giáo sùng bái.
II. Sa Duy Đức Lợi.
Vốn là tên 1 bài tán ca ca tụng thần Sa
duy đức lợi trong kinh Phệ đà, thường gọi
là Già da đức lợi (Phạm:Gàyatrì). Về sau
trở thành tên của nữ thần; hoặc là vợ hay
con gái của Phạm thiên, hoặc là vợ của
thần lửa A kì ni. Cũng có thuyết cho là
thần độc lập. Thần này có 3 đầu, tay cầm
chuỗi tràng, phất trần và sách.
III. Sa Duy Đức Lợi.
Tên của Nữ chủ giác trong câu chuyện
“Saduyđứclợi” trong bộ Đại sử thi Ma
ha bà la đa (Phạm:Mahàbhàrata) của
Ấn độ.
SA ĐA BÀ HA VƯƠNG
Sa đa bà ha, Phạm:Sàtavàhana.
Cũng gọi Sa đa bà hán na vương.
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Hán dịch: Dẫn chính vương.
Vua nước Kiêu tát la thuộcNamẤn
độ, qui y ngài Long thụ, nổi tiếng là vị vua
có công chấn hưng Phật pháp.
Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển
10 thì vị vua này tin sâu Phật pháp, sùng
kính ngài Long thụ, từng cho đục núi Bạt
la mạt la kì li ở phía nam nước này để xây
dựng già lam. Vua từng thỉnh 1 nghìn vị
tăng lễ tụng, tuyên giảng các kinh Phương

đẳng Đại thừa, lưu truyền rộng rãi, làm
cho chính pháp được hồi phục. Ngài Long
thụ từng dùng thi kệ trình bày đại ý về
Thập thiện, Thất giác chi, Thập nhị nhân
duyên... để tặng vua.
Nam hải kí qui nội pháp truyện quyển
4 (Đại 54, 227 hạ) nói: “Bồ tát Long thụ
dùng thơ kệ thay cho kinh sách gọi là Tô
hiệt lí li khư, dịch là Mật hữu thư, gửi
cho Đại quốc vương, vị đàn việt ở phương
nam hiệu Sa đa bà hán na, tên là Thị
dần đắc ca”.
[X. kinh Đại phương đẳng vô tưởng Q.5;
Long thụ bồ tát truyện; Long thụ bồ tát
khuyến giới vương tụng; Long thụ bồ tát
khuyến giới chư vương yếu kệ].
SA ĐA CÁT LÍ
...........
Phạm:Zata-giri.
Cũng gọi Sa đa kì lí, Sa đa kì lê.
Một trong 8 vị Đại tướng Dược xoa,
quyến thuộc của trời Tì sa môn.
Trong Bí sao vấn đáp,Sa đa cát lí được
dịch là Chúng thính, trong kinh Khổng
tước (bản dịch đời Lương) được dịch là
Thất sơn chủ, còn ngài Nghĩa tịnh thì
dịch là Bình sơn. Trong Mạn đồ la do A
xà lê Thiện vô úy truyền, vị tôn này được
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anbài ở vị trí thứ tư, phía đông trời Tì sa
môn.
[X. Đại nhật kinh sớ Q.5].
SA ĐỘ
Phạm:Sàdhu.
Hán dịch: Thiện, Thiện tai.
SA ĐỘ
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Hay thay! Lành thay! Đây là lời cảm
thán khi 1 việc diễn ra phù hợp với ý mình
mong muốn. Đây cũng là từ được dùng để
hỏi đáp giữa Giới sư và Giới tử khi tác
pháp
thụ giới.
[X. Hữu bộ bách nhất yết ma Q.1; Nam
hải kí qui nội pháp truyện Q.1].

SA GIÀ ĐÀ
Phạm:Svàgata.
Pàli: Sàgata.
Cũng gọi Tu già đà.
Hán dịch: Thiện lai.
Một trong các vị đệ tử của đức Phật.
Lúc mới sinh ra, ngài có dung mạo rất dễ
thương, dáng vẻ trang nghiêm, thân phụ
của ngài trông thấy, trong lòng vui mừng
liền nói: “Thiện lai!”(Lành thay! Hãy lại
đây!), do đó mà ngài có tên là Thiện lai.
Sau, ngài chứng được quả Thanh văn,
có thần thông Hỏa giới.
[X. điều Ẩm tửu học xứ ghi trong Hữu
bộ tì nại da Q.42].
SA GIỚI
.....
Hàm ý là thế giới nhiều như cát sông
Hằng, tức chỉ cho thế giới Phật nhiều vô
lượng vô số.
Kinh Kim cương bát nhã (Đại 8, 751
trung) nói:“Thế giới Phật như số cát của
các sông Hằng, như thế có nhiều không?”
Trong kinh Phật cũng có câu kệ (Đại
47, 290 thượng): “Tâm bọc thái hư, lượng
trùm sa giới”.
[X. Chú Hoa nghiêm kinh đề pháp giới
quán môn tụng].
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SA HA
Phạm:Sahà.
I. Sa Ha.
Hán dịch: Kham nhẫn, Nhẫn độ.
Chỉ cho thế giới Sa bà.
Chúng sinh ở thế giới này cam lòng
chịu đựng tất cả những phiền não, khổ
lụy, chứ không muốn thoát ra, cho nên
gọi thế giới này là Sa ha.
(xt. Sa Bà).
II. Sa Ha.
Hán dịch: Sử lưu.
Tên một loại cỏ thuốc nói trong kinh
Đại bát niết bàn quyển 25 (bản Bắc). Loại
cỏ thuốc này mọc trên núi Tuyết, nếu
người
nào được trông thấy nó thì sẽ sống lâu vô
lượng và không có bệnh khổ.

[X. Tuệ lâm âm nghĩa Q.26].
SA KẾ
Sa là cỏ gấu; Kế là cả búi tóc. Nghĩa là
dùng cỏ gấu để kết thành búi tóc. Đây vốn
là phong tục tập quán của những người
nô bộc ở Ấn độ đời xưa.
Trong Mật giáo, Minh vương Bất động
là thị giả của Như lai, trụ trong tam muội
Nô bộc, nên tóc trên đầu kết thành 7 búi,
số 7 tượng trưng cho 7 phần Bồ đề, Sa kế
biểu thị thân phận 1 thị giả của Như lai.
Phần đuôi của Sa kế là 1 chùm tóc, rủ
xuống bên trái, biểu trưng lòng thương xót
các chúng sinh cực ác khổ não.
[X. kinh Để lí tam muội Q.thượng; Đại
nhật kinh sớ Q.5].
SA KIÊT LA LONG VƯƠNG
Phạm:Sàgara-nàgaràja.
Cũng gọi Sa già la long vương.
Vua rồng Sa kiệt la, 1 trong 8 Đại long
vương.
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Sa kiệt lan ghĩa là biển, vì vua rồng
này ở dưới biển nên có tên gọi là Sa kiệt
la. Cung điện của vua rồng ở dưới đáy biển
cả, mỗi bề rộng 8 vạn do tuần, 7 lớp tường
SA KIÊT LA LONG VƯƠNG
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S vách, 7
lớp lan can, 7
lớp lưới giăng, 7
lớp
hàng cây, chung quanh đều được trang sức
bằng 7 thứ báu, vô số các loài chim cùng
hót. Nhưng các rồng đều bị chim Kim sí
(cánh vàng) ăn thịt, chỉ có 16 vị Long
vương
như Long vương Sa kiệt la, Long vương
Nan đà... là may mắn thoát khỏi nạn này.
Long vương Sa kiệt la là vị thần làm ra
mưa, cho nên xưa nay thường được thờ
làm Bản tôn trong các pháp tu cầu mưa.
Vị Long vương này cũng là quyến thuộc
của bồ tát Thiên thủ Quan âm, là 1 trong
28 bộ chúng của Ngài.
Thân hình Long

vương này màu đỏ lợt,
tay trái cầm rồng đỏ, tay
phải cầm dao, dáng vẻ
đầy uy vũ. Vị Long
vương này có cô con gái
mới 8 tuổi mà trí tuệ rất
thông lợi, nhờ công đức
trì kinh Pháp hoa mà
được tức thân thành
Phật, hiện thân nam tử,
đầy đủ các hạnhBồ tát.
Các kinh như: Kinh Hải long vương,
kinh Phật vị Hải long vương thuyết pháp
ấn, kinh Phật vị Sa kiệt la Long vương sở
thuyết đại thừa... đều là những kinh đức
Phật nói cho vị Long vương này nghe.
[X. phẩm Long điểu trong kinh Trường
a hàm Q.19; kinh Khởi thế Q.5; Pháp hoa
văn cú Q.2, hạ; Hoa nghiêm kinh sớ Q.5].
SA LA BA (1259-1314)
Cao tăng Trung quốc, sống vào đầu
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đời Nguyên, tương truyền sư là người Hà
tây (có thuyết nói là người Tích ninh, Tây
vực).
Thuả nhỏ, sư theo ngài Bát tư ba (Tạng:
Fphags-pa), vị Đế sư (Quốc sư) đầu tiên
của triều Nguyên, xuất gia, tu tập pháp
Quán đính của các bộ và theo Thượng sư
Trước lật xích học ĐạiTiểu thừa. Sư lại
vâng mệnh Đế sư theo ngài Lật ôn bốc
thụ pháp Diệm mạn đức ca (Phạm:
Yamàntaka). Sư thông hiểu tiếng Tây tạng
và có thể thuyết giảng diệu pháp bằng
ngôn
ngữ này, sư cũng hiểu văn tự các nước
khác. Sau, sư được Đế sư triều Nguyên đời
thứ 5 đưa đến ra mắt NguyênThế tổ, vua
ban sắc cho sư dịch các kinh Hiển, Mật
chưa được truyền dịch ở Trung quốc và
đặc biệt ban cho sư hiệu “Đại Biện Quảng
Trí”.
Vua Thế tổ lo lắng về phong cách đồi
bại của giới tăng sĩ đương thời, nên ban
cho sư làm chức Thích giáo đô tổng thống
vùng GiangChiết để chỉnh đốn giới tăng
sĩ ở Giang nam. Sau khi sư đến, bắt đầu

giảm bớt phiền hà và an định chư tăng tại
các nơi GiangChiết, rồi sư quan tâm đến
các vùng Phúc kiến, Quảng đông, biết tình
trạng giáo đồ rất khổ vì sự nhũng nhiễu
của việc quan, nêntâu xin bãi bỏ các chức
quan cai quản chư tăng ở địa phương, rồi
sư lui về Lũng sơn ở Thiểm tây.
Tháng 10 niên hiệu Diên hựu năm đầu
(1314), sư ngồi thẳng nhìn Phật mà thị
tịch, thọ 56 tuổi.
Các kinh do sư dịch gồm có: Dược sư
lưu li quang vương thất Phật bản nguyện
công đức kinh niệm tụng nghi quĩ 2
quyển, Dược sư lưu li quang vương thất
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Phật bản nguyện công đức niệm tụng nghi
quỉ cúng dường pháp, kinh Hoại tướng
kim cương đà la ni, kinh Phật đính đại
bạch tản đà la ni, kinh Văn thù bồ tát tối
thắng chân thực danh nghĩa, luận
Chương sở tri 2quyển.
[X. Phật tổ lịch đại thông tải Q.36;
Đại minh cao tăng truyện Q.1; Thích thị
kêcổ lược tục tập Q.1; Bổ tục cao tăng
truyện Q.1; MôngTạng Phật giáo sử tập
thượng].
SA LA BA
Long vương Sa Kiệt La
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SA LA CA LÂN ĐỀ
..............
Phạm:Sàrasa kàraịđa.
Sa la, gọi đủ là Sa la sa.
Sa la sa và Ca lân đề là tên của 2 con
chim. Hai con chim này như cặp uyên
ương, thường quấn qúyt nhau như hình
với bóng. Phật dùng chim này ví dụ Bồ
tát tu hành 1 hạnh tức là tu hành tất cả
hạnh.
[X. kinh Đại bát niết bàn Q.3 (bản
Bắc)].
SA LA CẤP ĐA (?-?)
Phạm:Sàlagupta.
Hán dịch: Trinh cố.
Cao tăng Trung quốc, sống vào đời

Đường, người Huỳnh xuyên, đất Trịnh
(mạn tây huyện Trường cát, tỉnh Hà nam),
họ Mạnh.
Năm 14 tuổi, sư xuất gia ở chùa Đẳng
từ tại Phiếm thủy. Hai năm sau, sư đi tham
học khắp nơi, như đến An châu học kinh
Phương đẳng nơi Thiền sư Đại du, được
vài tuần thì diệu tướng hiện tiền, rồi sư
đến Tương châu theo ngài Thiện đạo học
kinh Di đà.
Sư suốt đời chuyên cần học tập không
mệt mỏi, thông hiểu 3 tạng. Sư từng đến
Ấn độ cầu pháp, sau 3 năm thì trở về
nước, tuyên dương Luật học, giáo hóa vô
số, nhưng chưa đầy 3 năm sư đã tịch
diệt.
[X. Đại đường tây vựccầu pháp cao
tăngtruyệnQ.hạ].
SA LA DI TỤ LẠC
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Sa la di, Phạm:Sàrathì.
Hán dịch: Điều ngự thành.
Tên một khu làng xóm ở Ấn độ vào
thời đức Phật còn tại thế. Đức Phật đã từng
đến làng này thuyết pháp, rồi tại đây Ngài
lại qua làng Lô hê đa kha tô nâu mà đến
bờ sông Hằng để tiếp tục cuộc hành trình
giáo hóa.
[X. kinh Phật bản hạnh tập Q.33].
SA LA HA (?-?)
........
Phạm:Saraha.
Hành giả đầu tiên của Kim cương thừa
ở Ấn độ, sống vào thếkỉ VII, người Lạp
cát nị (Phạm:Ràjĩì) thuộc miềnĐông Ấn
độ.
Tương truyền, thân phụ của sư thuộc
dòng Bà la môn, thân mẫu thuộc dòng
Noa cát nễ (Phạm:Đàkinì). Khi lớn khôn,
sư thông hiểu cả Bà la môn giáo và Phật
giáo, có lần sư hiện thần biến trước mặt
vua Lạp đặc nạp cáp lạp (Phạm:
Ratnaphala) và quan Tể tướng Bà la môn,
khiến họ kính tin và qui y Phật giáo. Sau
sư trông nom chùa Na lan đà và học Chân
ngôn thừa, tu hành Du già, thành tựu Đại

hành pháp (Phạm:Mahàmudrà). Sư là 1
trong các vị A xà lê đầu tiên đem phổ biến
hóa Đát đặc la thừa (Phạm:Tantra-yàna)
mà xưa nay vốn bí truyền và làm cho tông
thừa này được phổ cập. Bởi thế, chương
43 trong tác phẩm Ấn độ Phật giáo sử của
mình, ngài Đa la na tha (Phạm:
Tàranàtha, Tạng: Kun-dga# sĩiĩ-po)
đã xếp sư vào bậc nhất trong các A xà lê
tất địa. Sư là người đã giới thiệu Đát đặc la
căn bản và Đát đặc la Phật đính cái với
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mọi người.
Sư có trứ tác một số tán ca bằng tiếng
Bengal và nhiều tác phẩm khác.
Những tác phẩm chủ yếu của sư
gồm: Cát tường Phật đính cái Đát đặc la
nan ngữ thích cụ tuệ (Phạm:
Zrìbuddhakapàlatantrapaĩjikàjĩànavatì),
Cát tường Phật đính cái
SA LA DI TỤ LẠC
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St
hành
tựu
pháp
(Phạm:
Zrìbuddhakapàlasàdhana),
Nhất thiết bộ
đa cúng vật nghi quĩ (Phạm:Sarvabhùtabahvidhi),
Cát tường Phật đính cái mạn
đồ la nghi quĩ thứ đệ minh
(Phạm:Zrìbuddhakapàlamaịđalavidhi-kramapradyotana),
Đạo bả tạng ca (Phạm:
Dohà-kosa-gìti), Tam thế gian chinh
phục thế tự tại thành tựu pháp (Phạm:
Trailokya-vazaôkara-lokezvarasàdhana).
[X. An Introduction to Buddhist
Esoterism by Benoytosh Bhattacaryya; The
Life ofNàgàrjunafrom Tibetan and Chinese
Sources by M. Walleser].
SA LA HOA
I. Sa La Hoa.
Sa la, Phạm:Zàla.
Hoa của cây Sa la, màu vàng nhạt,
thuộc họ hoa Sơn trà. Quả của nó có thể

ăn được.
II. Sa La Hoa.
Hoa bằng giấy trắng bày cúng trước
khám thờ.
Khi đức Phật nhập Niết bàn, câySa la
song thụ biến thành màu trắng, người đời
sau căn cứ vào sự tích này mà làm hoa Sa
la bằng giấy trắng để dùng trong nghi thức
lễ tang.
SA LA SA ĐIỂU
...........
Sa la sa, Phạm:Sàrasa.
Tên một giống chim ở Ấn độ.
Theo Đại nhật kinh sớ quyển 3 thì hình
dáng chim này giống như chim uyên ương,
nhưng hơi lớn hơn, tiếng nó hót rất thanh
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nhã, ở Trung quốc không có loài chim
này, cho nên dịch ý là Nhạn. Tuệ lâm âm
nghĩa thì dịch là Cộng hành điểu hoặc
Bạch hạc.
SA LA THẤT PHẠT ĐỂ TIẾT
Phạm:Sarasvatì pùja.
Ngày lễ của Bà la môn giáo và của Ấn
độ giáo ở Ấn độ, được cử hành vào tháng
Ma khư hay tháng Tinh (Phạm: Màgha,
tương đương với tháng 1, tháng 2 Dương
lịch) theo lịch Ấn độ để kỉ niệm Sa la thất
phạt để (Phạm:Sarasvatì, Hán dịch: Biện
tài thiênnữ).
Vào dịp lễ này, chẳng những tượng của
Sa la thất phạt để, mà những công cụ có
liên quan đến việc mang lại tri thức như
bút, mực, giấy, sách vở... đều được tín đồ
sùng bái.
SA LA THỤ
Sa la, Phạm:Zàla.
Cũng gọi Tát la thụ, Tô liên thụ.
Hán dịch: Kiên cố, Cao viễn.
Tên khoa học: Shorea rohusta.
Tên một loại cây cao, thuộc họ hương
long não, mọc ở các vùng nhiệt đới như
Ấn độ, Tích lan...
Loại cây này thân cao khoảng 32m, lá
dài khoảng 16 đến 25 cm, rộng khoảng
10 đến 16 cm, hình bầu dục, đầu lá nhọn,
hoa nhỏ màu vàng lợt, gỗ rất cứng, có thể

dùng làm vật liệu kiến trúc, hạt có thể ép
lấy dầu. Theo truyền thuyết, cây Sa la là
cây đạo tràng của đức Phật Tì xá bà, 1
trong 7 đức Phật quá khứ.
Kinh Đại bản trong Trường a hàm
quyển 1 (Đại 1, 2 trung) nói: “Đức Phật Tì
xá bà ngồi dưới gốc cây Sa la, thành Tối
chính giác”.
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Rừng câySa la ở ngoài thành Câu thi
na yết la,Trung Ấn độ cũng là Thánh địa
nổi tiếng vì đó là nơi đức Phật Thích ca
Mâu ni nhập Niết bàn.
Theo sự ghi chép trong các kinh, khi
SA LA THỤ
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đức Thích tôn sắp nhập Niết bàn, ở bên
ngoài thành Câu thi na yết la thì 4 phía
giường Ngài nằm mỗi phía đều có 1 cây Sa
la, gồm 2 nhánh cùng gốc, vì đau buồn
thảm thương nên một nhánh mỗi bên của
cây Sa la biến thành màu trắng, cành lá,
hoa quả, vỏ cây đều nứt ra và rơi xuống
đất, dần dần khô héo, còn 1 nhánh thì
vẫn tươi, vì thế cây song thụ này cũng
được
gọi là Tứ khô tứ vinh thụ(cây 4 khô 4
tươi),
hoặc Phi khô phi vinh thụ(cây chẳng phải
khô, chẳng phải tươi). Do đó mà có các thí
dụ: Hai cây ở phía đông là “thường và vô
thường”, hai cây ở phía tây là “ngã và vô
ngã”, ở phía nam là “lạc và vô lạc” và ở
phía bắc là “tịnh và bất tịnh”. Lại vì rừng
cây Sa la khô héo có màu trắng như chim
hạc nên cũng gọi là Hạc lâm.
Theo Đại bát niết bàn kinh sớ quyển 1
thì Sa la song thụ, mỗi phía1 gốc2nhánh,
4 phía 4 gốc 8 nhánh, đều cao 5 trượng, 4
nhánh khô 4 nhánh tươi, gốc liền nhau,
cành hợp nhau, lá um tùm, hoa tròn như
bánh xe,
quả to bằng
cái bình, vị
ngọt như

mật, vì thế
xưa nay
rừng cây
này được
gọi là Song
thụ lâm,
Kiên cố
lâm, Kiên
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lâm.
[X. Hữu bộ tì nại da tạp sự Q.37; Đại
bát niết bàn kinh tập giải Q.2; Ma ha chỉ
quán Q.7, thượng].
SA LA THỤ VƯƠNG
Tên khác của Khai phu hoa vương Như
lai (Phạm:Saôkusumitaràja-tathàgata)
ngồi ở phía nam trong viện Trung đài
bát diệp của Mạn đồ la Thai tạng giới
Mật giáo.
Đức Như lai này muôn đức nở rộ, đều
đã đạt đến kim cương thực tế, cho nên
dùng hoa quả tốt tươi, cứng chắc, không
hư nát của cây Sa la (Phạm:Zala) để ví
dụ 2 đức của Ngài. Thân Ngài màu vàng
ròng, ca sa phủ kín 2 vai, bàn tay phải
ngửa hướng ra ngoài, các đầu ngón tay
rủ xuống, tay trái cầm góc áo ca sa để ở
bên rốn. Mật hiệu là Bình đẳng kim
cương.
[X. phẩm Cụ duyên kinh Đại nhật Q.1;
Đại nhật kinh sớ Q.4].
SA LA THỤ VƯƠNG PHẬT
Sa la thụ vương, Phạm:Zàlendraràja.
Cũng gọi: Sa la vương.
Hán dịch: Kiên cố, Tịch thắng.
Tên một đức Phật được nói trong kinh
Pháp hoa.
Cứ theo phẩm Diệu trang nghiêm vương
bồ tát bản sự trong kinh Pháp hoa quyển
7 thì trong đời quá khứ cách đây đã vô
lượngA tăng kì kiếp, có một vị vua tên là
Diệu trang nghiêm (Phạm:Zubha-vyùha)
lúc đầu tin thờ ngoại đạo, chấp trước pháp
Bà la môn. Nhưng Hoàng hậu và 2 vương
tử thì đều tin Phật pháp một cách thuần
thành. Do sự hướng dẫn của 2 vương tử,
dần dần nhà vua sinh lòng vui mừng tin
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nhận Phật pháp.
Sau, vàongày 2 vương tử xuất gia, nhà
vua đến chỗ đức Phật Vân lôi âm tú vương
hoa trí, đức Phật nói pháp cho vua nghe
và kí biệt rằng trong vị lai vua sẽ thành
Phật hiệu là Sa la thụ vương.
[X. Pháp hoa nghĩa kí Q.8; Pháp hoa
văn cú Q.10, hạ; Tuệ uyển âm nghĩa
Q.thượng].
SA LA THỤ VƯƠNG PHẬT
Cây Sa La
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S SA MA PHÊ ĐÀ
Phạm,Pàli: Sàma-veda.
Cũng gọi Tam ma phệ đà, Sa ma bệ
đà, Sa ma tì đà.
Hán dịch: Ca tụng minh luận,Tác minh
mĩ ngôn, Lễ nghi mĩ ngôn trí luận.
Một trong 4 bộ kinh Phệ đà của Ấn độ
đời xưa, liên quan đến ca vịnh và Toàn
luật (Phạm:Sàman), tức thu tập các bài
tán ca do những Ca vịnh tăng (Phạm:
Udgàtf) xướng đọc khi tế Tô ma, tức Phệ
đà dùng vào việc tế lễ.
Nội dung của bộ kinh Phệ đà này gồm
những điểm trọng yếu về pháp cúng tế Tô
ma được giảng thuyết cho Nguyệt thiên
nghe.
Kinh này có bản do 3 phái lưu truyền,
chia làm 2 quyển. Giống như các Phệ đà
khác, kinh này cũng được tập thành do
phần Ca tụng (Phạm:Saôhità, tức Bản
tập) và phần Tác pháp (Phạm:Bràhmaịa,
tức Phạm thư), tất cả gồm 1.810 bài tụng
(lược bỏ những bài trùng lắp thì còn 1.549
bài tụng), phần lớn do sửa đổi những bài
ca tụng trong kinh điển căn bản Lê câu
Phệ đà mà thành, còn những bài hoàn
toàn mới được thấy trong kinh này thì chỉ
có 70 bài tụng mà thôi.
(xt. Phệ Đà).
SA MÔN
Phạm: Zramaịa.
Pàli: Samaịa.
Hán âm: Thất la mạn noa, Xá ra ma

noa, Sất ma na noa, Sa ca mãn nang.
Cũng gọi: Sa môn na, Sa văn na, Tang
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môn.
Hán dịch: Cần lao, Công lao, Cù lao,
Cẩn khẩn, Tĩnh chí, Tịnh chí, Tức chỉ,
Tức tâm, Tức ác, Cần tức, Tu đạo, Bần
đạo, Phạp đạo.
Là từ ngữ chuyển âm của phương ngôn
Tây vực (tiếng Cưu tư:Samàne, tiếng Vu
điền:Samanà), chỉ chung những người xuất
gia, cạo bỏ râu tóc, ngăn dứt các điều ác,
siêng tu các việc thiện, điều phục thân tâm,
cầu mong đạt đến Niết bàn. Từ này dùng
chung cho cả nội đạo và ngoại đạo.
Cứ theo kinh Du hành trong Trường
a hàm quyển 3 và luận Đại tì bà sa quyển
66 thì Sa môn có thể được chia làm 4 loại
như sau:
1. Thắng đạo sa môn(cũng gọi hành
đạo thù thắng): Những bậc có khả năng tự
giác, như Phật, Độc giác...
2. Thị đạo sa môn (cũng gọi Thuyết đạo
sa môn): Chỉ cho người khéo giảng nói đạo
nghĩa, có khả năng thường theo Phật
chuyển đại pháp luân, như ngài Xá lợi
phất...
3. Mệnh đạo sa môn(cũng gọi Hoạt đạo
sa môn, Y đạo sinh hoạt): Chỉ cho những
người sống theo đạo pháp, học rộng nhớ
dai, đầy đủ giới cấm, truyền pháp thân tuệ
mệnh cho đời, tuy còn ở địa vị Hữu học,
nhưng đồng với địa vịvô học, như ngài A
nan...
4. Ô đạo sa môn(cũng gọi Hoại đạo sa
môn, Vi đạo tác uế): Chỉ cho những người
bề ngoài mang hình tướngsa môn nhưng
tâm thì tà vọng, dốitrá, làm những việc ô
uế, trộm cắp tài vật của người khác, bôi
nhọ đạo pháp, như tỉ khưu Mạc hát lạc
ca...
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Luận Du già sư địa quyển 29 cũng nêu
4 loại sa môn, cho rằng Thắng đạo sa môn
tức là “Chư thiện thệ”, Thuyết đạo sa môn
tức là “Thuyết chư chính pháp”, Hoạt đạo
sa môn tức là “Tu chư thiện pháp” và Hoại

đạo sa môn tức là “Hành chư tà hạnh”.
Ngoài ra, hội Phổ minh bồ tát trong
kinh Đại bảo tích quyển 112 cũng liệt kê
4 loại sa môn là: Hình phục sa môn, Uy
SA M Ô N
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nghi khi cuống sa môn, Tham cầu danh
văn sa môn và Thực hành sa môn.
Sa môn có 4 quả chứng đắc khác nhau,
gọi là Tứ sa môn quả, tức là: Quả Tu đà
hoàn(đoạn tam kết:Hữu thân kiến, Giới
cấm
thủ, Nghi),quả Tư đà hàm(đoạn tam kết
tham khuể si bớt dần), quả A na hàm(dứt
hết 5 phiền não ở cõi Dục là: Dục tham,sân
khuể,hữu thân kiến,giới cấm thủ vànghi),
quả A la hán(vĩnh viễn không còn tham
khuể
si và tất cả phiền não).
[X. kinh Tạp a hàm Q.29; kinh A tu la
trong Trung a hàm Q.8; kinh Đại thừa đại
tập địa tạng thập luân Q.5; kinh Phật nê
hoàn Q.thượng; kinh Phật bản hạnh tập
Q.39; kinh Đại bát niết bàn Q.34 (bản
Bắc); luật Thập tụng Q.6; Huyền ứng âm
nghĩa Q.6; Tuệ lâm âm nghĩa Q.26]. (xt.
Tứ Chủng Tăng, A Na Hàm, Tư Đà Hàm,
Tu Đà Hoàn).
SA MÔN BẤT KÍNH VƯƠNG GIẢ
LUẬN
Gọi tắt: Bất kính vương giả luận.
Tác phẩm, 1 quyển, do ngàiTuệ viễn
soạn vào đời Đông Tấn, được thu vào
Hoằng minh tập quyển 5 trong Đại chính
tạng tập 52.
Nội dung nói về lí do tại sao giới sa
môn không cần phải lễ kính hàng vương
hầu để bác lại thái độ hống hách, cửa
quyển
của giới quan lại đương thời buộc tăng sĩ
Phật giáo phải lễ lạy họ.
Trong phần Tự luận của sách này, tác
giả trình bày lí do soạn luận “Sa môn bất
kính vương giả”, kế đến là thiên thứ nhất
“Tại gia” và thiên thứ 2 “Xuất gia”, nói về
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bản chất của người xuất gia theo Phật giáo,
nhấn mạnh rằng sự sinh hoạt của người
xuất gia tất nhiên là siêu việt hơn sự sinh
hoạt của người thế tục. Thiên thứ 3 “Cầu
tông bất thuận hóa” cho rằng người cầu
Phật đạo không nên thuận theo thế tục,
mà phải sống khác với thế tục. Thiên thứ
4 “Thể cực bất kiêm ứng” cho rằng người
thể nhận được Phật pháp không nên tùy
thuận thế tục. Thiên thứ 5 “Hình tận thần
bất diệt” cho rằng nhục thể cuối cùng sẽ
chết, nhưng tinh thần thì vĩnh viễn không
diệt mất.
Đến đời Đường, ngài Ngạn tông căn
cứ vào luận này mà gom các luận “Bất
bái” đã có từ trước rồi biên tập thành bộ
“Tậpsa môn bất ưng bái tục đẳng sự” gồm
6 quyển.
[X. Lương cao tăng truyện Q.6; Lịch
đại tam bảo kỉ Q.7; Thích thị kê cổ lược
Q.2; Đường thư nghệ văn chí thứ 49].
SA MÔN QUẢ KINH
Bản kinh thứ 27 trong kinh Trường a
hàm, do các ngài Phật đà da xá và Trúc
Phật niệm cùng dịch vào năm Hoằng thủy
14 (412) đời Hậu Tần, được thu vào Đại
chính tạng tập 1.
Nội dung kinh này, nửa phần trước là
giới thiệu các học thuyết của Lục sư ngoại
đạo, so với các tư liệu trọng yếu liên quan
đến Lục sư ngoại đạo thì có thể nói kinh
này là đầy đủ nhất. Còn nửa phần sau
thì chỉ ra những tư tưởng trung tâm của
Phật giáo, đồng thời, nói rõ về quả báo
đời hiện tại và 3 học giới, định, tuệ của
sa môn.
Kinh này còn có 2 bản dịch khác sau
đây:
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1. Phật thuyết tịch chí quả kinh, do ngài
Trúc đàm vô lan dịch vào đời Đông Tấn,
được thu vào đại chính tạng tập 1.
2. Bản kinh thứ 7 trong kinh Tăng
nhất a hàm quyển 39, do ngài Tăng già đề
bà dịch vào đờiĐôngTấn, được thu vào
đại chính tạng tập 2.

Ngoài ra, kinh thứ 2 Sàmaĩĩa-phala
bằng tiếngPàlitrong Trường bộ thuộc
SA MÔN QUẢ KINH
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inh điển của Thượng tọa bộ phương Nam,
tương đương với kinh này.
[X. The Dìgha Nikàya vol.I (PTS:
London, 1889) by Rhys Davids and
J.E.Carpenter; Dialogues of the Buddha
Part I, 1913 by T.W.Rhys Davids].
SA THẠCH TẬP
Tác phẩm, 10 hoặc 12 quyển, do ngài
Vô trụ Nhất viên, vị tăng Nhật bản soạn
từ năm Hoằng an thứ 2 đến năm Hoằng
an thứ 6 (1279-1283).
Sa thạch hàm ý là đãi cát tìm vàng,
chọn đá mài ngọc. Sách này thu chép tất
cả 149 mẩu chuyện lạ về Phật giáo của
Nhật bản. Bằng những ngôn từ bình dị,
tác giả đã trình bày những mẩu chuyện
mà người thế tục thường bàn để đưa người
ta vào Phật đạo mà nhận chân được sự
cao quí của chính pháp, hệt như đãi cát
được vàng, mài đá thành ngọc vậy. Vì thế
tác giả đã đặt tên cho tập sách của mình
là Sa thạch.
Là 1 vị Thiền tăng thuộc tông Lâm tế,
nhưng tác giả thông hiểu tất cả tông phái
Phật giáo, cũng như Thần đạo, Nho gia.
Tuy vậy, sư không hề có thái độ thiên về
1 tông phái nào để bài xích hay bênh vực
các tông phái khác. Đối với lịch sử tư
tưởng của Phật giáo Nhật bản, tác phẩm
này có ý nghĩa rất trọng đại.
SA THẢI
.....
Nguyên nghĩa là gạn bỏ (thải) cát (sa)
bị lẫn ở trong gạo ra. Từ đó chuyển dụng
để chi cho ý nghĩa phân biệt thiện ác, tốt
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xấu, phải trái để loại bỏ những điều ác,
xấu, trái mà giữ lại những cái thiện, tốt,
phải. Hoặc dùng với nghĩa khai trừ 1 người
xấu xa ra khỏi 1 đoàn thể, tổ chức nào đó.
(xt. Sa Thải Tăng Ni).

SA THẢI TĂNG NI
...........
Sa thải có nghĩa là đãi lọc, gạnlọc. Sa
thải tăng ni nghĩa là bắt buộc 1 số tăng ni
hoàn tục để chỉnh đốn lại tổ chứctăngni
trong giáo đoàn.
Tại Trung quốc, vào thời NgụyTấn
Nam Bắc Triều để hạn chế giới tu sĩ, triều
đình đã nhiều lần sa thải tăng ni. Truyện
ngài Tăng lãng trong Lương cao tăng
truyện quyển 5 (Đại 50, 354 trung) ghi:
“Sau, vua Phù kiên sa thải chúng tăng, có
hạ lệnh riêng rằng: Pháp sư Tăng lãng là
người có giới đức trong sạch như băng
tuyết, học trò thanh tú, riêng núi Côn lôn
không nằm trong trường hợp này”.
Phật tổ thống kỉ quyển 36 (Đại 49,
341 hạ) cũng ghi: “Năm Long an thứ 2
(398) đời vua An đế nhà Đông Tấn, Hoàn
huyền giữ chức Phụ chính, khuyên vua
sa thải tăng ni, lệnh rằng: Những tăng ni
nào có khả năng soạn thuật kinh sớ, diễn
nói nghĩa lí, luật hạnh tu chính thì đều
được tiếp tục tu tập, ngoài ra đều phải
hoàn tục, chỉ có Lô sơn là nơi các vị có
đạo đức cư trú, không bị chi phối bởi lệnh
này”.
Ngoài ra, vào năm Nguyên gia 12 (435)
đời Tống văn đế, theo lời tâu của Doãn
tiêu mô ở Đơn dương, vua hạ chiếu hạn
chế việc đúc tượng đồng và kiến tạo chùa
tháp, tinh xá, đồng thời sa thải mấy trăm
tăng ni. Năm Đại minh thứ 2 (458) đời
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Hiếu vũ đế, do đạo nhân Đàm tiêu và
người Khương mưu phản, vua hạ lệnh sa
thải tăng ni và đạo sĩ. Thời Tiền Phế đế
(464-465) có xẩy ra việc đuổi tăng phá
chùa,
thờiTề vũ đế (482-493), vua từng sai Tăng
chính Pháp hiến và Huyền sướng đến Tam
ngô sa thải tăng ni.
[X. Lương cao tăng truyện Q.8, 13; Nam
tề thư bản kỉ].
SA THẢI
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SA THẤT NI HÀ
... ... ... ..
Sa thất ni, Phạm: Sarpinì; Pàli:
Sappinì.
Tên con sông nằm ở vùng phụ cận
thành Vương xá (Pàli: Ràjagaha), Trung
Ấn độ đời xưa; bên bờ sông này có vườn
tăng Du hành, các vị tăng du hành nổitiếng
như An nạp ba lạp (Pàli: Annabhàra),
Uy lạp đạt lạp (Pàli:Varadhara), Tắc khắc
lỗ đạt y (Pàli: Sakulùdàyì)... đềuđãở trong
vườn này.
Theo tăng chi bộ kinh 3.46 thì Xá la
bộ (Pàli:Sarabhù) là người ra khỏi giáo
đoàn của đức Thích tôn đến ở vườn tăng
Du hành, từng khoe khoang rằng mình
đã hiểu biết hết Phật pháp, cho nên thoát
thai từ pháp luật của Phật mà ra. Về sau,
đức Thích tôn đến vườn tăng này hỏi thăm
Xá la bộ, 3 lần nói pháp cho Xá la bộ
nghe.
[X. Tăng chi bộ kinh 4.30].
SA TÌ CA LA
Phạm:Kapila.
Cũng gọi Kiếp tì la.
Hán dịch: Hoàng phát, Kim đầu, Qui
chủng.
Tên một vị tiên đời xưa ở Ấn độ, là Tổ
của học phái Số luận. Vì râu tóc mặt mày
của vị tiên này đều có màu vàng đỏ nên
được gọi là Hoàng xích sắc tiên nhân.
[X. Thành duy thức luận thuật kí Q.1;
Huyền ứng âm nghĩa Q.23].
SA TÌ ĐÁT LA
Phạm:Zakuntalà.
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Gọi đủ:Abhijĩànazakuntalam.
Tên một hí khúc của Ấn độ cổ đại,
gồm 7 màn, do nhà Đại văn hào Gia lí đà
sa (Phạm:Kàlidàsa) soạn vào khoảng thế
kỉ V. Đây là tác phẩm văn học bằng tiếng
Phạm cổ điển kiệt xuất nhất.
Năm 1789, Sir William Jones giới thiệu
tác phẩm này đến châu Âu, gây chấn động
trong giới trí thức châu Âu, văn hào
Kàlidàsatừ đó bèn được tặng cho mĩ danh

làShakespeare của Ấn độ.
Nội dung của hí khúc này đại khái như
sau: Một hôm, quốc vương Đỗ sử dương
đa vào săn bắn trong rừng sâu, tình cờ
gặp cô con gái nuôi của ẩn sĩ Cam hoa là
Sa tì đát la. Không bao lâu, nhà vua vì
rung động trước sắc đẹp và tình yêu của
Sa tì đát la nên trao nhẫn đính hôn, nhưng
do vận mệnh ngang trái dẫn đến bi kịch.
Về sau, nhà vua thấy lại chiếc nhẫn, như
vừa tỉnh mộng, hiểu rõ việc sai lầm ngày
trước, do đó, 2 người lại được sum hợp và
kết thúc bằng kịch vui.
Câu chuyện này có lẽ đã thoát thai từ
Sử thiMahàbhàrata(cũng gọi là Đại
chiến thi) vàPadmapuràịacủa Ấn độ,
do đó, có thể nói, hí khúcZakuntala đã
lấy cảm hứng từ 2 tác phẩm văn học cổ
trên đây, rồi dùng thể văn mới, cấu tưởng
mới, sáng tác theo lối mới mà thành 1 tác
phẩm văn học lớn. Cho đến nay, hí khúc
này được dịch ra nhiều thứ tiếng. Riêng
tại Trung quốc, trước sau đã có Sa côn đa
la dođại sư Mạn thù dịch; Sa cung đạt la
của Lư tiên và Sa côn đát la của Mi văn
khai.
SA UYỂN
Emanuel Edouard Chavannes, 1865-1918
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Học giả Đông phương học người Pháp.
Năm 1889, ông ở Công sứ quán Pháp
tại Bắc kinh, Trung quốc, chuyên nghiên
cứu về học thuật. Sau, ông trở về Pháp.
Năm 1893, ông làm Giáo sư Đại học công
lập Pháp quốc, năm 1902 được suy cử làm
SA UYỂN
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S hội viên viện Học sĩ. Từ năm 1903 về
sau,
ông tự lực biên tập tạp chí Đông phương
học nghệ Thông báo (Toung pao). Khoảng
năm 1895 đến năm 1905, ông ấn hành
“Sử kí dịch chú” (Les Mémoires
Historiques
de Se-ma-Ta’ien), 5 quyển.
Năm 1907, ông lại đến Trung quốc

nghiên cứu các bài minh khắc trên các
bia, rồi xuất bản Mission Archéologique
dans la Chine Setentrionale, tome 5, 19091915, Le T’ai Chan, 1910, Documents
Chinois Découvert par Aurel Stien dans
les Sables Turkestan Oriental, 1913...
Ông có trình độ Phật học rất sâu, trong
thiên Phật tượng điêu khắc trong Mission
Archéologique dans la Chine Setentrionale
bộ thứ 2 nói trên, ngoài việc thu chép các
đồ bản giải thích về các hang động Vân
cương, Long môn, chùa Thạch quật ở
huyện Củng, núi Thiên quật..., ông còn
dịch ra tiếng Pháp tác phẩm: Đại đường
Tây vực cầu pháp cao tăng truyện
(Mémoires sur les Religieux éminents qui
allérent chercher la Loi dans les Pays
d’Occident, 1849) và dịch chung với ông
S. Lévis tác phẩm Nhập trúc kí của ngài
Ngộ không (Voyages des pélerines
Bouddhistes, L’Itinéraire d’Ou-kong,
1895); ông dịch ra tiếng Pháp qua bản dịch
tiếng Anh của S.Beal tác phẩm Tống văn
sứ Tây vực kí (Voyages de Song Yun dans
l’UdyànaetleGandhàra, 1903), tác phẩm
Ngũ bách thí dụ soạn tập (Cinq cent
contes et apologues extraits duTripiỉaka
chinois, 1910-1911). Dịch chung với ông
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S.Lévis tác phẩm: Hộ pháp thập lục La
hán (Les Seize Arhats Protecteurs de la
Loi, 1916)...
Về Ma ni giáo thì ông có soạn chung
với ông P. Pelliot tác phẩm: Trung quốc
phát hiện Ma ni giáo di văn khảo thích
(Traité Manichéenne Retrouvé en Chine,
1913).
[X. Âu mĩ Phật giáo; Sử tịch giải đề;
T’oung Pao, 1918].
SA XA QUỐC
Cũng gọi Cứ sa quốc.
Tên một vương quốc xưa ở Tây vực,
nay là huyện Sa xa, tỉnh Tân cương, nằm
ở thượng lưu sông Tháp lí mộc, thủ đô là
Diệp nhĩ khương; phía nam giáp Ấn độ,
phía tây giáp Afghanistan. Đây là điểm
giao

thông quan trọng ở biên giới, việc thông
thương rất thịnh.
Vào thời Bắc Ngụy, nước này được gọi
là nườc Cừ sa. Ngài Huyền trang đời
Đường
gọi nửa phần phía nam của nước này là
Chước cú ca. Đại đường tây vực kí quyển
12 (Đại 51, 943 thượng) nói: “Trong nước
này có số bộ kinh điển Đại thừa rất nhiều,
đến đâu cũng thấy Phật pháp hưng thịnh,
10 vạn bài tụng làm thành bộ, gồm có
10 số.”
Ngoài ra, Lương cao tăng truyện quyển
2 cho biết, ngài Cưu ma la thập từng cùng
với thân mẫu ngài đi qua nước Sa lặc theo
Vương tử Sa xa nghiên cứu Phật giáo Đại
thừa.
[X. Hán thư Tây vực truyện; Ngụy thư
Tây vực truyện].
SẠ DUNG (?-195)
.....
Cư sĩ Phật giáo Trung quốc, sống vào
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cuối đời Đông hán, người Đơn dương (An
huy), tự Vĩ minh.
Khi loạn Hoàng cân nổi lên, ông kêu
gọi nhiều người đi theo quan Thứ sử Từ
châu là Đào khiêm. Khiêm rất quí trọng
và cho ông làm quan coi việc vận chuyển
lương thực ở 3 quận Quảng lăng, Hạ bì và
Bành thành, đồng thời, làm tướng trấn
giữ Hạ Bì.
Cứ theo Ngô chí trong Tam quốc chí
SẠ DUNG
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quyển 4 thì Sạ dung rất kính tin Phật giáo,
ông xây cất 1 ngôi chùa rất lớn, đúc tượng
Phật bằng đồng mạ vàng, mặc áo gấm,
hàng ngày ông tụng kinh. Mỗi lần Phật
đản, ông làm lễ tắm Phật và đem thức ăn
cho những người nghèo đói. Dân gian đời
Hán xây chùa thờ Phật, làm các việc Phật,
tụng kinh lễ bái, bắt đầu từ đó. Lại do việc
Sạ dung tụ tập dân chúng đọc tụng kinh
Phật mà người ta biết chắc là thời bấy giờ

đã có kinh điển Phật giáo được dịch ra
chữ Hán. Qua các sinh hoạt tin ngưỡng
này, ta cũng có thể thấy được tình hình
Phật giáo ở Từ châu vào những năm cuối
đời Linh đế và thời Hiến đế (190) nhà
Hậu Hán.
[X. Phật tổ thống kỉ Q.35; Hậu Hán
thư Q.103].
SÁC TÀNG
Trứng chim. Từ ngữ này được dùng để
ví dụ con người bị phiền não vô minh trói
buộc, che lấp, giống như con chim con bị
bọc trong lớp vỏ trứng(Sác tàng: Bị giấu
trong trứng) vậy.
Kinh Thắng man (Đại 12, 221 trung)
nói: “Chân lí này Như lai Ứng chính đẳng
giác đã chứng biết, vì muốn mở toang màn
vô minh sác tàng cho thế gian, nên mới
thị hiện diễn nói chính pháp”.
SÁC TẬP LỰC
Cũng gọi Quán tập lực,Tập lực.
Sác nghĩa là luôn luôn, nhiều lần; Tập
nghĩa là tập quen, luôn luôn tập quen, gọi
làSác tập. Lực là sức, cái sức do tập quen
nhiều lần mà thành, gọi là Sác tập lực.
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Luận Đại thừa a tì đạt ma tạp tập quyển
13 (Đại 31, 755 trung) nói: “Phiền não sinh
khởi là do quán tập lực, Thánh đạo hiện
tiền thì phiền não tự dứt”.
[X. kinh Đại thừa nhập lăng già Q.2;
luận Câu xá Q.29;luận Thành duy thức
Q.2].
SÁCH
.. Phạm:Pàza.
Hán âm: Bá xả, Bá xa.
Cũng gọi: Tác, Bảo tác, Kim cương tác.
Sơi dây thừng se bằng những sợi chỉ 5
màu, một đầu đểcái vòng, đầu kia thêm
nửa cây chày 1 chẽ.
Sách vốn là chiến cụ hoặc đồ dùng
săn bắn. Nhưng trong Mật giáo, nó được
dùng để tượng trưng cho phương tiện Tứ
nhiếp, trói buộc những chúng sinh cứng
đầu khó giáo hóa và hàng phục 4 thứ
ma. Nó tương ứng với sự nội chứng của
bồ tát Kim cương sách thuộc Kim cương

giới. Nó cũng là vật cầm tay của các vị bồ
tát Bất không quyên sách và Thiên thủ
Quán âm.
[X. phẩm Cụ duyênkinh Đại nhật, kinh
Bất không quyên sách Q.9; Tuệ lâm âm
nghĩa Q.61].
SÁCH BỒ TÁT
Gọi đủ: Kim cương sách bồ tát (Phạm:
Vajra-pàza#).
Cũng gọi: Tác bồ tát, Kim cương tác
bồ tát.
Vị Bồ tát ngồi ở gần cửa phía nam,
hàng thứ nhất trong Mạn đồ la Kim cương
giới, 1 trong Tứ nhiếp, 1 trong 37 vị tôn
của Kim cương giới Mật giáo, mật hiệu là
Đẳng dẫn kim cương, Từ dẫn kim cương.
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Vị Bồ tát này dùng tâm từ bi bình đẳng
dắt dẫn chúng sinh tiến vào Phật đạo, đồng
thời, cũng là vị tôn dùng tâm bồ đề thiền
định dẫn nhiếp chư Phật vào đạo tràng.
Nếu phối hợp với Tứ nhiếp sự của Hiển
giáo thì vị tôn này là nội chứng Ái ngữ.
SÁCH BỒ TÁT
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Trong hội Thành thân, hình tượng vị tôn
này màu vàng lợt, tay trái
nắm co lại, để ở chỗ thắt lưng, tay phải
cầm sợi dây rắn.
Trong hội Vi tế, hội Hàng ma thì tay phải
vị tôn này cầm vòng dây.
Trong hội Cúng dường, vị này ngồi ngay
thẳng trên hoa sen, 2 tay
cầm sợi dây. Chủng tử là (hùô) biểu thị ý
nghĩa đem tất cả pháp duyên sinh nhập
vào Bồ đề tự chứng đại không.
[X. kinh Kim cương đính Q.2; kinh Giáo
vương Q.2; Liên hoa bộ tâm quĩ].
SÁCH DẪN
Đem nội dung của các kinh luận biên
thành mục lục để dễ kiểm tra, như Đại trí
độ luận loạitụ tiêu mục, Tông kính lục
yếu nghĩa điều mục, Pháp hoa huyền luận
tiêu mục v.v... tức đem những mục trọng
yếu nêu ở trên sách.

SÁCH DỤC VẤN HÒA
Tiếng dùng trong giới luật.
Khi đại chúng trong tùng lâm sắp nhóm
họp, nếu 1 vị tỉ khưu nào đó có việc gấp,
cần phải vắng mặt trong cuộc họp để giải
quyết công việc, thì gọilà “Dục pháp”(pháp
mong cầu, ở đây nghĩa là mong cầu được
vắng
mặt). Vị tỉ khưu “muốn được vắng mặt” ấy
phải đem “Dục pháp”truyền đạt cho vị tỉ
khưu
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sẽ có mặt trong cuộc họp, gọi là “Dữ
dục”(giao
Dục pháp cho). Vị tỉ khưu tiếp nhận “Dữ
dục” gọi là “Thụ dục”(người nhận Dục
pháp).
Đến khi đại chúng nhóm họp, vị chủ
tọa trước tiên phải hỏi:
-Hữu thụDục giả phủ(Có ai nhận Dục
pháp không)? Gọi là “Sách dục”.
Lúc đó, người thụ dục đáp:
-Mỗ dữ dục ư ngã(Vị tỉ khưu tên là... có
nhờ tôi).
Như vậy là biết đã có pháp “sách dục”,
không có ai phá hòa hợp tăng.
Bấy giờ, vị Chủ tọa lại hỏi:
-Nhất đồng hòa phủ(Tất cả hòa hợp
không)? Đây gọi là “Vấn hòa”.
Hai pháp “Sách dục và Vấn hòa” phải
được thực hành ngay từ lúc đầu của tất cả
các loại yết ma.
Nói một cách nôm na và vắn tắt cho
dễ hiểu là: Theo luật của tăng, khi đại
chúng hội họp, tất cả đều phải có mặt.
Nhưng nếu vì 1 lí do đặc biệt nào đó, như
bệnh nặng chẳng hạn, mà người ấy phải
vắng mặt, không dự họp được, thì phải
nhờ người khác đưa lí do vắng mặt của
mình ra trình bày trước cuộc họp, mong
được sự đồng ý chấp thuận để tránh việc
phá hòa hợp của chúng tăng.
[X. Tứ phần luật san phồn bổ khuyết
hành sự sao Q.thượng, phần 3].
SÁCH ĐÁ
Phạm:Sattva.
Pàli:Satta.

Cũng gọi Tát đóa.
Hán dịch: Hữu tình, hàm thức, dũng
mãnh.
Chỉ cho hữu tình dũng mãnh, tinh tiến,
kiên trì, nhẫn nại và vui với việc tu hành.
13650
[X. luận Phật tính Q.2; luận Đại trí độ
Q.31]. (xt. Tát Đóa).
SÁCH HA
.....
Phạm:Sahà.
Hán dịch: Kham nhẫn, Nhẫn độ.
SÁCH HA
Bồ Tát Kim Cương Sách
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Chỉ cho cõi nhân gian này, là thế giới
do đức Thế tôn giáo hóa. Chúng sinh ở
thế giới này thường làm 10 điều ác, nhẫn
chịu các phiền não, vì thế gọi là Sách ha.
Từ đời Tùy trở về trước, Sách ha được
dịch là Sa bà, Tạp hội.
SÁCH PHÁT A XÀ LÊ
Cũng gọi Sách phát sư.
Vị giới sư khích lệ sa di khi sa di thụ
giới Cụ túc, 1 trong Thập sư.
Hoằng giới pháp nghi quyển thượng
(Vạn tục 106, 498 hạ) nói: “Hai vị Dẫn
thỉnh đến liêu Thập sư, thỉnh Sách phát
sư”.
SÁCH THOẠI
Cũng gọi Sách ngữ, Điếu ngữ, Điếu
thoại.
Trong Thiền lâm, khi thướng đường
thuyết pháp, trước hết, bậc thầy nói pháp
ngữ, nếu người học có điều gì nghi ngờ thì
hỏi, bậc thầy nhờ đó mà giải quyết mối
ngờ của người học, đồng thời nhân đó mà
thử nghiệm chỗ hiểu biết của người học,
giống như người câu cá thả câu tìm cá.
Nhưng theo môn Thùy thuyết trong Thiền
lâm tượng khí tiên thì người họcthời xưa,
khi thướng đường thuyết pháp, nếu có điều
ngờ không giải quyết được thì đứng ra thưa
hỏi, gọi là Sách thoại: Sách ngữ đời sau đã
khác với ý của người xưa.

Lại cứ theo Thiền lâm bảo huấn quyển
3 thì Hòa thượng Vạn am Nhan nói (Đại
48, 1003 trung): “Người xưa thướng
đường,
trước nêu cương yếu của đại pháp để thẩm
vấn đại chúng, người học đứng ra thưa
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hỏi, nhờ đó mà vấn đề được sáng tỏ. Người
đời nay thì hư cấu ra 4 câu thơ lạc vận
để làm Điếu thoại, rồi 1 người thình lình
ra trước chúng, cao giọng ngâm 1 bài thơ
xưa, gọi nhau om sòm, rất thô tục! Thật
đáng buồn, đáng đau xót!” Qua đây, ta
thấy diễn biến của đời sau lại càng phức
tạp.
[X.điếu Tứ tiết bỉnh phất trong Sắc tu
Bách trượng thanh qui Q.7].
SÁCH TỬ BẢN
........
Bản sáchđóng, 1 trong các hình thức
đóng sách ở Trung quốc thịnh hành vào
đời Tống, những bản kinh Phật đào được
ở Đôn hoàng hầu hết là loại Sách tử
bản.
Sách tử bản là hình thức bản sách thuộc
thể bút kí, phần lớn là lấy 1 tờ giấy gấp
làm đôi rồi dùng hồ dán từng tờ dính lại,
hoặc dùng sợi dây nhỏ khâu gáy đóng
thành sách. Có 2 loại: Hồ điệp trang và
Đại trang. Hồ điệp trang giống như cách
đóng sách ở phương Tây hiện nay, tức là
hình thức gấp đôi tờ giấy giống như 2 cánh
bướm (Hồ điệp) và khâu lại ở chỗ nếp gấp
giấy. Một tờ gấy như thế có 4 mặt chữ.
Nhưng Hồ điệp trang của Trung quốc ngày
xưa thường dán dính ở chỗ mở tờ giấy,
làm thành 1 tờ giấy 2 mặt chữ. Còn Đại
trang chính là tương phản với Hồ điệp
trang, chỗ đóng ở nơi mở ra của tờ giấy
gấp đôi, hình cái túi (đại) có 2 mặt chữ.
Sách đóng bằng chỉ phần nhiều theo cách
đóng này.
Ngoài ra, Sách tử bản cũng từ Trung
quốc truyền đến vùng Trung á, như ở
các nơi Đôn hoàng, Cao xương, Hắc thủy
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thành... đều có đào được các bản kinh

Phật thuộc loại Sách tử bản, ngoài phần
lớn kinh điển bằng chữ Hán ra, còn có
các kinh điển bằng các thứ tiếng Tây tạng,
Hồi hột, Tây hạ... Chiều hướng viết của
các Sách tử bản không giống nhau vì văn
tự các nơi có khác nhau, như chữ Hán
và chữ Tây hạ đều viết thẳng theo hàng
SÁCH TỬ BẢN
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S dọc từ trên xuống dưới và từ phải sang
trái.
Chữ Hồi hột thì có 2 cách: Viết thẳng dọc
xuống và viết ngang. Cách viết thẳng
dọc là từ trái sang phải, cách viết ngang là
từ
phải sang trái. Còn chữ Tây tạng thì viết
ngang từ trái sang phải.
(xt. Triệp Bản).
SAI BIÊT
.....
I. Sai Biệt.
Phạm:Vizewa.
Đối lại: Bình đẳng.
Chỉ cho tính chất riêng biệt của mọi vật.
Phẩm Pháp thân trong kinh Nhập lăng
già quyển 7 (Đại 16, 550 trung) nói: “Đại
tuệ! Giữa pháp thân Như lai và 5 ấm khác
nhau thì có 2 pháp, thể tướng không đồng,
như 2 cái sừng của con bò, tuy giống nhau
nhưng lại thấy có thể riêng, dài ngắn khác
nhau. Đại tuệ! Như vậy, đáng lẽ tất cả
các pháp không khác nhau mà lại có
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khác nhau, như cái sừng bên trái của con
bò khác với sừng bênphải, sừng bên phải
khác với sừng bên trái. Các pháp cũng như
thế”.
[X.hội Thụ huyễn sư Bạt đà la kí trong
kinh Đại bảo tích Q.85; luận Đại trí độ
Q.35, Khởi tín luận sớ Q.thượng].
II. Sai Biệt.
Phạm:Viziwỉa.
Chỉ cho điểm đặc biệt thù thắng và sai
khác của các pháp.
Luận Câu xá quyển 30 (Đại 29, 159
thượng) nói: “Tức sự chuyển biến này, vào

giờ phút cuối cùng, có công năng Vô gián
thù thắng sinh ra quả thù thắng hơn các
sự chuyển biến khác, cho nên gọi là Sai
biệt”.
Luận Thuận chính lí quyển 35 (Đại
29, 541 hạ) nói: “Tại sao gọi là chuyển
biến? Thế nào gọi là sai biệt? (...) Tức
trong
vô gián này, vào lúc sinh ra quả, có công
lực thù thắng hơn trước, nên gọi là Sai
biệt”.
[X. luận Hiển dương thánh giáo Q.11;
Phật địa kinh luận Q.6; Câu xá luận quang
kí Q.4, 30].
III.Sai Biệt.
Tiếng dùng trong Nhân minh. Có 2
nghĩa:
1. Chỉ cho danh từ sau(hậu trần)của
Tông (mệnh đề) trong luận thức Nhân
minh, còn danhtừtrước(tiền trần)là Tự
tính. Như lập luận:
Tông: “Âm thanh là vô thường” thì
“Âm thanh” làtự tính, “vô thường” là sai
biệt, bởi vì vô thường có công dụng phát
huy ý nghĩa đặc thù của âm thanh.
2. Chỉ cho ý tứ (ý hứa: hiểu ngầm với
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nhau) được giấu kín trongdanh từ trước
(tiền trần) của Tông.
SAI BIÊT CỰC THÀNH
...........
Tiếng dùng trong Nhân minh.
Cũng gọi Xứng pháp, Năng biệt.
Chỉ cho sự đồng ý ngầm(ý hứa) giữa
người lập luận và người địch luận, 1 trong
4 thứ Cực thành trong Nhân minh. “Cực
thành” nghĩa là rất mực thành tựu, thành
tựu trọn vẹn. “Sai biệt” là danh từ sau của
SAI BIÊT CỰC THÀNH
Cách đóng và viết Sách tử bản chữ
Hồi hột
Cách đóng và viết Sách tử bản chữ
Tây tạng
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Tông thì hoàn toàn không có lỗi, gọi là Sai

biệt cực thành. Trái lại, cả đôi bên không
chấp nhận ngầm với nhau thì có lỗi, gọi là
Sai biệt bất cực thành.
[X. Nhân minh đại sớ lê trắc] (xt. Cực
Thành).
SAI ĐỊNH
.....
I. Sai Định.
Vâng theo lệnh người nào đó để đảm
nhiệm 1 chức vụ trong Thiền lâm, gọi là
Sai định.
[X. Tùng lâm thịnh sự Q.hạ].
II. Sai Định.
Chỉ cho cuốn sổ ghi chép các nghi lễ,
pháp tắc trong pháp hội.
SAI LA BA NI
Phạm:Zara-parịì.
Cũng gọi: Xoa la ba nị, Sấn la bát ni.
Hán dịch: Hôi thủy.
Tên một loại thảo mộc. Áo được may
bằng loại thảo mộc này gọi là Sấn la bát
ni y, 1 trong 10 loại áo.
[X. luật Tứ phần Q.1, 39; Phiên Phạm
ngữ Q.10].
SAI LỢI NI CA THỤ
Sai lợi ni ca, Phạm:Kwiriịika.
Hán dịch: Nghiên chi.
Một loại cây hay tiết ra chất nước như
sữa.
[X. kinh Bản hạnh tập Q.32, 41].
SAI MA
.....
Phạm:Zamà.
Hán dịch: An ẩn.
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Tên của vợ 1 người Bà la môn ở thành
La duyệt lúc đức Phật còn tại thế.
Nhà tuy nghèo nhưng bà rất ham làm
việc bố thí cúng dường. Nhờ tín tâm kiên
cố, thụ trì giới Bát quan trai nên La sát
không hại được bà. Sau nhờ nghe đức Phật
thuyết pháp mà tâm ý bà mở tỏ, liền chứng
được quả Tu đà hoàn.
[X. phẩm Sai ma hiện báo trong kinh
Hiền ngu Q.3].
SAI MA LIÊN HOA TIÊN
Tên vị tỉ khưu ni ở thời đại đức Phật

còn tại thế.
Vị tỉ khưuninày hay hiển hiện thần
thông, thường tĩnh tọa dưới gốc cây, tư
duy chính đạo. Có bọn du dãng thấy ni cô
liền sinh tâm xấu, rình lúc ni cô xuống
nước tắm gội, chúng xông đến níu kéo áo
của ni cô, mang đến chỗ khuất, muốn xâm
phạm giới thể. Lúc đó, Liên hoa tiên động
lòng xót thương bọn chúng, tự móc 2 tròng
mắt mình để dạy họ, rồi hiện bày ngũ tạng
và toàn thân hóa thành xương máu nhơ
nhớp, bọn ác thấy vậycúiđầu hối lỗi, xin
thụ5giới.
[X. kinh Luật dị tướng Q.23].
SÀI ĐẦU
Chức vụ coi việc củi đóm trong tùng
lâm, chức này dưới chức Phạn đầu. Nhiệm
vụ chủ yếu của vị Sài đầu là vào núi lấy
củi về cho đại chúng sử dụng.
[X. Cảnh đức truyền đăng lục Q.20;
môn Chức vị trong Thiền lâm tượng khí
tiên].
SÀI PHI VÔ XU CƠ
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
Xu là cái chốt để chốt cửa; Cơ (ki) là
cái then để cài cửa.
13659
Sái phi vô xu cơ nghĩa là cửa làm bằng
SÀI PHI VÔ XU CƠ
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hên thì không cần đóng chốt càithen
làm gì. Trong Thiền tông, nhóm từ này
được dùng để chỉ cho cảnh giới tự do tự
tại, không chấp nhặt vào sự đến đi.
SÁI
.. Cũng gọi Sa, Soát, Sát, Sí.
Chỉ cho chữ (wa), 1 trong 50, hoặc 1
trong 42 chữ cái Tất đàm. Nghĩa là tất cả
pháp tính độn, là âm thanh chế phục 6
chỗ (6 căn), chứng được 6 thần thông.
Tại Đại nhật kinh sớ quyển 7 thì vì
Bát nhã vô tri tự tính độn, cho nên hợp
với chữ Sái này. Cái gọi là “tự tính độn”
chính là cái tâm hoàn toàn không phân
biệt; không ngu, không trí, không tuệ,

không thức, không tri, không vọng,
không giác, cho đến hết thảy các pháp
không thể lay động, là 1 kim cương địa
thuần tịnh, kiên cố. Như người thế gian
quí chuộng trí tuệ, ghét bỏ ngu si, ưa thích
Niết bàn, nhàm chán sinh tử. Nhưng chữ
Sái này biểu trưng tất cả vốn chẳng sinh,
cho đến tất cả vốn là tính vắng lặng, nên
thực thì không có lợi (sắc bén – trí tuệ),
độn (cùn lụt – ngu si) khác nhau, ví như
dao kim cương sắc bén, nếu đối với vật
không cứng chắc thì có thể nói là sắc
bén, nhưng đối với kim cương mà nói thì
sắc bén và cùn lụt cũng không 2 không
khác.
Luận Đại trí độ quyển 48 (Đại 25, 408
trung) nói: “Nếu nghe chữWa liền biết 6
tướng của thân người”. Vì chữ Phạm
“waw” nghĩa là 6, lấy chữwa(sái) làm chữ
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đầu của chữ “waw”, Trung quốc dịch là
Lục (6) cho nên mới có thuyết “Hễ nghe
chữWa(sái) liền biết 6 tướng của thân
người”.
Ngoài ra, kinh Phương quảng đại trang
nghiêm quyển 4 nêu ra nghĩa “chế phục 6
chỗ, được 6 thần thông”. Về nghĩa này thì
phẩm Tự mẫu kinh Văn thù sư lợi vấn
quyển thượng và phẩm Tự mẫu trong kinh
Văn thù vấn cũng nói giống nhau.
[X. kinh Phật bản hạnh tập Q.11; kinh
Phóng quang bát nhã Q.4; kinh Đại phẩm
bát nhã Q.8, 53; kinh Hoa nghiêm Q.57
(bản dịch cũ); phẩm Thích tự mẫu trong
kinh Du già kim cương đính].
SÁI SÁI LẠC LẠC
...........
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
Sái sái là tâm không mê hoặc; lạc lạc
là không bị mắc kẹt vào vật, tức là cảnh
giới tự tại, tâm không bám dính, xa lìa tất
cả sự trói buộc và nhiễm ô. Thiền tông
dùng cụm từ này để biểu thị cảnh giới của
người đại triệt đại ngộ.
Thung dung lục tắc 8 (Đại 48, 232
trung) nói: “Nếu ông đã đạt đến cảnh giới
đại triệt đại ngộ (sái sái lạc lạc) thì chẳng

ngại ta giống như đứa trẻ sơ sinh(khóc oa
oa – đà đà hòa hòa)”.
SÁI THỦY KỊ
Cũng gọi Hiếu lực kị, Quang hỉ kị.
Cứ theo điều Truy kị danh số thường
đệtrong Chư hồi hướng thanh qui quyển
4 thì Sái thủy kị là chỉ cho tuần thất thứ 3
(ngày thứ 21) của người chết. Vào ngày
này, thân nhân của người chết thường
tụng kinh lễ sám, làm phúc tu thiện, bố
thí cúng dường để hồi hướng nguyện cầu
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cho vong linh của người quá cố được vãng
sinh Tịnh độ.
SÁI TỊNH
.....
Cũng gọi Sái thủy.
Rưới nước thơm để cho mọi vật được
trong sạch. Tức dùng nước thơm đã được
gia trì ấn chú rảy quanh đạo tràng và trên
SÁI TỊNH
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các vật cúng khiến cho tất cả được thanh
tịnh.
Cứ theo Căn bản thuyết nhất thiếthữu
bộ tì nại da tạp sự quyển 2, thì tiên nhân
Kiếp tỉ la đã kết giới sái tịnh cho 4 vị
Vương
tử con vua Ý ma di, rồi 4 Vương tử xây
dựng thành Kiếp tỉ la.
Trong Mật giáo, trước khi tu bí pháp
cần phải sái thủy đạo tràng và các vật cúng
cho thanh tịnh, về sau bí pháp thịnh hành
nên đã phát sinh ra nghi thức sái tịnh.
Cứ theo kinh Đà la ni tập quyển 1 thì
tay phải cầm 1 cành liễu, tay trái cầm chày
kim cương và xâu chuỗi, ngồi xoay mặt
hướng đông, tụng Phật đính tâm chú, dùng
cành liễu khuấy nước, niệm 108 biến chú,
rồi cầm bình nước đã trì chú vào trong
đạo tràng, bắt đầu rảy nước thơm từ góc
đông bắc.
Phẩm Tối thắng lập ấn Thánh vô động
tôn đại uy nộ vương niệm tụng nghi quĩ
pháp trong kinh Kim cương thủ quang

minh quán đính (Đại 21, 3 thượng) nói:
“Ấn Kim cương 3 chĩa, quán không gia trì
vào đầu ngón cái, tam luân nhưkim cương,
trên tất cả vật cúng đều rảy nước thơm để
tịnh trừ”.
Theo Đại nhật kinh sớ quyển 4 thì
giống như nước thơm rảy ởtrên đất, để
trừ sạch dơ uế, Như lai cũng thế, dùng
hương giới tính tịnh, hòa hợp với nước bi
tính tịnh, rảy vào tâm địa của chúng sinh
trong khắp pháp giới, làm cho tất cả hí
luận đều được trừ sạch.
Trong giới Phật giáo hiện nay, trước
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khi cử hành pháp hội như thụ giới, Phật
thất, bái sám... đều có dùng nước thơm
rảy khắp đạo tràng, đó là nghi thức kết
giới thanh tịnh.
[X. kinh Tô tất địa yết ra Q.trung; Kiến
lập mạn đồ la hộma nghi quĩ; kinh Bồ
đề tràng sở thuyết nhất tự đính luân
vương Q.4].
SÁM CHỦ
.....
Từ tôn xưng ngài Tuân thức, vị cao
tăng chùa Linh sơn Thiên trúc ở Hàng
châu, Trung quốc.
Khi trụ trì chùa Linh sơn, ngài xây dựng
sám đường Kim quang minh, tu sám Kim
quang minh, soạn Kim quang minh tam
muội nghi và rất nhiều tác phẩm về nghi
thức sám hối, cho nên người đời gọi ngài
là Bách bản sám chủ, Thiên trúc sám chủ,
Từ vân sám chủ.
SÁM HỐI
.....
Ăn năn tội lỗi, xin được tha thứ.
“Sám” nói đủ là Sám ma (Phạm:
Kwama), nghĩa là “nhẫn”, tức cầu xin
người khác tha tội; “Hối” nghĩa là ăn năn
hối hận tội lỗi mình đã gây ra trong hiện
tại và quá khứ, nay đối trước Phật, Bồ
tát, sư trưởng, đại chúng nói ra hết không
giấu giếm, cầu mong đạt mục đích diệt
tội.
Theo phần chú thích trong Căn bản
Thuyết nhất thiết hữu bộ tì nại da quyển

15 do ngài Nghĩa tịnh dịch thì Sám và Hối
có ý nghĩa khác nhau, Sám là cầu xin được
tha thứ(tội nhẹ); Hối, tiếng Phạm là
Àpattipratidezana (Hán âm: A bát để
bát lạt để đề xá na), nghĩa là tự trình bày
13665
tội trạng(tội nặng), tức thuyết tội.
Trong giáo đoàn Phật giáo nguyên
thủy, khi 1 vị tỉ khưu phạm tội thì đức
Phật bảo vị ấy thực hành sám hối, rồi cứ
mỗi nửa tháng cử hành Bồ tát và vào
ngày cuối cùng của hạ an cư thì thực
hành Tự tứ.
Về phương pháp và tính chất của sám
hối thì được chia làm nhiều loại:
1. Hai loại sám hối: Theo Tứ phần
luật yết ma sớ quyển 1 thì sám hối có 2
SÁM HỐI
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oại là Chế giáo sám và Hóa giáo sám.
a) Chế giáo sám: Người phạm tội về
giới luật phải thực hành pháp sám hối này,
chỉ áp dụng cho 5 chúng xuất gia, Tiểu
thừa, hiện hành phạm...
Chế giáo sám lại chia làm 3 loại:
-Chúng pháp sám: Sám hối trước chúng
tăng từ 4 người trở lên.
-Đối thú sám: Sám hối trước vịsư gia.
-Tâm niệm sám: Sám hối trước vị Bản
tôn.
b) Hóa giáo sám: Người phạm tội nghiệp
đạo phải thực hành pháp sám hối này,
được áp dụng chung cho tất cả.
Cứ theo Ma ha chỉ quán quyển 2,
thượng, sám hối có Sự và Lí khác nhau.
Sự sám là sám hối bằng các việc làm như:
Lễ bái, tán thán, tụng kinh... Còn Lí sám
(cũng gọi Quán sát thực tướng sám hối) là
sám
hối bằng cách quán xét lí thực tướng để
đạt đến diệt tội.
2. Ba loại sám hối (gọi tắt: Tam sám),
có xuất xứ từ Kim quang minh kinh văn
cú kí quyển 3, tức là:
a) Tác pháp sám hối (gọi tắt: Tác pháp

sám): Sám hối được thực hành theo tác
pháp của Luật.
b) Thủ tướng sám hối (gọi tắt: Thủ
tướng sám, cũng gọi Quán tướng sám hối):
Tức sám hối bằng cách quán tưởng tướng
hảo của Phật để diệt tội. Hai cách sám hối
trên đều thuộc Sự sám.
c) Vô sinh sám hối (gọi tắt: Vô sinh
sám): Sám hối bằng cách quán xét lí thực
tướng, quán tưởng thể của tội vốn vô sinh.
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Đây thuộc Lí sám.
3. Năm loại sám hối: Theo kinh Quán
phổ hiền bồ tát thì pháp sám hối của người
tại gia có 5 việc:
a) Không chê baiTam bảo, cho đến tu
lục niệm.
b) Hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sư
trưởng.
c) Dùng chính pháp trị nước, khiến cho
lòng người chân thật, ngay thẳng.
d) Vào 6 ngày trai, không giết hại.
e) Tin nhân quả, tin đạo Nhất thực,
tin Phật bất diệt.
4. Lục căn sám hối(cũng gọi Pháp hoa
sám pháp): Sám hối tội chướng của 6 căn
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thực hành theo
Pháp hoa tam muội sám pháp của ngài Trí
khải tông Thiên thai.
Ngoài ra, trong Vãng sinh lễ tán có nêu
3 pháp sám hối Quảng, Yếu, Lược.
1. Yếu sám hối: Tức pháp sám hối bằng
cách xướng tụng bài kệ 10 câu: “Nam mô
sám hối 10 phương Phật, nguyện diệt hết
thảy tội trạng... ngưỡng nguyện thần quang
trao tay, nương theo bản nguyện của Phật,
được sinh về Tịnh độ cực lạc”...
2. Lược sám hối: Tu hành 5 việc: Sám
hối, khuyến thỉnh, tùy hỉ, hồi hướng, phát
nguyện.
3. Quảng sám hối: Sám hối các tội
nghiệp ở quá khứ hoặc hiện tại trước Tam
bảo Phật, Pháp, Tăng và đại chúng đồng
tu.
[X. kinh Tạp a hàm Q.40; kinh Đại bảo
tích Q.40; kinh Chiêm sát thiện ác nghiệp
báo Q.thượng; kinh Tâm địa quán Q.1, 3;

luật Tứ phần Q.37; luật Ngũ phần Q.10,
Hữu bộ Tì nại datạpsự Q.13, 26; Pháp
13668
uyển châu lâm Q.86; Từ bi thủy sám
Q.thượng; Tuệ uyển âm nghĩa Q.hạ].
SÁM HỐI VĂN
Chỉ cho bài văn được đọc khi sám hối
diệt tội. Có nhiều loại dài, ngắn khác nhau,
trong đó, nổi tiếng nhất là bài kệ trong
phẩm Phổ hiền hành nguyện của kinh
Hoa nghiêm quyển 40 như sau (Đại 10,
847 thượng):
“Con xưa gây nên bao ác nghiệp
Đều bởi vô thủy tham sân si
SÁM HỐI VĂN
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Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hết thảy connayđều sám hối”.
Bài kệ này gọi là “Lược sám hối” và
hiện nay rất nhiều người tu hành trong
Phật giáo đều thuộc lòng.
Ngoài ra, “Bát thập bát Phật đại sám
hối văn” cũng là 1 trong những hành pháp
trọng yếu trong các pháp hội hiện nay.
SÁM MA
.....
I. Sám Ma.
Phạm: Kwama.
Hán dịch: Hối, Nhẫn thứ.
Cầu xin người khác tha thứ cho những
tội lỗi của mình.
Tứ phần luật hành sự sao tư trì kí quyển
trung, phần 4, hạ (Đại 40, 349 trung) nói:
“Tiếng Phạm Sám ma, Hán dịch là Hối
vãng”.
[X. điều Tùy ý thành qui trong Nam
hải kí qui nội pháp truyện Q.2].
II. Sám Ma.
Phạm: Kwauma.
Áo may bằng sợi cây gai. Tiếng Sám
ma có xuất xứ từ Tứ phần luật khai tông
kí quyển 3 phần cuối. Còn theo Đại đường
tây vực kí quyển 2 thì trong các loại y phục
của người Ấn độ, loại dệt bằng tơ tằm gọi
là Kiều xa da y, còn loại dệt bằng sợi cây

gai thì gọi là Tùng ma y.
SÁM PHÁP
.....
Cũng gọi Sám nghi.
Chỉ cho nghi thức sám hối tội lỗi theo
lời dạy trong các kinh.
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Sám pháp trong Phật giáo Trung quốc
bắt đầu từ đời Tấn, dần dần thịnh hành
vào thời Nam Bắc Triều. Từ đời Lương
thuộc Nam Triều trở về sau, Sám pháp có
nội dung sám hối và lễ tán trong các kinh
Đại thừa được sử dụng và lưu hành dưới
nhiều hình thức thì từ đó đã có rất nhiều
văn lễ tán và văn sám hối.
Cứ theo thiên Hối tội trong Quảng
hoằng minh tập quyển 28 thìcócác văn
sám hối sau đây: Niết bàn sám khải, Lục
căn sám hối, Hối cao mạn văn của vua
Giản văn đế đời Lương, Sám hối văn của
ngài Trầm ước, Từ bi đạo tràng
sám(thường
gọi Lương hoàng bảo sám), Kim cương bát
nhã
sám văn, Ma ha bát nhã văn của vua
Lương
vũ đế, Quần thần thỉnh Trần vũ đế sám
văn của Trần giang Tổng văn, Thắng thiên
vương bát nhã sám văn của vua Tuyên đế
nhà Trần, Diệu pháp liên hoa kinh sám
văn, Kim quang minh sám văn, Đại thông
phương quảng sám văn, Hư không tạng
bồ tát sám văn, Phương đẳng đà la ni trai
sám văn, Dược sư trai sám văn, Sa la trai
sám văn, Vô ngại xá thân hội sám văn của
vua Trần văn đế.
Về các kinh điển y cứ của Sám pháp
thì có: kinh Niết bàn, kinh Bát nhã, kinh
Pháp hoa, kinh Kim quang minh... Bản
tôn được thờ khi tu Sám pháp cũng tùy
theo các kinh mà có khác nhau. Về sau
lại có nhữngSám nghi y cứ theo các kinh
Viên giác, Dược sư, Địa tạng...,đồng thời
còn có Thủy sám pháp mang đậm sắc thái
chú thuật và Xí thịnh quang pháp liên quan
đến tinh tú... Ngoài ra, Chiêmsát sám pháp,
Tháp sám pháp... có tư tưởng Đạo giáo

cũng dần dần hưng thịnh.
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Đến khoảng Tùy, Đường, các tông phái
Phật giáo dần dần hưng khởi, mỗi phái
dựa theo kinh điển mà mình y cứ để soạn
ra các hành pháp sám hối, như Đại sư Trí
khải tông Thiên thai soạn Pháp hoa tam
muội sám nghi, ThỉnhQuánthế âm sám
pháp, Kim quang minh sám pháp, Phương
đẳng sám pháp, Phương đẳng tam muội
hành pháp; Tam giai giáo có ngài Tín hành
soạn Thất giai Phật danh; Tịnh độ tông
có ngài Thiện đạo soạn Tịnh độ pháp sự
SÁM MA
13672
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S tán, ngài Pháp chiếu soạn Ngũ hội niệm
Phật lược pháp sự nghi tán; tông Hoa
nghiêm có ngài Tông mật soạn Viên giác
kinh đạo tràng tu chứng nghi, ngài Nhất
hạnh soạn Hoa nghiêm sám pháp; Mật
tông có ngài Bất không dịch Phật thuyết
tam thập ngũ Phật danh lễ sám văn... Ngoài
ra, ngài Tri huyền sao chép Viên giác kinh
đạo tràng tu chứng nghi của ngài Tông
mật và soạn Từ bi thủy sám pháp, đến
nay vẫn còn lưu hành rộng rãi; ngài Trí
thăng lại thu gom thành “Tập chư kinh lễ
sám nghi”, đây là ấn bản sớm nhất về các
loại nghi tắc sám pháp.
Đời Tống là thời kì toàn thịnh của Sám
pháp, các bậc đại sư của tông Thiên thai
lúc bấy giờ như ngài Tứ minh Tri lễ, Từ
vân Tuân thức, Đông hồ Chí bàn... đều
thừa kế di pháp của ngài Trí khải, chủ
trương lễ sám là hành pháp quan trọng
đối với việc tu tập Chỉ quán, cho nên
chuyên về Sám nghi. Trong đó, ngài Trí
lễ thường tu các Sám pháp như: Pháp hoa
sám, Kim quang minh sám, Di đà sám,
Thỉnh Quán âm sám, Đại bi sám và soạn
Kim quang minh tối thắng sám nghi; Đại
bi sám nghi, Tu sám yếu chỉ; ngài Tuân
thức(cũng được gọi là Từ vân sám
chủ)soạn
Kim quang minh sám pháp bổ trợ nghi;
ngài Chí bàn soạn Thủy lục đạo tràng nghi

quĩ; còn ngài Nguyên chiếu thì soạn Lan
bồn hiến cúng nghi, cũng là 1 trong các
sám pháp.
Vương tử thành đời Kim vậng tập các
nhân duyên về Tịnh độ mà soạn thành
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Lễ niệm Di đà đạo tràng sám pháp (gọi
tắt: Di đà sám pháp), được in lại vào năm
Chí thuận thứ 3 (1332) đời Nguyên, lưu
hành rất rộng. Vua Thái tổ nhà Minh
thường mở pháp hội ở Tưởng sơn tại
Nam kinh để cầu siêu độ cho các chiến sĩ
chết trong cuộc chiến vào những năm
cuối đời Nguyên. Về sau, Sám pháp rất
phổ biến và cử hành nghi thức sám pháp
trở thành 1 trong những pháp tu hành
trọng yếu của chư tăng. Đến những năm
cuối đời Minh, ngài Vân thê Chu hoành
soạn nhiều Sám pháp, sửa chữa lại Thủy
lục đạo tràng nghi quĩ, hiệu đính Du già
tập yếu thí thực đàn nghi và soạn Thí
thực bổ chú (tức “Thủy lục” và “Diện
khẩu” lưu hành ở thời cận đại). Ngài Thụ
đăng soạn Chuẩn đề tam muội hành
pháp, Dược sư tam muội hành pháp; ngài
Trí húc soạn Chiêm sát thiện ác nghiệp
báo kinh hành pháp, Tán lễ địa tạng bồ
tát sám nguyện nghi(tức Địa tạng sám
pháp), ngài Thiền tu soạn Y lăng nghiêm
cứu cánh sự sám(gọi tắt: Lăng nghiêm sám
pháp); ngài Như tỉnh soạn Đắc ngộ Long
hoa tu chứng nghi(gọi tắt: Long hoa sám
nghi). Đến đời Thanh, Hạ đạo nhân biên
tập Chuẩn đề phần tu tất địa sám hối
huyền văn(gọi tắt: Chuẩn đề sám pháp), lại
có Tiêu tai Diên thọ Dược sư sám pháp
và Từ bi Địa tạng bồ tát sám pháp(không
rõ soạn giả); ngài Kế tăng soạn Xá lợi sám
pháp, ngài Hoằng tán biên tập Cúng chư
thiên khoa nghi, ngài Kiến cơ thu tập Kim
cương kinh khoa nghi bảo quyển, ngài
Trí chứng thu tập Thủy sám pháp tùy
văn lục, ngài Tây tông tập chú Thủy sám
pháp khoa chú...
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Về sau Sám pháp phổ biến nhất ở thời

cận đại thì có: Lương hoàng bảo sám,
Thủy
sám, Đại bi sám,Dược sư sám, Tịnh độ
sám, Địa tạng sám...
Ngoài ra còn có Kim cương sám, Bát
thập bát Phật hồng danh bảo sám, Thiên
Phật hồng danh bảo sám... cũng là những
Sám pháp thường được thực hành.
Tại Nhật bản, những Sám pháp được
thực hành ở thời xưa được gọi là Hối quá,
có nhiều loại như Dược sư hối quá, Cát
tường hối quá, A di đà hối quá... Sau thời
đại Bình an thì có Pháp hoa sám pháp, A
SÁM PHÁP
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di đà sám pháp, Phật danh sám pháp, Xá
lợi sám pháp... trong đó, Pháp hoa sám
pháp là phổ biến nhất.
[X. Thích thị thông giám Q.5; Phật tổ
thống kỉ Q.8, 10, 25; Phật tổ lịch đại thông
tải Q.27; Tục cao tăng truyện Q.11, 17;
Hoằng tán Pháp hoa truyện Q.3, 6, 7;
Thích thị kê cổ lược Q.2]. (xt. Sám Hối).
SAN ĐÀ NA
Phạm:Santàna.
Hán dịch: Tục đoạn, Hòa hợp.
Tên 1 loại cây thuốc trong thần thoại.
Vỏ của nó dùng để chữa ghẻ lở hoặc vết
thương, rất mau lành và không để lại sẹo.
Hoa nghiêm kinh thám huyền kí quyển
20 (Đại 35, 488 trung) nói: “San đàna là
loại cây thuốc rất lớn, Hán dịch là Tục
đoạn dược, nghĩa là loại cây thuốc này có
thể làm cho các vết thương mau lành và
không mang sẹo”.
[X. Tuệ uyển âm nghĩa Q.hạ; Chỉ quật
dịch thổ tập Q.10].
SAN ĐỀ LAM QUỐC
San đề lam, Phạm:Saịđilya.
Tênmộtcõi nước ở đời quá khứ, nơi
đức Phật A di đà và đức Phật Thích ca
phát tâm bồ đề.
Cứ theo kinh Bi hoa quyển 2 thì trong
1 thế giới ở đời quá khứ lâu xa, có vị
Chuyển luân thánh vương tên là Vô tránh

niệm, có 1 nghìn người con, Đại thần tên
là Bảo hải, có con xuất gia thành Phật,
hiệu là Bảo tạng, lần lượt độ cho vua và 1
nghìn Vương tử. Thế giới ấy chính là San
đề lam, Bảo hải tức là Phật Thích ca, vua
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Vô tránh niệm tức là Phật A di đà, 1 nghìn
Vương tử chính là bồ tát Quán âm, bồ tát
Thế chí, A súc Như lai.
[X. Pháp hoa văn cú kí Q.2].
SAN XÀ DẠ TÌ LA CHI TỬ
San xà dạ tì la chi, Phạm:Saĩjayavairaỉì.
Pàli:Sanjaya-velaỉỉhi; Tử, Phạm:
Putra; Pàli: Putta.
Cũng gọi San xà da tì lan đồ, Tán nhã
di tì la lê tử, Tiên quì cưu đọa la tri tử, Bà
nhã dã vĩ la trí tử, Bà nhã tì la trì tử, Tiên tỉ
lư trì, San xà dạ, San nhã, Sa nhiên.
Một trong 6 Luận sư ngoại đạo ở Ấn độ
đời xưa. San xà dạ là tên tự của ông, Hán
dịch là Đẳng thắng; Tì la chi là tên mẹ ông.
San xà dạ là ngoại đạo rất có thế lực ở
thời đại đức Phật, các ngài Xá lợi phất và
Mục kiền liên, trước khi qui y Phật, đã
từng thờ ông làm thầy.
Học thuyết của ông không được rõ,
hoặc có chỗ cho là chủ nghĩa tiêu cực Hoài
nghi luận, chủ trương bỏ hết tất cả trí (sự
hiểu biết), chuyên trọng tu hành thực tiễn.
Theo Chú duy ma cật kinh quyển 3 thì
San xà dạ tì la chi tử cho rằng đạo chẳng
cần phải cầu, trải qua vô số kiếp sống chết
thì khổ sẽ hết, tự nhiên đắc đạo. Thuyết
này giống với thuyết của Ni kiền đà nhã
đề tử nói trong kinh Niết bàn.
[X. kinh Sa môn quả trong Trường a
hàm Q.17; kinh Đại bát niết bàn Q.19 (bản
Bắc); kinh Phật bản hành tập Q.48; luận
Đại trí độ Q.42, Duy ma kinh nghĩa kí Q.2,
phần đầu;Ma ha chỉ quán Q.10, thượng;
Tuệ lâm âm nghĩa Q.27].
SẢN TỬ THIỀN
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
Chỉ cho Thiền pháp thấy tất cả đều là
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không.
Sản tử là cái bừa, ý nói một mực phủ

nhận sự tồn tại của tất cả sự vật, trong tâm
hoàn toàn không có chút nghĩa lí hay các
SẢN TỬ THIỀN
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St
hứ pháp đối lập nào trong thế gian hết.
Nhưng cũng vì hiểu các pháp không một
cách hời hợt như thế, nên chẳng nhận thức
được Phật pháp, không hiểu được yếu chỉ
của tông môn. Giống như chỉ biết dùng
bừa
bừa bỏ hết tất cả sỏi cát, đất đá, bùn lầy
chứ
không biết lựa chọn đất đai màu mỡ để lại
mà dùng. Vả lại, sau khi đã bừa bỏ tất cả,
cũng không biết phải xây dựng 1 ngôi nhà
nào để ở.
Trong Thiền lâm, từ ngữ “Sản tử thiền”
thường được dùng để chê trách những
người
tu Thiền mà chủ trương tất cả đều là không
một cách hời hợt, thiên lệch.
SANG MÔN
Những cái lỗ hổng rỉ ra chất nhớp nhúa
trong thân người, tức chỉ cho mắt, tai, mũi,
miệng, 2 đường đại tiện, tiểu tiện là 6 sang
môn; nếu tính tai, mắt, mũi là 2 thì thành
9 lỗ, gọi là Cửu sang môn.
Ngoài ra, có chỗ đặc biệt gọi riêng 2
đường đại tiện, tiểu tiện là Sang môn.
Nhưng
nếu nói 6 căn là cửa rỉ chảy ra các phiền
não thì 6 căn cũng có thể được gọi là 6
sang môn (sang là mụn nhọt rỉ mủ).
[X. luận Câu xá Q.13, 20].
SÀNG
Cái giường, vật dụng để ngồi, nằm của
vị tỉ khưu, có thể
chia làm 2 loại:
1. Tọa sàng
(Phạm;Pàli:Pìtha):
Giường dây, giường
ngồi thiền. Tức dùng
dây, cỏ hoặc mây
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đan lại thành cái

giường (ghế) gấp, gọn
nhẹ để có thể mang
theo được, là 1
trong 18 vật dụng của tỉ khưu.
2. Ngọa sàng (Phạm: Maĩca hoặc
Khaỉva): Giường gỗ, phần nhiều dùng
trong
nội thất. Chân giường có nhiều loại:
Luật Ngũ phần quyển 6 nêu 2 loại:
Chân giường nhọn và không nhọn.
Luật Tứ phần nêu 5 loại: Chân tròn,
chân thẳng, chân cong, chân bệ, không
chân.
Ngoài ra, cách làm giường cũng có
nhiều loại:
Căn bản tát bà đa bộ luật nhiếp quyển
9 nêu ra 3 loại: Giường nhỏ chân tròn,
giường dây để ngồi và giường dây để nằm
ngủ.
Luật Ma ha tăng kì quyển 14 nêu ra 10
loại giường ngồi Ô đà na, giường nằm
chân
tròn, giường ngồi chân tròn, giường nệm
để ngồi, giường nệm để nằm...
Về chiều cao của giường, theoTỉ khưu
giới bản trong luật Tứ phần, thì giường
ngồi và giường nằm đều cao 8 ngón tay
Như lai (tức khoảng 60 cm).
Theo điều Ngọa tức phương pháp trong
Nam hải kí qui nội pháp truyện quyển 3
thì giường nằm rộng 2 khuỷu tay (khoảng
80 cm), dài 4 khủy rưỡi (1, 8 m).
Theo phần Giới tướng bộ trong Pháp
uyển châu lâm
quyển 88 thì
giường nằm rộng 4
thước (1,2 m), dài
8 thước (2,4 m),
vượt quá hạn định
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ấy thì thuộc loại
giường to lớn, cao
rộng không được
dùng.
[X. luật Tứ phần Q.19, 50; luật Thập
tụng Q.12, 19, Tứ phần tăng giới bản; Giải
thoát giới kinh; Hữu bộ tì nại da tụng

Q.trung; Sa di tắc ngũ phần giới bản; Thập
tụng tỉ khưu ba la đề mộc Ghế ngồi đan
bằng dây xoa giới bản;
SÀNG
Giường gỗ, mặt giường đan
bằng dây
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luận Câu xá Q.14; Đại đường tây vực ký
Q.2; môn Khí vật trong Thiềnlâm tượng
khí tiên].
SÀNG LỊCH
Sàng là cái giường kê trong nhà Tăng;
Lịch là quyển sổ ghi chép lí lịch của chúng
tăng.
Trong Thiền lâm, giường nằm của
chúng tăng trong nhà Tăng được xếp đặt
theo thứ tự giới lạp (tuổi hạ) của chúng
tăng
nhiều hay ít. Thông thường, giường của vị
Thủ tọa được đặt ở vị trí thứ nhất.
[X. điều Duy na, chương Lưỡng tự trong
Sắc tu bách trượng thanh qui Q.4; điều
Hạ tiền xuất thảo đơn, chương Tiết lạp
trong sách dẫn thượng Q.7; điều Quải đáp
trong Thiền uyển thanh qui Q.1; môn Bạ
khoán trong Thiền lâm tượng khí tiên].
SÁNG THẾ CHỦ
Chỉ cho vị thần linh được xem là đấng
sáng tạo ra trời đất, muôn vật và loài
người.
Về vấn đề này, các tông giáo đều có
quan điểm khác nhau. Như Do tháigiáo
cho rằng Sáng thế chủ đã từ trên “đất”
và “nước” còn lẫn lộn trong hư không mà
tạo ra thế giới, rồi lại dùng đất bụi tạo ra
con người. Tông giáo của người Ba tỉ luân
(Babylonian) và người Ai cập (Egyptian)
chủ trương Sáng thế chủ dùng vật chất
có sẵn để tạo ra thế giới và người; đạo
Cơ đốc cho rằng Sáng thế chủ tạo ra thế
giới từ trong “không” tuyệt đối. Trung
quốc thì có thuyết “Bàn cổ khai thiên lập
địa”, nghĩa là Bàn cổ(thủy tổ của nhân
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loại) mở ra trời và đất từ một khối đang

ngưng kết lẫn lộn ở một chỗ, rồi sau đó
lại đem thân mình hóa thành các bộ phận
của thế giới.
Riêng Phật giáo thì không bàn đến vấn
đề Sáng thế chủ và thế giới từ đâu mà có,
là vì Phật giáo tuy thừa nhận có rất nhiều
thần linh, chư thiên, nhưng xem những
vị này chỉ là một hình thức khác của
“chúng sinh”, chủ trương tinh thần bất
diệt, nhưng phủ nhận sự tồn tại của 1 vị
thần sáng tạo ra vũ trụ, muôn vật. Phật
giáo đặt nền tảng trên lập trường “Duyên
sinh(khởi) tính không”, chủ trương vô thần
(người sáng thế), vô ngã(linh hồn thường
trụ
bất biến), cho rằng vũ trụ là do nghiệp lực
của cộng đồng chúng sinh chiêu cảm, do
nhiều nhân duyên tạo thành; bản thể của
chúng sinh là “thức” bị “nghiệp” xông ướp
(huân tập); thức là thể bị nghiệp nhiễm
thành; “hành nghiệp” tăng giảm từng sát
na(tích tắc), bản thể của thức cũng theo
đó mà biến động không ngừng, vì thế
không có 1 linh hồn thường trụ bất biến,
cũng không có vị thần nào sáng tạo và
chủ tể thế giới.
SANH
.. Phạm: Sughwaka.
Hán âm: Sách già sa ca.
Cũng gọi Sanhđịch.
Tên 1 loại nhạc khí hình dáng giống
như ống sáo, lưu hành ở các nước Đông
phương thời xưa, nhưng không rõ nguồn
gốc.
Cứ theo Thông điển quyển
144 thì Sanh của Trung quốc cổ
đại được làm bằng quả bầu, cắm
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1 cái ống vào trong quả bầu, dưới
đáy ống đặt cái vè (lưỡi gà) làm
bằng đồng để khi thổi thì phát ra
tiếng. Sanh có nhiều loại: Loại 13
vè, loại 17 vè, loại 19 vè... Trong
các kinh Phật, như kinh Phật bản
hạnh tập quyển 14 phẩm Thường
sức nạp phi, quyển 30 phẩm
SANH

Sanh
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Thành vô thượng đạo; kinh Đại bát niết
bàn quyển 11 (bản Bắc) phẩm Hiện bệnh,
kinh Đại ai quyển 68 phẩm Bất cộng pháp,
kinh Chứng khế đại thừa quyển thượng...
đều có ghi tên của nhạc cụ này.
Thời cận đại, trong những bức “Tịnh
độ biến tướng” đào được ở Đôn hoàng,
tỉnh Thiểm tây, Trung quốc, có bức tranh
Thiên nữ thổi Sanh.
[X. Phạm ngữ thiên tự văn; Tùy thư
âm nhạc chí thứ 10, Huyền ứng âm nghĩa
Q.7].
SAO KINH
Cũng gọi Biệt kinh sao, Sao bản, Biệt
sao kinh điển.
Trích lấy chương phẩm trong 1 bộ kinh
nào đó, rồi sắp xếp lại trước sau, tạo thành
1 kinh riêng, gọi là Sao kinh. Sao kinh
khác với “Sao dịch kinh” nhưng rất dễ lẫn
lộn. Sao dịch kinh là kinh trích ra từ bộ
kinh lớn bằng tiếng Phạm, được phiên dịch
lại và lưu hành riêng, thuộc về loại “trùng
dịch bản”. Phương thức sao dịch đã có từ
xưa, nhưng ban đầu người dịch không có
ý cắt đoạn văn kinh để tạo thành 1 bản
kinh riêng mà là vì nhận thấy dịch toàn
bộ là khó nên người xưa trích lấy nghĩa
cốt yếu, tỉnh lược lời văn, rút gọn bản tiếng
Phạm. Như Tântập kinh luận lục trong
Xuất tam tạng kí tập quyển 2 do ngài Tăng
hựu soạn vào đời Lương có liệt kê: Sao
kinh 5 bộ 11 quyển, đó là:Kinh Đại đạo
địa 2 quyển do người nước ngoài sao, ngài
An thế cao dịch vào đời Hậu Hán, kinh
Đạo hành 1 quyển do người nước ngoài
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soạn, ngài Trúc Phật sóc dịch vào đời Hậu
Hán, kinh Bột sao 1 quyển do ngài Chi
khiêm dịch vào đời Ngô, kinh Ma ha bát
nhã ba la mật đạo hành 2 quyển do ngài
Vệ sĩ độ lược dịch vào đời Tây Tấn,Ma
ha bát nhã ba la mật kinh sao 5 quyển, do
ngài Đàm ma ti dịch vào đời Đông Tấn...

đều do rút gọn bản Phạm mà thành.
Nhưng người đời sau không xét kĩ ý tứ
của người xưa, cứ tự ý sao chép, có người
phân tán các phẩm, có người chia cắt
chính văn, tùy ý trích lấy chương tiết trong
các kinh điển Hán dịch đã hoàn thành
rồi đặt tên riêng để lưu hành, khiến cho
Thánh ngôn mất gốc, người học thì theo
ngọn. Chẳng hạn như Tân tập sao kinh
lục trong Xuất tam tạng kí tập quyển 5 có
nêu Sao hoa nghiêm kinh 14 quyển, Sao
phương đẳng đại tập kinh 12 quyển của
Cánh lăng Văn tuyên vương đời Nam Tề
và Bát nhã kinh vấn luận tập 20 quyển
của ngài Tuệ viễn đời Đông Tấn... gồm 46
bộ, 352 quyển, đều thuộc về loại này, trong
đó, có 1 số không khác gì kinh giả. Lại
trong Tân tập nghi kinh ngụy soạn tạp
lục có nêu kinh Quán đính do ngài Tuệ
giản sao soạn vào đời Lưu Tống, Phật pháp
hữu lục nghĩa đệ nhất ưng tri 1 quyển, do
ngài Pháp nguyện sao tập vào đời Nam
Tề... gồm 4 bộ, 8 quyển, cũng thuộc về
loại này.
Về tựa đề của Sao kinh, có những bộ
kinhvốn là tiểu kinh đã có tên trong
nguyên kinh, như các tiểu kinh biệt sao
của kinh Trường a hàm, kinh Trung a hàm,
kinh Lục độ tập... phần nhiều trực tiếp sử
dụng tựa đề của nguyên kinh, cũng có
trường hợp tiểu kinh vốn không có tên
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trong nguyên kinh mà do người sao lục tự
đặt. Lại nữa, phần lớn Sao kinh được sao
chép theo y nguyên văn, nhưng cũng có
khi người sao chép tự ý sửa chữa câu văn,
thay đổi thể tài của nguyên bản, chỉ giữ lại
ý kinh mà thôi.Hơn nữa,Sao kinh phần
nhiều không ghi tên dịch giả hoặc soạn
giả, khiến người đời sau mờ mịt, cứ yên trí
đó là bộ kinh “mất tên người dịch” hoặc
là “Kinh ngụy soạn” độc lập. Việc lưu
hành
củaSao kinh đến cuối năm Khai hoàng
SAO KINH
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đời Tùy thì chấm dứt. Sau đó, vì kinh điển
bắt đầu được biên tập thành Đại tạng kinh
nên khi 1 nguyên kinh được in ấn thì
không cần phải sao chép nữa.
Trong các bộ kinh lục, bộ Xuất tam
tạng kí tập tuy đáng được coi là hoàn
chỉnh, nhưng tác phẩm này vẫn chưa xét
kĩ và phân biệt rạch ròi những kinh biệt
sao. Đến đời Tùy, ngài Pháp kinh biên
soạn bộ Chúng kinh mục lục mới bắt đầu
phân biệt một cách chặt chẽ giữa các bản
nguyên kinh và sao kinh, đồng thời, kiểm
tra đối chiếu mà lập riêng 1 bộ môn “Sao
kinh mục lục”. Kết quả, trong Sao kinh
mục lục có tất cả 682 bộ kinh luật luận
Đại Tiểu thừa. Những Sao kinh mục lục
trong các bộ kinh lục đời sau hoặc lấy đó
làm chuẩn tắc, hoặc kiểm tra thêm để
san bổ.
Ngoài ra, trong các bộ kinh lục đều
có ghi Sao kinh, trong đó có bộ đem các
Sao kinh được liệt kê trong Xuất tam tạng
kí tập phối hợp với các khoa: Biệt sinh,
Ngụy vọng, Nghi ngụy. Còn Đại đường
nội điển lục quyển 10, Khai nguyên thích
giáo lục quyển 18 thì không lập riêng bộ
môn Sao kinh mục lục mà đem các Sao
kinh của Văn tuyên vương... biên vào Nghi
ngụy kinh luận lục, Ngụy vọng loạn chân
lục.
[X. Lịch đại tam bảo kỉ Q.15; Pháp kinh
lục Q.6, Ngạn tông lục Q.3; Trinh nguyên
tân định thích giáo mục lục Q.28; Phật thư
giải thuyết đại từ điển Phật điển tổng luận
bộ 2 chương 3 (Tiểu dã Huyền diệu)].
13688
SÁP ĐƠN
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
Đơn là đơn vị, chỉ cho cái giường ngồi
có dán tên của tỉ khưu. Sau được dùng để
chỉ cho chỗ ngồi của vị tăng. Sáp nghĩa là
sáp nhập, chỉ cho vị tỉ khưu vào Thiền
đường tọa thiền, sáp nhập với chúng tăng
để tu hành, tức đem cái chỗ ngồi của mình
sáp nhập với chỗ ngồi của chúng tăng.
Vị tăng hành cước du phương đến tùng

lâm, chỉ sau khi sáp đơn mới được xem là
1 thành viên của Tăng đường, được sinh
hoạt chung với chúng tăng.
Điều Tân giới tham đường trong Sắc
tu bách trượng thanh qui quyển 5 (Đại 48,
1138 hạ) nói: “Sau đó, về Tăng đường sáp
sơn, theo chúng ngồi thiền”.
Ngoài ra, dời đổi chỗ ngồi cũng gọi là
sáp sơn.
SÁT
I. Sát.
Cắt đứt sự liên tục của dòng sống.
Đại nhật kinh sớ quyển 10 cho rằng
dứt trừ gốc rễ gọi là Sát(giết), tức dứt trừ
mệnh căn(gốc sự sống)củatất cả chúng
sinh. Nhưng theo Mật giáo, mệnh căn
chính là các thứ phiền não vô thủy vô
minh, đoạn trừ vô minh phiền não là nghĩa
sâu xa của chữ Sát(tức giết chết tất cả vô
minh phiền não).
[X. Đại thừa nghĩa chương Q.7].
II. Sát.
Cũng gọi Sa, Sái.
Chỉ cho chữ (wa) trong 50 hoặc 42
chữ cáiTất đàm.
Theo phẩm Thích tự mẫu trong kinh
Du giàkim cương đính thì chữ Sái chỉ cho
độn tính của tất cả các pháp.
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(xt. Sái).
SÁT
..
I. Sát.
Phạm:Kwetra.
Gọi đủ: Hột sai đát la, Sát đa la, Sai đa
la, Sát ma.
Hán dịch: Thổ điền, Độ, Quốc, Xứ.
SÁP ĐƠN
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Chỉ cho quốc độ, hoặc ghép chung tiếng
Phạm và Hán gọi là Sát độ(cõi nước).
Thông
thường nói “Phật sát” tức là cõi Phật.
II. Sát.
Phạm:Lakwatà.

Gọi đủ: Lạt sắt chi.
Hán dịch: Tiêu chí,Kí hiệu.
Chỉ cho cái cột phướn, cột cờ.
Thông thường chùa viện được gọi là
Tự sát, Phạm sát, Kim sát hoặcDanh sát,
bởi vì từ xưa có phong tục dựng cây cột
phướn trước cửa chùa nên mới có cái tên
gọi trên. Khi các vị tăng nói chuyện với
nhau, thường gọi chùa của nhau là Bảo
sát.
SÁT ĐẾ LỢI
Phạm:Kwatriya.
Gọi tắt: Sát lợi.
Hán dịch: Địa chủ, Vương chủng.
Giai cấp thứ 2 trong 4 giai cấp của Ấn
độ, là giai cấp thuộc hàng vương tộc, quí
tộc, sĩ tộc, nắm giữ việc quân sự, chính trị
trong nước. Đức Phật Thích ca xuất thân
từ giai cấp này.
(xt. Tứ Tính).
SÁT ĐỘ
.....
Phạm:Kwetra.
Hán âm: Sai đa la, Hột saiđátla.
Hán dịch: Độ điền.
Chỉ cho quốc độ (cõi nước).
Huyền ứng âm nghĩa quyển 1 nói: “Sai
đa la, Hán dịch là Độ điền (cõi đất). Trong
kinh có chỗ gọi là Quốc, có chỗ gọi là Độ,
cũng cùng với nghĩa này”.
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SÁT ĐỘ TỰ TẠI
Cũng gọi Tịnh độ tự tại.
Chỉ cho sự tự tại tự do sinh vào các
cõi nước của hàng Bồ tát từ Bát địa trở
lên.
(xt. Tự Tại).
SÁT HẢI
Gọi đủ: Sát độ đạihải.
Tục gọi là Vũ trụ.
Chỉ cho thế giới trong 10 phương.
Chữ Sát là dịch âm tắt từ chữ Phạm
Kwetra, Hán dịch là Quốc độ, sát độ; Hải
nghĩalàbiển cả.
(xt. Sát).
SÁT NA
.....

Phạm: Kwaịa.
Pàli:Khaịa.
Cũng gọi Xoa noa.
Hán dịch: Tu du, Niệm khoảnh.
Từ ngữ chỉ đơn vị thời gian cực ngắn
như chớp mắt, giây lát... có các thuyết sau
đây:
1. Theo luận Câu xá quyển 12 thì 120
sát na là 1 đát sát na (Phạm:Tat-kwaịa),
60 đát sát na là 1 lạp phược (Phạm:Lava,
cũng gọi La dự), 30 lạp phược là 1 mâu
hô lật đa (Phạm:Muhùrta, Hán dịch là
tu du), 30 mâu hô lật đa tức là 1 ngày
đêm.
2. Theo luật Ma ha tăng kì quyển 17
thì 20 niệm là 1 chớp mắt, 20 chớp mắt là
1 cái búng móng tay, 20 cái búng móng
tay là 1 la dự (lạp phược), 20 la dự là 1 tu
du, 30 tu du là 1 ngày đêm.
3. Có thuyết cho rằng 1 sát na khác
với 1 niệm. Theo phẩm Quán không trong
kinh Nhân vương quyển thượng (bản dịch
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của ngài Cưu ma la thập) thì 90 sát na là 1
niệm. Còn theo Vãng sinh luận chú quyển
thượng thì 60 sát na là 1 niệm.
4. Theo luận Đại trí độ quyển 30, 83
thì 60 niệm là 1 cái búng tay; theo luận
SÁT NA
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Câu xá quyển 12 thì 65 sát na là 1 cái
búng móng tay.
5. Cứ theo thứ tự 1 ngày đêm, 1 ngày,
nửa ngày, 1 giờ, khoảng bữa ăn, chốc lát,
giây lát, khoảng chớp mắt, hơi thở... nói
trong kinh Đại bát nhã quyển 347, thì 1 sát
na tương đương với khoảng bữa ăn.
6. Theo phẩm Quán không trong kinh
Nhân vương quyển thượng do ngài Cưu
ma la thập dịch thì trong 1 sát na có 900
lần sinh diệt; còn theo Vãng sinh luận
chú quyển thượng thì trong 1 sát na có
101 lần sinh diệt.
Ngoài ra, sự sinh diệt trong khoảng 1
sát na được gọi là Sát na sinh diệt hoặc

Sát na vô thường. Một sát na hiện tại gọi
là Hiện tại, sát na trước gọi là Quá khứ,
sát na sau gọi là Vị lai, đó là Sát na tam
thế.
[X. luận Đại tì bá sa Q.136; luận Tạp a
tì đàm tâm Q.2; luận Thuận chính lí Q.32;
Hoa nghiêm kinh thám huyền kí Q.18].
(xt. Thời).
SÁT NA ĐẲNG KHỞI
...........
Đối lại: Nhân đẳng khởi.
Cũng gọi Tùy chuyển tâm, Hậu đẳng
khởi, Cộng sát na duyên khởi.
Tâm chuyển thì nghiệp cũng đồng thời
phát khởi.
Đối với nhân năng phát (Nhân đẳng
khởi) của niệm đầu tiên mà nói, từ niệm
thứ 2 trở về sau, cùng với tâm, tâm sở
cùng chuyển mà phát ra Biểu nghiệp và
Vô biểu nghiệp thì gọi là Sát na đẳng
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khởi. Nghĩa là chính lúc đang tạo
nghiệp, nghiệp và tâm không lìa nhau.
Trong 3 loại: Thẩm lự tư, Quyết định tư
và Động phát thắng tư, tông Duy thức
cho Sát na đẳng khởi thuộc về Động phát
thắng tư.
[X. luận Câu xá Q.13; luận Thuận
chính lí Q.36; Thành duy thức luận diễn
bí Q.2, phần đầu]. (xt. Nhân Đẳng Khởi,
Chuyển Tùy Khởi).
SÁT NA ĐỊNH
........
Phạm: Kwaịika-samàdhi.
Pàli:Khaịika-samàdhi.
Sát na đầu tiên của Thiền định ở cõi
Sắc.
Khi hành giả vào Sơ thiền mà sinh vui
mừng là sát na đầu tiên củathiền định cõi
Sắc, gọi làSát na định, tức trước Cận hành
định và An chỉ định.
[X. luận Thanh tịnh đạo 4].
SÁT NA SINH DIÊT
Chỉ cho sự sinh khởi và diệt vong trong
1 sát na.
Luận Đại trí độ quyển 15 (Đại 25, 171
thượng) nói: “Trong khoảng búng móng

tay có 60 thời, trong mỗi thời tâm đều có
sinh diệt.(...) Hành giả quán tâm sinh diệt
như nước chảy, đèn cháy”.
(xt. Sinh Diệt, Sát Na).
SÁT NA VÔ THƯỜNG
...........
Đối lại: Nhất kì vô thường.
Sự vô thường trong 1 sát na.
Chỉ cho khoảng 1 sát na có đủ 4 tướng
sinh, trụ, dị, diệt, nghĩa là vô thường biền
chuyển.
(xt. Sát Na, Vô Thường).
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SÁT NHÂN BẤT TRÁT NHÃN
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
Giết người không chớp mắt, nghĩa là
giết ngườimộtcách bình tĩnh, thản nhiên,
không run sợ.
Trong Thiền lâm, nhóm từ này được
SÁT NHÂN BẤT TRÁT NHÃN
13696
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S sử dụng để ví dụ bậc thầy đã triệt ngộ,
tiếp
hóa người học với thái độ lạnh lùng,
nghiêm khắc, không biểu lộ mảy may tình
cảm nào.
Bích nham lục tắc 4 (Đại 48, 144 trung)
nói: “Kẻ nào giết người không chớp mắt,
thản nhiên như không mới có thể thành
Phật tức khắc. Người thành Phật tức khắc
thì tự nhiên giết người chẳng chớp mắt,
mới có phần tự do tự tại”.
[X. Thung dung lục tắc 16, Bích nham
lục tắc 13].
SÁT NHÂN ĐAO HOẠT NHÂN KIẾM
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
Dao giết người, gươm cứu người, ví dụ
bậc thầy vận dụng phương pháp chỉ dẫn
người họcmột cách tự do khéo léo, rất
linh hoạt, vừa nghiêm khắc vừa khoan
dung, không thiên chấp 1 phương pháp
nào, nên ví dụ là dao giết người, gươm
cứu người.
Bích nham lục tắc 12 (Đại 48, 152 hạ)
nói: “Dao giết người và gươm cứu người là
quy củ của tông phong đã có từ thời xưa

và cũng là then chốt của thời nay. Nếu
nói về chỗ giết người thì chẳng thương
tổn mảy may; mà bàn về chỗ cứu người
thì vùi thân mất mạng”.
SÁT PHẬT SÁT TỔ
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
Giết Phật giết Tổ. Chỉ cho cảnh giới
siêu việt, không chấp trước Phật và Tổ.
Sát là phá trừ chấp trước; sát Phật là
đả phá sự chấp trước Phật; hoặc trước tiên
phải không có ý thức về mình là Phật thì
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mới có thể thành Phật chân thực.
Cảnh đức truyền đăng lục quyển 5
(Đại 51, 240 hạ) nói: “Nếu học Phật ngồi,
thì Phật không có tướng nhất định; đối
với pháp vô trụ không nên lấy bỏ. Nếu
ông học Phật ngồi tức là giết Phật”.
SÁT QUỈ
Chỉ cho sự vô thường giống như quỉ
giết người. Bởi lí vô thường khiến mọi
người đã sinh ra thì không kể giàu nghèo
sang hèn đều phải chết, không ai tránh
khỏi.
Ma ha chỉ quán quyển 7 (Đại 46, 93
hạ) nói: “Vô thường sát quỉ, không chọn
hiền tài”.
[X. kinh Pháp cú thí dụ Q.1].
SÁT SINH
Phạm:Pràịatipàta.
Giết hại sinh mạng của tất cả loài hữu
tình như người, súc vật...
Theo luận Đại trí độ quyển 13 thì
trong các tội, tội sát là nặng nhất, còn
trong các công đức thì công đức không
sát sinh là lớn nhất. Người thế gian tham
tiếc mạng sống cũng là bậc nhất, dứt mất
mạng sống của người và súc vật, tự tay
mình giết hay sai bảo người khác giết, tội
cũng như nhau. Tỉ khưu giết người phạm
tội Ba la di; tự sát thì kết tội Thâu lan gia,
tự làm tổn thương thân thể thì kết tội
Đột cát la; giết hại súc sinh, phạm tội Ba
dật đề. Người phạm giới sát, sau khi chết
sẽ phải đọa vào 3 đường ác địa ngục, ngã
quỉ, súc sinh, khi được làm người cũng
không tránh khỏi nhiều tật bệnh và chết

yểu.
SÁT SINH GIỚI
Sát sinh, Phạm:Pràịàtipàtahoặc
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Pràịàtighàta.
Cũng gọi Đoạn nhân mệnh học xứ,
Sát nhân giới,Sát giới.
SÁT SINH GIỚI
13699
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Giới cấm giết hại người và súc vật, là 1
trong 4 tội Ba la di, 1 trong 10 trọng cấm,
1 trong 5 giới, 1 trong 8 giới, 1 trong 10
giới.
Phàm chính tay mình giết người, hoặc
sai bảo người khác, hoặc cầm dao trao cho
người rồi khuyên họ tự sát, đều phạm tội
Ba la di (tội nặng nhất).
Theo luật Tứ phần quyển 2, đức Phật
ở thành Tì xá li nói pháp Quán bất tịnh,
các vị tỉ khưu vì nhàm chán thân mệnh
nên nhờ 1 người tên là Vật lực già nan đề
đến giết mình dùm. Đức Phật sau khi biết
được việc ấy liền chế định giới này.
Về thứ tự giới Sát nằm trong các giới
thì các bộ luật nói không giống nhau, có
chỗ đặt ở vị trí thứ 3 trong 4 Ba la di, lại
có chỗ đặt ở vị trí thứ nhất. Theo sự giải
thích trong Phạm võng kinh bồ tát giới
bản sớ quyển 1 của ngài Pháp tạng, thì
Bồ tát lấy đại bi làm gốc, bởi thế Đại thừa
đặt giới sát ở vị trí thứ nhất; giới Thanh
văn thì không lấy giới Sát làm đầu mà
đặt giới Dâm vào bậc nhất, vì rất ít người
xuất gia phạm giới Sát. Vả lại, giới Thanh
văn là giới căn cứ vào điều đã phạm mà
kết tội, lại vì dâm dục dễ khởi nên các bộ
luật xếp theo thứ tự: Dâm, Đạo, Sát, Vọng.
Người tại gia phần nhiều cầu phúc đức,
hàng Bồ tát Đại thừa thì lấy đại bi làm
nền tảng, vả lại, Sát là tội thể tính, vì thế
trong 5 giới hoặc 10 giới, Sát được xếp
vào vị trí đầu.
Về tướng phạm giới Sát thì các kinh
luận nói hơi khác nhau, nhưng đại khái
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có thể chia làm 5 tướng: Khởi tâm giết, có
chúng sinh để giết, có ý tưởng về chúng
sinh muốn giết, dùng phương tiện để giết
và cuối cùng thực hiện việc giết.
Căn cứ vào chúng sinh bị giết khác
nhau mà phạm tội cũng có khác nhau:
Giết người thì phạm tội Ba la di, giết súc
sinh phạm tội Ba dật đề; hoặc chia làm 3
phẩm: Giết hại chúng sinh thượng phẩm
như chư Phật, thánh nhân, cha mẹ... thì
phạm tội Ngũ nghịch; giết hại chúng sinh
trung phẩm như người, trời... thì phạm
tội Ba la di; giết hại chúng sinh hạ phẩm
như súc sinh... thì là tội Khinh cấu (tội
nhẹ).
Về quả báo của hành động sát sinh,
theo kinh Hoa nghiêm quyển 24 (bản dịch
cũ) thì tội sát sinh phải đọa vào địa ngục,
súc sinh, ngã quỉ; nếu được sinh làm người
thì phải chịu 2 loại quả báo: Chết non và
nhiều bệnh tật.
[X.luật Ma ha tăng kì Q.4; luật Ngũ
phần Q.2; luật Thập tụng Q.2; luận Thành
thực Q.8; luận Du già sư địa Q.59; Bồ tát
giới kinh nghĩa sớ Q.hạ].
SÁT THANH
Cáchđánh chuông, trống báo hiệu sắp
chấm dứt.
Cách đánh chuông, trống lúc đầu
đánh chậm, rồi nhanh dần, lúc sắp đổ
hồi thì đánh thật nhanh và liên tục, cuối
cùng chấm dứt hồi thứ nhất, đặc biệt đánh
1 tiếng thật to để báo hiệu hồi thứ nhất
đã chấm dứt. Khi chấm dứt hồi thứ 2 thì
đánh 2 tiếng, 1 tiếng nhẹ, 1 tiếng mạnh;
hồi thứ 3 thì đánh 3 tiếng cuối cùng, 1
tiếng vừa, 1 nhẹ và 1 tiếng mạnh để báo
hiệu đã kết thúc việc đánh chuông, gọi
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là Sát chung. Nếu là đánh trống thì gọi
là Sát cổ.
[X. điều Cảnh chúng trong Thiền uyển
thanh qui Q.6].
SÁT TRẦN
Cõi bụi. Ví dụ số lượng cõi nước rất
nhiều, không thể đếm được, như nóivô số
quốc độ.

Phẩm Thế chủ diệu nghiêm trong kinh
SÁT TRẦN
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Hoa nghiêm quyển 4 (Đại 10, 16 trung)
nói:
“Thanh tịnh từ môn sát trần số
Cộng sinh Như lai nhất diệu tướng”
(Cửa từ thanh tịnhsốsát trần
Cùng sinh diệu tướng của Như lai).
[X. Bí tạng bảo thược Q.hạ].
SÁT TRỤ
.....
Cũng gọi Sát can, Sát can sát.
Chỉ cho cây cột để treo cờ, phướnở
trướccác chùaviện.
Thời xưa, trước cửa các
chùa viện thường dựng 1 cây
cột dài, bên trên cột có gắn bảo
châu bằng đồng mạ vàng hình
ngọn lửa để biểu thị nơi chùa
viện.
Ở Trung quốc vào thờiLục triều, phần
nhiều kiến trúc chùa viện đều có dựngSát
trụ, nhưng vì được làm bằng gỗ nên đến
nay quá phân nửa đã bị mục nát.
Tại Nhật bản, câySát trụ xưa nhất hiện
còn là câySát trụ dựng trên ngọn ngôi
tháp 5 tầng bằng gỗ ở chùa Pháp long.
[X. Phú ngải khắc giáo thụ luậnLục
triều chi tháp (Lưu đôn trinh, Hiện đại Phật
giáo học thuật tùng san tập 59].
SẮC
Phạm,Pàli:Rùpa.
Nói theo nghĩa rộng,Sắc là từgọichung
tất cả vật chất tồn tại; còn nói theo nghĩa
hẹp thì Sắc là chỉ những cảnh mà nhãn
căn duyên theo. Ngữ căn của từrùpa là
động từrùp (tạo hình), cho nênrùpa hàm
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nghĩa “có hình dáng”. Cũng có thuyết cho
rằng ngữ căncủarùpa là động từrù (hoại)
cho nên có nghĩa biến hoại, biến hóa.
I. Sắc.
Tên gọi chung tất cả vật chất tồn tại.
Như là Sắc uẩn trong 5 uẩn, Sắc pháp

trong 5 vị. Sắc có tính chất ngại và biến
hoại.
Cứ theo luận Câu xá quyển 1 thì Sắc
gồm 11 thứ là: 5 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi,
thân), 5 cảnh (sắc, thanh, hương, vị, xúc)
và Vô biểu sắc.
Tông Duy thức chia Sắc làm 11 thứ: 5
căn, 5 cảnh và Pháp xứ sở nhiếp sắc. Pháp
xứ sở nhiếp sắc là đối cảnh củaÝ thức,
bao gồm Cực lược sắc, Cực qúynh sắc,
Thụ sở dẫn sắc, Biến kế sở khởi sắc và Tự
tại sở sinh sắc. Trong các sắc pháp này lại
có thể căn cứ vào tính chất của mỗi pháp
mà quinạpthành các loại sau:
1. Nội sắc (5 căn) và Ngoại sắc (5 cảnh).
2. Tế sắc (Vô biểu sắc, hoặc chỉ cho Sắc
của cõi Sắc) và Thô sắc (sắc do Cực vi tạo
thành, hoặc chỉ cho sắc của cõi Dục).
3. Định quả sắc (sắc dothiền định sinh
ra) và Nghiệp quả sắc (sắc do nghiệp tạo
ra).
4. Khả kiến hữu đối sắc (chỉ chosắc
theo nghĩa hẹp, tức sắc cảnh), Bất khả kiến
hữu đối sắc (chỉ chothanh, hương, vị, xúc,
5 căn) và Bất khảkiếnvôđối sắc (chỉ cho
Vô biểu sắc).
[X. kinh Tạp a hàm Q.1, 13; kinh Đại
niết bàn Q.39 (bản Bắc);luận Câu xá Q.2;
luận Đại thừa a tì đạt ma tạp tập]. (xt. Ngũ
Căn, Ngũ Cảnh,Sắc Uẩn, Pháp Xứ Sở
Nhiếp Sắc).
II. Sắc.
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Cũng gọi Sắc cảnh, Sắc xứ, Sắc giới.
Đối cảnh của nhãn căn duyên theo,
như các cảnh chất ngại xanh, vàng... là 1
trong 5 cảnh, 1 trong 6 cảnh, 1 trong 12
xứ, 1 trong 18 giới.
Theo luận Du già sư địa quyển 1 thì
Sắc này đại để có 3 loại:
1. Hình sắc: Dài, ngắn, vuông, tròn,
cao thấp, ngay thẳng và không ngay thẳng.
2. Hiển sắc: Xanh, vàng, đỏ, trắng,
SẮC
Sát Trụ
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mây, khói, bụi, sương mù, bóng, ánh sáng,
bóng tối...
3. Biểu sắc: Đi, đứng,ngồi,nằm, lấy,
bỏ, co, duỗi...
Các loại sắc trênđặc biệt thuộc đối
cảnh của nhãn căn duyên theo.
[X. luận Thức thân túc Q.11; luận Đại
tì bà sa Q.13, 75; luận Thuận chính lí Q.1;
luận A tì đạt ma tạng hiển tông Q.2; Câu
xá luận quang kí Q.1; Thành duy thức luận
thuật kí Q.2, phần đầu; Hữu tông thất thập
ngũ pháp kí Q.1]. (xt. Biểu Sắc, Hình Sắc,
Hiển Sắc).
SẮC CÁI
Sắc là sắc trần, Cái là che lấp.
Vì sắc trần thường che lấp chân tính,
cho nên gọi là Sắc cái.
SẮC CẢNH
Cũng gọi Sắc xứ, Sắc giới.
Gọi tắt: Sắc.
Chỉ cho những đối cảnh xanh, vàng...
chất ngại do nhãn căn duyên theo, là 1
trong 5 cảnh, 1 trong 6 cảnh, 1 trong 12
xứ, 1 trong 18 giới.
Sắc cảnh được chia làm 2 loại:
1. Hình sắc: Dài, ngắn, vuông, tròn,
cao, thấp, chính, bất chính.
2. Hiển sắc: Xanh, vàng, đỏ, trắng,
mây, khói, sương mù, bụi, bóng, sáng...
[X.luận Đại tì bà sa Q.13; luận Câu xá
Q.1]. (xt. Thập Nhị Xứ, Thập Bát Giới,
Ngũ Cảnh, Lục Cảnh, Biểu Sắc).
SẮC CỨU CÁNH THIÊN
Sắc cứu cánh, Phạm:Akaniwỉhahoặc
Aghaniwỉha.
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Hán âm: A ca ni tra, A ca ni sư tra,A
ca nị tra, A ca ni sắt trá.
Cũng gọi Ngại cứu cánh thiên, Chất
ngại cứu cánh thiên,Nhất cứu cánh thiên,
Nhất thiện thiên, Vô kết ái thiên, Vô tiểu
thiên.
Tầng trời cao nhất trong Tứ thiền thiên
thuộc cõi Sắc, 1 trong 18 tầng trời cõi Sắc,
1 trong Ngũ tịnh cư thiên. Người tu Tứ
thiền tối thượng phẩm được sinh về cõi

trời này, quả báo ở đây thù thắng nhất
trong cõi Sắc.
Về tuổi thọ của chúng sinh ở cõi trời
này, theo kinh Đại lâu thán quyển 4 là
100 kiếp, tuy nhiên cũng có sự chết yểu.
Theo kinh Trường a hàm quyển 20 thì
tuổi thọ ở đây là 5 nghìn kiếp, hoặc giảm
chút ít; còn luận Lập thế a tì đàm quyển 7
và luận Câu xá quyển 11 thì cho là 1 vạn
6 nghìn đại kiếp và thân cao 1 vạn 6 nghìn
do tuần.
[X. kinh Đại lâu thán Q.1; kinhKhởi
thế Q.1; luận Đại tì bà sa Q.136; luậnTạp
a tì đàm tâm Q.2; Pháp uyển châu lâm
Q.3; Tuệ uyển âm nghĩa Q.hạ; Phật tổ
thống kỉ Q.31]. (xt. Ngũ Tịnh Cư Thiên,
Sắc Giới).
SẮC DỤC
Phạm:Rùpa-Kàma.
Phàm đắm trước các sắc cảnh như
xanh, vàng, dài, ngắn... hoặc rung động
trước sắc tình nam, nữ, đều gọi Sắc dục, là
1 trong 5 dục.
Ma ha chỉ quán quyển 4 (Đại 46, 43 hạ
ghi: “Như trong Thiền môn thường nói, sắc
dục rất tai hại, hay làm cho người cuồng
say, gốc rễ sinh tử đều do đó mà ra”.
(xt. Ngũ Dục).
13707
SẮC GIỚI
I. Sắc Giới.
Phạm,Pàli:Rùpa-dhàtu.
SẮC DỤC
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Cũng gọi Sắc thiên, Sắc hành thiên.
Từ ngữ gọi chung thế giới và chúng
sinh có sắc chất thanh sạch tốt đẹp, là
chỗ cư trú của chư thiên, 1 trong 3 cõi.
Chúng sinh ở cõi này tuy đã xa lìa dâm
dục, không đắm trước các sắc pháp thô
xấu nhơ nhớp, nhưng vẫn còn bị ràng buộc
bởi sắc pháp nhỏ nhiệm thanh sạch, cho
nên để phân biệt với cõi Dục ở dưới và cõi
vô sắc ở trên mà gọi cõi này là cõi Sắc.
Chư thiên cõi này không phân biệt nam

nữ, y phục tự nhiên, dùng ánh sáng làm
thức ăn và tiếng nói. Ở cõi này căn cứ vào
thứ tự nhập định cạn sâu mà chia làm 4
địa (tức Tứ thiền thiên, Tứ tĩnh lự xứ). Sơ
thiền gọi là Li sinh hỉ lạc địa, Nhị thiền
gọi là Định sinh hỉ lạc địa, Tam thiền gọi
làLi hỉ diệu lạc địa và Tứ thiền gọi là Xả
niệm thanh tịnh địa.
Cứ theo luận Câu xá quyển 8 thì Sơ
thiền, Nhị thiền, Tam thiền mỗi nơi đều
có 3 tầng trời,còn Tứ thiền thì có 8 tầng
trời, cộng chung lại thì tất cả là 17 tầng trời
được phân bố như sau:
A. Ba tầng trời cõi Sơ thiền:
1.
Phạm
chúng
thiên
(Phạm:Brahmapàriwadya)
2.
Phạm
phụ
thiên
(Phạm:
Brahmapurohita)
3. Đại phạm thiên (Phạm: Mahàbrahman)
B. Ba tầng trời cõi Nhị thiền:
1. Thiểu quang thiên (Phạm:
Pàrìttàbha).
2. Vô lượng quang thiên (Phạm:
Apramàịàbhà).
3. Cực quang tịnh thiên (Phạm:
Àbhàsvara)
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C. Ba tầng trời cõi Tam thiền:
1. Thiểu tịnh thiên (Phạm:ParìttaZubha).
2. Vô lượng tịnh thiên (Phạm:
Apramàịa- Zubha)
3. Biến tịnh thiên (Phạm: Zubhakftsna)
D. Tám tầng trời cõi Tứ thiền:
1. Vô vân thiên (Phạm: Anabhraka).
2. Phúc sinh thiên (Phạm: Puịyaprasava).
3. Quảng quả thiên (Phạm: Bfhatphala).
4. Vô phiền thiên (Phạm:Avfha).
5. Vô nhiệt thiên( Phạm:Atapa).
6. Thiện hiện thiên (Phạm:Sudfza).
7. Thiện kiến thiên (Phạm:
Sudarzana).
8. Sắc cứu cánh thiên: (Phạm:
Akaniwỉha).
Mười bảy tầng trời trên đây gồm khí
thếgianvà các hữu tình gọi chung là Sắc
giới. Nhưng sự phế lập các tầng trời cõi

Sắc córấtnhiều thuyết khác nhau.
Kinh Trường a hàm quyển 20, kinh
Khởi thế quyển 8 và kinhĐại bát nhã
quyển
403, đều liệt kê 22 tầng trời: Phạm thân
thiên, Phạm phụ thiên, Phạm chúng thiên,
Đại phạm thiên, Quang thiên, Thiểu quang
thiên, Vô lượng quang thiên, Quang âm
thiên, Tịnh thiên, Thiểu tịnh thiên, Vô
lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên, Nghiêm
sức thiên, Tiểu nghiêm sức thiên, Vô lượng
nghiêm sức thiên, Nghiêm sức quả thực
thiên, Vô tưởng thiên, Vô tạo thiên, Vô
nhiệt thiên, Thiện kiến thiên, Đại thiện
kiến thiên và A ca ni tra thiên.
Còn kinh Hoa nghiêm quyển 13 (bản
dịchcũ), quyển 21 (bản dịch mới), kinh
Đại bát nhã quyển 402 và kinh Phật bản
hạnh tập quyển 9 thì bỏ bớt Vô tưởng
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thiên mà chỉ nêu có 21 tầng trời.
Luận Đại tì bà sa quyển 136, luận Lập
thếa tì đàm quyển 6 và luận Đại thừa a tì
đạt ma tạp tập quyển 6 thì bỏ đi 4 tầng
trời: Phạm thân, Quang thiên, Tịnh thiên
và Nghiêm sức thiên mà lập thuyết Thập
bát thiên (18 tầng trời). Rồi kinh Kim
quang
SẮC GIỚI
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minh tối thắng vương quyển 3, luận
Thuận chính lí quyển 21 và luận Chương
sở tri quyển thượng lại bỏ bớt Vô tưởng
thiên trong Thập bát thiên mà lậpthuyết
Thập thất thiên (17 tầng trời).
A tì đàm tâm luận kinh cũng lập thuyết
Thập thất thiên bằng cách cắt bỏ Đại phạm
thiên mà thay bằng Vô tưởng thiên. Rồi
trong thuyết này, kinh Địa động trong
Trung a hàm quyển 9 lại loại bỏ Vô tưởng
thiên mà chỉ nêu có 16 tầng trời thôi.
Về chỗ ở, thân lượng, tuổi thọ của
chúng sinh trong Tứ thiền thiên thuộc
cõiSắc thì kinh Trường a hàm quyển 20,
kinh Đại Phật đính thủ lăng nghiêm quyển

9,luận Lập thế a tì đàm quyển 3, luận
Đạitì bà sa quyển 134, 136, luận Câu xá
quyển 11, luận Thuận chính lí quyển 31...
đều có trình bày rõ ràng nhưng hơi khác
nhau.
[X. kinh Nhân vương bát nhã ba la mật
Q.thượng; kinh Bồ tát địa trì Q.2; luận
Đại trí độ Q.16; luận Thành thực Q.12;
luận Câu xá Q.5, 28; Nhân vương bát nhã
kinh sớ Q.1; Pháp hoa kinh huyền tán
Q.2; Đại thừa nghĩa chương Q.8, phần
cuối].
II. SắcGiới.
Tức Sắc giới trong 18 giới.
(xt. Sắc Cảnh).
SẮC GIỚI HÊ
Sự trói buộc bởi các pháp ở cõi Sắc.
Luận Đại tì bà sa quyển 52 (Đại 27,
271 hạ) nói: “Bị dục trói buộc nên gọi là
Dục giới hệ; bị sắc trói buộc nên gọi là
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Sắc giới hệ, bị vô sắc trói buộc nên gọi là
Vô sắc giới hệ. Như trâu, ngựa bị buộc
vào cây cọc hoặc gốc cột, gọi là Trụ đẳng
hệ”.
Cùng luận đã dẫn quyển 145 (Đại 27,
746 hạ) nói: “Nếu pháp bị Ái và Kiến của
cõi Dục chứa giấu và chấp trước thì gọi là
Dục giới hệ, bị Ái và Kiến của cõi Sắc
chứa
nhóm và chấp trước thì gọi là Sắc giới hệ,
bị Ái và Kiến của cõi Vô sắc chứa giấu và
nắm giữ thì gọi là Vô sắc giới hệ”.
Nếu căn cứ vào 98 tùy miên (phiền não)
để phân biệt sự trói buộc ở cõi Dục, cõi
Sắc và cõi Vô sắc, thì cõi Dục có 36 tùy
miên, cõi Sắc, cõi Vô sắc mỗi cõi có 31 tùy
miên. Luận Câu xá quyển 2 lại căn cứ vào
18 giới để phân biệt sự trói buộc ở các cõi,
cho rằng sự trói buộc ở cõi Dục có đủ cả
18 giới, ở cõiSắc chỉ có 14 giới vì trừ ra 2
cảnh hương, vị và 2 thức mũi, lưỡi. Luận
Câu xá quyển 3 còn dùng 22 căn để phân
biệt, bảo rằng sự trói buộc ở cõi Sắc là 15
căn, vì trừ ra 3 căn vô lậu và 4 căn nam,
nữ, ưu, khổ.
[X. luận Đại tì ba sa Q.50; luận Đại thừa

a tì đạt ma tạp tập Q.2; luận Câu xá Q.8].
(xt. Sắc Giới, Giới Hệ, Tùy Miên).
SẮC GIỚI THẬP BÁT THIÊN
Mười tám tầng trời của cõi Sắc.
Cứ theo luận Đại tì bà sa quyển 136
thì Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và Tứ
thiền cộng tất cả là 18 tầng trời.
Sơ thiền gồm3 tầng trời: Phạm phụ,
Phạm chúng, Đại phạm.
Nhị thiền gồm 3 tầng trời: Thiểu
quang, Vô lượng quang và Quang âm.
Tam thiền gồm 3 tầng trời: Thiểu tịnh,
Vô lượng tịnh và Biến tịnh.
13713
Tứ thiềngồm 9 tầng trời: Tiểu nghiêm
sức, Vô lượng nghiêm sức, Nghiêm sức
quả
thực, Vô tưởng, Vô tạo, Vô nhiệt, Thiện
kiến, Đại thiện kiến vàA ca ni tra.
Ngoài ra cũng có các kinh luận chủ
trương các thuyết khác nhau như 22 tầng
trời, 21 tầng trời, 17 tầng trời, 16 tầng
trời...
[X. luậnLập thế a tì đàm Q.6; luận
SẮC GIỚI THẬP BÁT THIÊN
13714
4580
S
Tạp a tì đàm tâm Q.2; luận Đại thừa a tì
đạt ma tạp tập Q.6]. (xt. Sắc Giới).
SẮC HOÀNG
Sắc chỉ của Thiên tử viết trên giấy màu
vàng.
Sắc tu Bách trượng thanh qui quyển 4
(Đại48,1131 thượng) nói: “Các bậc tôn
túc danh đức thời xưa phần nhiều vâng
theo sự triệu thỉnh của triều đình và các
ngôichùa lớn nổi tiếng hễ nhận được
Thánh chỉ sắc hoàng thì vị Trụ trì liền
chấp hành đầy đủ nghi thức tạ biểu”.
SẮC HỮU
Chỉ cho cõi Sắc, 1 trong 3 hữu: Dục
hữu, Sắc hữu, Vô sắc hữu, đồng nghĩa với
3 cõi Dục, Sắc và Vô Sắc.
Vì quả báo của Tứ thiền thiên thuộc
cõi Sắc là có thật nêngọicõi Sắc là Sắc
hữu.

[X. kinh Bồ tát thiện giới Q.1; luận Đại
trí độ Q.3]. (xt. Tam Hữu, Sắc Giới).
SẮC KIM CƯƠNG
Phạm:Rùpa-vajra.
Vị Bồ tát ngồi ở cửa phía đông của viện
ngoài hội Lí thú trong Mạn đồ la Kim
cương giới Mật giáo, tương đương vớibồ
tát Câu trong Tứ nhiếpbồ tát.
Vị tôn này dùng sắc đẹp và đức hạnh
để hóa độ chúng sinh nên gọi là Sắckim
cương. Theo Lí thú hộiquĩthì chân ngôn
của vịtôn này là: Án (oô) phạ nhật ra
(vajra,kim cương) rô bế (rùpe, sắc) nhạ
(ja#, chủng tử câu). Ấn khế cũng dùng ấn
Tứ minh, tức là kết ấn Hàng tam thế, co
ngón tay trỏ lại thành hình móc câu. Vị
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tôn này cầm cái móc câu để biểu thị bản
thệ nội chứng của mình.
[X.Bát nhã ba la mật đa lí thú kinhđại
thừa bất không tam muội chân thực kim
cương tát đoábồ tát đẳng nhất thập thất
thánh đại mạn đồ la nghĩa thuật].
SẮC LƯỢNG
Trong kinh điển Phật giáo, từ ngữ Sắc
lượng được dùng để chỉ chung cho các
đơn vị của các loại vật chất.
Theo luận Câu xá quyển 12 thì đơn vị
nhỏ nhất của sắc pháp là cực vi, 7 cực vi
là 1 vi (Phạm:Aịu), 7 vi là 1 kim trần
(Phạm:Loha-raja), 7 kim trần là 1 thủy
trần (Phạm:Ap-raja), 7 thủy trần là 1 thố
mao trần (Phạm:Zaza-raja), 7 thố mao
trần là 1 dương mao trần (Phạm:Aviraja),
7 dương mao trần là 1 ngưu mao
trần (Phạm:Go-raja), 7 ngưu mao trần là
1
khích
du
trần
(Phạm:
Vàtàyanacchidraraja),
7 khích du trần là 1 con
rận con (Phạm:Likwà), 7 con rận con là
1 con rận mẹ (Phạm:Yùka), 7 con rận
mẹ là 1 hạt lúa mạch (Phạm:Yava), 7 hạt
lúa
mạch
là
1đốt
ngón
tay
(Phạm:Aíguliparva).
Trên đây đều thuộc đơn vị dung tích.
Ấn độ còn định đốt ngón tay là đơn vị cơ
bản đo chiều dài, 3 đốt ngón tay là 1 ngón

tay (Phạm:Aígula), 24 ngón tay là 1 khuỷu
tay (Phạm:Hasta), 4 khuỷu tay là 1 cung
(Phạm:Dhanu), 500 cung là 1 câulô xá
(Phạm:Kroza), 8 câu lô xá là 1 du thiện
na (Phạm:Yojana, tức do tuần).
Như vậy, ta có thể biết sự đo lường
dung tích của Ấn độ theo pháp tiến 7.
Căn cứ theo sự giải thích trong Câu xá
luậnphápnghĩa thì bất luận là vật chất
phân tích đến đơn vị nào cũng đều phải
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đủ 7 phần(ngoại trừ cực vi) là:Trên, dưới,
trái, phải, trước, sau, chính giữa.
Theo luận Đại tìbàsa quyển 136 thì
Vi (7 cực vi bằng 1 Vi) là sắc trần bé nhỏ
SẮC LƯỢNG
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nhất mànhãnthức duyên theo, chỉ có mắt
chư thiên, mắtChuyển luân vương và mắt
Bồ tát hậu hữu mới thấy được.
Kinh Phương quảng đại trang nghiêm
quyển 4 nói rằng: Chúng sinh không thể
thấy được cực vi trần, chỉ có Như lai và Bồ
tát thân sau cùng mới thấy được.
Về Sắc lượng, trên đại thể, các kinh luận
nói giống nhau, chỉ có tên dịch là khác.
Chẳng hạn như Cực vi có chỗ dịch là Lân
hư và dịch âm là Ba la nô la xà; Vi có chỗ
dịch âm là A nhu, a nậu; kim trần có chỗ
dịch là thiết trần, đồng trần...
[X. luận Tạp a tì đàm tâm Q.2; Câu xá
luận quang kí Q.12; Đại đường tây vực kí
Q.2]. (xt. Do Tuần, Câu Lô Xá, Cực Vi).
SẮC PHÁP
Phạm: Rùpa-dharma.
Danh từ chỉ chung cho vật chất tồn
tại, tức là những vật có tính chất ngại và
biến hoại chiếm 1 khoảng không gian nhất
định, ngăn trở lẫn nhau.
Tất cả pháp có thể chia làm 5 vị: Sắc
pháp, Tâm pháp, Tâm sở pháp, Tâm bất
tương ứng hành pháp và Vô vi pháp.
Trong đó, Sắc pháp trong 5uẩn gọi là Sắc
uẩn, Tâm pháp gọi là Thức uẩn. Trong 5
vị 75 pháp củatông Câu xá Tiểu thừa và

trong 5 vị 100 pháp của tông Pháp tướng
Đại thừa, Sắc pháp được chia làm 3 loại
11 món:
1. Ngũ căn: Nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân.
2. Ngũ cảnh: Sắc, thanh, hương, vị,
xúc.
3. Vô biểu sắc.
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Trong 5 vị 75 pháp, Sắc pháp được
đặt trước Tâm pháp, vì nó có khả năng
dẫn khởi các pháp nhơ nhớp như tham
muốn, đắm đuối say mê... và được coi là
đối tượng quan trọng nhất cần được đối
trị. Còn trong 5 vị 100 pháp thì Sắc pháp
đặt sau Tâm pháp và Tâm sở pháp, vì
chính nó không có công năng sinh khởi
mà chỉ là sự biến hiện của Tâm và Tâm
sở.
(xt. Tâm, Sắc).
SẮC QUANG
Cũng gọi Ngoại quang, Thân quang.
Đối lại: Tâm quang.
Chỉ cho ánh sáng từ sắc thân của
Phật, Bồ tát phóng ra. Trong các thứ sắc
quang, ánh sáng từ toàn thân đức Phật
phóng ra, gọi là Cử thân quang; ánh sáng
từ tướng nào đó trong 32 tướng phóng
ra, gọi là Tùy nhất tướng quang; ánh sáng
phóng ra từ tướng Bạch hào (sợi lông
trắng ở giữa 2 đầu chân mày), gọi là Bạch
hào quang, Hào quang, Mi gian quang;
ánh sáng phóng ra từ lỗ chân lông, gọi
là Mao khổng quang; ánh sáng tròn từ
đỉnh đầu phóng ra, gọi là Đầu quang; ánh
sáng từ phía sau lưng của Phật phóng ra,
gọi là Hậu quang.
(xt. Quang Minh).
SẮC SAI TRỤ TRÌ VIÊN
Chỉ cho những chùa viện thuộc cấp
cao nhất ở đời Tống, được triều đình đãi
ngộ đặc biệt. VịTrụ trì của các chùa viện
này do sắc chỉ của vua bổ nhiệm, khác hẳn
với các chùa viện thông thường và chùa
việnthập phương. Trong các tông phái,
Thiền tông chiếm số nhiều các chùa viện
thuộc loại này.
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SẮC SỨ NIÊM HƯƠNG
Niêm hươngcảmtạvịSắc sứ.
Thời xưa, vị Trụ trì các ngôi chùa lớn
nổi tiếng ở Trung quốc là do sắc chỉ của
vua tuyển chọn và bổ nhiệm, ngày cử hành
SẮC SỨ NIÊM HƯƠNG
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S lễ nhập tự, vua sai sứ đến dự và vị tân
Trụ
trì niêm hương cảm tạ sứ giả, gọi là Sắc sứ
niêm hương.
MônTùng quĩ 9 trong Thiền lâm tượng
khí tiên ghi: “Hai chùa Đại đức và Diệu
tâm được vua bổ nhiệm Trụ trì, cho nên
vàongày khai đường, vị Sắc sứ đến dự
pháp
hội, 2 chùa viện đều niêm hương cảm tạ
sứ giả”.
SẮC THÁI
Chỉ cho 5 màu sắc chính: Xanh, vàng,
đỏ, trắng, đen là những màu sắc đẹp đẽ
được dùng để trang nghiêm, như ánh sáng
5 màu ở cõi Tịnh độ của Phật A di đà, sợi
tơ 5 màu trong kinh Dược sư, áng mây ngũ
sắc của bồ tát Thiên thủ Quan âm...
Mật giáo dùng 5 màu phối hợp với giáo
nghĩa 5 Phật, 5 trí, 5 đại, 5 căn... Lá cờ
Phật giáo cũng được biểu trưng bằng 5
màu
xanh, vàng,đỏ,trắng và cam. Ngoài ra,
thông thường hoa 5 màu, màn 5 màu cũng
được xử dụng làmcácđạo cụ để trang
nghiêm đạo tràng.
(xt. Ngũ Sắc, Phật GiáoGiáo Kì).
SẮC THÂN
Phạm,Pàli:Rùpa-kàya.
Đối lại:Pháp thân, Trí thân.
Chỉ cho nhục thân của đức Phật, có
đầy đủ 32 tướng.
[X. luận Thập trụ tì bà sa Q.12; Đại
thừa nghĩa chương Q.19].
SẮC THÂN VIÊN ĐỨC
Đức viên mãn của sắc thân Như lai,
thuộc về Quả viên đức trong 3 Viên đức.
Cứ theo luận Câu xá quyển 27 thì sắc
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thân viên đức có 4:
1. Đầy đủ 32 tướng.
2. Đủ 8 nét đẹp tùy hình.
3. Có sức mạnh lớn.
4. Xương trong thân cứng chắc hơn
kim cương, ngoài chiếu ánh sáng hơn trăm
nghìn mặt trời.
SẮC THỤY
Cũng gọi Sắc thụy hiệu.
Danh hiệu do triều đình truy tặng cho
người đã qua đời căn cứ theo đức hạnh
lúc còn sống.
Tại Trung quốc, việc vua ban hiệu cho
chư tăng bắt đầu từ Minh nguyên đế (ở
ngôi 409-423) đời Bắc Ngụy; thời ấy, ngài
Pháp quả được truy tặng hiệu là“Hồ Linh
Công”.
Đến đời Đường, vào năm Thần long
thứ 2 (706), vua Trung tông truy tặng ngài
Thần tú hiệu “Đại Thông Thiền Sư”.
Ngoài ra, sau các tăng hiệu được ban
thường có thêm những từ tôn xưng như
Đại sư, Quốc sư, Thiền sư, Bồ tát, Hòa
thượng, Pháp sư, Thượng nhân...
SẮC TRẦN
Chỉ cho đối cảnh mà nhãn căn, nhãn
thức duyên theo, thu lấy, 1 trong 5 trần, 1
trong 6 trần.
Sắc này làm cho tâm thức nhơ nhớp,
sinh ra phiền não, cho nên gọi là Trần
(bụi bặm).
(xt. Ngũ Cảnh, Ngũ Trần, Sắc).
SẮC TU BÁCH TRƯỢNG THANH QUI
Gọi tắt: Sắc tu thanh qui, Bách trượng
thanh qui.
Thanh qui, 10 quyển (có chỗ ghi 2
quyển), do ngài Đông dương Đức huy
biên soạn vào đời Nguyên, các ngài Toàn
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ngộ Đại hân và sa môn Học nghiệp cùng
SẮC TU BÁCH TRƯỢNG THANH QUI
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giáo chính, được thu vào Đại chính tạng
tập 48.
Năm Chí nguyên thứ 2 (1336) đời

Nguyên, ngài Đức huy vâng sắc chỉ của
Hoàng đế Thuận tông, đem bộ Bách
trượng cổ thanh qui ở Đại tríThọ thánh
Thiền tự tại núi Bách trượng, đối chiếu,
tham khảovà so sánhvới các bộ Cổ thanh
qui, Giáo định thanh qui, Bị dụng thanh
qui và Huyễn trụ thanh qui... rồi kết hợp
lại để biên tập thành bộ Sắc tu Bách trượng
thanh qui này.
Nội dung của bộ thanh qui này chia
làm 9 chương:
1. Chương Chúc li: Liệt kê 6 điềumục
về cách thức chúc tụng tán thán đối với
triều đình.
2. Chương Báo ân: Tán tụng công ơn
quốcgiavà ân đức rộng lớn của Phật.
3. Chương Báo bản: Liệt kê các điều
mục theo thứ tự về ngày Phật đản sinh,
Phật thành đạo, Phậtniết bàn và đề cao
tinh thần báo ân.
4. Chương Tôn tổ: Ghi những ngày kị
của 4 vị là tổ Đạt ma, tổ Bách trượng, tổ
Khai sơn và vị thầy nối pháp để báo đáp
ân đức Tổ sư.
5. Chương Trụ trì: Đề ra 17 mục như
Thướng đường, Tiểu tham, Nhập viện,
Thiên hóa... để chỉ cho vị Trụ trì biết
những
việc phải làm hàng ngày.
6. Chương Lưỡng tự: Gồm 21 hạng
mục chỉ dạy sự tiến thoái của Lưỡng tự
(nhà Đông, nhà Tây), cách đi và đến của
Thị giả,phép pha trà đun nước và các việc
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linh tinh khác.
7. Chương Đại chúng: Chỉ dạy các
phép tắc hàng ngày như việc độ sa di, cách
tham đường của người mới thụ giới Cụ
túc, cho đến việc du phương tham thỉnh,
phó trai chúc, phổ thỉnh, niệm tụng bệnh
tăng...
8. Chương Tiết lạp: Nói về các việc
kết chế, giới lạp, niệm tụng...
9. Chương Pháp khí: Nêu rõ tất cả
pháp khí như: Chuông, mộc bản, mõ,
khánh, trống... và chỉ dạy cáchđánh các
pháp khí này.

Chín chương trên đây bao gồm hết các
thanh qui của Thiền lâm.
Đầu quyển có lời Thượng dụ viết vào
năm Chí nguyên thứ 2 (1336) và bài tựa
lần khắc in lại của quan Thượng thư bộ
Lễ Hồ huỳnh viết vào tháng 4 năm Chính
thống thứ 7. Cuối quyển có bài minh tháp
tổ Bách trượng, bài Bách trượng sơn thiên
hạ sư biểu các kí của Hoàng tấn, bài tựa
Cổ thanh qui của Dương ức, bài tựa Sùng
ninh thanh qui, bài tựa Hàm thuần thanh
qui, bài tựa Chí đại thanh qui và bài tựa
của Hàn lâm trực học sĩ Âu dương huyền
viết vào tháng 3 năm Chí nguyên thứ 2
(1336). Cũng tháng 3 năm Chí nguyên thứ
2, tác giả Đức huy viết lời tựa, trong đó có
đoạn (Đại 48, 1159 thượng): “Bách trượng
thanh qui vẫn còn lưu hành trong thế gian.
Từ đời Đường đến nay, trải qua nhiều đời,
bao nhiêu thay đổi khác nhau, do đó,
không tránh khỏi có sự thêm bớt, luôn
luôn thấy có các bản xuất hiện, người học
không biết phải theo bản nào nên sinh ra
ngờ vực, đó chính là nguyên do soạn bộ
sách này”.
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[X. Đại minh tam tạng thánh giáo Bắc
tạng mục lục Q.4; Vĩnh bình thanh qui
Q.hạ; Tăng đường thanh qui phàm lệ;
Thiền học tư tưởng sử Q.thượng].
SẮC TỨC THỊ KHÔNG
Phạm: Rùpaô-zùnyatà hoặc Yad
rùpaô sà zùnyatà.
Đối lại: Không tức thị sắc.
Sắc tức là không, câu này có xuất xứ
từ Bát nhã tâm kinh do ngài Huyền trang
dịch.
SẮC TỨC THỊ KHÔNG
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Chữ Sắc, theo nghĩa rộng, chỉ chung
cho vật chất. Câu này có nghĩa là tất cả
hiện tượng đều là không vô, hư huyễn,
chẳng có thực thể. Tiểu thừa cho con người
là do 5 uẩn hòa hợp, trong đó không có
thực thể tồn tại độc lập nên nói “Nhân vô

ngã”. Đại thừa chẳng những cho nhân vô
ngã mà ngay cả 5 uẩn cũng hư giả chẳng
thật, nên nói “Pháp vô ngã”. Nói 5 uẩn đều
không, tức là bất luận hiện tượng vật chất
(tương đương với sắc) hay hiện tượng tinh
thần (thụ, tưởng, hành, thức), đều thuộc
pháp nhân duyên sinh, không có tự thể cố
định bất biến, vì thế bản chất của sắc là
không.
[X. Bát nhã ba la mật đa tâm kinh; phẩm
Thực tế trong kinh Đại phẩm bát nhã Q.25;
kinh Liễu nghĩa bát nhã ba la mật đa; phẩm
Nhập bất nhị pháp môn kinh Duy ma
Q.trung; luận Đại trí độ Q.90; phẩm Quán
hành Trung luận Q.2; Bát nhã tâm kinh
sớ; Bát nhã ba la mật đa tâm kinh tán; Hoa
nghiêm chú pháp giới quán môn]. (xt.
Không Tức Thị Sắc).
SẮC TƯỚNG
I. Sắc Tướng.
Hình chất và tướng dáng, là 1 trong các
bản chất của tất cả sắc pháp. Bất luận là
sinh mệnh hữu tình hay khí thế gian đều
có hình chất và tướng dáng của nó.
Kinh Lăng nghiêm quyển 3 (Đại 19,
115 hạ) nói: “Sắc tướng đã không có thì ai
biết được bản chất của không?”
II. Sắc Tướng.
Chỉ cho tướng dáng của sắc thân hiện
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ra bên ngoài có thể thấy được. Như chư
Phật, Bồ tát vì phương tiện nhiếp hóa
chúng sinh nên tạm thời giả hiện ra tướng
dáng sắc thân.
Kinh Hoa nghiêm quyển 1, nói: “Vô
biên sắc tướng, ánh sáng tròn đầy”.
SẮC TƯỚNG ĐỘ
Chỉ cho cõi nướcnươngở của sắc thân
vi trần tướng hải của Như lai, là 1 trong
Ngũ độ. Cõi này muôn đức thành tựu và
trang nghiêm bằng vô số báu vật, rộng
khắp không ngằn mé.
[X. Đại minh tam tạng pháp số Q.20].
(xt. Ngũ độ).
SẮC UẨN
Phạm: Rùpa-skandha.
Pàli:Rùpa-kkhandha.

Cũng gọiSắc ấm, Sắc tụ ấm.
Sự tụtập của các pháp có tính chất
ngại và biến hoại, là 1 trong5uẩn.
Theo luận Hiển dương thánh giáo
quyển 5 thìSắc uẩn đại khái có 5 tướng:
1. Tự tướng: Các pháp sắc thân đều
có tướng riêng khác nhau, như cứng là
tướng của đất, ướt làtướngcủa nước, nóng
là tướng của lửa, động là tướng của gió.
2. Cộng tướng: Tướng hòa hợp của
các pháp sắc thân, nghĩa là tất cả sắc thân
đều từ đất nước lửa gió hòa hợp thành
tướng.
3. Sở y năng y tương thuộc tướng:
Tức sắc thân 4 đại chủng là tướng sở y,
sắc 4 đại tạo là tướng năng y.
4. Thụ dụng tướng:Các căn mắt, tai...
có sức tăng thượng nên sản sinh ra các
cảnh giới sắc trần, từ đó có tướng thụ dụng
khổ vui nghịch thuận.
5. Nghiệp tướng: Sắc thân có khả năng
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tạo tác các tướng nghiệp hành, cho nên
tất cả nghiệp hànhđều nhờ sắc thân nhiếp
thụ mà tăng trưởng.
[X. kinh Tạp a hàm Q.2; kinh Tăng
nhất a hàm Q.26; luận Đại tì bà sa Q. 75,
76, 128; luận Tạp a tì đàm tâm Q.1, 2;
Câu xá luận quang kí Q.1; Đại thừa pháp
SẮC UẨN
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uyển nghĩa lâm chương Q.5, phần đầu;
luận Thuận chính lí Q.1; luận Đại thừa a
tì đạt ma tạp tập Q.1; luận Đại thừa bách
pháp minh môn; luận Duy thức Q.1, 2;
Chỉ quán phụ hành truyền hoằng quyết
Q.5, phần 1]. (xt. Ngũ Uẩn).
SẮC Y
Màu sắc của áo ca sa.
Theo phẩm Thế gian giới trong kinh
Văn thù sư lợi vấn quyển thượng thì 5
bộ (Đàm vô đức, Tát bà đa, Di sa tắc, Ca
diếp di và Ma tăng ha kì) được khu biệt
bằng màu sắc của áo ca sa, đời sau bèn
dựa vào đó để biểu thị thứ bậc cao thấp

của tăng chúng, nên ý nghĩa đã khác
nhau.
Nguyên do Sắc y của chư tăng Phậtgiáo
Trung quốc bắt nguồn từ những “tử y” (áo
tía), “phi y” (áo màu hồng đào) mà triều
đình ban cho các bậc Cao tăng, Đại đức,
hoặc vì mục đích lãnh đạo tăng ni mà đặt
ra 1 màu áo nhất định để may phục sức
của các vị quan tăng. Về sau, các tông căn
cứ vào màu sắc của áo pháp để phân biệt
cấp bậc của chư tăng.
[X. điều Sắc y trong Phật tượng tiêu xí
nghĩa đồ thuyết Q.thượng; Hiển mật uy
nghi tiện lãm Q.thượng].
SẰN ĐỀ ĐỀ BÀ
Phạm:Kwàntideva.
Tên vị thầy dạy võ cho Thái tử Tất đạt
đa lúc thiếu thời.
[X. phẩm Tập kĩ nghệ trong kinh Phật
bản hạnh tập Q.11].
SẰN ĐỀ LA
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Phạm:Waịđhilà.
Cũng gọi Phiến đề la.
Hán dịch: Thạch nữ.
Chỉ cho người đàn bà không có bộ sinh
dục (nữ căn).
[X. kinh Thắng man bảo quật quyển
thượng, phần đầu].
SẰN ĐỀ TIÊN NHÂN
Phạm:Kwànti-vàdi-fwi.
Cũng gọi Sằn đề bà lê (Phạm:Kwàntipàla),
Sằn đề tỉ khưu.
Hán dịch: Nhẫn nhục tiên.
Tên gọi đức Thếtôn ở đời quá khứ lúc
Ngài tu hạnh Bồ tát và thành tựu hạnh
nhẫn nhục.
Cứ theo phẩm Sằn đề bà lê trong kinh
Hiền ngu quyển 2 thì trong 1 kiếp quá khứ
lâu xa, vua Ca lợi (Phạm:Kàli) nước Ba la
nại, Ấn độ, cắt tay, chân, tai, mũi của Sằn
đề ba lê, vì tu hạnh nhẫn nhục nên vị tiên
Sằn đề thản nhiên chịu đựng, nét mặt
không hề thay đổi, nhờ đó mà cảm hóa
được ông vua cực kì hung bạo.
[X. luận Đại trí độ Q.14]. (xt. Nhẫn
Nhục Tiên).

SÂM LA VẠN TƯỢNG
Muôn tượng la liệt trong vũ trụ giống
như trong rừng cây cối mọc um tùm.
Trong Phật giáo, Sâm la vạn tượng
đặc biệt chỉ cho thế giới hiện tượng tương
đối với bản thể, vì tính chất thiên sai
vạn biệt của thế giới hiện tượng, cho
nên sâm la vạn tượng là 1 khái niệm
đối lại với vạn pháp nhất như của bản
thể.
Pháp cú kinh sớ (Đại 85, 1435 thượng)
nói: “Sâm lavàvạn tượng là dấu ấn của
một pháp”.
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Hiện nay, người đời cũngthườngdùng
nhóm từ “Sâm la vạn tượng” chính là từ
ngữ bắt nguồn từ Phật giáo.
SÂM LA VẠN TƯỢNG
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S SÂM LÂM THƯ
Phạm:Àraịyaka.
Hán âm: A xà da ca, A lan nhã ca.
Tên 1 bộsáchcủa Bà la môn giáo ở
Ấn độ.
A lan nhã ca nghĩa là rừng cây, Sâm
lâm thư nghĩa là bộ sách mà “Người lánh
đời, ẩn cư trongnơirừng rậm đọc tụng”.
Sách này là phần phụ thuộc của Phạm
thư, được dành cho những tín đồ Bà la
môn giáo thuộc chủng tính Bà la môn hay
Sát đế lợi học tập trong thời kì ở ẩn. Sâm
lâm thư và Áo nghĩa thư có thể được xem
là Tục biên của Phạm thư.
Nội dung chính yếu là trình bày về lí
luận tế tự, cho đến các vấn đề quan hệ
giữa người, thần linh và tự nhiên... Ý
nghĩa triết học của sách này rất sâu xa.
Về tính chất cũng như hình thức không
sai khác mấy với Phạm thư. Sâm lâm thư
hiện còn có 4 loại bản: Quảng sâm lâm
thư, Chá cô thị sâm lâm thư, Tha thị sâm
lâm thư và Kiêu thi đa cơ sâm lâm thư.
Loại sau cùng được chia làm 3 chương,
chương thứ 3 là Kiêu thi đa cơ Áo nghĩa
thư.
SÂM THƯƠNG

Chỉ cho sao Sâm và sao Thương. Sao
Sâm đứng ở vị Thân phía tây nam, sao
Thương đứng ở vị Mão phía đông. Hai sao
này cách xa nhau giữa 2 hướng đông và
tây, không thể trông thấy cùng lúc, bởi
thế, Sâm, Thương được dùng để ví dụ sự
xa cách lâu không được gặp nhau, hoặc
anh em không hợp ý nhau.
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Thiền nguyên chư thuyên tập đô tự
quyển thượng (Đại 48, 401 thượng) nói:
“Yếu chỉ thiền môn không phải, không
quấy, xoá bỏ oán thân, chẳng giận, chẳng
vui. Vậy tại sao có sự hiềm khích như
nước với lửa Nam Năng, Bắc Tú, như
Sâm với Thương giữa Hồng châu, Hà
trạch?”.
SÂN
.. Phạm: Pratigha hoặc Dvewa.
Pàli:PatighahoặcDosa.
Cũng gọi Sân khuể,Sân nộ, Khuể, Nộ.
Hán âm: Đề tì sa.
Chỉ cho sự tức giận, 1 trong các pháp
Bất định địa thuộc tông Câu xá, 1 trong
các pháp phiền não của tông Duy thức.
Cứ theo luận Câu xá quyển 16 và luận
Thành duy thức quyển 6, đối với những
người làm trái ý mình mà nổi giận, oán
ghét, khiến tâm mình bực bội không yên,
thì gọi là sân. Các Tùy phiền não như
phẫn, hận, não, tật (ghen ghét), hại... đều
lấy 1 phần của Sân làm thể.
Sân là 1 trong 6 phiền não căn bản
(hoặc 1 trong 10 Tùy miên). VìSân là loại
tâm sở (tác dụng của tâm) không có tính
chất suy xét, tìm hiểu, tác dụngcủa nó lại
trì độn(chậm lụt), cho nên nó thuộc 1 trong
5 Độn sử. Sân cùng vớitham, si gọi là
Tam độc (3 cái nọc độc hại), đồng thời
cũng
là 1 trong Thập ác, Ngũ cái.
Sân là loại phiền não chỉ có ở cõi Dục,
chứ ở cõi Sắc vàcõiVô sắc thì không có.
Tham sinh khởi từ đối tượng đáng yêu;
trái lại,Sân nổi lên từ đối cảnh đáng ghét.
Sân là chướng ngại rất lớnđối với người
tu học Phật pháp, cho nên các kinh luận
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thường cảnh giác.
Luận Đại trí độ quyển 14 ( Đại 25,
167 trung) nói: “Tai hại do Sân gây nên
là sâu nặng nhất trong 3 độc; trong 98
phiền não, Sân là bền chặt nhất; còn
trong các chứng bệnh của tâm thì Sân
khó trị nhất”.
[X. kinh Tạp a hàm Q.27, 28; kinh Bi
SÂM THƯƠNG
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hoa Q.6; luận Đại tì bà sa Q.27, 34, 44,
48; luận Hiển dương thánh giáo Q.1; luận
Thuận chính lí Q.40; luận A tì đạt ma
hiển tông Q.25; Câu xá luận quang kí
Q.16;
Thành duy thức luận thuật kí Q.6, phần
cuối].
SÂN ĐẨU HẬU ĐỊA
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
Tục ngữ thông dụng ở đời Tống, Trung
quốc. Sân là giận dữ, Đẩu là vẻ dữ tợn,
Hậu là gầm thét, Địa là trợ từ. Sân đẩu
hậu địa, ý nói giận dữ kịch liệt.
Chính pháp nhãn tạng của ngài Đại
tuệ Tông cảo (Vạn tục 118, 2 hạ) nói: “Khi
chưa đụng chạm thì có vẻ nhẹ nhàng,
trông rất dễ mến, nhưngnếu có người vừa
đụng đến thì “tam bành nổi lên” (sân đẩu
hậu địa), chẳng ai dám gần”.
SÂN KHUỂ CÁI
Phạm:Pàli:Vyàpàda-nìrvaraịa.
Sânkhuể là sự nóng giận; Cái là cái
lọng, cái nắp, che đậy; là tên gọi khác của
phiền não. Nghĩa là sự nóng giận ví như
cái lọng, cái nắp che lấp tâm tính, cản trở
thiền định nên gọi là Sânkhuể cái, là 1
trong Ngũ cái.
[X. luận Đại tì bà sa Q.38; luận Câu xá
Q.21]. (xt. Ngũ Cái).
SÂN KHUỂ HỎA
Lửa nóng giận. Sự giận tức ví như
ngọn lửa, có khả năng thiêu đốt tất cả
công đức.
Kinh Tăng nhất a hàm quyển 14 (Đại

2, 619 hạ) nói: “Chư Phật đã vào Niết
bàn, vì lửa nóng giận mà các ông không
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được gặp”.
(xt. Sân).
SÂN KHUỂ TAM CHỦNG PHÁT
TƯỚNG
Ba thứ tướng giận dữ phát sinh lúc
hành giả tu thiền định.
Cứ theo Thích thiền ba la mật thứ đệ
pháp môn quyển 4 thì 3 tướng ấy là:
1. Phi lí sân tướng: Khi hành giả tu
thiền định, chẳng hiểu vì lí do gì mà cảm
giác giận dữđột nhiênnổi lên, gây chướng
ngại cho thiền định.
2. Thuận lí sân tướng: Khi hành giả
tu thiền định, bị người quấy nhiễu mà sinh
nóng giận; giống người trì giới, thấy điều
phi pháp thì sinh tức giận. Sự nóng giận
này tuy là thuận lí nhưng vẫn trở ngại thiền
định.
3. Tranh luận sân tướng: Hành giả
lúc tu thiền định, chấp trước chỗ tỏ ngộ
của mình là đúng, còn những điều người
khác nói và làm đều là sai, vì điều người ta
nói không thuận với mình, liền sinh nóng
giận làmchướng ngại thiền định.
SÂN TÂM BẤT THỤ HỐI GIỚI
Cũng gọi Sân bất thụ hối giới, Sân bất
thụtạ giới, Cố sân giới.
Giới ngăn cấm tâm sân hận khi người
khác có lỗi mà không nhận sự sám hối
của họ, là giới thứ 9 trong 10giớitrọng
cấm của Bồ tát.
Kinh Phạm võng quyển hạ (Đại 24,
1005 thượng) nói: “Nếu Phật tử tự mình
nổi giận, bảo người khác nổi giận, đối với
nhân giận, duyên giận, pháp giận, nghiệp
giận, là Phật tử đáng lẽ phải làm cho tất
cả chúng sinh đều sinh căn lành không
tranh cãi, thường sinh tâm từ bi; đàng này,
trái lại, đối với tất cả chúng sinh, cho đến
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loài phi chúng sinh, lại dùng lời mắng
nhiếc làm nhục, thậm chí còn dùng tay,
dao, gậy đánh đập, vẫn không nguôicơn
SÂN TÂM BẤT THỤ HỐI GIỚI
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iận, rồi người ta dùng lời nhẹ nhàng xin
sám hối, tạ tộicũngvẫn không hả giận,
Phật tử mà hành sử như vậy là phạm tội
Ba la di”.
Trong Phạm võng kinh Bồ tát giới bản
sớ quyển 4, ngàiPháp tạng đã trình bày rõ
10 lí do chế giới này:
1. Trong các phiền não tâm sân hận là
nặng nhất.
2. Sân là nhân tạo ra ác thú và đường
ác nghiệp.
3. Nó đốt cháy tiêu hết thảy căn lành
của các kiếp trước.
4. Nó buộc chặt mối oán thù, nhiều
đời khó cởi mở.
5. Do đó thường làm hại các chúng
sinh.
6. Nó hay tạo các tội vô gián.
7. Thường ngăn ngại Nhẫn ba la mật
của Bồ tát.
8. Làm hại lòngđại bi của Bồ tát.
9. Khiến Bồ tát lìa bỏ việc giáo hóa
chúng sinh.
10. Thành tựu đầy đủ trăm nghìn
chướng nạn.
Ngoài ra, kinh Bồ tát địa trì quyển 5,
luận Du già sư địa quyển 40, kinh Ưu bà
tắc ngũ giới uy nghi và Bồ tát giới bản do
ngài Đàm vô sấm dịch, đều cho Sân là 1
trong 4 tội Ba la di. Kinh Bồ tát thiện giới
coi nó là 1 trong 8 pháp trọng, còn kinh
Bồ tát nội giới thì nói Sân là 1 trong 47
giới.
[X. kinh Bồ tát anh lạc bản nghiệp
Q.hạ; luận Du già sư địa Q.41; Bồ tát giới
nghĩa sớ Q.hạ].
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SẤN
Phạm:Dakwiịà.
Pàli:Dakkhiịà.
Gọi đủ: Đạt sấn noa, Đà khí ni.
Gồm có 4 nghĩa:
1. Chỉ chung cho sự bố thí thông
thường, cũng như Đànthí, Bố thí.

2. Chỉ cho tiền bạc, tài vật tín đồ dùng
để bố thíchochúng tăng.
3. Chỉ cho sự bố thí tiền bạc, tài vật của
tín đồ cho chư tăng.
4. Chỉ cho việc chư tăng thuyết pháp
sau khi được tín đồ bố thí thức ăn. Thuyết
pháp ở đây cũng gọi là Đạt sấn, Đạt sấn
thuyết pháp.
Về các dụng ngữ thuộc loại bố thí tài
vật thì ngoài chữ “Sấn” nói trên, trong Phật
giáo còn có những từ ngữ như: Thượng
sấn, hạ sấn, đường sấn, biểu sấn, trọng
sấn, cung sấn, đàn sấn, đại sấn, sấn kim,
sấn tài, sấn tư, sấn thí, sấn tiền... Trong
đó, “thượng sấn” là tín đồ dâng tiền bạc,
tài vật lên; “hạ sấn” là tín đồ đem tài vật
bố thí đặt ở trước tượng chư Phật, Tổ sư;
“sấn thí” là tín đồ bố thí cho chư tăng.
Còn đường sấn, biểu sấn, sấn vật, sấn tư,
sấn tiền... đều chỉ cho việc tín đồ bố thí tài
vật cho chư tăng hoặc chùa viện, hoặc
chỉ cho tài vật bố thí, hoặc đặc biệt chỉ
cho tiền kinh sám mà tín đồ bố thí cho
chư tăng sau khi đã vì họ mà làm xong
các Phật sự. Ngoài ra, khi cử hành pháp
hội trong Thiền lâm, vị Trụ trì đem tiền
tài do tín đồ bố thí đặt trước tượng chư
Phật và Tổ sư để cúng dường cũng gọi là
Sấn kim, Sấn tiền. Lại trong pháp hội,
nếu vị Trụ trì thấy các thí vật dâng cúng
chưa được đầy đủ, liền bảo người dâng
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thêm, thì thí vật dâng thêm được gọi là
Thiếp thí.
Điều Đạt sấn trong Thiền lâm tượng
khí tiên dẫn kinh Tăng nhất a hàm nói:
“Lúc đó, ngài Ca diếp vâng lời Phật dạy
đến nhà người Phạm chí. Khi ngài Ca diếp
đến nơi, vợ người Phạm chí thỉnh ngài
ngồi và dâng các món ăn thịnh soạn cúng
dường ngài. Sau khi thụ thực, ngài Ca diếp
bèn nói pháp đạt sấn cho vợ người Phạm
chí Bà la môn nghe”.
SẤN
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[X. kinh Hoa nghiêm Q.44 (bản dịch
củ), luật Tứ phần Q.49; luận Tôn bà tu
mật Bồ tát sở tập Q.2; Tứ phần luật hành
sự sao Q.hạ, phần 3; điều Trung diên trai
trong Thiền uyển thanh qui Q.6; Huyền
ứng âm nghĩa Q.1; môn Tiền tài trong
Thiền
lâm tượng khí tiên]. (xt. Đạt Sấn).
SẤN KIM
Cũng gọi Sấn tài, Sấn tiền.
Gồm có 3 nghĩa:
1. Chỉ cho tiền bạc, y vật tín đồ dâng
cúng Tam bảo.
2. Chỉ cho vàng bạc của tín đồ cúng
dường mà vị Trụ trì đặt trước chư Phật và
Tổ sư khi có pháp hội.
3. Chỉ cho số tiền tín đồ cúng dường
chư tăng sau khi chư tăng đã làm xong
các Phật sự cho tín đồ.
(xt. Đạt Sấn, Sấn).
SẤNTHÍ
Sấn, Phạm:Dakwiịà.
Pàli:Dakkhiịà.
Hán dịch: Tài thí, Thítụng.
Cũng gọi: Sấn.
Sấn thí là từ ghép chung tiếng Phạm
và chữ Hán, nghĩa là bố thí.
Điều Tôn túc thiên hóa trong Thiền
uyển thanh qui quyển thượng (Vạn tục
111, 458 hạ) nói: “Vào ngày khởi khám
(động quan), bản viện tùy khả năng đặt
trai soạn,sấn thí quí ở chỗ bình thường,
không nên cầu kì; đến giờ, thỉnh 1 vị tôn
túc nâng khám”.
(xt. Sấn).
SẤN VẬT
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Đồng nghĩa: Sấn tư.
Chỉ cho vật bố thí, hoặc đặc biệt chỉ
cho vật bố thí cho chúng tăng.
(xt. Đạt Sấn, Sấn).
SẤNY
Cũng gọi Sấn thân y, Sấn thể y.
Áo lót mình. Áo này mặc khi lạnh hoặc
khi có nhân duyên khác.
Theo luật Thập tụng quyển 39, có lần,
1 vị tỉ khưu không mặc sấn y mà đứng dựa

vào bức tranh mới vẽ trên vách, làm cho
nó tróc hết màu, đức Phật liền qui định tỉ
khưu không mặc sấn y mà dựa lưng vào
tranh vách thì phạm tội Đột cát la.
Luật Ngũ phần quyển 21 ghi: “Bấy giờ,
Lục quần tỉ khưu may áo sấn thân cỡ bằng
Tăng kì chi, hoặc bằng Nê hoàn tăng. Các
tỉ khưu đem việc ấy bạch đức Phật,Ngài
dạy: Không nên may như thế, nên may
theo 3 bậc sau đây:
-Bậc thượng: Trên phủ đầu, dưới che
đếnmắt cá chân, tay trái che kín hết.
-Bậc trung: Trên phủ đầu, dưới phủđến
nửa ống chân, tay trái che đến cổ tay.
-Bậc hạ: Trên phủ đầu, dưới phủ đến
đầu gối, tay trái che đến nửa khuỷu tay”.
[X. luật Tứ phần Q.52; Hữu bộ tì nại
da tạp sự Q.14].
SI ..
Phạm: Moha, Mùđha.
Đồng nghĩa: Vô minh, Vô trí.
Ngu si, tên 1 tâm sở, là tác dụng tinh
thần của sự ngu muội vô tri, không rõ sự lí.
Tông Câu xá cho Si là 1 trong các Đại
phiền
não địa pháp, còn tông Duy thức thì coi nó
là 1 trong những tâm sở phiền não, 1 trong
3 căn bất thiện, 1 trong 6 phiền não căn
bản, 1 trong 10 Tùy miên, là chỗ nương
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tựa của hết thảy phiền não.
Theo luận Du già sư địa quyển 86 thì
Si còn có các tên gọi khác nữa là: Vô trí,
SẤN VẬT
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Vô kiến, Phi hiện quán, Hôn muội, Ngu
si, Vô minh, Hắc ám...Cũng luận đã dẫn
quyển 55 cho rằng trong các Tùy phiền
não thì Phú, Cuống, Siểm, Hôn trầm, Vọng
niệm, Tán loạn, Bất chính tri... đều lấy 1
phần của Si làm thể.
Theo luận Thành duy thức quyển 6
thì sự sinh khởi của các phiền não đều do
Si, vì thế Si nhất định là tương ứng với 9
phiền não căn bản còn lại.

[X. kinh Đại bản trong Trường a hàm
Q.1; kinh Đại bát niết bàn Q.5 (bản Bắc);
luận Thuận chính lí Q.11; luận Câu xá
Q.21; luận Du già sư địa Q.58; luậnĐại
thừa a tì đạt ma tạp tập Q.6; Câu xá luận
quang kí Q.4]. (xt. Vô Minh).
SI ĐỊNH
.....
Chỉ cho loạithiền định không có trí
tuệ. Trái lại, chỉ có trí tuệ mà không có
sức thiền định thì gọi là Cuồng tuệ.
Hành giả si định giống như người mù
cỡi ngựa đui, ở trong thiền định rất dễ bị
rơi xuống hố thẳm tà vọng.
[X. Quán âm huyền nghĩa Q.thượng].
SI MỊ VÕNG LƯỢNG
...........
Si mị và Võng lượng đều là tên quỉ
thần, yêu quái.
PhẩmThí dụ kinh Pháp hoa (Đại9,14
thượng)nói: “Nhà ấy đáng sợ, chỗ nào
cũng thấy si mị võng lượng biến hiện”.
Trong phẩm Đà la ni hộ trì quốc giới
kinh Đại thừa lí thú lục ba la mật đa quyển
2 và Du già tập yếu diệm khẩu thí thực
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nghi cũng có ghi các tên gọi này.
Trong Pháp hoa nghĩa sớ quyển 6, ngài
Cát tạng dẫn Trương bình tử Tây kinh
phú giải thích rằng (Đại 34, 535 trung):
“Thần ở trong núi là Si, mang hình cọp
(hổ); thần ở trong nhà là Mị, mang hình
người, đầu heo (lợn), có đuôi; còn loài yêu
quái ở trong gỗ đá thì là Võng lượng. Xuân
thu quyển 10 thì giải thích: Si là thần núi,
hình thú; Mị là quái vật; Võng lượng là
thần nước”.
Thực ra, Si mị võng lượng là tên của
quỉ thần chỉ thấy trong các sách vở của
Trung quốc đời xưa, kinh điển Phật giáo
chỉ mượn dùng mà thôi. Trong kinh Pháp
hoa bản tiếng Phạm hoàn toàn không có
nguyên ngữ tương đương của Si mị võng
lượng.
[X. kinh Đại bát nhã Q.501, 540; kinh
Đại thừa lí thú lục ba la mật đa Q.1; kinh
An trạch thầnchú; kinh Thíngã quỉ cam

lộ vị đại đà la ni; kinh Quán đính Q.12;
luận Thuận chính lí Q.12, 67; Trị thiền
định bí yếu pháp Q.hạ; Pháp hoa văn cú
kí Q.6, hạ; Pháp hoa huyền tán Q.6, phần
đầu; Tuệ lâm âm nghĩa Q.27; Hi lân âm
nghĩa Q.1].
SI THIỀN
.....
I. Si Thiền.
Cũng gọi Sithất.
Thiền ngu si, là thứ thiền định của
người chỉ biết ngồi trơ trơ như gỗ đá, tâm
địa không mở tỏ.
Thiền nguyên chư thuyên tập đô tự
quyển thượng, phần 1 (Đại 48, 399 hạ) nói:
“Đáy nước đầm trong, bóng hiện rõ ràng,
đâu có như hạng si thiền chỉ chấp giữ sự
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yên lặng rỗng không, như kẻ cuồng tuệ chỉ
biết tìm chương trích cú?”.
II. Si Thiền.
Pháp hiệu của ngài Nguyên diệu, vị tăng
tông Vân môn, đời Nam Tống.
(xt. Nguyên Diệu).
SI THỦY
Đối lại: Trí thủy.
SI THIỀN
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Phiền não ngu si ví như nước đục, nên
gọi làSi thủy. Trái lại, trí tuệ thanh tịnh,
ví như nước trong, gọi là Trí thủy.
Kinh Lăng nghiêm quyển 8 (Đại 19,
143 hạ) nói: “Hết thảy các đức Như lai
trong 10 phương, hễ thấy ngã mạn thì gọi
là uống nước si (si thủy); còn Bồ tát thấy
ngã mạn như vũng bùn lớn, cần phải tránh
xa”.
SÍ DI LA
Một loại áo ca sa. Áo này được may
bằng lông cánh chím.
[X. Tứ phần luật khai tông kí Q.6]. (xt.
Ca Sa).
SÍ DO LA
Phạm:Keyùra.
Cũng gọi Chỉ do la, Cát do la.

Hán dịch: Anh lạc.
Đồ trang sức làm bằng châu ngọc đeo
ở cổ mà hàng vương công quí tộc ở Ấn độ
thường dùng.
Ngoài ra, tượng các vị Bồ tát và người
trời phần nhiều cũng đeo chuỗi anh lạc
để trang nghiêm thân tướng.
[X. Khả hồngâm nghĩa Q.5 hạ].
SÍ XÁ KHÂM BÀ LA
Phạm: Kezakambala.
Cũng gọi Hệ xa khâm bà la.
Hán dịch: Phát y.
Phái thứ 5 trong 10 phái ngoại đạo ở
Ấn độ.
Cứ theo Tứ phần sớ sức tông kí quyển
7 phần cuối thì ngoại đạo này mặc áo
may bằng tóc(phát y), vì vậy nên có tên
này.
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Thông thường, Lục sư ngoại đạo ở Ấn
độ là chỉ cho: San xà da tì la chi tử, Akì đa
síxá khâm bà la, Mạt già câu lê xá lê, Phú
lan na ca diếp, Ca la cưu đà ca chiên diên
và Ni kiền đà nhã đề tử. Nhưng Tứ phần
luật và Tứ phần luật sớ cho rằng Lục sư
ngoại đạo này tuy chỉ có 6 tông phái,
nhưng
kì thực thì có tới 10 người và Sí xá khâm
bà la là 1 trong số 10 ngườiấy, mà “A kì
đa sí xá khâm bà la” trong Lục sư ghi ở
trên chính là tên gộp chung của Sí xá khâm
bà la và A kì đa, người thứ 4 trong số 10
người.
SỈ TIỂU MỘ ĐẠI
...........
Hổ thẹn nhỏ, mến chuộng lớn. Nghĩa
là khởi tâm hổ thẹn đối với sự nông cạn,
yếu kém của Tiểu thừa giáo mà hâm mộ sự
cao siêu, tôn quí của Đại thừa giáo.
Trong 5 thời phán giáo do tông Thiên
thai thành lập thì thời Phương đẳng thứ3
là thời pháp quở trách sự thiên chấp của
Tiểu thừa và khen ngợi sựviên dung của
Đại thừa. Hàng Thanh văn được nghe thời
pháp này liền phát tâm “Sỉ tiểu mộ đại”.
Đây là lợi ích của sự quở trách ở thời
Phương đẳng vậy.

[X. Pháp hoa kinh văn cú Q.4; Pháp
hoa huyền nghĩa thích tiêm Q.10]. (xt. Đàn
Thiên Tích Tiểu).
SĨ DỤNG QUẢ
Phạm:Puruwakàra-phala.
Cũng gọi Sĩ phu quả, Công dụng quả.
Chỉ cho quả do nhân Câu hữu và nhân
Đồng loại mang lại, vì sức của nó mạnh
nên gọi là Sĩ dụng quả(ví như sức
người(sĩ)
dùng công cụ tạo tác ra), là 1 trong 5 loại
quả.
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LuậnThành duy thức quyển 8 (Đại31,
42 trung) nói: “Sĩ dụng, nghĩa là những
người làm(sĩ)mượn các công cụ để tạo ra
sự nghiệp”.
SĨ DỤNG QUẢ
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Thành duy thức luận thuật kí quyển
8, phần đầu, dựa vào đó mà cho rằng Sĩ
dụng quả có 2 nghĩa:
1. Nói về người: Lực dụng này nương
vào hữu tình mà sinh, như lúa gạo của
nhà nông, tiền bạc của nhà buôn... đều
nhờ sức của con người(sĩ) mà làm nên sự
nghiệp.
2. Nói về pháp: Các pháp sinh là do
các công cụ mà có, như nhà nông do cấy
lúa mà có thóc, nhà buôn do mua bán mà
có lời, tác giả mượn các công cụ mà làm
thành mọi việc. Kết quả này chung cho
tất cả pháp hữu vi.
Ngoài ra, luận Câu xá quyển 6 cho rằng
quảdo nhân Câu hữuvà nhân Tương ứng
mà được, cũng tương đương với quả Sĩ
dụng
nói ở đây.
[X. luận Đại tì bà sa Q.121; luận Thuận
chính lí Q.18; luận Tạp a tì đàm tâm Q.3;
luận Du già sư địa Q.5].
SĨ KHUÊ (1083-1146)
.....
Thiền sư Trung quốc, thuộc phái
Dương kì, tông Lâm tế, sống vào đời Tống,

người ở Thành đô, tỉnh Tứ xuyên, họ Sử,
tự Trúc am, hiệu Lão thiền.
Sư xuất gia từ tuổi niên thiếu, siêng học
kinh giáo, chuyên nghiên cứu Lăng
nghiêm. Sau khi thụ giới Cụ túc, sư đến
tham học ngài Phật nhãn Thanh viễn và
được nối pháp ngài. Sau, sư lần lượt trụ ở
các chùa: Long tường, Thiên ninh, Bao
thiền, Đông lâm... Khoảng năm Thiệu
hưng, sư và ngài Tông cảo soạn chung hơn
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100 tắc Tụng cổ ở Vân môn, được người
đờiquí trọng.
Về sau, sư dời đến trụtại Cổ sơn thuộc
tỉnh Phúc kiến, rồi lại dời đến trụ trì các
chùa Năng nhân tại Nhạn đãng và Long
tường ở Ôn châu... Sư tinh thông cả ngoại
điển và thư pháp.
Năm 1146, sư tịch, thọ 63 tuổi.
Sư có tác phẩm: Trúc am Khuê hòa
thượng ngữ yếu 1 quyển, Đông lâm hòa
thượng Vân môn am chủ tụng cổ 1
quyển.
[X. Giathái phổ đăng lục Q.16; Ngũ
đăng hội nguyên Q.20].
SIỂM
Phạm:Màyà.
Đồng nghĩa: Thảo hảo, A khúc, Siểm
khúc.
Dua nịnh, ton hót, chỉ nói theo ý của
người mà giấu kín ý mình. Là tên của Tâm
sở, 1 trong 75 pháp của tông Câu xá, 1
trong 100 pháp của tông Duy thức.
Luận Đại thừa quảng ngũ uẩn (Đại 31,
853 trung) nói: “Bày ra các phương tiện
giả
dối, giấu kín điều xấu ác của mình, tâm
tính
quanh co, tham danh hám lợi, đó là 1 phần
của si, lấy sự cản trở việc dạy dỗ chính
đáng
làm nghiệp”. Các nghiệp thân, khẩu, ý do
Siểm phát sinh, gọi là Khúc nghiệp (nghiệp
quanh co).
Tông Câu xá cho rằng Tâm sở này tương
ứng với 1 phần nhỏ pháp nhiễm ô, theo
với phiền não căn bản mà sinh khởi, vì thế

nên Siểm là 1 trong các Tùy phiền não, 1
trong các Tiểu phiền não địa pháp, 1 trong
Lục cấu. Siểm và Cuống là các phiền não
trói buộc của cõi Dục và Sơ địa, tương ứng
với ưu, hỉ trong các thụ mà tự tại sinh khởi,
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cho nên chỉ thuộc về “Tu sở đoạn”. Còn
tông Duy thức thì cho rằng Siểm là một
trong các Tiểu tùy hoặc, cùng với tham, si
đều thuộc giả hữu, nhưng không tương ứng
với khổ thụ.
[X. luận Đại tì bà sa Q.47; luận Tạp a tì
đàm tâm Q.4; luận Câu xá Q.4, 21; luận
Thành duy thức Q.6; luận Thuận chính
lí Q.11, 54; luận Hiển dương thánh giáo
Q.1].
SĨ KHUÊ
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SIỂM KHÚC
Phạm: Vaíka, Kuhana.
Nịnh hót quanh co. Nghĩa là vì muốn
lừa dối người khác, nên cố làm ra vẻ ngoan
ngoãn đáng yêu, ra sức chiều chuộng làm
vừa lòng người hòng gạt gẫm họ.
Phẩm Phương tiện kinh Pháp hoa (Đại
9, 8 trung) nói: “Ngã mạn tự kiêu căng,
siểm
khúc tâm chẳng thật”. Lại đối với các vật
mà
không chấp trước thì gọi là Vô siểm khúc.
Luận Kim thất thập quyển thượng (Đại
54, 1251 thượng) nói: “Ni dạ ma cũng có
5 giới: Không giết hại, không trộm cướp,
nói lời chân thật, giữ phạm hạnh, không
siểm khúc”.
[X. kinh Vô lượng thọ Q.thượng; kinh
Bồ tát địa trì Q.5; luận Thập trụ tì bà sa
Q.8; Thập địa kinh luận Q.2].
SIÊU BẢO (1635-1709)
.....
Thiền sư Trung quốc, thuộc tông Lâm
tế, sống vào đời Thanh, người Lô lăng,
Dự chương (Giang tây), họ Lưu.
Năm lên 9 tuổi, sư đột nhuốm bệnh, rất
nguy kịch, thân phụ liền đưa sư đến chùa

Kì đà, lễ ngài Từ thừa xin xuất gia. Năm
19
tuổi, sư y vào ngài Thanh nguyên Mi am
thụ giới Cụ túc, tham học với ngài hơn 10
năm. Sau, sư đến tham học Thiền sư Viên
chiếu Lữu khê ở
Hàng châu, nỗ
lực tham cứu tâm
chỉ, được ngài ấn
kí, tiếp tục ở lại
chỗ ngài Viên
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chiếu 3 năm. Đến
năm Khang hi 36
(1697), nhận lời
thỉnh của chư
tăng núi Thiên
mục, sư đến thuyết pháp hoằng hóa. Ba
năm sau, sư về am Hoạt mai ở gần chùa cũ
để tĩnh dưỡng.
Năm Khang hi 48 (1709), sư thị tịch,
thọ 75 tuổi.
Sư để lại tác phẩm: Ngữ lục 8quyển.
[X. Chính nguyên lược tập Q.9; Tăng
đính Phật tổ đạo ảnh Q.2 (Hư vân)].
SIÊU BÁT ĐỀ HỒ
Tiếng dùng của tông Thiên thai.
Giáo nghĩa kinh Pháp hoa và kinh Niết
bàn siêu việt tám giáo (4 giáo Hóa nghi và
4 giáo Hóa pháp), là vị đề hồtrên hếttrong
5 vị, vìthế gọi là Siêubát đề hồ.
SIÊU ĐỊNH
.....
Vượt qua giai đoạn trung gian mà vào
1 thứ thiền định cao hơn.
Thông thường, tu thiền định đều y theo
thứ tự Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền... mà
tiến lên; nhưng nếu tu luyện được nhuần
nhuyễn, thì có thể vượt qua 1 giai đoạn
trong đó, từ Sơ thiền đến Tam thiền, từ Nhị
thiền đến Tứ thiền. Nói chung, khi tu thiền
định hữu lậu thì 4 thiền định đều thuộc hữu
lậu,nhưng khi đã vào định vô lậu thì đều
thành vô lậu. Như vị A la hán Bất thời giải
thoát đã đoạn phiền não được định tự tại,
thì có thể vượt qua thứ tự thiền định trên
dưới, thuận nghịch, vượt bỏ giai vị thiền

định hữu lậu, vô lậu mà ra, vào thiền định
1 cách tự do tự tại, gọi là Siêu định.
[X. luận Đại tì bà sa Q.165; luận Câu
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xá Q.28; luận Đại trí độ Q.17].
SIÊU ĐỘ
Tụng kinh, lễ sám cầu nguyện để cứu
độ vong linh người chết, khiến họ siêu
thoát khổ nạn.
SIÊU ĐỘ
Siêu Bảo
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Phạm: Vikramazìla.
Tạng: Vi-kra-ma-zì-la#igtsug-lagkhaí.
Cũng gọi Siêu hànhtự.
Tên ngôi chùa ở tiểu bangBihàr (Tỉ
cáp nhĩ) tại Ấn độ, do vua Đạt ma ba la
đời thứ 2 (Phạm:DharmapàlaII) thuộc
Vương triều Ba la (Phạm:Pàla) sáng lập
vào cuối thế kỉ thứ VIII đến đầu thế kỉ
thứ IXTây lịch. Vào thế kỉ thứ X, chùa
này trở thành trung tâm của Mật giáo Ấn
độ. Chùa này cùng với các chùa Na lan
đà (Phạm:Nàlandà), chùa Ôđan tháp phổ
lạp (Phạm:Udaịđapura) và chùa Bà kì
la sa nạp (Phạm:Vajrasana) được gọi
chung là Ấn độ tứ đại tự (4 ngôi chùa lớn
ở Ấn độ).
Toàn chùa có 107 ngôi điện đường và
6 ngôi học xá, ở chính giữa là Đại điện
Quán âm, chung quanh có 53 ngôi điện
lớn nhỏ, thờ các tượng thần của Mật giáo.
Các học tăng đến đây học tập rất đông;
chùa này và chùa Na lan đàđềulà trung
tâm của Kim cương thừa (Phạm:
Vajrayàna). Vị đại sư nổi tiếng của Mật
giáo làA đề sa (Phạm:Atiza), lúc nhỏ đã
thụ giới, học tập và sau giữ chức Trụ trì
của chùa này. Năm 1203, chùa này bị phá
hủy.
[X. Manual of Indian Buddhism by H.
Kern; Early History of India by V. A.
Smith;
VikramazìlaMonastery (J. A. S. B. 1909)

by N. L. Dey; The Geographical
Dictionary
of Ancient and Mediaeval India].
SIÊU NHẬT VƯƠNG
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Phạm:Vikramàditya.
Hánâm: Ngật la ma a diệt đa, Tật kha
la ma trật đa.
Cũng gọi Chính cần nhật vương.
Vị Đại vương của Vương triều Quật đa
(Phạm: Gupta) ở Ấnđộ, ra đời sau đức
Phật nhập diệt được 1000 năm. Uy phong
của vua lừng lẫy, các nước ở Ấn độ thời
đóđều thần phục.
Lúc bấy giờ, Ấn độ giáo (Hinduism)
phục hưng, văn học tiếng Phạm cũng rất
thịnh, trong Phật giáo có nhiều vị Đại
luận sư xuất hiện như các ngài Vô trước,
Thế thân... cổ xúy Phật giáo Du già, đồng
thời nhà vua cũng khuyến khích các loại
văn học, nghệ thuật của các tông giáo.
Nhà vua còn thương xót cứu giúp những
người nghèo khổ, chiếu cố đến các quan
lại, cho nên các quan Đại thần... tôn vua
là Thánh tiên đại vương (Phạm:
Ràjàdhiràjs-fwi). Khi ngài Pháp hiển đến
Ấn độ (402- 411) thì gặp lúc vua Siêu nhật
đang còn tại vị.
[X. điềuKiện đà la quốc trong Đại đường
tây vực kí Q.2; Huyền ứng âm nghĩa Q.21;
Tuệ lâm nghĩa Q.76]. (xt. Cấp Đa Vương
Triều).
SIÊU PHẬT VIÊT TỔ
Cũng gọi Sát tổ sát Phật.
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
Cảnh giới tột cùng vượt qua Phật và
Tổ. Tức là cảnhgiới trong đó tâm không
còn chấp trước bất cứ sự vật gì, đã đạt đến
sự tự do tuyệt đối.
Cảnh đức truyền đăng lục quyển 17
(Đại 51, 339thượng chép:
“Hỏi: Thế nào là lời nói siêu Phật, siêu
Tổ?
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Sư đáp: Lão tăng đang hỏi ông đấy!
Vị tăng nói: Xin Hòa thượng hãy gác
vấn đề này lại đã.

Sư nói: Một câu hỏi củalão tăng mà
ông còn chẳng tự hiểu thì còn hỏi làm gì
lời siêu Phật siêu Tổ!”
SIÊU PHẬT VIÊT TỔ
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[X. Tổ đường tập Q.6, 8; Cổ tôn túc
ngữ lục Q.9; Thiền môn niêm tụng tập
Q.24; Tông môn thống yếu tục tập Q.18;
Thiền lâm loại tụ Q.18].
SIÊU THẾ NGUYÊN
........
Chỉ cho 48 nguyện của đức Phật A di
đà.
Khi đức Phật A di đà còn là tỉ khưu
Pháp tạng ở địa vị tu nhân, Ngài tham khảo
các nguyện của chư Phật, suy nghĩ rất kĩ
suốt trong 5 kiếp, rồi mới lập thành 48 điều
nguyện. Nguyện của Ngài thù thắng hơn
hết các nguyện của chư Phật ở thế gian,
cho nên gọi là Siêu thế nguyện.
[X. kinh Vô lượng thọ Q.thượng].
SIÊU TÔNG VIÊT CÁCH
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
Siêu tông nghĩa là không lập phương
pháp chân như Phật tính; Việt cáchnghĩa
là không theo hình thức ước lệ từ xưa.
Tức chỉ cho người có năng lực siêu việt
hình thức phàm thánh, chỉ còn thiên cơ
mà thôi.
Lời tựa của ngài Phổ chiếu trong Bích
nham lục (Đại 48, 139 thượng) nói: “Thiền
sư Tuyết đậu có chính nhãn siêu tôngviệt
cách, nêu cao chính lệnh”.
SIÊU VIÊT
.....
Việt qua lên trên những cái thông
thường.
Nhất thần giáo cho rằng vị thần sáng
tạo thế giới là thần Siêu việt. Nhưng trong
chân lícủaPhật giáo thì hoàn toàn không
13760
có vị thầnsiêu việt tồn tại đối lập với thế
giới và loài người. Hàm nghĩa đích thực
của từ ngữ Siêu việt là dùng để đột phá
các loại khái niệm hoặc giá trị quan nhị

nguyên đối lập. Chẳng hạn như nhóm từ
“Siêu phàm việt thánh” mà Thiền tông sử
dụng, chẳng phải biểu thị sự đối lập giữa
phàm phu và Thánh nhân (cũng bao hàm
cả đức Phật), mà là nói về sự vượt thoát
cái kiến giải phân biệt tương đối “phàm
thánh nhị nguyên”.
SIÊU VIÊT CHỨNG
Cũng gọi Siêu chứng, Siêu quả.
Đốilại: Thứ đệ chứng.
Chứng vượt bậc, nghĩa là vượt qua quả
vịtrướcmà chứng ngay vào quả vị cao
hơn.
Như Thanh văn thừa có 4 quả, từ Sơ
quả, theo thứ tự, chứng quả Tư đà hàm, A
na hàm, rồi đến quả A la hán, gọi là Thứ
tự chứng; còn vượt qua quả vịtrước mà
chứng ngay vào quả vịsau thì gọi Siêu việt
chứng.
Bàn về Siêu việt chứng lại có các thuyết
khác nhau. Theo luận Câu xá thì từ phàm
phu chỉ có thể trực tiếp chứng quả thứ 2
và quả thứ 3, gọi là Siêu tiền nhị quả (vượt
2 quả trước). Luận Duy thứclạicho rằng
một khi đã chứng được Sơ quả thì có thể
vượt qua quả thứ 2 vàquả thứ 3 mà chứng
thẳng đến quả thứ 4. Còn tông Thiên thai
thì chủ trương vượt3quả trước, cho nên
thành lập 4 loạiSiêu:
1. Bản đoạn siêu: Gốc vốn là phàm
phu ngoại đạo, người tu 6 hành quán hữu
lậu, đoạn trừ 6 phẩm Tư hoặc của cõi Dục,
vào Kiến đạo ở tâm thứ 16 dứt Kiến hoặc
rồi, vượt quả Dự lưu và quả Nhất lai mà
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chứng thẳng đến quả Bất hoàn thứ 3.
2. Tiểu siêu: Các Thánh đệ tử ở tâm
thứ 16 của Kiến đạo chứng quả Dự lưu,
sau lại tuVô lậu đạo, đoạn trừ Tư hoặc
của 3 cõi, hay dứt 9 phẩm hoặc của cõi
Dục, vượt quả thứ 2 màtrực tiếpchứng
quả Bất hoàn thứ 3; hay trong 1 lúc đoạn
SIÊU VIÊT
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St
rừ các Hoặc của 8 địa dưới (trừ Hữu đính

địa), vượt quả thứ 2 và quả thứ 3 mà chứng
thẳng vào A la hán hướng; hay cùng 1 lúc
dứt hết các hoặc của 9 địa trên mà chứng
ngay quả A la hán.
3. Đại siêu: Tức vượt 3 quả trước, trực
tiếp chứng vào quả thứ 4. Như phàm phu
ngoại đạo thời đức Phật tại thế, nghe Phật
nói pháp chứng ngay quảA la hán.
4. Đại đại siêu: Các Bồ tát Tam tạng
giáo trong 34 tâm dứt trừ tất cả phiền não
mà thành Phật quả.
Trên đây chỉ là nghĩa của tông Thiên
thai, còn các tông khác thì chưa bàn đến
vấn đề này.
[X. luận Đại tì bà sa Q.153; luận Tạp
a tì đàm tâm Q.5; luận Câu xá Q.5, 23,
24; Duy thức luận Thuật kí Q.10; Ma ha
chỉ quán Q.6 thượng; Chỉ quán giảng
thuật Q.5; Thiên thai tứ giáo nghi tập chú
Q.trung; Quán kinh sớ huyền nghĩa
phần].
SIÊU VIÊT TAM MUỘI
...........
Chỉ cho tam muội mà Phật và Bồ tát
chứng nhập, có năng lực vượt qua các
cõi trên dưới và tùy ý xuất nhập. Đây là
cảnh giới cao nhất trong các loại Quán
thiền, Luyện thiền, Huân thiền và Tu
thiền do tông Thiên thai nói, vì thế nên
gọi là Đính thiền. Trong các pháp môn,
Tam muội này có năng lực xuất nhập tự
tại, cho nên được gọi là Tự tại định, hoặc
gọi là Siêu thiền, Siêu việt thiền, Siêu việt
đẳng chí...
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Về thứ lớp cạn, sâu của thiền định
được sắp xếp là: Tứ thiền, Tứ vô sắc, và
Diệt tận định. Phàm khi xuất, nhập thiền
định đều phải tuần tự theo thứ lớp này,
đó là phép tắc chung. Như người tâm tán
loạn không thể trực tiếp nhập định Tứ
vô sắc, mà trước phải nhập định Sơ thiền,
rồi tuần tự vào Đệ tứ thiền, sau đó mới
vào định đầu tiên của Tứ vô sắc. Cũng
thế, khi xuất định cũng không được xuất
trực tiếp, mà phải tuần tự theo thứ lớp
ngược mà xuất. Đây là pháp của Thanh

văn. Nhưng đối với Phật và Bồ tát đã tu
chứng đến địa vị cao sâu thì không phải
theo thứ tự xuất, nhập này, mà có thể từ
tâm tán loạn vượt ngay vào định Diệt tận
và, ngược lại, cũng có thể từ Diệt tận định
vượt ngay ra tâm tán loạn. Pháp tam muội
siêu nhập, siêu xuất này, gọi là Siêu việt
tam muội.
[X. luận Đại trí độ Q.81].
SIÊU VĨNH (?-?)
.....
Cao tăng Trung quốc thuộc tông Lâm
tế, sống vào cuối đời Minh,người Huề lí,
tỉnh Chiết giang, họ Diêu, hiệu Tễ luân.
Thủa nhỏ, sư theo Nho học, lớn lên,
gặp lúc binh biến vào cuối những năm
Sùng trinh, mấy lần chết đi sống lại nên
sư lạnh nhạt với công danh, đến khi được
đọc Kim túc dung ngữ lục thì sư lập chí
xuất tục. Mùa hạ năm Thuận trị thứ 7
(1650), sư lễ ngài Thâm vân quả ở Gia
hưng xin xuất gia. Mùa thu năm ấy sư
tham yết ngài Bách ngu Tịnh tư, sau đó,
sư lần lượt đi tham bái các danh lam
thắng tích như núi Thiên đồng, chùa Báo
ân, chùa Kim túc, Kính sơn... Mùa xuân
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năm Thuận trị thứ 9 (1652), sư tham vấn
ngài An điền tĩnh ở Phúc nguyên và được
ấn khả. Sau, sư trụ ở chùa Thánh cảm
tại Tây sơn, Bắc kinh, sau đó, sư lần lượt
đi hoằng hóa tại các vùng Bình hồ thuộc
Chiết giang Thượng hải, Gia hưng, Thiểm
tây...
Sư có các tác phẩm: Ngũ đăng toàn thư
120 quyển; Thâm tuyết thảo đường tập 30
quyển, Pháp uyển anh hoa, Độc thư tùy
kí, Cổ kim tăng thi 60quyển.
SIÊU VĨNH
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SINH
Phạm:Jàta,Jàti.
Pàli:Jàti.
I. Sinh.
Cũng gọiSinh chi.

Chỉ cho chi thứ 11 trong 12 duyên
khởi, do nghiệp lực quá khứ mà kết thành
quả sinh ra trong vị lai.
Cứ theo luận Câu xá quyển 9 thì chi
Sinhlàchỉ cho 1 sát na trong vị lai thác
thai kết sinh trong bào thai; nhưng tông
Duy thức thì giải thích rộng hơn, cho rằng
từ thân “Trung hữu” đến lúc thác thai còn
1 khoảng thời gian chưa già suy, đều thuộc
về chi Sinh.
[X. luận Thành duy thức Q.6]. (xt.
Thập Nhị Nhân Duyên).
II. Sinh.
Chỉ cho cái sinh lực thôi thúc pháp
hữu vi trong khoảng từ vịvịlai sinh vào
vị hiện tại; sinh lực này nếu được hiểu
như 1 thực thể, thì đóchínhlà tướng Sinh,
1 trong 4 tướng.
(xt. Tứ Tướng).
III. Sinh.
Chỉ cho Sinh hữu, tức các sát na (tích
tắc) có mặt lúc đầu thai thụ sinh ở đời này.
Người thụ sinh gọi là Kết sinh hay Thụ
sinh;
người thai sinh thì gọi là Thác thai, hay
Thác sinh. Là 1 trong 4 Hữu.
(xt. Tứ Hữu).
IV. Sinh.
Đối lại: Diệt.
Một trong Bát kế (đối lại với Bát bất).
Bát kế là: Sinh, diệt, thường, đoạn, nhất,
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dị, lai, khứ.
(xt. BátBấtTrung Đạo).
V. Sinh.
Chỉ cho sự sinh tồn, sinh nhai..., tức
sinh ra rồi chết đi,để lại sinh ra, cứ thế
sinh ra nhiều lần, gọi là Đa sinh; sự sống
ở hiện tại, gọi là Kim sinh; sự sống ở quá
khứ, vị lai, gọi là Tha sinh.
VI. Sinh.
Chỉ cho các chúng sinh do cách thụ
sinh khác nhau mà có sự phân loại bất
đồng, như 9 loại sinh là chỉ cho 4 loại:
Thai, noãn, thấp, hóa và thêm 5 thứ là
hữu sắc, vô sắc, hữu tướng, vô tưởng,phi
hữu tương phi vô tưởng. Trong 9 loại sinh

này, lại bỏ phi hữu tưởng phi vô tưởng đi,
rồi thêm vào4loại là phi hữu sắc, phi vô
sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng thì gọi là
12 loại sinh.
[X. luậnPháp uẩn túc Q.10; luận
Thuận chính lí Q.25; luận Đại tì bà sa
Q.9, 23; luận Thành duy thức Q.6].
SINH BÁO
Đời này tạo các nghiệp thiện, ác, đời
sau chịu báo khổ, vui. Một trong 3 báo.
(xt. Tam Báo).
SINH BAN NIẾT BÀN
Phạm: Upapadya-parinirvàyin.
Gọi tắt: Sinh ban.
Chỉ cho quả vị Bất hoàn thứ 3 trong
4 quả Thanh văn, 1 trong 5 thứ Bất
hoàn.
Bậc Thánh quả Bất hoàn, sau khi sinh
vào cõi Sắc, không bao lâu có thể khởi
Thánh đạo, đoạn trừ các hoặc còn lại
mà vào Niết bàn, gọi là Sinh ban niết
bàn.
[X. luận Câu xá Q.21]. (xt. Ngũ Chủng
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Bất Hoàn, A Na Hàm).
SINH BIẾN
Đối lại: Duyên biến.
Cũng gọi: Chuyển.
Chuyển biến, chỉ cho Nhân năng biến.
SINH BIẾN
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S
Nhà Duy thức căn cứ vào các thức biến
hiện ra các pháp mà chia ra 2 loại là Nhân
năng biến và Quả năng biến. “Biến” của
Nhân năng biến là do chủng tử trong thức
thứ 8 chuyển biến mà sinh ra các pháp,
bởi thế biết rằng chữ “sinh” của Sinh biến
thực ra cũng có nghĩa là biến, cho nên gọi
là Sinh biến.
[X. luận Thành duy thức Q.1, 2; Thành
duy thức luận thuật kí Q.3, phần đầu]. (xt.
Nhân Năng Biến).
SINH CHI
I. Sinh Chi.
Một trong 12 chi duyên khởi.

(xt. Thập Nhị Nhân Duyên, Sinh).
II. Sinh Chi.
Phạm:LiígahoặcAíga-jata.
Hán âm: Ương già xã đá.
Hàm nghĩa nam căn.
Hữu bộ bách nhất yết ma quyển 6 (Đại
24, 481 hạ) nói: “Ương già xã đá Hán dịch
làSinh chi, tức làcăn vậy”.
TheoTì nại da tạp sự quyển 4, khi tâm
dụcbịkhơi dậy làm chosinh chi nổi lên
thì phải tu quánbấttịnh để đối trị.
Tịch chiếu đường cốc hưởng tục tập
quyển 4 cũng có nói đến các việc dosinh
chi mà phạm như là Ô đà di, con trưởng
giả đau lưng, con trưởng giả căn dài...
(xt. Nam Căn).
SINH CHỦ
Phạm:Prajàpati.
Hán âm: Bát la xà bát để.
Cũng gọi Tạo vật chủ.
Từ ngữ gọivị thần sáng tạo trong thần
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thoại Ấn độ. Nhưng cũng còn các cách
gọi khác, như trong Phệ đà thì Sinh chủ
là chỉ cho các thần Nhân đà la (Phạm:
Indra), Sa duy đức lợi (Phạm:Savitf), Tô
ma (Phạm: Soma), Kim thai (Phạm:
Hiraịya-yarbha). Còn trong pháp điển
Ma nô thì thần sáng tạo là chỉ cho Phạm
thiên, cũng có khi chỉ cho Ma nô (Phạm:
Manu), hoặc chỉ cho 10 người con “tâm
sinh” của Phạm thiên, đó là: Ma lí chất
(Phạm:Marìci), A để lị (Phạm:Atri),
Ương kì la tư (Phạm:Aígiras), Bổ la sa
để la (Phạm:Pulastya), Bổ la ha (Phạm:
Pulaha), Ca la đồ (Phạm:Kratu), Bà tư
tra (Phạm:Vasiwỉha), Bát la chất đa tư
(Phạm:Pracetas) hoặc Đạt lợi, Ba lợi hỗ
(Phạm: Bhfgu) và Na la đà (Phạm:
Nàrada). Cũng có thuyết cho rằng Sinh
chủ có 7, hoặc 21 thần, nhưng tên gọi
không nhất trí.
SINH CÔNG TỨ LUÂN
Chỉ cho thuyết Tứ luân do ngài Trúc
đạo sinh lập vào thời Đông Tấn.
Luân có nghĩa phá diệt, có năng lực
phádiệthoặc nghiệp của chúng sinh để

vượt ra ngoài 3 cõi.
Cứ theo Hoa nghiêm tùy sớ diễn nghĩa
sao quyển 6 thì Tứ luân là:
1. Thiện tịnh pháp luân: Tu pháp Ngũ
giới, Thập thiện, phá diệt nghiệp 4 ác thú,
được quả báo trời, người.
2. Phương tiện pháp luân: Tu đạo
phương tiện 4 đế, 12 nhân duyên mà
chứng quả Nhị thừa.
3. Chân thực phápluân: Tu quán thực
tướng trung đạo, phá diệt nghiệp phiền
não vô minh, chứng quả Phật Nhất thừa.
4. Vô vi pháp luân: Tu diệu quán tam
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đức, phá diệt phiền não Ngũ trụ, chứng
quả Niết bàn vô vi.
SINH DIÊT
Cũng gọi: Khởi diệt.
Đồng nghĩa: Sinh tử.
SINH DIÊT
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Sinh ra và diệt hết, có sinh tất có diệt.
Sinh tử là nói về loài hữu tình, còn sinh
diệt thì dùng chung cho cả hữu tình và
phi tình. Tất cả các pháp hữu vi được thành
lập là do nhân duyên hòa hợp(tức đầy đủ
mọi điều kiện), vì có tính chất dời đổi(vô
thường) nên ắt có sinh diệt. Nếu lìa nhân
duyên mà tồn tại bất biến(tức các pháp vô
vi, thường trụ), thì không sinh không diệt.
Nói theo chính kiến trung đạo của Đại
thừa thì sự sinh diệt của các pháp hữu vi
là giả sinh giả diệt, chứ chẳng phải thực
sinh thực diệt. Nói theo nhân sinh quan
của Phật giáo thì hết thảy muôn pháp đều
liên tục sinh diệt trong từng sát na, hệt
như 1 dòng nước chảy xiết vậy.
Ngoài ra, Đại thừa khởi tín luận nghĩa
kí quyển trung phần đầu cho rằng Như lai
tạng tâm theo duyên mà khởi diệt, có
nhiễm và tịnh khác nhau, gọi làTâm sinh
diệt, tức chỉ cho pháp hữu vi. Nếu lấy đơn
vị thời gian nhỏ nhất (sát na) để bàn về
sinh diệt, thì cũng có sinh diệt trong mỗi
sát na, gọi làSát na sinh diệt (Sát na diệt).

Đối lại, chúng sinh hữu tình từ sinh đến
tử, sinh diệt trong 1 thờikì, gọi là Nhất kì
sinh diệt. Sát na sinh diệt và Nhất kì sinh
diệt hợp lại, gọi chung là Nhị chủng sinh
diệt.
[X. kinh Đại câu hi la trong Trung a
hàm Q.7; kinh Tần tì sa la vương nghinh
Phật trong Trung a hàm Q.11; luận Đại
trí độ Q.15; Pháp hoa kinh huyền nghĩa
Q.2 hạ; Đại thừa huyền luận Q.1; Trung
quán luận sớ Q.3].
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SINH DIÊT DIÊT DĨ
Sinh diệt diệt rồi. Nghĩa là đã xa lìa thế
giới vô thường sinh diệt, đạt đến Niết bàn
vắng lặng không sinh không diệt.
Kinh Đại bát niết bàn (bản 3 quyển )
quyển hạ (Đại 1, 204 hạ) nói:
“Chư hành vôthường
Thị sinh diệt pháp
Sinh diệt diệtdĩ
Tịch diệt vi lạc”
(Các hành vô thường
Là pháp sinh diệt
Sinh diệt diệt rồi
Tịch diệt là vui).
SINH DIÊT KHỨ LAI
Sinh diệt đi đến. Chỉ cho Như lai tạng.
Đây là 4 pháp trong “Bátbất” do tông Tam
luận thuyết minh.
Đứng trên lập trường chính kiến trung
đạo mà nhìn thì không có sinh diệt khứ
lai(tức không sinh, không diệt, không đi,
không
đến). Nếu thấy các pháp có sinh diệt khứ
lai thì đó là vọng kiến phân biệt, chấp
trước.
Kinh Lăng nghiêm quyển 2 (Đại 19,
114 thượng) nói: “Sinh diệt khứ lai vốn là
Như lai tạng”.
(xt. Bát Bất Trung Đạo).
SINH DIÊT KHỨ LAI NHẤT DỊ ĐOẠN
THƯỜNG
Tông Tam luận lập thuyết “Bát bất
trung đạo” và cho đó là yếu chỉ tột cùng.
Bát bất là: Bất sinh bất diệt, bất khứ bất
lai, bất nhất bất dị, bất đoạn bất thường.

Ngược lại là: Sinh diệt, khứ lai, nhất dị,
đoạn thường, gọi là “Bát mê”. Nếu phá
trừ được Bát mê này thì đạt đến trung
đạo.
(xt. Bát Bất Trung Đạo).
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SINH DIÊT NHỊ QUÁN
Chỉ choSinh quán và Diệt quán.
Sinh quán: Y theo thứ tự thuận mà quán
xét tướng sinh khởi của 12 nhân duyên,
như quán từ duyên vô minh sinh hành,
SINH DIÊT NHỊ QUÁN
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uyên hành sinh thức, cho đến duyên sinh
sinh lão tử... cũng tức là từ nhân hướng
quả, đó là Lưu chuyên môn.
Diệt quán: Tức quán ngược 12 nhân
duyên, từ lão tử... quán đến vô minh, các
tướng hoại diệt từ quả hướng nhân, theo
thứ tự quán ngược lại, đó là Hoàn diệt
môn.
[X. Thiên thai tứ giáo nghi].
SINH DIÊT QUÁN
Tên khác của Tích không quán.
Tức quán xét lí các pháp hữu vi sinh
diệt từng sát na để phá trừ thường kiến
(xt. Tích Không Quán).
SINH DIÊT TỨ ĐẾ
Một trong 4 loại Tứ đế do Đại sư Trí
khải tông Thiên thai thành lập. Đây là
nói về 3 tạng giáo, chủ trương nhân duyên
sinh diệt là có thật, cho rằng3 đế Khổ,
Tập và Đạo nương nơi nhân duyên mà
thực có sinh diệt. Diệt đế cũng được xem
là pháp diệt có thật. Tức là Tứ đế được
thành lập trên quan điểm thực sinh thực
diệt.
1. Khổ đế: Khổ nghĩa là bức bách;có
3 khổ, 8 khổ... tức là quán xét sự vô
thường bức bách của các pháp sắc, tâm
mà biết sinh tử là thực khổ.
2. Tập đế: Quán xét các phiền não
hoặc nghiệp là nguyên nhân tạo ra khổ
sinh tử.
3. Diệt đế: Tức quán xét lí Niết bàn,

qui các khổ sinh tử về tịch diệt.
4. Đạo đế: Quán xét đạo giới, định,
tuệ, dứt hết phiền não hoặc nghiệp, sinh
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khởi chính trí để chứng vào Niết bàn.
[X. Pháp hoa kinh huyền nghĩa Q.2,hạ;
Thiên thaitứ giáo nghi tập chú Q.thượng,
hạ]. (xt. Tứ Đế).
SINH ĐẮC ĐỊNH
Đối lại: Tu đắc định.
Chỉ cho tâm định khi mới sinh ra đã có
được, vì nhờ sức thiện nghiệp ở đời trước
mà tự nhiên được định địa. Đây chỉ cho 8
thứ định địa gồm 4 định của cõi Sắc là: Sơ
thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền và 4
định của cõi Vô sắc là: Không vô biên xứ,
Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi
tưởng
phi phi tưởng xứ. Trường hợp người mới
sinh ra đã được định tâm (Sinh sắc định) là
vì khi còn ở cõi Dục (Tán địa) nhờ sức tu
hành (đã được tâm đinh, đến khi sinh lên
4 cõi Thiền Sắc giới và 4 cõi Thiền Vô sắc
giới thì tâm định liền sinh khởi.
(xt. Định).
SINH ĐẮC THIÊN
Đối lại: Gia hành thiện.
Chỉ cho tâm thiện tự nhiên có được
cùng 1 lúc khi sinh ra, là tâm thiện hữu
lậu không phải do công sức mà tự nhiên
thành tựu.
Theo luậnĐại tì bà sa quyển 144 thì
thiện có 3 thứ là: Gia hành đắc, Li nhiễm
đắc vàSinh đắc.
Đại thừa nghĩa chương quyển 3 (Đại
44, 517 thượng) nói: “Sinh đắc thiện tâm
nghĩa là thiện tâm tương ứng với tín, tiến,
niệm... do công tu tập từ đời quá khứ mà
được thành tựu”.
[X. luận Câu xá Q.4; luận Đại tì bà sa
Q.11; Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm
chương
Q.6, phần cuối]. (xt. Thụ Sinh Đắc).
SINH ĐẮC TUÊ
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Chỉ cho trí tuệ có được cùng 1 lượt khi
sinh ra, là 1 trong 4 tuệ.

Theo luận Đại tì bà sa quyển 42 thì
SINH ĐẮC TUÊ
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trước tiên thụ trì, chuyển đọc 3 tạng 12
phần giáo... mà được trí tuệ, gọi làSinh
đắc tuệ; nương theo tuệ này có thể được
tuệ do nghe mà thành, lại theo thứ tự có
thể được tuệ do suy tư mà thành và tuệ do
tu hành mà thành.
Nhưng, Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm
chương quyển 6, phần cuối thì nói (Đại
45, 354 trung): “Đối với Ngũ minh giáo,
thiện tâm có được trong giác tuệ kém cỏi
gọi là Sinh đắc tuệ. Sau khi nghe pháp,
khởi tác ý sai biệt, thấy rõ thiện tâm, gọi là
Văn tuệ. Không thuận theo pháp xuất thế,
chẳng phải do công sức sinh khởi, tính
không rõ ràng, đọc và hiểu văn nghĩa, tự
nhiên phát khởi, gọi là Sinh đắc tuệ”.
(xt. Tứ Tuệ).
SINH ĐIỀN
Ruộng sinh tử. Chỉ cho 3 cõi: Dục, Sắc
và Vô sắc. Tức chúng sinh sống chết vòng
quanh trong 3 cõi, như cây lúa cấy rồi gặt,
gặt xong lại cấy, quay vòng không dứt.
Nam hải kí qui nội pháp truyện quyển 2
(Đại 54, 215 thượng) nói: “Loài chúng sinh
coi việc ăn mặc là quan trọng nhất, nó như
gông cùm, khống chế cả sinh điền”.
SINH ĐỒ
Chỉ cho đường sinh tử.
Thích môn qui kínhnghi quyển thượng
(Đại 45, 895 trung) nói: “Mê tưởng kiến
thì sinh đồ ngày càng tăng, ngộ hình tâm
thì con đường cao xa ngầm khởi”.
SINH GIẢ TẤT DIÊT
Có sinh ắt có diệt, nói lên nghĩa vô
thường củatướngthế gian. Đây là điểm
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xuất phát của chân lí nhân sinh tột cùng
trong Phật giáo.
[X. kinh Đại bát niết bàn Q.2 (bản Bắc);
kinh Vô thường; kinh Vị sinh oan].
SINH KHỔ
Phạm:Jàti-du#kha.

Pàli:Jàti-dukkha.
Chỉ cho những khổ não mà chúng sinh
phải chịu lúc vừa sinh ra, 1 trong 4 khổ, 1
trong 8 khổ.
Theo luận Du già sư địa quyển 61 thì
Sinh khổ có 5 tướng:
1. Bị các khổ theo đuổi: Sinh vàoNa
lạc ca (địa ngục) và ngã quỉ, hoặc do thai
sinh, noãn sinh, bị các ưu khổ theo đuổi,
cho nên khổ.
2. Bị thô trọng theo đuổi: Bị các phiền
não theo đuổi, tính không điều hòa, chẳng
được tự tại, cho nên khổ.
3. Bị các khổ nương tựa: Tức làm chỗ
nương tựa cho các khổ như già suy, bệnh
tật... cho nên khổ.
4. Bị phiền não nương tựa: Sau khi
thụ sinh, làm chỗ nương cho các phiền
não tham, sân, si... thân tâm không thể an
trụ, cho nên khổ.
5. Pháp li biệt không theo điều mình
muốn: Có sinh ắt có chết, không được
như ý muốn, cho nên khổ.
Ngoài ra, kinh Ngũ vương cũng nói đến
những nỗi khổ khi ở trong thai mẹ.
[X. kinh Phân biệt thánh đế trong
Trung a hàm Q.7; Đại thừa nghĩa chương
Q.3, phần đầu]. (xt. Bát Khổ, Tứ Khổ).
SINH KHÔNG
Phạm:Àtma-zùnyatà.
Cũng gọi Ngã không, Nhân không.
Chúng sinh do 5 uẩn, sắc, thụ, tưởng,
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hành, thức giả hòa hợp mà thành, không
có ngã thể thường nhất, 1 trong 2 thứ
không.
(xt. Ngã Không).
SINH KHÔNG
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S SINH KHÔNG TAM MUỘI
Chỉ cho thiền định quán tưởng chúng
sinh là do 5 uẩn giả hòa hợp mà thành,
không có ngã thể cố định bấtbiến.
Bí tạng bảo thược luận quyển trung (Đại
77, 366 thượng) nói: “Sinh không tam
muội biết rõ thần ngã chỉ là ảo ảnh”.

SINH KHỞI
Chỉ cho Năng sinh và Sở sinh. Năng
sinh làcáisinh ra, gọi là Nhân; Sở sinh là
cái được sinh ra, gọi là Quả.
Pháp hoa kinh huyền nghĩa quyển 1,
thượng (Đại 33, 684hạ) nói: “Sinh khởi
nghĩalà cái sinh ra là sinh, cái được sinh
là khởi”.
SINH KHỞI BẢN MẠT
Gốc ngọn của sự sinh khởi. Tức chỉ
cho nguyên nhân căn bản và kết quả diễn
thành sự vật sinh khởi.
SINH KHỞI NHÂN
Cũng gọi Sinh nhân.
Chỉ cho nghiệpnhânthiện, ác ở đời
này sẽ sinh ra quả báo vui, khổ ở đời sau,
là 1 trong 2 nhân, 1 trong 10 nhân.
Sinh khởi nhân và Khiên dẫn nhân đều
chỉ cho tác dụng năng sinh tự quả của
chủng
tử; chủng tử ở hiện tại có sẵn tác dụng sinh
ra quả, gọi là Sinh khởi nhân.
(xt. Nhị Nhân, Thập Nhân).
SINH LÃO BÊNH TỬ
Cũng gọi Tứ tướng, Tứ khổ.
Chỉ cho 4 thứ tướng trong 1 kì hạn
của chúng sinh.
Tướng sinh ra của chúng sinhgọilà
Sinh tướng, tướng già suy gọi là Lão
tướng,
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tướng bệnh hoạn gọi là Bệnh tướng và
tướng tử vong gọi là Tử tướng.
Kinh Tăng nhất a hàm quyển 19 cho
rằng người mang kiến chấp hữu, vô, không
thể thoát li sinh già bệnh chết, lo buồn
khổ não.
[X. kinh Vô thường; kinh Vô lượng thọ
Q.thượng]. (xt. Tứ Khổ).
SINH LINH
I. Sinh Linh.
Đối lại: Tử linh.
Chỉ cho thần thức của người sống.
II. Sinh Linh.
Chỉ cho người lúc sống ôm lòng oán
giận và phục thù.
(xt. OánLinh).

SINH LUẬN
Phạm:Utpàda-vàdin.
Nghị luận của ngoại đạo vềsựsinh khởi
của các sự vật, gọi chung là Ngoại đạo nhất
thiết vọng kế chí luận(tất cả các luận vọng
chấp của ngoại đạo). Vì họtuycó nói bất
sinh bất diệt,nhưng đều là nhân sinh tử
vọng tình phân biệt, cho nên gọi là sinh
luận.
Kinh Lăng già quyển 4 (Đại 16, 507
trung) nói: “Diệt trừ sinh luận ấy, kiến lập
nghĩa bất sinh”.
SINH MANH
Người mù bẩm sinh.
Kinh Quán vô lượng thọ (Đại 12, 342
thượng) nói: “Tất cả chúng sinh, trừ kẻ
sinh
manh, bọn có mắt đều thấy mặt trời lặn”.
[X. kinh Đại bát niết bàn Q.9; luận
Thuận chính lí Q.50].
SINH MANH
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SINH MANH XIỂN ĐỀ
Cũng gọiSinh manh nhất xiển đề.
Ví dụ người Nhất xiển đề (Phạm:
Icchantika) là sinh manh. Sinh manh chỉ
cho người sinh ra đã mù;Xiển đề chỉ cho
kẻ đã dứt hết tất cả căn lành và không
thể thành Phật. Người không tin Phật pháp,
cũng như kẻ sinh manh không tin rằng
trên thế giannàycòn có ánh sáng, bởi thế
Nhất xiển đề không thể phát tâm cũng
giống như người sinh manh không thể
chữa lành.
Kinh Đại bát niết bàn (bản Bắc) quyển
9 (Đại 12, 660 hạ) nói: “Ví như thầy thuốc
giỏi, có khả năng chữa trị những người
mù, giúp họ thấyđượcánh sáng của mặt
trời, mặt trăng, các ngôi sao và tất cả sắc
tượng, duy đối với người sinh manh thì
đành bó tay. Kinh Đạiniết bàn Đại thừa
này cũng lại như thế, có năng lực vìhàng
Thanh văn Duyên giác mà mở con mắt
tuệ, giúp họ an trú nơi vô lượng vô biên
kinh điển Đại thừa. Người chưa phát tâm,

dù phạm 4 trọng cấm, 5 tội vô gián, đều
khiến họ phát tâmbồ đề, chỉ trừ lũ sinh
manh nhất xiển đề”.
Pháp sự tán quyển hạ của ngài Thiện
đạo nói rằng: Bọn sinh manh xiển đề vì
hủy diệt đốn gíáo mà vĩnh viễn chìm đắm.
Tuyển trạch truyền hoằng quyết nghi
sao quyển 5 thì đặc biệt gọi kẻ phỉ báng
pháp Niệm Phật vãng sinh làSinh manh
xiển đề.
[X. kinh ĐạibátNiết bàn Q.9 (bản
Nam); An lạc tập Q.thượng].
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SINH MÊNH
Chỉ cho giai đoạn giữ liên tục từ lúc
sinhđếnlúc chết màvẫncó độ ấm(noãn)
và ý thức(thức). Trong Phật giáo gọi là
Thọ mệnh hoặc Mệnh căn. Thọ là dịch ý
từ chữ Phạmjìvita. Cũng có thể giải thích
Thọ và Mệnh riêng rẽ. Thọ duy trì noãn
và thức; trái lại, noãn và thức cũng duy trì
sự sống còn (Thọ), hai yếu tố này có quan
hệ nương vào nhau mà tồn tại. Lúc con
người chết thì thọ, noãn, thức thoát ra
ngoài nhục thể. Thọ này do sự sai khác
của 6 đường 3 cõi mà lượng của nó có
hạn định, gọi là Thọ lượng. Thọ mệnh
của Phật không có hạn lượng, cho nên
gọi Thọ mệnh vô lượng hay Vô lượng thọ
(Phạm:Amitàyus, A di đà).
SINH NHÂN
I. Sinh Nhân.
Đối lại: Liễu nhân.
Tiếng dùng trong Nhân minh.
Trong tác pháp 3 chi, Sinh nhân thuộc
chi Nhân, 1 trong 6 nhân.
Sinh là sinh khởi, khai phát. Sinh nhân
như hạt giống nảy mầm sinh ra cây cỏ, vì
thế gọi làSinh nhân. Ví như người lập
luận thức:
Tông: Âm thanh là vô thường
Nhân: Vì nó có tính cách được tạo ra
Cái Nhân(lí do) trong luận thức trên
chứng minh âm thanh là vô thường chứ
không phải thường trụ, giúp đối phương
(người vấn nạn)nghe rồi hiểu rõ chân lí
“âm thanh là vô thường”, không còn hoài

nghi cố chấp nữa. Như vậy, Nhân ở đây
đã giúp người địch luận(đối phương)mở
được chính trí, như hạt giống sinh mầm,
cho nên, đứng về phương diện ngườiLập
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luận mà gọi là “Sinh nhân”. Do công dụng
củaSinh nhân có khác nhau nên lại được
chia làm 3 loại:
1. Ngôn sinh nhân: Tức là ngôn ngữ
của người Lập luận sử dụng để nói rõ lí do
(Nhân), như “Vì nó có tính cách được tạo
ra” nói ở trên.
SINH NHÂN
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. Trí sinh nhân: Tức tri thức, trí tuệ
của người Lập luận. Như trong Luận thức
nói trên, nếu người Lập luận không có tri
thức về bản chất của âm thanh thì đã không
thể nêu lí do “Vì nó có tính cách được tạo
ra”, cho nên trí là Sinh nhân.
3. Nghĩa sinh nhân: Chỉ cho đạo lí
bao hàm trong Nhân do người Lập luận
nêu ra. Sở dĩ ngôn ngữ giúp người ta hiểu
rõ vấn đề là hoàn toàn nhờ ý nghĩa bao
hàm trong đó và cái đối tượng mà ngôn
ngữ ám thị, do đó, “nghĩa” cũng là Sinh
nhân.
Ba loại Sinh nhân trên đây có mối quan
hệ chồng chéo lẫn nhau. Tức là người Lập
luận có “trí” mới có thể nhận thức nghĩa
lí, đồng thời, sử dụng ngôn ngữ để diễn
đạt nghĩa lí ấy, cho nên Trí sinh nhân là
nhân của Ngôn sinh nhân và nghĩa sinh
nhân; còn Ngôn sinh nhân và Nghĩa sinh
nhân là quả của Trí sinh nhân. Lại giữa
Ngôn sinh nhân và Nghĩa sinh nhân cũng
cóquan hệnhân quả. Trước hết, người
Lập luận nhận biết nghĩa lí mới có thể
dùng ngôn ngữ diễn đạt nghĩa lí, vì thế,
Nghĩa sinh nhân là nhân của Ngôn sinh
nhân, Ngôn sinh nhân là quả của Nghĩa
sinh nhân.
[X. Nhân minh nhập chính lí luận ngộ
tha môn thiển thích]. (xt. Lục Nhân).
II. Sinh Nhân.

Một trong 5 nhân. Chỉ cho hoặc
nghiệp. Vì chúng sinh nương vào hoặc
nghiệp mà sinh ra thân này, cũng như hạt
giống cây cỏ nhờ vào đất mà nảy sinh,
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cho nên gọi là Sinh nhân.
(xt. Ngũ Nhân).
III. Sinh Nhân.
Chỉ cho 4đại chủng đất, nước, lửa, gió
là nguyên nhân sinh khởi các sắc pháp.
[X. luận Câu xá Q.7]. (xt. TứĐại).
IV. Sinh Nhân.
Đối lại: Dẫn nhân.
Sinh là nhân của quả gần và quả chính.
Quả gần chỉ cho quả báo của nhân gần;
quả chính chỉ cho việc tu đạo có chỗ
chứng ngộ, khác với cách tu mù quáng
của ngoại đạo, cho nên gọi quả chứng
đắc của người tu học Phật pháp là quả
chính.
(xt. Dẫn Nhân).
SINH NHÂN BẢN NGUYÊN
Cũng gọi Sinh nhân nguyện.
Chỉ cho bản nguyện của đức PhậtA di
đà khi còn ở địa vị tu nhân thệnguyện
cứu độ chúng sinh và cầu nguyện chúng
sinh trong 10 phương dốc lòng tin ưa muốn
vãng sinh Tịnh độ.
Điều nguyện thứ 18 trong kinh Vô
lượng thọ quyển thượng (Đại 12, 268
thượng) nói: “Nếu tôi được thànhPhậtmà
chúng sinh trong 10 phương dốc lòng tin
ưa, muốn sinh về cõi nước của tôi, cho
đến 10 niệm, nếu không được sinh thì tôi
không thành chính giác, chỉ trừ những
người phạm tội Ngũ nghịch, phỉ báng
chínhpháp”.
Trong Quán niệm pháp môn, ngài
Thiện đạo giải thích nguyện này cho rằng
đức Phật A di đà thệ nguyện chúng sinh
lấy pháp môn Xưng danh niệm Phật làm
nhân được vãng sinh Tịnh độ. Nhưng ngài
Nghĩa tịch thì lấy 3 điều nguyện 18, 19 và
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20 làm Bản nguyện sinh nhân. Trong đó,
điều nguyện thứ 18 nhiếp lấy nguyện dốc
lòng muốn sinh, là nguyện nhiếp thu

những người thuộc phẩm Hạ hạ; điều
nguyện thứ 19 nhiếp lấy nguyện tu đức
muốn sinh, là nguyện nhiếp thu những
ngườithuộc Thượng phẩm; điều nguyện
thứ 20 thì nhiếp lấy nguyện nghe tên muốn
sinh, là nguyện nhiếp thu những người
thuộc Trung phẩm. Còn các ngài Pháp vị,
Huyền nhất, Cảnh hưng... thì cho điều
SINH NHÂN BẢN NGUYÊN
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nguyện 18 là nguyện nhiếp thu Thượng
phẩm, điều nguyện 19 là nguyện nhiếp
thu thuộc Trung phẩm, còn điều nguyện
20 thìlànguyện nhiếp thu Hạ phẩm.
SINH NHẤT THIẾT CHI PHẦN ẤN
Thủ ấn giatrìvào tứ chi (2 tay, 2 chân)
ngũ thể (trán, 2 khuỷu tay, 2 đầu gối) của
đệ tử khi tu pháp Quán đính trong Mật
giáo.
Đại nhật kinh nghĩa thích quyển 10
(Vạn tục 36, 410 hạ) nói: “Kế đến phải
kết ấn Sinh nhất thiết chi phần, rồi rưới
nước trên đỉnh đầu của đệ tử (...)Nếu
không dùng ấn này thì pháp thức không
được đầy đủ”.
SINH NHẬT ĐẠI HỘI
Ngày lễ đản sinh của đức Phật.
Hữu bộ mục đắccaquyển 5 (Đại 24,
435 thượng) nói:
“Trưởng giả bạch Phật: Bồ tát sinh ra
vào ngày tháng nào?
Phật bảo Trưởng giả: Ngày trăng tròn,
tháng Bệ xá khư là ngày sinh của ta.
Trưởng giả bạch Phật: Con nay muốn
cử hành Đại hội sinh nhật.
Phật nói: Nên làm”.
(xt. PhệXá Khư).
SINH NIÊM XỨ BỒ TÁT
Sinh niệm xứ, Phạm:Smritisajàtya#.
Cũng gọi Ứcniệmbồ tát.
Vị Bồ tát ngồi ở vị trí thứ 2 phía tráibồ
tát Hư không tạng ở viện Hư không tạng
trong Mạn đồ la Thai tạng giới của Mật
giáo, mật hiệu làỨctrì kim cương.
Vị Bồ tát này sinh ra muôn pháp và trí
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tuệ, chủ về 4hạnhđức Từ, Bi, Hỉ, Xả của
bồ tát Hư không tạng.
Về hình tượng của vị Bồ tát này thì
thân màu da người, ngồi bán già trên hoa
sen đỏ, tay phải cầm hoa sen, trên hoa
sen có thương
khư (pháp loa)
đặttrong nguyệt
luân; tay trái
ngón trỏ duỗi
thẳng, những
ngón còn lại hơi
co, để ngửaở
ngang ngực.
Hình Tam muội
da là chàyyết ma
hoặc thương khư
trên hoa sen.
[X. Huyền pháp tự nghi quĩ Q.2; Thanh
long tự nghi quĩ Q.trung; Bí tạng kí]
SINH PHẠN
Trước khi ăn, dành ra chút ít cơm
(phạn) để bố thí cho chúng sinh. Vì rải
cơm bố thí cho quỉ thần nơi đồng trống
nên cũng gọi là Tán phạn. Đối tượng cúng
thí thông thường là chim đại bàng cánh
vàng, chúng quỉ thần ngoài đồng trống,
mẹ con quỉ La sát... Nếu cúng dường Tam
bảo, minh vương Bất động và thần Quỉ
tử mẫu thì gọi là Tam phạn (hay Tam
bả). Lại vì có hàm ý là bày thức ăn ra để
cúng thí chúng sinh, nên cũng gọi là Xuất
thực, Xuất sinh, Sinh thực, Chúng sinh
thực.
Cứ theo phẩm Phạm hạnh trong kinh
Niết bàn quyển 16 (bản Bắc) và Hữu bộ tì
nại da tạp sự quyển 31 thì pháp cúng thí
này do chính đức Phật qui định để các đệ
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tử thực hành, tuy chỉ cúng thí 7 hạt cơm
thôi, nhưng nhờ sức chú nguyện nên
chúng sinh cũng được no đầy đủ. Lại nữa,
ở nơi vắngvẻ, yên tĩnh làm 1 cái đài, trên
đó đặt cơm cúng thí để cho chim, thú, sâu
SINH PHẠN
Bồ tát Sinh Niệm Xứ

(Mạn đồ la Thai tạng giới)
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S bọ... ăn, cáiđài nàygọi là Sinh đài hoặc
Sinh bàn (mâm để thức ăn cho chúng
sinh). Cái đồ đựng cơm cũng gọi là Sinh
bàn.
Phép cúng thí: Khi niệm chú cúng
dường, thị giả cầm đũa trong tay chắp tay
lại, đưa đũa lên. Trước tụng kệ, sau trì chú.
Bài kệ niệm cúng dường bữa cơm sáng là
(Đại 82, 771 thượng):
“Pháp lực bất tư nghị
Đại bi vô chướng ngại
Thất lạp biến thập phương
Phổ thí chu sa giới”.
Thần chú: Án độ lợi ích sa ha (7biến).
(Sức pháp chẳng nghĩ bàn
Đại bi không ngăn ngại
Bảy hạt đến mười phương
Cúng thí khắp sa giới)¡.
Bài kệ niệm cúng dường bữa trai ngọ:
“Đại bằng kim sí điểu
Khoáng dã quỉ thần chúng
La sát quỉ tử mẫu
Cam lộ tất sung mãn”.
Thần chú: Án mục đế sa ha (7 biến).
(Chim đại bàng cánh vàng
Chúng quỉ thần đồng trống
Mẹ con quỉ La sát
Cam lộ đều no đủ).
[X. kinh Bảo vân Q.5; Tứ phần luật
san phồn bổ khuyết hành sự sao Q.hạ,
phần 3; chương Đại chúng trong Sắc tu
Bách trượng thanh qui Q.hạ; môn Tế cúng
trong Thiền lâm tượng khí tiên].
SINH PHÁP
Phạm: Prasava-dharma, Prasavadharmìn.
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Cũng gọi Nhân pháp, Ngã pháp.
Cái có tác dụng của tâm, gọi làSinh,
tức hữu tình; cái không có tác dụng của
tâm, gọi là Pháp, tức phi tình. Chẳng hạn
như chúng sinh nhờ vào sự hòa hợp của
nhân duyên mà được thành lập, đó là Sinh;
5 uẩn là những yếu tố cấu tạo thành chúng
sinh, đó là Pháp.

Phật sở hành tánquyển3 (Đại 4, 23
hạ) nói: “Ta quán sinh pháp này, cũng là
pháp chủng tử”.
SINH PHÁP NHỊ KHÔNG
Cũng gọi Ngãpháp nhị không, Nhân
pháp nhị không, Nhân pháp nhị vô ngã.
Gọi tắt: Nhị không, Nhị vô ngã.
Chỉ cho Sinh không và Pháp không,
tức thấu suốt được cáita thường nhất và
tự tính các pháp đều không, dứt trừ ngã
chấp, pháp chấp mà chứng Ngã không
chân như và Pháp không chân như. Đây
làpháp quán của Đại thừa; còn Tiểu thừa
thì chỉ tuSinh không quán thôi, nên không
dễ gì đoạn trừ pháp chấp.
[X. phẩm Quán tà kiến trong Trung
luận Q.4; chương Nhân pháp nhị không
trong Hoa nghiêm khổng mục chương Q.3;
Bách pháp vấn đáp sao Q.7]. (xt. Nhân
Pháp Nhị Không).
SINH PHÁP NHỊ THÂN
Chỉ cho Sinh thân và Pháp thân. Tiểu
thừa chủ trương thân đứcPhật sinh trong
cung vua làSinh thân, còn các công đức
vô lậu có được từ giới định tuệ làPháp
thân. Đại thừa thì cho rằng chân thân lí
và trí ngầm hợp là pháp thân, thân Ứng
hóa tùy cơ hiện sinh là Sinh thân; tức trong
3 thân thì Pháp thân và Báo thân hợp
chung lại là Pháp thân, còn Ứng thânlà
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sinh thân.
Luận Đại trí độ quyển 9 (Đại 25, 121
hạ)nói: “ Phật cóhai thân,mộtlà thân
Pháp tính,hai là thân do cha mẹ sinh.
ThânPháp tính trùm khắp hư không trong
10 phương, vô lượng vô biên, sắc tượng
SINH PHÁP NHỊ THÂN
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đoan chính, tướng hảo trang nghiêm, ánh
sáng vô lượng, âm thanh vô lượng, chúng
nghe pháp cũng đấy ắp hư không (chúng
này cũng là thân Pháp tính, chẳng phải
người sinh tử có thể thấy được); thường
hiện ra các loại thân, các loại danh hiệu,

các nơi sinh đến, các phương tiện hóa độ
chúng sinh, thường cứu độ hết thảy, không
phút chốc nào ngừng nghỉ. Như vậy, thân
Pháp tính của Phật có năng lực cứu độ
chúng sinh trong khắp 10 phương. Còn
Sinh thân của Phật là thân nhận chịu các
quả báo và cũng nói pháp theo thứ lớp
như người bình thường”.
[X. Đại thừa nghĩa chương Q.19].
SINH PHẬT
I. Sinh Phật.
Đồng nghĩa: Sinh Như lai, Sinh Bồ tát.
Chỉ cho đức Phật hiện còn ở đời.
Thích môn chính thống quyển 3 (Vạn
tục 130, 395 thượng) nói: “Bấy giờ, vua
Ưu điền nhớ Phật khôn xiết, liền đúc vàng
làm tượngNgài (...) Hàng ngày chiêm
ngưỡng đức Thế Tôn, như lúcNgàicòn
sinh tiền (Sinh Phật).
Sinh Phật còn chỉ cho cácbậccao tăng,
danh tăng, thiện thức... được mọi người
tôn kính như Phậtgiáng thế.
II. Sinh Phật.
Chỉ cho chúng sinh và Phật, như
thường thấy trong các nhóm từ “Sinh Phật
bất nhị” “Sinh Phật nhất như”.
III. Sinh Phật (?-?).
Cũng gọiTính Phật.
Tên vị cao tăng thuộc tông Thiên thai,
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Nhật bản.
Sư xuất gia vào thời đại Thiên hoàng
Tứ điều đang trị vì. Sư bị mù và hay kể
chuyện cổ Bình gia bằng giọng nói rất
truyền cảm, khiến người nghe đều xúc
động.
SINH PHẬT BẤT TĂNG BẤT GIẢM
Chỉ cho Sinh Phật nhất như, tức chúng
sinh trong pháp giới tuy thành Phậtmà
cõi chúng sinh không giảm, cõi Phật cũng
không tăng. Hoặc bảo cõi chúng sinh và
cõi Phật đều là vô lượng vô biên; vì cõi
chúng sinh vô biên, nên chúng sinh thành
Phật mà cõi chúng sinh không giảm; vì
cõi Phật vô biên, nên chúng sinh vào cõi
Phật mà cõi Phật không tăng.
Hoa nghiêm kinh tùy sớ diễn nghĩa sao

quyển 9 (Đại 36, 65 hạ), nói: “Sinh Phật
bất tăng bất giảm, nếu phân biệt, thì nghĩa
tuy khác mà tên không khác. Nghĩa là pháp
tính đã đồng, thì dù hết thảy chúng sinh
cùng thành Phật 1 lượt, cõi chúng sinh
cũng khônggiảm, cõiPhậtcũng không
tăng; vì cõi chúng sinh và cõi Phật đã đồng
làpháp tính, thì không thể dùng pháp tính
để tăng thêm pháp tính, ví như hư không
phương đông là chúng sinh, hư không
phương tây là Phật, không thể đem hư
không phương đông thêm vào hư không
phương tây, để làm cho đông giảmđivà
tây tăng lên, vì thế nên nói là bất tăng bất
giảm”.
(xt. Sinh Phật Nhất Như).
SINH PHẬT GIẢ DANH
Chúng sinh và Phật đều là tên giả. Tức
đứng về phương diện tục đế mê tình mà
nóithìlà giả danh, còn đứng về phương
diện chân đế giác ngộ mà nói thì là chân
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như bình đẳng, chẳng có chúng sinh cũng
không có Phật.
Thủy chung tâm yếu chú (Vạn tục 100,
332 thượng) nói: “Trong cõi chân như
không hề có giả danh chúng sinh và Phật,
trong tuệ bình đẳng, đâucó hình tướng
mình và người”.
SINH PHẬT GIẢ DANH
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S SINH PHẬT NHẤT NHƯ
Cũng gọiMê ngộ bất nhị, Sinh Phật
bất nhị, Sinh Phật bình đẳng, Phật phàm
nhất thể, Phàm thánh bất nhị.
Lí tính sẵncó của chúng sinh và pháp
thân củachư Phậtlà bình đẳng không sai
khác. Nghĩa là chúng sinh và Phật chẳng
phảitồn tại cá biệt, mà là tươngtức bất
nhị, trong đó có hàm ý phiền não tứcbồ
đề, sinh tử tức Niết bàn.
Tông Thiên thai chủ trương Sinh Phật
nhất như là y cứ vào lí thực tướng các
pháp; Mật tông thì y cứ vào thuyếtLục
đại nhất thực mà chủ trươngSinh Phật
nhất như. Chỗ y cứ của 2 tông tuy không

giống nhau, nhưng dựa vào lí tính bình
đẳng sẵn có của chúng sinh thì lí tính và
sự tướng không thể tách rời nhau, sự và lí
làmột, chỉ có tên khác mà thôi.
Kinh Bất tăng bất giảm (Đại 16, 467
thượng) nói: “Đệ nhất nghĩa đế tức là
chúng sinh, cõi chúng sinh tức là Như lai
tạng, Như lai tạng tức là Pháp thân. (...).
Bởi thế, Xá lợi phất! Ngoài cõi chúng sinh
không có Pháp thân, ngoài Pháp thân
không có cõi chúng sinh. Cõi chúng sinh
tức Pháp thân, Pháp thân tức cõi chúng
sinh. Này Xá lợi phất! Hai pháp đó nghĩa
như nhau, chỉ có tên khác nhau mà
thôi”.
Đại thừa chỉ quán pháp môn quyển 1
(Đại 46, 643 hạ) nói: “Nếu đứng trên lập
trường tâm thể bình đẳng mà nói thì chẳng
có tu và không tu, thành và không thành,
cũng không có giác và bất giác, chỉ vì
muốn
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nêu tỏ Phật như như mà cưỡng nói là giác.
Lại nữa, nếu y cứ vào tâm thể bình đẳng
mà xem thì cũng không có sai khác giữa
Tâm,Phậtvà chúng sinh, cho nên kinh
nói Tâm, Phật và chúng sinh cả 3 không
sai khác. Tuy nhiên, tâm tính duyên khởi
thành pháp giới, pháp giới tự nhiên chẳng
hoại, vì thế nên thường bình đẳng, thường
sai biệt. Thường bình đẳng, nênTâm, Phật
và chúng sinh cả 3 không sai khác; thường
sai biệt, nên khi xuôi dòng theo 5 đường
gọi là chúng sinh, ngược dòng trở về
nguồn
gọi là Phật”.
[X. kinh Chư Phật vô hành Q.hạ; kinh
Lực trang nghiêm tam muội Q.trung; luận
Cứu cánh nhất thừa bảo tính Q.3, 4; Thập
bất nhị môn chỉ yếu sao Q.hạ].
SINH QUÁ TƯƠNG TỰ QUÁ LOẠI
Tiếng dùng trong Nhân minh.
Trong đối luận Nhân minh, phần Đồng
dụ của người lập luận vốn đã chính xác,
nhưng người vấn nạn (địch luận) muốn
gây khó nên cưỡng yêu cầu người lập luận
việnlí do chứng minh lại để mình có cơ

hội phản bác. Nhưng mục đích đã không
đạt được mà mình lại tự chuốc lấy lỗi. Lỗi
này gọi là Sinh quá tương tự quá loại, là
lỗi thứ 13 trong 14 lỗi Tự năng phá do
ông Tổ của Cổ nhân minh là ngài Mục
túc lập ra.
Như đệ tử Phật lập luận thức:
Tông: Âm thanh là vô thường.
Nhân: Vì có tính cách được tạo ra.
Dụ: Như cáibình.
Thanh luận sư muốn bác bỏ lập luận
trên đây, nên mới hỏi: “Tính vô thường có
Nhân (lí do) không? Nếu đệ tử Phật đáp là
“có” thì Thanh luận sư sẽ bắt bẻ rằng:
“Tính
13799
vô thường của âm thanh bất cực thành,
phải dùng Nhân “được tạo ra” để thành
lập. Nhưng tính vô thường của cái bình đã
được cả 2 bên cùng thừa nhận, lại dùng
Nhân được tạo ra để thành lập, tức phạm
lỗi “Tương phù”.
Nếu đệ tử Phật đáp là “Không nhân”
thì Thanh luận sư bắt bẻ rằng: “Về âm
thanh nếu không có tính cách tạo ra thì
SINH QUÁ TƯƠNG TỰ QUÁ LOẠI
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không thể hiển bày được Tông vô
thường; về cái bình, nếu không lập Nhân
thì cũng không thể thành nghĩa vô
thường, tức phạm lỗi Sở lập bất cực thành
trong Dụ”.
Luận nạn trên đây là căn cứ vào điều
kiện cực thành và cộng hứa của Dụ để yêu
cầu lập chứng, đã phi lí lại mắc lỗi, nên gọi
là Sinh quá tương tự quá loại.
[X. luận Nhân minh chính lí môn; nhân
minh luận sớ thụy nguyên kí Q.8; Nhân
minh thập tứ tương tự quá loại lược thích
(Duy hiền, Hiện đại Phật giáo học thuật
tùng san 21]. (xt. Nhân Minh).
SINH SINH
Chỉ cho sinh tử, tử sinh, lưu chuyển
luân hồi vô cùng vô tận.
Kinh Lăng nghiêm quyển 3 (Đại 19,

117 trung) nói: “Sinh tử, tử sinh, sinh sinh
tử tử như vòng lửa quay, không có ngưng
nghỉ”.
SINH SINH THẾ THẾ
Cũng gọi Thế thế sinh sinh.
Kiếp kiếp đời đời. Chỉ cho sự sống chết
ở đời không bao giờ cùng tận.
Kinh Đại thừa bản sinh tâm địa quán
quyển 3 (Đại 3, 302 trung) nói: “Loài hữu
tình sống chết vòng quanh trong 6 đường,
giống như bánh xe quay tròn không đầu
cuối; hoặc làm cha mẹ hoặc làm con cái,
đời đời kiếp kiếp mang ơn lẫn nhau”.
Cùng kinh đã dẫn quyển 6 phẩm Li
thế gian (Đại 3, 318 hạ) nói: “Hoặc có Bồ
tát vì nghiệp nói dối mà bị khủng bố, đời
đời kiếp có nói điều gì, tất cả chúng sinh
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đều không tin nữa”.
[X. luận Tịnh độ Q.hạ (Ca tài); Kim
thạch tụy biên Q.10; Thanh châu xá lợi
tháp hạ minh].
SINH SINH TƯỚNG
Chỉ cho pháp làm cho “Tướng sinh”
sinh khởi, cùng với 3 tướng Trụ trụ, Dị dị,
Diệt diệt, đều là Tùy tướng hoặc Tiểu
tướng
của 4 tướng, đối lại với tướng sinh trong 4
tướng.
Bốn tướng là: Sinh, Trụ, Dị, Diệt, cũng
gọi là Bản tướng, Đại tướng, là 4 loại
tướng
của tất cả pháp hữu vi. Đối lại với 4 tướng
này là 4 tướng: Sinh sinh, Trụ trụ, Dị dị,
Diệt diệt, gọi là Tùy tướng, Tiểu tướng.
(xt. Tứ Tướng, Pháp).
SINH SƠ
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
Chỉ cho người chưa quen, còn bỡ ngỡ,
tức tới lui không đúng phép, cử chỉ ngượng
ngạo, quê kệch.
Phần chú thích về Lưỡng tự tiến
thoái trong Sắc tu Bách trượng thanh qui
quyển 4 (Đại 48, 1134 trung) nói: “Những
người mới vào tùng lâm, đối với mọi việc
hãy còn bỡ ngỡ (sinh sơ), dù được chỉ
dẫn nhưng lòng dạ vẫn còn lo âu khôn

xiết”.
[X. Thiền lâm tượng khí tiên Q.15].
SINH TÂN
Bếnsông sinh tử.
Nam hải kí qui nội pháp truyện quyển
1 (Đại 54, 205 hạ) nói: “Nương theo đó
mà tu hành thì đều được lên bờ kia, ngược
lại thì sẽ bị chìm đắm nơi bến sinh tử (sinh
tân)”.
SINH THÂN
Cũng gọi Sinh thân Phật, Phụ mẫu sinh
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thân, Nhục thân, Tùy thế gian thân.
SINH THÂN
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Đối lại: Pháp thân.
Chỉ cho thân Phật đầu thai nơi cha mẹ
mà sinh ra, có đầy đủ 32 tướng. Và nhục
thân do sức thần thông nhất thời hóa hiện
ra, cũng gọi là Sinh thân.
Phật giáo Đại thừa cho rằng hóa thân
phương tiện là Sinh thân Phật, như Di đà,
Quán âm, Phổ hiền, Di lặc... đều là Sinh
thân Phật. Thông thường,sinh thân cũng
có thể được chỉ chung cho nhục thân của
phàm phu và Bồ tát.
[X. kinh Pháp lạc tỉ khưu ni trong Trung
a hàm Q.18; kinh Đại bát niết bàn Q.34
(bản Bắc); Phật địa kinh luận Q.7; luận Đại
trí độ Q.9, 29]. (xt. Nhị Thân).
SINH THÂN CÚNG
Pháp hội được cử hành để cúng dường
xá lợi nhục thân của đức Thế tôn. Trong
Mật giáo, đối với đức Phật hoặc Tổ sư tiên
đức quán tưởng sinh thân mà cúng dường,
cũng gọi là Sinh thân cúng.
(xt. Sinh Thân).
SINH THIÊN
Sinh lên cõi trời.
Tư tưởng sinh thiên vốn không phải
của Phậtgiáomà là tín ngưỡng phổ biến
của người Ấn độ đời xưa, sau được du
nhập
Phật giáo. Trong các phái triết học ở Ấn
độ, phái Di mạn sai chủ trương sau khi tế

lễ sẽ được 1thứnăng lực mới, nếu là thiện
thì nhờ năng lực ấy đời sau được sinh thiên
(Phạm:Abhyudaya), hưởng thụ các thú
vui cùng tột, thoát khỏi vòng luân hồi.
Abhyudayacó nghĩa là đi lên, thành công,
phồn vinh...
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Phái Thắng luận qui nạp học thuyết
của họ với thực tiễn là “pháp” (Phạm:
Dharma), pháp lại được chia ra 2 phương
diện: Sinh thiên và Tối thượng thiện
(Phạm:Ni#zreyasa), Sinh thiên là kết
quả quyền chứng của Phệ đà: Tối thượng
thiện là cái “tri” (biết) do nghiên cứu triết
học 6 cú nghĩa mà được kết quả giải thoát.
Bởi vì phái này tuy cũng thực hành tế lễ
Phệ đà, nhưng cho rằng quyền chứng Phệ
đà chỉ là quả báo sinh thiên, nhưng quả
báo này vẫn chưa thoát khỏi luân hồi,
cho nên cần phải nghiên cứu triết học 6
cú nghĩa mới có thể đạt được giải thoát
chân thật.
Nói theo quan điểm của Phật giáo thì
Thiên là 1 trong 6 đường, vì thế khó
thoát khỏi luân hồi. Trong các kinh điển
nói nhiều về thiện nghiệp sinh thiên, như
kinh A hàm nói nhờ lễ kính Phật tích,
cha mẹ, sáu phương, tu tập phạm hạnh,
hành thiện, trì giới... mà được sinh thiên.
Ngoài ra, kinh Bát nhã, kinh Kim quang
minh, kinh Lăng già... đều có thuyết Sinh
thiên.
[X. kinh Trường a hàm Q.4; kinh Soạn
tập bách duyên Q.6; kinh Pháp hoa Q.3;
kinh Đại thừa nhập lăng già Q.2; kinh Đại
phẩm bát nhã Q.1]. (xt. Thiên).
SINH THIÊN NHÂN
Chỉ cho nghiệp nhân sinh lên cõi trời.
Thích thị yếu lãm quyển trung dẫn lời
kinh Nghiệp báo sai biệt (Đại 54, 291
thượng) nói: “Tu đủ 10 điềuthiệntăng
thượng được sinh lên tầng trời Tán địa
của cõi Dục; nếu tu 10 điều thiện hữu lậu,
nhờ tương ứng với định, được sinh lên
trời cõi Sắc; nếu tu lìa sắc, xa lìa thân,
khẩu,
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nhờ tương ứng với định, được sinh lên cõi
Vô sắc”.
Ngoài ra, sách đã dẫn còn trích lời kinh
Chính pháp niệm xứ (Đại 54, 291 trung)
nói: “Nhân giữ các giới không giết hại,
không
trộm cắp, không dâm dục, nhờ 3 việc thiện
này mà được sinh thiên”.
SINH THIÊN NHÂN
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SINH THIÊN TẤT ĐÀN
Phạm:Siddhànta.
Hán dịch: Thành tựu, Tông, Lí.
Cũng gọi Vị nhân tất đàn, Các các vị
nhân tất đàn.
Tức tùy theo căn cơ của chúng sinh
mà thuyết pháp, khiến cho thiện căn của
họ tăng trưởng, 1 trong 4 tất đàn.
(xt. Tứ Tất Đàn).
SINH THÚ
Chỉ cho Tứ sinh và Lục thú.
Tứ sinh là noãn(đẻ từ trứng ra), thai(đẻ
từ bào thai), thấp(đẻ nơi ẩm ướt)và hóa(tự
nhiên sinh ra). Lục thú (6 nẻo) là trời,
người,
quỉ, súc, địa ngục và A tu la.
Thích môn quikínhnghi quyển thượng
(Đại 45, 855 thượng) nói: “Do kiếp trước
bỏ chính theo tà, nên phải trôi nổi trong
sinh thú”.
SINH TỊNH ĐỘ BÁT PHÁP
Tám pháp làm nhân sinh về Tịnh
độ.
Theo phẩm Hương tích trong kinh
Duy ma cật quyển hạ, cư sĩ Duy ma cật
trả lời câu hỏi của các vị Bồ tát từ nước
Chúng hương rằng: Ở cõi này thành tựu
8 pháp thì sẽ được sinh về Tịnh độ. Tám
pháp ấy là:
1. Làm lợi ích cho chúng sinh mà
không mongđượcbáo đáp, chịu mọi khổ
não thay chotất cảchúng sinh.
2. Đem tâm bình đẳng đối đãi với hết
thảy chúng sinh, nhún nhường không
ngại.

3. Coi các Bồ tát như Phật.
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4. Nghe những kinh chưa được nghe
bao giờ mà không sinh tâm nghi ngờ.
5. Không chống trái với hàng Thanh
văn.
6. Không ghen ghét lợi lộc của người
khác, không khoe khoang lợi lộc của
mình.
7. Thường tự xét lỗi mình, không nói
khuyết điểm người khác.
8. Luôn luôn dốc lòng cầu các công
đức.
[X. phẩm Hương tích kinh Duy ma cật
sở thuyết].
SINH TĨNH LỰ
Tĩnh lự, Phạm:Dhyàna.
Pàli:Jhàna.
Hán âm: Thiền, Thiền na.
Đối lại: Định tĩnh lự.
Chỉ cho thiền định thứ 4 trong 4 thiền
định của cõi Sắc. Sinh tĩnh lự do nương
vào Định tĩnh lự mà sinh vào Tĩnh lự địa
của cõi Sắc.
(xt. Tứ Thiền).
SINH TÔ KINH
Chỉ cho các kinh của thờiPhương đẳng
trong 5 thời giáo do tông Thiên thai thành
lập.
Ngài Trí khải theo thứ tự thuyết pháp
của đức Phật mà chia loại, giải thích nội
dung các kinh điển Phật giáo làm 5 thời:
Hoa nghiêm, Lộc uyển, Phương đẳng, Bát
nhã, Pháp hoa Niết bàn và phối hợp 5
thời này với 5 vị: Sữa, lạc, sinh tô, thục tô
và đề hồ.
Kinh Sinh tô chỉ cho các kinh điển
thuộc thời Phương đẳng như các kinh Đại
thừa: Duy ma, Tư ích, Kim quang minh,
Thắng man...
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Pháp hoa huyền nghĩa quyển 2 thượng
(Đại 33, 692 hạ) nói: “Sinh tô kinh (...) thì
3 thô 1 diệu”.
SINH TÔ KINH
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S SINH TÔ SÁT NHÂN
Ngài Trí khải tông Thiên thai chia giáo
pháp của đức Phật nói trong 1 đời làm 5
thời: Hoa nghiêm, Lộc uyển, Phương đẳng,
Bát nhã, Pháp hoa Niết bàn và phối hợp
5 thời này với 5 vị: Sữa, lạc, sinh tô, thục
tô và đề hồ. Trong đó, vị sinh tô phối hợp
với thời Phương đẳng, tức sinh tô được ví
dụ như giáo pháp Phương đẳng Đại thừa.
Nghĩa là trong các kiếp quá khứ đã từng
được nghe giáo nghĩa Đại thừa, ví như bị
trúng độc; nay lại được nghe những giáo
phápPhậtđã nói ngày trước mà tỉnhngộ,
ví dụ chất độc phát sinh tác dụng, đến nỗi
chết người. Tức là các vị Bồ tát của thời
Phương đẳng, nghe giáo pháp Đại thừa mà
thấy được tính Phật, tất cả phiền não kết
hoặc trong vô lượng kiếp bỗng nhiên dứt
hết, vào Đạiniết bàn, như người chết đi
vừa sốnglại(đại tử nhất phiên).
SINH TÔN QUÍ GIA NGUYÊN
Nguyện được sinh vào nhà tôn quí. Chỉ
cho nguyện thứ 43 trong 48 điều nguyện
của đức PhậtA di đà. Tức hành giả niệm
danh hiệu Phật A di đà, sau khi mệnh
chung được sinh vào nhà tôn quí.
Kinh Vô lượng thọ quyển thượng (Đại
12, 269 thượng) nói: “Nếu tôi được thành
Phật, chúng Bồ tát ở các cõi nước phương
khác, nghe danh hiệu của tôi, sau khi
mệnh chung sẽ được sinh vào nhà tôn
quí. Nếu không như thế thì tôi không lên
ngôiChính giác”.
SINH TỬ
Phạm:Saôsàra, hoặcJàti-maraịa.
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Hán âm: Thiện ma mạt lạt nam, Xà đề
mạt lạt nam.
Cũng gọi Luân hồi.
Đối lại: Niết bàn.
Theo nghiệp nhân sống và chết nối
nhau trong 6đườngcõi mê: Trời, người, a
tu la,ngãquỉ, súc sinh, địa ngục, mãi mãi
không bao giờ cùng tận.
Tùy theo tính chất, sinh tử được chia
loại như sau:
1. Hai thứ sinh tử:

Luận Thành duy thức nêu 2 thứ sinh
tử:
a) Phần đoạn sinh tử: Lấy nghiệp thiện
ác hữu lậu làm nhân, phiền não chướng
làm duyên, sẽ chịu quả báo thô trọng trong
3 cõi, do sự dài ngắn của thọ mệnh, tướng
lớn nhỏ của thân thể mà quả báo có sự
hạn chế nhất định, cho nên gọi là Phần
đoạn thân. Nhận Phần đoạn thân này mà
luân hồi gọi là Phần đoạn sinh tử.
b) Biến dịch sinh tử(cũng gọi Bất tư
nghị biến dịch sinh tử): Các bậc A la hán,
Bích chi phật, Đại lực bồ tát... tuy không
chịu Phần đoạn sinh tử, nhưng vì có
nghiệp phân biệt vô lậu làm nhân, sở tri
chướng làm duyên, ở ngoài 3 cõi thụ thân
thù thắng vi diệu, tức thụ thân Ý sinh,
rồi dùng thân này trở lại trong 3 cõi tu
hạnh Bồ tát, cho đến thành quả Phật. Vì
sức bi nguyện mà thụ thân này nên thọ
mệnh, nhục thân đều có thể biến hóa
thay đổi một cách tự do chứ không bị
hạn chế nhất định, cho nên gọi là Biến
dịch thân. Thụ thân biến dịch gọi là Biến
dịch sinh tử.
2. Bốn thứ sinh tử:
Luận Hiển thức cho rằng Phần đoạn
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sinh tử nương nơi 3 cõi Dục, Sắc và Vô
sắc mà có 3 thứ sinh tử, nếulạithêm Biến
dịch sinh tử ở ngoài 3 cõi thì thành 4 thứ
sinh tử.
Luận Phật tính quyển 2 và Nhiếp đại
thừa luận thích quyển 10 (bản dịch đời
Lương) lại chia Biến dịch sinh tử làm 4
SINH TỬ
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thứ sinh tử: Phương tiện, Nhân duyên, Hữu
hữu và Vô hữu (cũng gọi là 4 oán chướng).
Thắng man bảo quật quyển trung, phần
cuối, cũng lập 4 thứ sinh tử là Lưu lai sinh
tử, Phần đoạn sinh tử, Trung gian sinh tử
và Biến dịch sinh tử.
3. Bảy thứ sinh tử:
Cứ theo luận Hiển thứcvà Ma ha chỉ

quán quyển 7 thượng thì vì Phần đoạn
sinh tử nương nơi 3 cõi mà có 3 thứ khác
nhau, 3 thứ này lại thêmvào4 thứ Biến
dịch sinh tử nói trên, thành là 7 thứ sinh
tử.
Cứ theo Chỉ quán phụ hành truyền
hoằng quyết quyển 7, phần 1 vàĐại minh
tam tạng pháp số quyển 30 thì 7 thứ sinh
tử là:
a) Phần đoạn sinh tử.
b)Lưu nhập sinh tử(cũng gọi Lưu lai
sinh tử): Ở sát na đầu tiên, vì mê lí chân
như mà bị trôi vào cõi mê sinh tử.
c)Phản xuất sinh tử: Ở sát na đầu tiên,
nhờ phát tâm mà từ trong sinh tử trở ra.
d) Phương tiện sinh tử: HàngNhị thừa
dứt hếtKiến hoặc và Tư hoặc, vượt ra 3
cõi, sinh vào các cõi nước phương tiện.
Trong lúc đoạn hoặc chứng quả, vì nhân
dờiquảđổi nên nói là sinh tử.
e) Nhân duyên sinh tử: Hàng Bồ tát từ
Sơ địa trở lên, lấy nghiệp vô lậu làm nhân,
vô minh làm duyên mà thị hiện sinh tử.
f) Hữuhậu sinh tử(cũng gọi Hữu tình
sinh tử): Hàng Bồ tát Thập địa còn lại 1
phẩm vô minh sau cùng chưa dứt, cho nên
phải chịu 1 lần sinh tử.
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g) Vô hậu sinh tử(cũng gọi vôhữusinh
tử): Bồ tát Đẳng giác dứt sạch 1 phẩm vô
minh cuối cùng, rốt ráo không còn thụ
thân sau.
[X. kinh Tạp a hàm Q.6, 13; kinh Na
tiên tỉ khưu Q.thượng; Đại thừa nghĩa
chương Q.18; Tông kính lục Q.73]. (xt.
Thất Chủng Sinh Tử, Tứ Chủng Sinh Tử).
SINH TỬ DÃ
Cánh đồng sinh tử, ví dụ sự sống chết
rộng lớn, bát ngát, bao la.
Ma ha chỉ quán quyển 5 thượng (Đại
46, 49 thượng) nói: “Đôi chân cứng chắc
này sẽ vượt qua cánh đồng sinh tử”.
SINH TỬ GIẢI THOÁT
Cởi bỏ được sự trói buộc của sinh tử
mà vào cảnh giới Niết bàn.
Kinh Cự lực trưởng giả sở vấn đại thừa
quyển thượng (Đại 14, 830 hạ) nói: “Tùy

theo căn khí lớn nhỏ của mỗi chúng sinh,
ưa muốn tu học, xa lìa sinh tử, giải thoát
yên vui”.
SINH TỬ HẢI
Biển sống chết. Chúng sinh chìm đắm
trong cõi mê sinh tử, quay vòng không
cùng, giống như biển cả mông mênh
không bờ bến, nên gọi là Sinh tử hải.
Phật sở hành tán quyển 3 (Đại 4, 22
trung) nói: “Nên dong thuyền trí tuệ, vượt
qua biển sinh tử”.
Đại bát niết bànkinhnghĩa kí quyển 4
(Đại 37, 715 trung) nói: “Như lai được
thuyền Niết bàn, qua lại khắp nơi cứu vớt
chúng sinh, cho nên có khả năng làm bậc
thuyền trưởng trong biển cả sinh tử”.
[X. Ma ha chỉ quán Q.1 thượng].
SINH TỬ LAO QUAN
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
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Chỉ cho cửa ải sinh tử luânhồi đóng
chặt, khó vượt qua.
Cù châuKiệt phong Ngu thiền sư thị
Ngũ đài thiện giảng chủ Thiền quan sách
tiến (Đại 48, 1103 trung) nói: “Phải rõ đại
SINH TỬ LAO QUAN
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S sự của mình, muốn thấu thoát cửa ải
sống
chết thì trước hết phải cắt đứt tất cả kiến
giải hư vọng thánh phàm”.
SINH TỬ LUÂN
Phạm: Bhava-cakra.
I. Sinh Tử Luân.
Bánh xe sinh tử. Chúng sinh sống
chết vòng quanh trong 3 cõi 6 đường,
giống như bánh xe xoay chuyển không
ngừng.
Luận Đại trí độ quyển 5 (Đại 25, 100
thượng) nói: “Bánh xe sinh tử vận chuyển
người, các phiền não trói buộc sai khiến,
sức của chúng mạnh mẽ, không ai ngăn
cấm được”.
II. Sinh Tử Luân.
Cũng gọi Ngũ đạo luân, Thập nhị
duyên khởi đồ, Ngũ thú sinh tử luân.

Chỉ cho hình vẽ cái vòng tròn hiển
bày sự sinh tử luân hồi của chúng sinh.
Hữu bộ tì nại da quyển 34 (Đại 23, 811
thượng) nói: “Nay ta bảo các tỉ khưu vẽ
cái vòng sinh tử trên vách của chùa”.
Trong hang điện số 17 ở A chiên đa
(Phạm:Ajantà), Ấn độ, hiện còn bức
tranh cổ vẽ vòng sinh tử (sinh tử luân). Ở
Trung quốc cũng có phong tục vẽ hình
này.
[X. Hữu bộ tì nại da tạp sự Q.17, Thích
thị yếu lãm Q.hạ; The Buddhism of Tibet,
by L. A. Waddell].
SINH TỬ LƯU
Dòng sống chết. Vì sinh tử có năng
lực cuốn trôi chúng sinh như dòng nước,
cho nên gọi là Sinh tử lưu.
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Kinh Vô lượng thọ quyển hạ (Đại 12,
273 trung) nói: “Giả sử lửa cháy khắp thế
giới, cũng cần phải nghe pháp, sẽ được
thành Phật đạo, rộng độ sinh tử lưu”.
SINH TỬ NÊ
Vũng bùn sống chết. Nghĩalàchúng
sinh chìm đắm trong sinh tử, như ở trong
vũng bùn lầy nên dùng bùn để ví dụ.
Luận Câu xá quyển 1 (Đại 29, 1
thượng) nói: “Sinh tử nê, có nghĩa sinh
tử là nơi chúng sinh bị chìm ngụp, khó
ngoi ra được, cho nên dùng bùn (nê) để
ví dụ”.
SINH TỬ NGẠN
Bờ sống chết. Chỉ cho chúng sinh
còn bị chìm đắm trong biển sinh tử luân
hồi.
Kinh Tăng nhất a hàm quyển 39 (Đại
2, 761 hạ) nói: “Phạm chí không hiểu rõ,
còn vào bờ sinh tử”.
SINH TỬ NHỤC THÂN
Nhục thân sống chết, 1 trong 2 loại
thân của Bồ tát.
Chỉ cho Bồ tát ở giai vị Tam hiền (Thập
trụ, Thập hành, Thập hồi hướng), chưa
chứng pháp tính, nên vẫn còn thụ thân
sinh tử luânhồi trong 3 cõi.
(xt. Nhị Chủng BồTát Thân).
SINH TỬ PHƯỢC

Sống chết trói buộc. Các thứ phiền não
sinh tử như tham, sân, si... trói buộc chúng
sinh không được tự tại, cũng như lưới rập
trói buộc người, cho nên gọi làSinh tử
phược.
Thuyết vô cấu xưng kinh sớ quyển 3,
phần cuối (Đại 38, 1046 trung) nói: “Ái là
ái thủ, hữu ái chính là duyên nhuận sinh,
đó là cỗi rễ của sinh tử phược”.
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[X. kinh Tối thắng vương Q.2].
SINH TỬ PHƯỢC
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SINH TỬ SỰ ĐẠI
Sống chết việc lớn. Nghĩa là vấn đề
sinh tử rất là trọng đại.
Phẩm Hành do trong Lục tổ đại sư
pháp bảo đàn kinh (Đại48,348 thượng)
nói: “Người đời, sống chết là việc lớn, các
ông suốt ngày chỉ cầu phúc điền, không
cầu ra khỏi biển sinh tử, tự tính nếu mê
thì phúc nào cứu được? Các ông mỗi người
xem lại trí tuệ của mình, nhận lấy tính bát
nhã của chính bản tâm mình”.
[X. Đại tuệ phổ giác thiền sư ngữ lục
Q.19; điều Cáo hương, chương Trụ trì
trong Sắc tu Bách trượng thanh qui Q.2;
Thiền lâm bảo huấn Q.4].
SINH TỬ TRƯỜNG DẠ
Đêm dài sống chết.Nghĩa là chúng sinh
chìm đắm trong cái khổ sinh tử như đêm
dài tối tăm. Sinh tử như giấc mộng, đang
còn trong mộng thì không biết đó là mộng,
đến khi tỉnh dậy mới nhớ lại những cảnh
trong mộng là hư ảo.Chúng sinh luân
hồi trong sinh tử cũng như giấc mộng, cho
nên dùng đêm dài để ví dụ.
Luận Thành duy thức quyển 7 (Đại 31,
39hạ) nói: “Chưa được chân giác thì hằng
ở trong mộng, cho nên đức Phật nói đêm
dài sống chết”.
SINH TỬ TỨC NIẾT BÀN
Sinh tử và Niết bàn tương tức không
hai. Sinh tử là quả khổ của cõi mê, Niết
bàn là quả chứng của cõi ngộ. Nhóm từ

này thường đi đôi với nhóm từ “Phiền não
tức Bồ đề”, trực tiếp chỉ cho giáo nghĩa
của Phật giáo Đại thừa. Duy có điều đối
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với nghĩa của chữ “Tức” thì các giáo phái
nói mỗi khác.
Luận Nhiếp đại thừa (bản dịch đời
Lương) quyển hạ (Đại 31, 129 trung) nói:
“Sinh tử tức Niết bàn, cả 2 không phân
chia đây kia, cho nên ở trong sinh tử,
chẳng
phải bỏ chẳng phải chẳng bỏ, ở trong Niết
bàn cũng vậy, không phải được cũng
không
phải không được”.
Thuyết Sinh tử tức Niết bàn chỉ có Đại
thừa mới bàn đến. Nếu thấu suốt các pháp,
trụ nơi vô ngã thì có thể đạt đến cảnh giới
này.
[X. Nhiếp đại thừa luận thích Q.13; Vãng
sinh luận chú Q. hạ (Đàm loan); Ma ha chỉ
quán Q.1 thượng; Tứ giáo nghĩa Q.6 (Trí
khải). (xt. Phiền Não Tức Bồ Đề).
SINH TỬ UYÊN
Vực sống chết. Vì sinh tử khiến cho
người ta chìm đắm nên dùng cái vực để ví
dụ.
Kinh Tăng nhất a hàm quyển 6 (Đại 2,
575 thượng) nói: “Qua dòng thành vô lậu
để vượt quavựcsống chết”.
SINH TỬ VÂN
Mây sống chết. Mây được dùng để ví
dụ sự tối tăm của sinh tử.
Phật giáo cho Hoặc, Nghiệp, Khổ là
nhân quả của sống chết vòng quanh, 3
đường Hoặc, Nghiệp và Khổ này thường
che lấp bản tính, giống như đám mây đen
che khuất mặt trời, mặt trăng giữa hư
không.
Kinh Vô lượng thọ quyển hạ (Đại 12,
272 hạ) nói: “Mặt trời tuệ chiếu thế gian
phá tan mây sinh tử”.
[X. Vô lượng thọ kinh liên nghĩa thuật
văn tán Q.hạ].
SINH TỬ VIÊN
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Khu vườn sống chết. Cõi sinh tử là nơi

SINH TỬ VIÊN
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hàm phu thích dạo chơi, cũng là chỗ Bồ
tát du hóa, giống như 1 khu vườn, cho
nên gọi là Sinh tử viên.
Vãng sinh luận chú quyển hạ (Đại 40,
843 trung) nói: “Thị hiện thân ứng hóa, đi
vào vườn sinh tử, trong khu rừng phiền
não, hiển du hí thần thông”.
SINH TỨC VÔ SINH
Sinh chính là vô sinh, không hai không
khác. Đây là giáolí được nói trong các bộ
Bát nhã và cũng là ý nghĩa tột cùng của
tông Tam luận.
Trong Nhị đế bátbấttrung đạo của
tông Tam luận, Sinh của Tục đế thì Chân
đế coi là Vô sinh. Bởi vì Sinh của Tục đế
chẳng phải thực sinh mà là giả sinh của
nhân duyên hòa hợp, cho nên là vô sinh.
Bởi vậy, nương vào cái vô sinh mà sinh
thì chính là “sinh tức vô sinh”. Ngược lại,
vô sinh của Chân đế là dựa vào giả sinh
của Tục đế mà lập, cho nên giống với giả
sinh của Tục đế. Đã biết vô sinh của Chân
đế là giả vô sinh, cho nên cái nương vào
sinh mà vô sinh thì chính là “Vô sinh tức
sinh”.
Ngoài ra, sựvãngsinh Tịnh độ trong
Tịnh độ giáo cũng có thể giải thích theo ý
nghĩa “sinh tức vô sinh”; nghĩa là vãng
sinh Cực lạc chẳng phải sinh nơi tục đế
hư vọng của 3 cõi (Dục,Sắc, Vô sắc), mà
là theo ý nghĩa của Chân đế chứng được
sinh của vô sinh.
[X. Vãng sinh luận chú Q.hạ; Tịnh độ
chân yếu sao Q.cuối].
SINH TƯỚNG
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Phạm:Pàli:Jàti.
Gọi tắt: Sinh.
Chỉ cho nhân thù thắng làm cho pháp
hữu vi chuyển từ vị lai vào hiện tại, cũng
chính là nhân năng sinh sinh ra pháp ở
vị lai, là 1 trong 4 tướng, 1 trong 75 pháp
của tông Câu xá, 1 trong 100 pháp của

tông Duy thức. Đây là sinh tướng của pháp
hữu vi, chẳng phải thực pháp, chỉ nương
nơi nhân duyên mà sinh ra, vì trước không
mà nay có nên giả gọi là Sinh tướng. Lại
nói theo sự tương tục trong 1 kì của loài
hữu tình thì lúc hữu tình mới sinh ra ở
đời hiện tại, tức gọi là Sinh tướng.
[X. luận Đại tì bà sa Q.39; luận Câu
xá Q.5; luận Thành duy thức Q.2; luận
Đại thừa a tì đạt ma tạp tập Q.2]. (xt. Tứ
Tướng).
SINH TƯỢNG
Vàng và bạc.
Sinh (Phạm,Pàli:Jàta-rùpa,cũng gọi:
Sinhsắc) nghĩa là màu sắc xưa nay vốn
như vậy, tức hàm ý là vàng. Tượng (Phạm:
Rùpya,Pàli:Rùpiya, cũng gọi Tự sắc, Tự
sinh sắc), nghĩa là màu sắc gần giống như
sinh, tức hàm ý là bạc. Hợp chung cả 2 lại
gọi là Sinh tượng, cũng gọi Sinh sắc tự
sắc.
Sa di thập giới pháp tinh uy nghi (Đại
24, 926 trung) nói: “Giữ giới Sa di, suốt
đời
không cầm giữ sinh tượng(vàng bạc) vật
báu”.
Tứ phần luật hànhsựsao tư trì kí quyển
hạ, phần 4 (Đại 40, 421 thượng) nói: “Sinh
sắc tức là vàng, màu của nó vốn sinh ra
đã vàng; Tự sắc tức là bạc, vì màu của nó
có thể nhuộm được”.
[X. kinhĐại bát nhã Q.380; luật Ma
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ha tăng kì Q.10; luật Tứ phần Q.7, 34;
Phiêndịch danh nghĩa tập Q.3].
SINH VÔ SẮC
Đối lại:Định vô sắc.
Sinh vào 4 cõiVô sắc, là quả của định
SINH VÔ SẮC
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Vô sắc. Cõi Vô sắc gồm 4 tầng trời: Không
vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu
xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Trong 4
nơi này, mỗi nơi đều có 2 thứ định thể là
Sinh vô sắc và Định vô sắc; trong đó,Sinh

vô sắc là quả báo do tu định Vô sắc mà
được sinh vào cõi Vô sắc, nên có tên như
thế.
(xt. Định, Định Vô Sắc, Vô Sắc Giới).
SINH XỨ THÁP
Ngôi tháp ở trong vườn Lâm tì ni
(Phạm: Lumbinì), nơi đức Phật giáng sinh,
1 trong 8 tòa linh tháp của Ấn độ.
(xt. Bát Đại Linh Tháp).
SOẠN HIÊU
... ..
Tên họ của người soạn thuật được ghi
ở đầu sách Phật; ngoài tên họ ra còn ghi
địa danh, tên chùa. Có khi chính mình
ghi, cũng có khi do người khác ghi. Nói
một cách đại khái, những sách do Ấn độ
thì ghi tên họ hoặc pháp danh trước chữ
“tạo” hoặc chữ “thư”; các sách do Trung
quốc soạn thì ghi tên họ hoặc pháp danh
trước chữ “thuật”, chữ “tập”, chữ “soạn”.
Thuật, tập, soạn là truyềnthuậtlại thuyết
của người xưa, chứ không phải mình sáng
tác, cũng không thêm ý mới. Nếu do thầy
thuyết giảng, do đệ tử ghi thuật lại, cũng
gọi làSoạn hiệu.
SONG LUẬN
Pàli: Yamaka
Hán âm: Da ma ca.
Một trong 7 bộ luận bằng tiếng Pàli
của Thượng tọa bộphươngNam.
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Luận này đượcviết theo hình thức vấn
đáp, nội dung chia làm 10 phẩm:
1. Căn bản song luận.
2. Uẩn song luận.
3. Xứ song luận.
4. Giới song luận.
5. Đế song luận.
6. Hành song luận.
7. Tùy miên song luận.
8. Tâm song luận.
9. Pháp song luận.
10. Căn song luận.
Trong 10 phẩm mỗi phẩm đều có 3
phần: Thi thiết phần, Chuyển phần, Biến
tri phần, trong đó, phần Thi thiết lại được
chia làm phần Tổng thuyết và phần Thích

nghĩa. Riêng trong phẩm Căn bản song
luận và phẩm Tâm song luận thì không
có Chuyển phần và Biến tri phần. Phẩm
Tùy miên songluậnthì được chia ra 7 phần
là: Tùy tăng, Hữu tùy miên, Đoạn, Biến
tri, Dĩ đoạn, Sinh, Giới... khác với các song
luận khác.
Luậnnày nói về sự quan hệ hỗ tương
và định nghĩa các pháp. Nguyên văn luận
này đã được bà Rhys Davids, học giả Phật
giáo người Anh, xuất bản và được ông Độ
biên Chiêu hoành, người Nhật bản, dịch
ra tiếng Nhật, thu trong Nam truyền Đại
tạng kinh quyển 48, 49.
[X. Nam phương Thượng tọa bộluận
thư giải thuyết; A History ofPàliLiterture
by B. C. Law; Dictionary ofPàli Proper
Names by G.P. Malalasekera].
SONG NHẬP
Phạm: Yuganaddha.
Tạng:Zuí-du-#juy-pa.
Cũng gọi Song vận.
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Yuga nghĩa là một đôi; Naddha là kết
hợp. Phật giáo (nhất là Phật giáo Đát đặc
la) thường dùng từ ngữ này để biểu thị
nghĩa “hợp nhất bất nhị”.
Trong Ngũ thứ đệ (Phạm: Paĩca=
krama) tương truyền do ngài Long thụ
SONG NHẬP
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oạn, thì Thứ đệ thứ 5 là Song nhập thứ đệ
(Phạm:Yuganaddha-krama), gồm 21 thứ
song nhập như Luân hồi và Niết bàn, Phiền
não và Tịch tịnh, Hữu tướng và Vô tướng,
Sở chấp và Năng chấp... Đại thừa trang
nghiêm kinh luận (Phạm: Mahàyà=
nasùtràlaôkàra) cũng có nói về Song
nhập, xếp Song nhập vào loại thứ 6 trong
11 thứ Tác ý (Phạm:Manaskàra) mà thông
thường Hán dịch là Nhị tương ứng tác ý.
Đây chính là biểu thị nhất nguyên hóa của
nhị nguyên Chỉ và Quán.
Chương 14 trong Đại thừa trang
nghiêm kinh luận (bản tiếng Phạm) nói

rằng: Tu pháp Chỉ có thể biết hết tên
của các pháp; tu pháp Quán có thể hiểu
rõ nghĩa các pháp, còn Song nhập thì có
thể hợp nhất 2 pháp Chỉ Quán trên. Lí
niệm song nhập được biểu hiện qua nghệ
thuật tạo hình đã sản sinh ra Song thân
Phật (Tạng:Yab-yum) của Phật giáo Tây
tạng.
[X. Lí thú kinh chi nghiên cứu (Mai vĩ
Tường vân); Yuganaddha by H. V.
Genther; The Hevajra-tantra by D.L.
Snellgrove]. (xt. Ngũ Thứ Đệ).
SONG QUYỂN KINH
Cũng gọi Lưỡng quyển kinh.
Kinh, 2 quyển, do ngài Khang tăng khải
dịch vào đờiTào Ngụy, tức chỉ cho kinh
Vô lượng thọ, 2 quyển, cũng vì để phân
biệt với kinh Quán vô lượng thọ 1 quyển,
nên giới Phật giáo đặc biệt gọi kinh Vô
lượng thọ là Song quyển kinh, được thu
vào Đại chính tạng tập 12.
13828
Cứ theo Quán kinh huyền nghĩa phần
khải định kí thì Đại kinh là chỉ cho kinh
Vô lượng thọ. Trong 3 bộ kinh của Tịnh
độ giáo, kinh này nghĩa lí rộng nhất, nên
đối với 2 bộ kinh kia mà gọi là Đại kinh.
Tông Thiên thai thì gọi kinh này là Đại
bản, còn kinh A di đà là Tiểu bản.
(xt. Vô Lượng Thọ Kinh).
SONG THÁP TỰ
Chùa ở góc đông nam nội thành huyện
Ngô, tỉnh Giang tô, Trung quốc.
Theo điều Tô châu phủ trong Đại thanh
nhất thống chí quyển 55 thì chùa Song tháp
là chùa Bát nhã được xây dựng trong năm
Hàm thông (860-873) đời Đường, sau được
đổi là “Thọ ninh vạn tuế thiền viện”. Trong
năm Ung hi (984-987) đời Tống, vua Văn
vương xây 2 ngôi tháp gạch trong vườn
chùa, từ đó, chùa được gọi là Song tháp tự.
Theo Ngô đô pháp thừa quyển 30 thì
Thiền viện Thọ ninh vạn tuế nằm về
phía đông nam huyện Trường châu, là
viện La hán cũ, vì chùa có 2 ngôi tháp
đứng song song đối nhau nên gọi là Song
tháp tự. Tháp xây bằng gạch, hình dáng

cao thon, 7 tầng 8 cạnh, có đẩu củng bằng
gạch, diềm mái bằng gỗ, trên chót tháp
có hình bánh xe (Luân tướng).
SONG THÁP TỰ
Hai ngôi tháp ở chùa Song tháp tại tỉnh
Giang tô
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SÔ MA
Phạm: Kwuma.
Cũng gọi Trâu ma, Tu ma, Sô ma ca,
Tô ma, Sám ma.
Áo may bằng sợi cây gai.
Tuệ lâm âm nghĩa quyển 31 (Đại 54,
514 hạ) nói: “Áo sô ma, cả 2 chữ đều là
phiên thiết, gọi đúng âm tiếng Phạm là
Trâu ma. Hán dịch là “Ma y”.
[X. Đại đường tây vực kí Q.2; Huyền
ứng âm nghĩa Q.2].
SỐ
.. Phạm: Saôkhyà.
Số lượng biểu thị sự tồn tại của các
pháp, 1 trong 24 pháp Bất tương ứng hành
của tông Duy thức, 1 trong 24 đức của
học phái Thắng luận.
Ấn độ chiaSố làm 3 loại: Đơn số(1
số), Song số(2 số) và Phức số(nhiều số).
Từ
1 đến vô số (Phạm:Asaôkhya, a tăng kì)
thông thường được biểu thị bằng 52 loại
số tăng dần theo pháp thập tiến (decimal
system) như sau: Một, mười, trăm, nghìn,
vạn, lạc xoa (Phạm:lakwa), a để lạc xoa
(Phạm:atilakwa), câu chi (Phạm:koỉi), mạt
đà(Phạm:madhya), a dođa (Phạm:ayuta),
đại a do đa, na do đa (Phạm: nayuta), đại
na do đa, bát la do đa, đại bát la do đa,
căng yết la, đại căng yết la, tần bạt la, đại
tần bạt la, a sô bà, đại a sô bà, tì bà ha, đại
trí bà, đại địa trí bà, hê đô, đại hê đô, yết
lạpbà, đại yết lạp bà, ấn đạt la (Phạm:
indra), đại ấn đạt la, tam ma bát đam, đại
tam ma bát đam, yết để, đại yết để, niêm
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phiệt la xà, đại niêm phiệt la xà, mỗ đạt la,
đại mỗ đạt la, bạt lam, đại bạt lam, san

nhã (Phạm:saôjĩà), đại san nhã, tì bộ
đa, đại tì bộ đa, bạt la sàm, đại bạt la sàm,
a tăng kì.
A tăng kì cũng gọia tăng kì da,a tăng
xí da,a tăng, tăng kì... Hán dịch là vô số,
vô ương số, nghĩa là “không thểtính đếm”.
Nhưng từ 1 đến a tăng kì vốn có 60 loại
số, về sau thất lạc 8 số, cho nên chỉ còn
52 số, Phiên dịch danh nghĩa đại tập thì
có thêmvào 8 số thất lạc mà thành 60 số.
Ngoài ra, muốn biểu thị số cực lớn thì
dùng
số vi trần (bụi nhỏ)để ví dụ; phân số dưới
số 1 là số cực nhỏ (hoặc1 phần 16), gọi là
Ca la phần; phân số nhỏ nhất gọi là U ba
ni sát đàm phần (Phạm:upaniwadam, Ưu
ba ni sát đà phần).
Kinh Hoa nghiêm quyển 45 (bản dịch
mới) dùng 1 a tăng kì làm đơn vị rồi nêu
ra 10 số:A tăng kì, vô lượng, vô biên, vô
đẳng, bất khảsổ, bất khả xưng, bất khả tư,
bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả
thuyết bất khả thuyết, đây gọi là Thập đại
số. Phép tính này là đem a tăng kì nhân
với a tăng kì, gọi làA tăng kì chuyển; a
tăng kì chuyển lại nhân với a tăng kì
chuyển thì thành vô lượng; các số lớn tiếp
theo sau cứ đó mà suy ra.
[X. luận Du già sư địa Q.3, 56; luận
Hiển dương thánh giáo Q.1; luận Đại thừa
bách pháp minh môn; Du già luận kí Q.15,
phần cuối].
SỐ LUẬN
Cũng gọi Số kinh.
Tên gọi khác củaLuận tạng thuộc
Thuyết nhất thiết hữu bộ (Tát bà đa bộ)
Tiểu thừa, cũng là từ gọi thay cho Thuyết
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nhất thiết hữu bộ.
Chữ số trong Số luận có 2 nghĩa, một
là Tuệ số, hai là Pháp số. Nói theo nghĩa
Tuệ số thì trong Tam học của Tam tạng,
Thuyết nhất thiết hữu bộ chú trọng về A
tì đàm, vì thế cũng gọi là Tì đàm tông.
Giáo nghĩa của tông Tì đàm hiển bày là
dùng Tuệ học đểđoạn hoặc chứng lí,
SỐ LUẬN

13832
4620
Sn
hưng tông nghĩa của tông này lại đặc biệt
chú trọng “Tâm sở hữu pháp” mà thời xưa
cũng gọilàTâm số, do đó, có thể thấy
tôngnày lấyTuệ số làm gốc, vì thế nên
tên Luận tạng của tông này cũng gọi là Số
luận. Nếu nói theo nghĩa phápsốthì
Thuyết nhất thiết hữu bộ lập 75 pháp số;
hơn nữa, tông nghĩa của tông này cũng là
căn bản pháp số của Phật giáo, vì thế mà
pháp do tông này nói hoặc Luận tạng do
tông này y cứ được gọi là Số luận.
Từ thời đại Nam Bắc triều đến khoảng
đầu đời Đường, giới Phật giáo Trung quốc
quen gọi các vị Luận sư của tông Thành
thực là “Luận gia”, gọi các vị Luận sư của
tông Địa luận là “Địa sư” và gọi các vị
Luận
sư của tông Nhiếp luận là “Nhiếp sư”, theo
đó nên gọi các Luận sư của tông Tì đàm là
Số gia, Số sư, Số nhân...
Ngoài ra, trong 6 phái Triết học ở Ấn
độ, phái được thành lập sớm nhất cũng
gọi là Số luận (Phạm:Saôkhya), tông
nghĩa của phái này dùng trí tuệ phân biệt
để suy tính các pháp và theo đó mà đặt
tên là Số luận. Mặc dù tên gọi của phái
này đồng với tông Tì đàm của Tiểu thừa,
nhưng giáo nghĩa và chỉ thú của 2 phái thì
khác nhau rất xa, cho nên xưa nay trong
kinh điển Phật giáo thường gọi phái này
là Số luận ngoại đạo để phân biệt với Số
luận Tì đàm của Phật giáo.
[X. Pháp hoa huyền luận Q.8, 10; Duy
ma nghĩa sớ Q.trung; Duy ma kinh am la
kí Q.16; Ma ha chỉ quán Q.5 thượng, 6
thượng; Đại thừa huyền luận Q.2, 5]. (xt.
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Tì Đàm Tông).
SỐ LUẬN HỌC PHÁI
Số luận, Phạm:Saôkhya.
Hán âm: Tăng khư, Tăng xí da.
Hán dịch: Số luận, Số thuật, Chế số
luận.
Học phái Số luận được thành lập sớm

nhất trong 6 phái triết học của Ấn độ.
Tương truyền Tổ khai sáng là tiên nhân
Ca tì la (Phạm:Kapila). Học phái này dùng
trí tuệ phân biệt để tính toán các pháp,
đồng thời lấy số làm nền tảng để đặt tên
luận thuyết, cho nên gọi là phái Số luận.
Ởthời kì đầu, phái này chủ trương tinh
thần và vật chất hợp nhất thành “Ngã tối
cao”, tức là đứng trên lập trường Hữu thần
luận và Nhất nguyên luận; nhưng đến thời
kì cuối thì phủ nhận Ngãtối cao, trở thành
Nhị nguyên luận của Vôthần luận.Thần
ngã là ý thức thuầntúy, không có tác dụng,
chỉ quán chiếu tự tính mà thôi. Tự tính
theo thứ lớp triển khai thành Giác (Phạm:
Buddhi), Ngã mạn (Phạm: Ahaôkàra),
Ngũ đại, Thập lục biến dị. Nguyên lí này
cùng với Thần ngã, Tự tính gọi chung là
25 đế. Cái gọi là Tự tính (Phạm:Prakfti)
có khả năng triển khai thành 1 hạt nhân
duy nhấtmà yếu tố cấu thành là 3 đức:
Thuần chất (Phạm:Sattva), kích chất
(Phạm:Rajas) và ế chất (Phạm:Tamas).
Thần ngã thoát li kết quả của vật chất,
phát sinh sau khi triển khai. KhiThần ngã
tách rời vật chất mà tồn tại độc lập thì gọi
là giải thoát.
Kinh điển xưa nhất của học phái này
là Tăng khư tụng (Phạm: Saôkhyakàrikà)
do ngài Tự tại hắc (Phạm:
Ìzvarakfwịa) trứ tác vào khoảng thế kỉ
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IV, V. Những sách chú thích Tăng khư
tụng gồm có luận Kim thất thập và các
sách chú thích của Gauđapàda và
Màỉhàra... đều xuất hiện vào khoảng thế
kỉ thứ VI. Về sau lại có Tăng khư kinh
(Phạm:Saôkhya-sùtrà), cũng là sách
quan trọng của học phái này.
Trong các ngoại đạo ở Ấn độ, Số luận
là học phái có thế lực nhất. Trong các
kinh điển của Phật giáo có rất nhiều chỗ
bác bỏ học thuyết của phái này. Ngày nay,
SỐ LUẬN HỌC PHÁI
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Số luận trở thành học phái độc lập tồn tại
ở vùng phụ cận phía tây Ngõalạp na tại
Ấn độ.
[X. kinh Đại bát niết bàn Q.16, 39 (bản
Bắc); luận Đại trí độ Q.70; luận Du già sư
địa Q.6; luận Thành thực Q.3; luận Ngoại
đạo tiểu thừaniết bàn; luậnNgoại đạo tiểu
thừa tứ tông; luận Kim thất thập Q.hạ;
Đại thừa nghĩa chương Q.6; Đại thừa pháp
uyển nghĩa lâm chương Q.1, phần đầu;
Ngoại đạo triết học; Ấn độ lục phái triết
học].
SỐ LUẬN TỤNG
Phạm:Saôkhya-kàrikà.
Cũng gọi Số luận kệ, Tăng khư tụng.
Kinh điển của học phái Số luận (Phạm:
Sàôkhya) trong 6 phái triết học của Ấn
độ, do ngài Tự tại hắc (Phạm:Ìzvara=
kfwịa) soạn vào khoảng thế kỉ IV, V.
Nội dung sách này gồm 72 bài kệ, chủ
trương lấy việc quántưởngcác nỗi thống
khổ của cuộc đời làm điểm xuất phát và
lấy 25 đế làm nguyên lí cơ bản mà thực
tiễntu hành pháp quán, thì có thể đạt được
giải thoát. Hết thảy các pháp đều có thể
tóm thu trong 25 đế; 25 đế lấy Thần ngã
(Phạm: Puruwa) và Tự tính (Phạm:
Prakfti) làm 2 nguyên lí trọng đại, từ Tự
tính triển khai thành Giác (Phạm:Buddhi)
và Ngã mạn (Phạm:Ahaôkàra), từ Ngã
mạn triển khai thành Ý căn (Phạm:
Manas), 5 Tri căn (Phạm: Buddhìndriya,
tức 5 giác quan), 5 Tác căn (Phạm:
Karmendriya, tức cơ năng vận động), 5
Duy (Phạm:Tanmàtra, tức sắc, thanh,
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hương, vị, xúc), 5 Duy lại triển khai ra 5
Đại (Phạm:Mahàbhùta, tức đất, nước, lửa,
gió, không). Bản chất của Tự tính là 3
đức: Thuần (Phạm:Sattva), Kích chất
(Phạm:Rajas) và Ế chất (Phạm:Tamas),
sự hoạt động biến hóa của 3 đức sản sinh
ra hết thảy mọi hiện tượng. Thần ngã là
trí thuần túy, không có thuộc tính, không
có tác dụng. Nếu thể nhận được sự sai
khác về mặt bản chất giữaTự tính và Thần
ngã thì Tự tính đình chỉ hoạt động mà

được giải thoát.
Về những sách chú thích quan trọng
của Số luận tụng thì có luận Kim thất thập
và các bộ chú thích của Cao đạt phạ đạt
(Phạm:Gauđapàda) và Ma đạt la (Phạm:
Màỉhara)...
SỔ CHÂU
.....
Phạm:Pàsakamàlà.
Hán âm: Bát tắc mạc.
Cũng gọi Niệm châu, Tụng châu, Chú
châu.
Tràng hạt dùng để niệm danh hiệu
Phật.
Theokinh Đà la ni tập thì tràng hạt có
các loại: 21 hạt, 42 hạt, 54 hạt và 108 hạt.
Theo kinh Sổ châu công đức thì có các
loại: 14 hạt, 27 hạt, 54 hạt và 108 hạt.
Theo kinh Kim cương đính du già niệm
châu thì loại nhiều nhất là 1.080 hạt, thông
dụng là 108 hạt, trung bình là 54 hạt và ít
nhất là 27 hạt. Theo đó thìsố hạtcơ bản
là 108 hạt.
Về ý nghĩa thì 108 hạt là chỉ cho 108
tam muội đoạn trừ 108 phiền não; 54 hạt
là biểu thị 54 giai vị trong quá trình tu
hành của Bồ tát như Thậptín, Thập trụ,
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Thập hành, Thập hồi hướng, Thập địa và
4 thiện căn nhân địa; 42 hạt thì biểu thị
cho 42 giai vị: Thập trụ, Thập hành, Thập
hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác và Diệu
giác; 27 hạt là chỉ cho 18 bậcHữu học và
9 Vô học tu hành Tứ hướng, Tứ quả của
Tiểu thừa; 21 hạt biểu thị 21 giai vị là
Thập
địa, Thập ba la mật và Phật quả; còn 14
hạt thì chỉ cho 14 đức vô úy củabồ tát
Quánthếâm.
SỔ CHÂU
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S
Vê
chất liệu
thì tràng
hạt được

làm bằng
các loại
vàng, bạc,
đồng đỏ,
hạt bồ đề,
hạt sen,
hạt kim
cương,
chiên đàn
đen, chiên
đàn đỏ,
chân châu,
san hô,
hổ phách,
lưu li, sắt...
Các kinh phần nhiều cho rằng dùng hạt
bồ đề là tốt hơn cả.
Về niên đại thìPhậtgiáo bắt đầu sử
dụng tràng hạt từ sau thế kỉ II. Truyện
ngài Đạo xước trongTục cao tăng truyện
quyển 30 (Đại 50, 593 hạ) nói: “Mọi người
đều lần tràng hạt, miệng cùng niệm Phật”.
Nhờ đó mà biết được việc dùng tràng hạt
để đếm danh hiệu Phật đã có từ thời Tùy,
Đường ở Trung quốc.
[X. kinh Mộc hoạn tử; phẩm Trì niệm
trong kinh Đại bi khôngtrí; Thích thị yếu
lãmQ.trung; Phiên dịch danh nghĩa tập
Q.18; Loại tụ danh vật khảo Q.255]. (xt.
Niệm Châu).
SỔ TỨC QUÁN
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Phạm:Ànàpàna-smfti.
Cũng gọi: A na ban na quán, An na
ban na niệm, Niệm an ban, An ban thủ
ý.
Hán dịch: Niệm nhập xuất tức, Niệm
vô sở khởi, Tức niệm quán, Trì tức niệm.
Gọi tắt: An ban, Sổ tức.
Phép đếm số lần hơi thở vào hoặc ra
để thu nhiếp tâm vào 1 cảnh, khiến thân
tâm ngưng lặng, 1 trong Ngũ đình tâm
quán, 1 trong Bát niệm, 1 trong Thập
niệm.
Đây là pháp tu diệt trừ tán loạn để vào
chính định. Trong tiếng Phạm,àna vốn

có nghĩa là bảo đến, ở đây chỉ cho hơithở
vào;apàna vốn có nghĩa là đuổi đi, ở đây
chỉ cho hơi thở ra. Đây là phương pháp
điều hòa hơi thở, trước thở vào, sau thở
ra. Nhưng cũng có thuyết chủ trương
“trước thở ra, sau thở vào” mà Hán dịch
là “Niệm xuất nhập tức”.
Nếu chia nhỏ Sổ tức quán ra thì có 5
loại:Toán số tu tập, Ngộ nhập chư uẩn tu
tập, Ngộ nhập duyên khởi tu tập, Ngộ nhập
thánh đế tu tập và Thập lục hành quán
tu tập.
[X. kinh Tạp a hàm Q.29; kinh Tu
hành đạo địa Q.5; kinh Đại an ban thủ ý
Q.hạ; luận Câu xá Q.22; luận Du già sư
địa Q.27].
SƠ A HẬU ĐỒ
Chữ A ở đầu, chữ Đồ ở cuối, tức chỉ
cho 2 chữ đầu và cuối trong 42 chữ của
tiếng Phạm.
Các kinh như Hoa nghiêm, Bát nhã...
đều lấy 42 chữ này làm pháp môn quán
tưởng nghĩa chữ, bởi vì mỗi một chữ đều
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có ý nghĩa đặc thù của Phật pháp. Trong
đó, chữ (a) có nghĩa tất cả các pháp
vốn chẳng sinh; chữ (đha) có nghĩa
vào chỗ rốt ráo các pháp chẳng diệt chẳng
sinh.
Ngoài ra, ngài Nam nhạc Tuệ tư soạn
Tứ thập nhị tự môn thích 2 quyển, đem
phối trí 42 chữ Phạm này với 42 giai vị tu
hành của Bồ tát Đại thừa; 40 chữ trước là
Thập trụ, Thập hành, Thập hồi hướng,
SƠ A HẬU ĐỒ
Tràng hạt xâu bằng hạt kim cương
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Thập địa, 2 chữ sau là Đẳng giác và Diệu
giác.
[X. kinh Đại phẩm bát nhã Q.5; kinh
Hoa nghiêm Q.57 (bản dịch cũ); luận Đại
trí độ Q.48].
SƠ CHUYỂN PHÁP LUÂN
Lần thuyết pháp đầu tiêncủa đức Phật
sau khi xuất gia thành đạo.

Lần này,
ở vườn Lộc
dã, đức Phật
nói Tứ
thánh đế,
Bát chính
đạo cho 5 vị
tỉ khưu
Kiều trần
như... chỉ
bày con
đường lìa bỏ
2 cực đoan
ái dục và
khổ hạnh
mà tu hành
trung đạo.
[X. Tạp a hàm Q.15; kinh Chuyển pháp
luân]. (xt. Bát Tướng, Lộc DãUyển).
SƠ CƠ
Cũng gọi Sơ học, Sơ tâm, Sơ phát tâm.
Cơ, tức căn cơ, cơ loại; Sơ cơ chỉ cho
người mới học đạo.
Bích nham lục tắc 2 (Đại 48, 141 trung)
nói: “Bậc thượng sĩ tham cứu đã lâu thì
không cần phải nói, nhưng đối với kẻ sơ
cơ hậu học thì cần được chỉ dạy”.
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SƠ DẠ
Phạm: Prathama-yàma.
Pàli:Paỉhama-yàma.
Cũng gọi Sơ canh.
Bắt đầu vào đêm, tức khoảng 8 giờ tối,
1 trong 6 thời.
KinhQuá khứ hiện tại nhân quả quyển
3 (Đại 3, 641 trung) nói: “Lúc bấy giờ, Bồ
tát dùng sức từ bi (...) tự nghĩ rằng: Tất cả
chúng sinh không người cứu vớt, trôi nổi
trong 5 đường, không biết bến bờ thoát
ra. Tất cả đều giảdối, không chân thực,
cứ ở trong đó sinh ra khổ vui. Bồ tátsuy
nghĩ như thế đến hết sơ dạ”.
Phẩm Đại thừa trong luận Thập trụ tì
bà sa quyển 15 (Đại 26, 104 trung) nói:
“Sơ dạ, hậu dạ tùy thời giác ngộ, quán
tướng duyên thủ, ưa trụ chỗ không, quí ở
trì giới”.

[X. kinh Thái tử thụy ứng bản khởi
Q.hạ; luậnĐại thừa a tì đạt ma tạp tập
Q.8; Vãng sinh lễ tán kệ].
SƠ DẠ KÊ
Kệ được tụng vào lúc đầu đêm.
Vãng sinh lễ tán kệ của ngài Thiện
đạo ghi (Đại 47, 440 hạ):
“Phiền não sâu không đáy
Biển sinh tử không bờ
Thuyền cứu vớt chưa có
Làm sao vui ngủ yên?
Hãy mạnh mẽ tinh tiến
Nhiếp tâm thường ngồi thiền”.
[X. kinh Quá khứ hiện tại nhân quả
Q.3; kinh Thái tửthụy ứng bản khởi Q.hạ;
phẩm Đại thừa trong luận Thập trụ tì bà
sa Q.15]. (xt. Lục Thời).
SƠ ĐÀN
Trong thủ tục thụ giới Cụ túc, đầu
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tiên thụ giới Sa di, kế đến thụ giới Tỉ khưu,
sau cùng thụ giới Bồ tát. Trong đó, đầu
tiên thụ giới Sa di gọi là Sơ đàn, sau đó,
Tượng đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên
SƠ ĐÀN
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heo thứ tự là Nhị đàn, Tam đàn.
Chương Phạm hạnh Hoàng bá thanh
qui quyển 5 (Đại 82, 770 trung) nói: “Hôm
nay ở tại chùa... thuộc núi... phủ... tỉnh...
kiến đàn thuyết giới, Sơ đàn vào ngày
mồng
3 tháng... năm... truyền giới Sa di, Nhị đàn
vào ngày6 tháng... năm... truyền giớiTỉ
khưu, Tam đàn vào ngày mồng 8 tháng...
năm... truyền giớiBồ tát”.
SƠ GIANG VƯƠNG
Cũng gọi Sở giang vương.
Ông vua thứ 2 trong 10 ông vua cõi U
minh.
Cứ theo kinh Dự tu thập vương sinh
thất và kinh Địa tạng thập vương thì bản
địa của vị vua này là đức Thích ca Như
lai, là ông quan coi việc người chết qua
sông.

Sau khi chết,thân Trung hữu trong 14
ngày đến trước đại điện vua này; trên
quãng
đường đến đây, có cây cầu Nại hà, bên bờ
sông, dưới cây Y lãnh, có bà già đoạt áo
(Đoạt y bà), đợi khi người chết đến, lột lấy
áo của họ, giao cho ông Huyền y (Huyền
y ông), ông này đem
áo treo trên cành cây
để xem tội nặng hay
nhẹ; nếu tội nặng thì
cành cây trĩu xuống
và người chết bị 2 con
quỉ đầu trâu, đầu ngựa
lôi đến điện vua Sơ
giang để được phán
quyết.
[X. Phật tổ thống kỉ Q.33]. (xt. Diêm
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La Thập Điện).
SƠ HỌC KÍ
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Bản nhiên
Thanh giác (1043-1121)soạn vào đời
Tống, ngàiĐạoan chú thích, ấn hành
vào năm Hoàng khánh thứ 2 (1313) đời
vua Nhân tông nhà Nguyên, được thu vào
Vạn tục tạng tập 112.
Ngài Thanh giác cho rằng muốn đi
nghìn dặm thì phải bước 1 bước đầu, nên
viết Sơ học kí để tiếp dẫn kẻ hậu tiến, khai
ngộ quần mê, hoằng dương yếu chỉ Tam
thừa Thập địa, giúp những người sơ tâm
dễ học tập, lâu ngày sẽ quen, tự có chỗ
thấy biết, rồi tiến lên thực hành đểđạt
cứu cánh.
Nội dung sách này bao gồm các vấn
đề như: Phật đạo không thể không học,
sinh tử không thể không lo, muốn không
bị lừa dối thì chớ lìaThậpđịa Tam thừa.
Bát nhã tỏ lòng thấy tính, danh mục nhắc
nhớ nội phàm; kẻ sơ học trước cầu nhân
địa, tu tập theo giới định tuệ, phải biết
danh
mục thứ bậc. Ngoài ra, trong sách cũng
bàn đến vài mươi hạng mục như: Quả Tu
đà hoàn, quả Tư đà hàm, Pháp vân địa,
Diệu giác địa...

SƠ HỘI
Chỉ cho hội thuyết phápđầu tiên của
đức Phật sau khi Ngài thành đạo, hoặc chỉ
cho hội đầu tiên Phật giảng nói về 1 bộ
kinh nào đó.
SƠ KIM HẬU THAI
Đối lại: Sơ thai hậu kim.
Trong Mật giáo, khi truyền (hoặc tu)
pháp của 2 bộ Kim cương và Thai tạng,
thì trước thực hành pháp Kim cương giới,
rồi sau mới truyền pháp Thai tạng giới;
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trình tự này thường được áp dụng trong
nghi thức nhập đàn quán đính, tức là trước
truyền quán đính Kim cương giới rồi sau
mới truyền quán đính Thai tạng giới, gọi
là Sơ kim hậu thai. Ngược lại, nếu ban
SƠ KIM HẬU THAI
Sơ Giang Vương
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đầu thụ quán đính Thai tạng giới rồi sau
mới truyền quán đính Kim cương giới, thì
gọi là Sơ thai hậu kim.
Sơ thai hậu kim và Sơ kim hậu thai
đều là chân nghĩa của mật pháp tương
truyền, nếu đứng về phương diện phối lập
pháp môn mà nói thì hoàn toàn không có
một chuẩn tắc nào nhất định, cho nên
không thể bàn đến khía cạnh cạn sâu của
nó. Trong đó, Sơ thai hậu kim là do Lí
ngộ nhập Trí, thuộc thứ tự Bản hữu hướng
Tu sinh; còn Sơ kim hậu thai thì do Trí
hiển bày Lí, thuộc thứ tự Tu sinh hướng
Bản hữu. Nhưng đối với địa vị cùng tột
của 2 bộ Kim, Thai thì không thể nào bàn
đến sự dị đồng giữa Bản hữu và Tu sinh,
bởi vì Lí và Trí đều là bản hữu, chứ không
phải Lí, Trí có trong ngoài, Kim cương,
Thai tạng cócạnsâu khác nhau. Nếu nói
theo thứ tự Sơ kim hậu thai hoặc Sơ thai
hậu kim, thì đại khái cần lựa chọn pháp
tu, nghĩa là pháp nào trọng yếu hơn. Sơ
thai hậu kim là pháp do ngài Kim cương
trí truyền cho ngài Bất không; còn Sơ kim
Hậu thai làphápdo ngài Long trí truyền

cho ngài Bất không.
SƠ LẶC
.....
Phạm:Khàsa.
Hán dịch: Ác tính, Bất chính ngữ.
Cũng gọi Sa lặc, Khư bộ đát lặc, Già
sa, Khư sa, Kì sa, Thất lợi,Ngật lật đa để,
Ca sư cát lê, Khả thất cáp nhĩ.
Tên 1 nước thời xưa ởTây vực. Có
thuyết cho rằng tên này lấytên1 ngọn
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núi trong xứ, ngày nay có lẽlàvùng Khách
thập cát nhĩ ở Tân cương. Từ đời Tây Hán
về sau, đây là con đường giao thông then
chốt giữaĐông phương và Tây phương ở
phíabắc Trung quốc.
Cứ theoĐạiđường tây vực kí quyển 2
thì người nước nàytính tìnhdữ tợn, thường
hay dối trá, chữ viết lấy từ Ấn độ. Phật
giáo đã truyền vào nước nàykhoảng thế
kỉIII, đến đầu đời Đường thìdần dầnhưng
thịnh, chủ yếu là Tiểu thừa giáo. Từ thời
Trung đường về sau, vì tín đồ Hồi giáo
xâm nhập nên Phật giáo bị tiêu diệt, hiện
chỉ còn nền hoang của chùaOch-Merwan
ở phía bắc Khách thậpcát nhĩ khoảng 16
cây số và tháp hoangMauri Tìm ở phía
đôngbắcKhách thập cát nhĩ khoảng 48
cây số.
Ngài Cưu ma la thập đời Hậu Tần có
đến nước này lễ bái bình bát của đức Phật
và thỉnh được luận A tì đàm, luận Lục
túc, kinh Tăng nhất a hàm. Pháp sư Trí
mãnh đời Hậu Tần thì thấy 1 cái ống
nhổ bằng đá vân của Phật ở đây. Cao
tăng Pháp hiển truyện có thuật lại việc
nước này tổ chức hội Bát già việt sư (đại
hội 5 năm).
Đời Tùy, ngài Đạt ma cấp đa, trên đường
đến Trung quốc, có dừng lại ở nước này
giảng luận Thuyết phá (luận Niệm phá)
và luận Như thực, mỗi luận đều có tới
2.000 bài kệ, cho chúng tăng nghe.
Trong kinh Phật có nói nhiều về nước
Sơ lặc,có chỗ nói nước này là 1 trong
những nước biên thùy có kinh pháp hưng
thịnh, hoặc nói nước này có núi Ngưu đầu

là trụ xứ của Bồ tát; hoặc cho rằng nước
này là nơi ở của thần Đạt ma ba la (Phạm:
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Dharmapàla), hoặc Phật từng đem nước
này phó chúc cho Thiên tử Phát sắc, Tất
tú, hoặc ở xứ này từng xuất hiện 98 vị
Phật...
[X. kinh Thân nhật; kinh Hoa nghiêm
Q.45 (bản dịch mới); kinh Phật mẫu đại
khổng tước minh vương Q.trung; kinh Đại
phương đẳng đại tập Q.45, 55, 56; kinh
Mật tíchkim cương lực sĩ Q.3; Đại đường
tây vực kí Q.1; Xuất tam tạng kí tập Q.14;
Tục cao tăng truyện Q.2; On Yuan
Chwangvol. III,by T. Watters].
SƠ LẶC
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S SƠ MÊ HOẶC
Cũng gọi Bối thượng sử.
Chỉ cho 4 hoặc tham, sân, si, mạn trong
10 hoặc mà hành giả ở giai vị Kiến đạo
phải đoạn trừ.
Mười hoặc phải đoạn ở giai vị Kiến đạo
là: Hữu thân kiến, Biên chấp kiến, Tà kiến,
Kiến thủ kiến, Giới cấm thủ kiến, Tham,
Sân, Si, Mạn, Nghi. Trong đây, 5 hoặc đầu
gọi là Ngũ kiến. Ngũ kiến và Nghi là hoặc
thân duyên, tức là hoặc do trực tiếp mê
chân lí mà khởi; còn tham, sân, mạn là
hoặc trùng duyên, không phải là hoặc trực
tiếp mê chân lí mà là hoặc duyên theo
Ngũ kiến và Nghi mà khởi. Si (vô minh)
thì thông cả thân duyên và trùng duyên;
nên đối lại với “thân” mà gọi hoặc trùng
duyên là Sơ mê hoặc.
[X. luận Câu xá Q.19;Câu xá luận
quang kí Q.19]. (xt. Kiến Hoặc).
SƠ NHỊ HỒI HỖ
Chỉ cho cảnh giới “Thiên trung chí”
trong thuyết Ngũ vị của ngài Động sơn.
Ngài Động sơn Lương giới –Tổ khai
sáng tông Tào động– chia quá trình tu
hành làm 5 giai đoạn, gọi là Động sơn
ngũ vị, gồm: Chính trung thiên, Thiên
trung chính, Chính trung lai, Thiên trung
chí và Kiêm trung đáo.

“Sơ nhị” (Hai vị đầu) tức là Chính trung
thiên và Thiên trung chính, ở 2 vị này,
Chính vị và Thiên vị đều hoàn toàn độc
lập, đến giai đoạn thứ 4, tức Thiên trung
chí, thì Chính vị và Thiên vị mới hồi hỗ
lẫn nhau, biểu thị từ diệu dụng sai biệt của
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hiện tượng giới mà thể ngộ hiện tượng và
bản thể ngầm hợp với nhau, đạt đến cảnh
giới vô niệm vô tưởng.
[X. Bất năng ngữ ngũ vị thuyết]. (xt.
Ngũ Vị, Động Sơn Ngũ Vị).
SƠ PHÁP MINH ĐẠO
Tạng: Chos-snaí-ba#i-sgo chossnaíba#
i-tshul-dan-po.
Cũng gọi Tâm minh đạo, Sơ pháp minh
môn.
Hành giả chânngôn chứng được tâm
bồ đề thanh tịnh, diệt trừ các nghiệp khổ
phiền não mà vào địa vị đầu tiên, gọi là Sơ
pháp minh đạo.
Hành giả lúc mới phát tâm, quán chiếu
tâm bồ đề thanh tịnh vô tướng (Tạng:
Byaí-chub-sems-dpa#i-sems-rnampardagpa#i-sgo), tựbiếtthực tướng tâm
mình vốn không sinh, tâm ấy thanh tịnh
an trụ, phát sinh ánh sáng đại trí tuệ, chiếu
khắp vô lượng pháp tính, thấy con đường
chư Phật đã đi, liền được tam muội Trừ
nhất thiết cái chướng, thấy rõ thực tướng
của 8 vạn 4 nghìn phiền não, thành tựu 8
vạn 4 nghìn Bảo tụ môn.
Đại nhật kinh sớ quyển 1 (Đại 39, 590
thượng) nói: “Bồ tát trụ nơiBảo tụ môn
này, cần khổ tu học, chẳng bao lâu đã
chứng được tam muội Trừ nhất thiết cái
chướng, nhập vào trí tuệ Phật, có vô lượng
môn phương tiện. Nay tông nàylấytâm
bồ đề thanh tịnh làm pháp môn, nếu vào
môn này tức là bước đầu đi vào cảnh giới
của Như lai, nhưbồ tát Di lặc mở cửa lầu
gác, đồng tử Thiện tài liền thấy trong đó
vô lượng sự việc không thể nghĩ bàn, khó
dùng lời mà diễn tả được, chỉ có người
bước vào tự biết mà thôi”.
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Như thực nhất đạo vô vi tâm thứ 8

của Thập trụ tâm trong Bí tạng bảo thược
quyển hạ (Đại 77, 371 trung )nói: “Tướng
hư không vô tướng, chẳng phải xanh,
chẳng phải vàng... đây là nói rõ về chân lí
của pháp thân chân như và nhấtđạovô
vi mà đức Phật gọi là Sơ pháp minh đạo,
SƠ PHÁP MINH ĐẠO
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luậnĐại trí độ gọi là Nhật Phật đạo sơ
môn. Phật đạo là chỉ cho Đại mạn đồ la
Phật ởcungKim cương giới; đối với Hiển
giáo thì đó là pháp thân Lí trí cứu cánh,
trong môn Chân ngôn thì đó là Sơ môn”.
Đây chính là hành giả chânngôn đã được
tam muội Trừ cái chướng tiến vào giai
đoạn
phần chứng Sơđịa củaBí mật trang nghiêm
trụ tâm thứ 10 vậy.
[X. phẩm Trụ tâm kinh Đại nhật Q.1;
kinh Thủ hộ quốc giới chủ đà la ni Q.1;
luận Đại trí độ Q.6; luận Bí mậtmạnđồ la
thập trụ tâm Q.8].
SƠ QUẢ NHỊ NGHĨA
Chỉ cho quả Tu đà hoàn trong 4 quả
Sa môn, người chứng quả này đã dứt trừ
kiến hoặc trong 3 cõi Dục, Sắc và Vô sắc
mà dự vào vòng Thánh nhân.
Tu đà hoàn, Phạm: Srota-àpanna,
Hán dịch: Dự lưu, Nghịch lưu. Chữ “lưu”
...ở đây có 2 nghĩa là Dự lưu và Nghịch
lưu.
1. Dự lưu: Dự nghĩa là vào, tức bậc
thánh chứng được Sơ quả là đã nhập vào
dòng Thánh đạo.
2. Nghịch lưu: Nghịch nghĩa là ngược,
tức bậc thánh Sơ quả đi ngược lại dòng
sinh tử.
[X. kinh Niết bàn quyển 36 (bản Bắc);
luận Đại tì bà sa Q.46; luận Câu xá Q.23].
SƠ SỞ DUYÊN DUYÊN
Đối lại: Thân sở duyên duyên.
Một trong 2 tính sở duyên duyên do
tôngDuy thức thành lập.
Bản chất của Sơ sở duyên duyên là lìa
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thể tướng của năng duyên mà nương nhờ
vào cảnh do thức của người khác biến ra
và cảnh do thức khác trong thân mình
biến ra, có khả năng sinh khởi tướng phần
suy tư, vì nó gián tiếp cấu thành sở duyên
duyên, cho nên gọi là Sơ sở duyên duyên.
Gọi Sởduyên duyên là vì khiKiến phần
của tâm duyênvới Tướng phần thì tâm là
Năng duyên, tướng là Sở duyên. Khi Năng
duyênvà Sở duyên hợp với nhau, gọi là
Sở duyên duyên. Sở duyên duyên lại được
chia làm 2 thứ:
1. Thân sở duyên duyên: Kiến phần
của ý thức duyên theo Tướng phần của
những bóng dáng do chính nó biến ra.
2. Sơ sở duyên duyên: Phải nhờ vào
bản chất mới có thể sinh khởi Tướng phần
suy tư bên trong, vì bản chất sinh khởi
nên gọi là duyên, đồng thời kiến phần cũng
biến ra Tướng phần giống như bản chất,
cho nên gọi là Sở duyên. Tóm lại, pháp
và thể thức năng duyên tuy là lìa nhau,
hoặc do tâm thức người khác biến ra và
thức khác trong chính thân mình biến ra,
nhưng vì bản chất nương nhờ không thể
duyên thủ Tướng phần của chính nó, nên
gọi là Sơ sở duyên duyên. Như núi sông,
đất đai, mặt trời, mặt trăng, các tinh tú... là
Tướng phần của thức thứ 8 biến ra, thức
mắt nương nhờ vào Tướng phần này làm
bản chất để duyên theo.
Luận Thành duy thức quyển 7 (Đại 31,
40 hạ) nói: “Nếu lìa thể năng duyên mà
bản chất vẫn có thể khởi sự lo lường bên
trong, thì nên biết đó chính là Sơ sở duyên
duyên. Thânsở duyên duyên đều có năng
duyên, nhưng nếu lìa sự lo lường bên trong
thì không thể sinh khởi; còn Sơ sở duyên
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duyên thì hoặc có năng duyên, hay lìa sự
nương gá bên ngoài vẫn có thể sinh khởi
được”.
(xt. Tứ Duyên, Sở Duyên Duyên).
SƠ SƠN
.....
I. Sơ Sơn.
Núi ở cách huyện Kim khê, phủ Phủ

SƠ SƠN
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hâu, tỉnh Giang tây khoảng 29 cây số về
hướng tây bắc. Trong núi có chùa Sơ sơn.
Sơ sơn vốn là nơi ẩn sĩ Hà tiên chu đời
Đường ở ẩn đọc sách, nên gọi là Thư sơn.
Khoảng năm Trung hòa (881-884) cuối
đời Đường, ngài Sơ sơn Khuông nhân,đệ
tử nối phápcủa Thiền sư Động sơn Lương
giới, bắt đầu xây chùa ở đây, vua ban tấm
biển hiệu chùa là “Bạch Vân”. Đến đời
Nam Đường, đổi là chùa Sơ sơn.
II. Sơ sơn.
Chỉ cho Thiền sư Sơ sơn Khuông nhân
sống vào cuối đời Đường.
(xt. Khuông Nhân).
SƠ SƠN ĐẢO A
Tên công án trong Thiền tông.
Sơ sơn bị đại tiện ngược (đảo a), đây là
câu chuyện ngài Sơ sơn Khuông nhân cuối
đời Đường, vì tội ngạo mạn, ác kiến nên
sư huynhlà ngàiHương nghiêm Trí nhàn
đoán trước sẽ bị đại tiện ngược (đi tiêu
đàng
mồm) trong 30 năm.
Cứ theo Cảnh đức truyền đăng lục
quyển 11, có 1 vị tăng hỏi ngài Hương
nghiêm Trí nhàn (đệ tử nối pháp của Thiền
sư Qui sơn Linh hựu):
“Khi không tôn trọng các bậc Thánh
và bản lai diện mục của chính mình thì
thế nào?” Ngài Hương nghiêm trả lời (Đại
51, 284 thượng) nói: “Muôn cơ chấm dứt,
nghìn thánh chẳng mang”. Lúc ấy ngài Sơ
sơn có mặt bèn nôn ra tiếng cười mỉa; ngài
Hương nghiêm nhìn ngài Sơ sơn thỉnh
giáo, Sơ sơn yêu cầu Hương nghiêm phải
lễ mình như thầy. Ngài Hương nghiêm rời
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chỗ ngồi lễ bái. Ngài Sơ sơn bảo: “Sao
không nói dùcótôn trọng cũng chẳng
được gì?”
Vì tội ác kiến và kiêu ngạo ấy nên ngài
Hương nghiêm đoán trước là ngài Sơ sơn
sẽ phải đại tiện ngược 30 năm, hơn nữa,

dù có ởnúicũng không có củi đốt, gần
nước cũng không có nước uống. Sau đó,
ngàiSơ sơn Khuông nhân về trụ ở núi Sơ
sơn và đúng như lời đoán trước của ngài
Hương nghiêm. Được 27 năm thì lành
bệnh, liền nói: “Sư huynh Hương nghiêm
thụ kí cho ta 30 năm đại tiện ngược, nay
còn thiếu 3 năm!”.
Từ đó, sau mỗi bữa ăn, ngàiSơ sơn lấy
tay móc cho mửa ra để ứng với lời thụ kí
trước.
SƠ SƠN HỮU CÚ VÔ CÚ
.................
Cũng gọi Sơ sơn hữu vô, Sơ sơn bố
đơn.
Tên công án trong Thiền tông.
Nội dung công án này nói về việc ngài
Sơ sơn Khuông nhân cuối đời Đường, lần
lượt tham yết ngài Trường khánh Đại an
và ngài Minh chiêu Đức khiêm (Độc nhãn
long) ởVụ châu, Chiết giang.
Ngài Sơ sơn đến Qui sơn, Phúc châu
tham học ngài Đại an câu “Hữu cú vô cú,
như đằng ỷ thụ” (Có câu không câu, như
bìm nương cây), hỏi (Vạn tục 138, 241 hạ):
“Bỗng gặp cây đổ, bìm khô, thì “cú”
nương
vào đâu?”
Ngài Đại an nghe xong, buông chậu
đất xuống, cười hả hả trở về phương
trượng. Ngài Sơ sơn bất mãn, tiếc thầm đã
bán hết gia tài, chỉ vì 1 việc này mà đã từ
xa đến đây, rốt cuộc chẳng được gì. Ngài
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Đại an bèn dặn thị giả đưa cho sư 200 tiền
và mách cho sư biết là ngài Minh chiêu
Đức khiêm có thể điểm hóa cho sư. Sơ
sơn đến chỗ ngài Minh chiêu, ngài Minh
chiêu muốn điểm hóa nên nói: “Đầu cũng
ngay mà đuôi cũng ngay, chỉ là chẳng gặp
tri âm thôi!”.
Sư cũng không rõđược, lạihỏi:
- Bỗng gặp cây đổ, bìm khô, “cú” nương
vào đâu?
SƠ SƠN HỮU CÚ VÔ CÚ
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Ngài Minh chiêu đáp:
- Lại làm cho tiếng cườicủa Qui sơn
càngthêm mới.
Ngay câu nói đó, sư đại ngộ, cảm thán
nói:
“Trong tiếng cườicủaQui sơn vốn có
dao”.
[X. Ngũ đăng hội nguyên Q.13].
SƠ TÂM
Phạm: Nava-yàna-saôprasthita.
Gọi đủ: Sơ phát tâm, Sơ phát ý.
Chỉ cho người mới phát tâm cầu đạo
bồ đề.
Kinh Thủ lăng nghiêm quyển 1 (Đại
19, 106 trung) nói: “Lại có vô lượng Bích
chi vô học và những sơ tâm đều đến chỗ
Phật”.
(xt. Tâm Phát Ý).
SƠ THIỀN
Phạm: Prathama-dhyàna.
Pàli:Pathama-jjhàna.
Dịch mới: Sơ tĩnh lự.
Một trong 4 Thiền. Chỉ cho cảnh giới
thiền định trong tâm thanh tịnh, các lậu
không động, đó là Sơ thiền. Cảnh giới
thiền này có đủ 5 chi tầm, tứ, hỉ,lạc và
tâm nhất cảnh tính, đạt được 8 xúc, 10
công đức, tâm thường tĩnh lặng thẩm lự,
cảm thấy lìa các áccủacõi Dục mà mừng,
vui, tâm cảm nhận hỉ thụ, thân cảm nhận
lạc thụ, nên gọi là Li sinh hỉ lạc, nhưng
vẫn có tâm lí tầm, tứ hoạt động, gọi là Sơ
thiền.
Tầm, xưa dịch là Giác, là tác dụng thô
phân biệt của tâm; Tứ xưa dịch là Quán,
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là tác dụng tế phân biệt của tâm. Vì người
được thiền định này vẫn còn tác dụng
tầm, tứ nên cũng gọi làHữu quánhữu giác.
Nếu đời hiện tại thànhtựuSơ thiền, thì
được quả báo sinh lên tầng trời Sơ thiền
cõi Sắc. Hành giả ở trong thiền định này
đối trị được 5 loại chướng nạn của việc tu
đạo là: Tầm, khổ, ưu (lo), phạm giớivà
tán loạn.
Ngoài ra, ở trong thiền định này vì còn

tâm lí tầm (tìm), tứ (dò xét) nên có các
hoạt động như thấy, nghe, xúc chạm, vả
lại có thể khởi ngữ nghiệp.
[X. kinh Đạibátniết bàn Q.33 (bản
Bắc); luận Câu xá Q.28; luận Hiển dương
thánh giáo Q.2, 19]. (xt. Tứ Thiền).
SƠ THIỀN THIÊN
Một trong 4 trời Thiền cõi Sắc, là nơi
sinh đến của những người tu định Sơ thiền
sau khi mệnh chung, hoặc chỉ cho chúng
sinh sống ở cõi trời này. Vì chúng sinh ở
cõi trời này đã xa lìa các pháp xấu ác ở cõi
Dục, sinh khởi cảm nhận mừng, vui, nên
cõi trời này còn được gọi là Li sinh hỉ lạc
địa (nơi lìa ác sinh mừng vui).
Cứ theo luận Câu xá quyển 8, 28 và
luận Thuận chính lí quyển 21, chúng sinh
cõi trời này được chia làm 3 hạng:
1. Đại phạm thiên (Phạm: Mahàbrahman):
Vua cõi Sơ thiền, cũng là Đại
phạm vương, chúa tể thế giớiSa bà. Đại
phạm thiên nhờ có duyên lành rộng lớn
mà được sinh ra, là người sinh đầu tiên và
chết sau cùng, được địnhTrung gian, uy
đức thù thắng.
2.
Phạm
chúng
thiên
(Phạm:Brahmapàriwadya):
Chúng trời thuộc quyền sở
hữu, giáo hóa và thống lãnh của Phạm
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thiên.
3.
Phạm
phụ
thiên
(Phạm:
Brahmapurohita):
Chúng trời xếp hàng đi trước
để phụ giúpvàbảo vệ Đại phạm thiên.
Trong phẩm Đao lợi thiên kinh Trường
a hàm quyển 20, ngoài 3 hạng trên, còn
liệt kê,Phạm thân thiên (Phạm:BrahmaSƠ THIỀN THIÊN
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S kàyika), cộng chung là 4
hạng.
Ngoài ra, kinh Trường a hàm quyển
20, luận Đại tì bà sa quyển 136, luận Câu
xá quyển 11 và luận Lập thế a tì đàm
quyển

3, 7... còn nói rõ về chỗ ở, thân lượng,
thọ lượng... của các chúng trời cõi Sơ
thiền.
Lại nữa, cõi trời này là thế giới của Đại
phạm thiên cư trú, cho nên cũng gọi là
Phạm giới (Phạm:Brahma-loka).
[X. luận Du già sư địa Q.4; luận Đại tì
bà sa Q.98; luận Đại trí độ Q.9]. (xt. Tứ
Thiền Thiên, Sắc Giới).
SƠTRIỂN
Trong nghi thức lễ bái, khi lễ thì trải
(triển) tọa cụ ra và lễ 3 lễ. Sơ triển là trải
tọa cụ lễ 1 lễ đầu tiên.
Trong tùng lâm, khi làm lễ để bày tỏ
lời chúc mừnghoặcxin hỏi điều gì, đối với
các bậc tông sư đángtôn kính nhưTrụ
trì... muốn biểu ý rất tôn sùng thì 3 lạy.
Nhưng khi trải tọa cụ để lạy 1 lạy đầu thì
tôn sư thường khoát tay phải ra dấu miễn
lễ, bởi thế có khichỉtrải tọa cụ ra mà
không lễ bái, rồi gấp tọa cụ lại để thưa
hỏi.
[X. điều Tọa cụ tác pháp trong Hành
trì quĩ phạm Q.3].
SƠ TRUNG HẬU THIÊN
Từ ngữ khen ngợi kinh văn. Có 3 cách
giải thích:
1. Phối hợp 3 mật thân khẩu ý: Vì
thân mật là thô nên phối với Sơ thiện; vì
ý mật là tế nên phối với Hậu thiện; vì ngữ
mật là dẫn từ bên trong biểu hiện ra ngoài
nên phối với Trung thiện.
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2. Phối hợpgiớiđịnh tuệ:Tức sự phối
hợp y theo thứ tự “tróc giới, phược định,
sát tuệ” nói trong luậnThành thực.
3. Phối hợp 3 phần tựa, chính tông,
lưu thông của 1 bộ kinh: Phần tựa là Sơ
thiện, phần chính tông là Trung thiện,
phần lưu thông là Hậu thiện.
Cứ theo Lí thú thích quyển thượngthì
Sơ thiện là thân mật của tất cả Như lai,
chỉ cho hết thảy ấn khế, thân uy nghi;
Trung thiện là mật ngữ của tất cả Như lai,
chỉ cho Chân ngôn đà la ni, Pháp vương
giáo sắc, không được trái vượt; Hậu thiện
làDu già củaBản tôn, chỉ cho tất cả Tam

ma địa vô lượng trí giải thoát.
SƠ TỔ AM
Am ở dưới ngọn Ngũ nhũ, phía tây bắc
chùa Thiếu lâm, chân núi phía bắc núi
Thiếu thất, mạn bắc huyện Đăng phong,
tỉnh Hà nam, Trung quốc. Hiện chỉ còn 1
điện, 2 đình và gác Thiên Phật.
Đại điện được xây cất vào năm Tuyên
hòa thứ 7 (1125) đời Bắc Tống, trên các
trụ đá ở trong điện chạm trổ hình võ sĩ,
rồng bay, phượng múa, phi thiên, đàn hạc
đùa với hoa sen, chim công xuyên hoa...
trông rất sống động như thật. Phía đông
nam Đại điệncó 1 cây bách cổ, tương
truyền do Lục tổ Tuệ năng trồng.
Hiện nay, ở gần am này, người ta còn
bảo tồnđượchơn 40 di phẩmkhắctrên
đá, chữ do các ông Hoàng đình kiên và
Thái biện viết.
SỚ
..
I. Sớ.
Cũng gọi Nghĩa sớ.
Từ gọi chung các sách chú thích kinh
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luận.
Kinh Phật nghĩa lí sâu xa, nếu không
sớ giải khai thông thì khó thấu hiểu được,
cho nên cần phải theo văn nghĩa mà giải
thích, phân biệt chỉ thú, thẩm định hơn
kém, khiến không bị tắc nghẽn. Như Pháp
SƠ TRUNG HẬU THIÊN
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hoa nghĩa sớ của ngài Trúc pháp sùng;
Pháp hoa kinh sớ của ngài Trúc đạo sinh
đời Đông Tấn...
Văn chú giảiSớ gọi là Sao. Sao là lược
sao, tức thuận theo bảnSớ gốc mà giải
thích sơ lược thêm, làm cho diệu nghĩa
của kinh sớ rõ ràng dễ hiểu hơn.
[X. A di đà kinh sớ sao diễn nghĩa
Q.1].
II. Sớ.
Cũng gọi Tuyên sớ.
Chỉ cho lá sớđượcđọc trước Phật để

bày tỏ ý thú phát nguyện trong pháp hội.
Như Khai bạch sớ, Kết hội sớ...
Điều Diên trai trong Thiền uyển thanh
qui quyển 6 (Vạn tục 111, 454 hạ) nói:
“Pháp sự xướng lễ, Duy na tuyên sớ”.
SỚ TỬ
.....
Bài văn biểu bạch ca tụng PhậtTổ hoặc
các bậc cao tăngđạiđức.
Thích thị yếu lãm quyển thượng (Đại
54, 276 trung) nói: “Sớ tử tức là văn chúc
Phật, thể theo ý của thí chủ. Trong lời
chúc không dám lấy nhỏ làm lớn, cho
nên văn từ cần phải xác thực, không thể
dối trángụy vọngmà tự chuốc lấy sự lo
buồn”.
Trong Thiền lâm, thường nhân dịp
thỉnh bậc danh đứctrụ trì, có thói quen
làm sớ đểbàytỏ tấm lòng tha thiết. Văn
sớ do chùa viện trình bày lời cầu thỉnh
bậc danh đức đến trụ trì, gọi là Sơn môn
sớ. Sớ của nhữngngườiđồng môn chúc
mừng vịTân trụ trì, gọi là Đồng môn sớ.
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Sớ củacácvị Trụ trì các chùa lân cận chúc
mừng Tân trụ trì, gọi là Chư sơn sớ. Ngoài
ra còn có Giang hồ sớ, Đạo cựu sớ, Pháp
quyếnsớ, Phương ngoại sớ... Ngôn ngữ tán
thán Phật Tổ và các bậc cao tăng danh
đức, gọi là Sớ ngữ.
[X. Văn sớ môn trong Thiền lâm tượng
khí tiên; điều Thánh tiết trong Sắc tu Bách
trượng thanh qui Q.1].
SỞ BỊ
Cũng gọiSở bị chi duyên, Sở bị chi cơ,
Sở vi.
Gọi đủ: Sở bị cơ loại.
Chỉ cho các loại căn cơ chúng sinh
được giáo pháp của Phật thấm nhuần,
Hoa nghiêm kinh sớ quyển 3 (Đại 35,
517 hạ) nói: “Giáo sở bị cơ có nghĩa là
giáo pháp nhân cơ mà được hiển bày, lìa
cơ thì không có lời nói, nghĩa lí nói trên
rất là sâu rộng, chưa biết phó thác cho
căn khí nào; nếuNăng ứng là10 thân viên
âm thìSở bị chung có 10 loại”.
Theo Tam luận du ý nghĩa thì duyên

sở bị tức bẩm thụ giáo Nhị đế. Quán kinh
huyền nghĩa phần y cứ vào sự tích trong
kinh QuánVô lượng thọ, Hoàng hậu Vi
đề hi thỉnh cầu đức Phật thuyết pháp mà
cho rằngPhậtlà “Năng vi”, Hoàng hậu Vi
đề hi người lãnh thụ giáo pháp – là “Sở
vi”, Sở vi tức chỉ cho Sở bị.
Ngoài ra, Thành duy thức luận chưởng
trung xu yếu quyển thượng, phần đầu, Hoa
nghiêm kinh thám huyền kí quyển 1, Đại
thừa khởi tín luận nghĩa kí quyển thượng...
đều có giải thích rõ về căn cơSở bị.
[X. Pháp hoa kinh huyền nghĩa Q.1
thượng; Pháp hoa kinh huyền tán Q.1,
phần đầu].
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SỞ BIÊT
Cũng gọi: Hữu pháp (Phạm:Dharmin),
Tiền trần, Thể, Tự tính.
Tiếng dùng trong Nhân minh.
Bộ phận chủ yếu của chi Tông (mệnh
đề) trong tác pháp 3 chi của Nhân minh.
Thông thường gọi là Tiền trần, tương
đương với chủ từ của mệnh đề trongLuận
SỞ BIÊT
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S lí học phương Tây. Trong Luận lí Nhân
minh, danh từ Tiền trần (danh từ trước)
phải bao hàm ý nghĩa của danh từ Hậu
trần (danh từ sau), vìvậy, danh từ Tiền
trần của Tông còn được gọi là Hữu pháp
(có thuộc tính), danh từ Hậu trầncủaTông
cũnggọi là Pháp (thuộc tính). Tiền trần
của Tông là thể,Hậu trần là nghĩa.Như
lập Tông “Âm thanh là vô thường” thì
thể của Tiền trần “âm thanh” là Hữu pháp,
sở biệt, còn nghĩa của Hậu trần “vô
thường” là pháp, năng biệt.
[X. Nhân minh nhập chính lí luận sớ
Q.thượng, phần đầu; Nhân minh luận sớ
thụy nguyên kí Q.2, 3]. (xt. Thể).
SỞ BIÊT BẤT CỰC THÀNH QUÁ
Tiếng dùng trong Nhân minh.
Sở biệt bất cực thành (Phạm:
Aprasiddha-vizewya) là 1 trong 9 lỗi
thuộc về Tông (mệnh đề) trong 33 lỗi của

Nhân minh.
Sở biệt chỉ cho danh từ trước(tiền trần)
của Tông;Bất cực thành nghĩa là không
thành tựu, tức là vấn đề không được thành
lập vì không có sự đồng ý củacả2 bên.
Lỗinày là do danh từ trước của Tông
không được đối phương(người vấn nạn)
thừa
nhận.
Luận líNhân minh qui định, danh từ
trước(tiền trần)và danh từ sau (hậu trần)
của Tông (mệnh đề) đều phải được cả đôi
bên (người lập luận và người vấn nạn)
cùng
thừa nhận mới thành lập được; như Tông
“Ngã là tư” do ngoại đạo Số luận đối với
đệ tử Phật mà lập, trong đó “ngã” là sở
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biệt, “tư” là năng biệt; “tư” tuy được cả đôi
bên cùng chấp nhận, nhưng “ngã” thì đệ
tử Phật không thừa nhận, vì đệ tử Phật
chủ trương “ngã” chỉ là giả ngã do 5 uẩn
hòa hợp, chứ không có ngã chân thực tồn
tại, cho nên Tông “ngã là tư” doSố luận
sư đề ra không thể thành lập khi 2 bên
chưa tiến hành đối luận chính thức.Đó
là lỗi Sở biệt bất cực thành.
[X. luận Nhân minh nhập chính lí;
Nhân minh nhập chính lí luận nghĩa toản
yếu; Nhân minh luận sớ thụy nguyên kí
Q.4].
SỞ CẦU
Điều mong cầu. Đối với Tịnh độ giáo
thì điều mong cầu là được sinh về Tịnh
độ ở phương Tây. Trong Thập nhất nghĩa
môn của phần Tán thiện nghĩa trong
Quán Vô lượng thọ Phật kinh sớ, ngài
Thiện đạo đờiĐường chủ trương hồi
hướng các công đức mà mình tu được
nguyện sinh về cõi nước của Phật A di
đà. Trong mục Thượng phẩm hạ sinh thì
cho rằng nơi hồi hướng công đức chính
là nơi sở cầu. Trong Quán kinh tán thiện
yếu nghĩa thích quán môn nghĩa sao quyển
3, ngài Chứng không – vị tăng người Nhật
bản – cho rằng sở cầu nghĩa là hân cầu,
chỉ cho cõi Cực lạc y theo hạnh sở ái mà

cầu.
SỞ DỤC TRÍ HOẠN KINH
Kinh, 1 quyển, do ngài Trúc pháp hộ
dịch vào đời TâyTấn, được thu vào Đại
chính tạng tập 17.
Nội dung kinh này nói về những nỗi
thống khổ lo buồn do 5 thứ sở dục gây
nên. Lúc các tỉ khưu vào thành Xá vệ
khất thực, gặp các ngoại đạo dị học... hỏi
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về nguyên nhân của những khổ hoạn
như: Năm ấm, sáu sắc, đau ngứa, tư tưởng,
sống chết, thức... ; các tỉ khưu bèn đến
chỗ đức Phật thỉnh giáo, Phật liền chỉ
dạy về 5 nhân duyên sinh ra sở dục và
các sự lo buồn do 5 sở dục ấy gây ra. Đặc
biệt đức Phật dạy dùng Bất tịnh quán để
SỞ DỤC TRÍ HOẠN KINH
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đối trị nữ sắc, khuyên họ đoạn trừ ái dục,
nhập Tứ thiền.
[X. Khai nguyên thích giáo lục Q.15;
Trinh nguyên tân định thích giáo mục lục
Q.24].
SỞ DUYÊN
Phạm,Pàli:Àlambana.
Đối lại: Năng duyên.
Chỉ cho đối tượng của sự nhận thức,
là nhân sinh ra các pháp tâm, tâm sở, vả
lại bị cácthứtâm ấy chấp lấy.
Tông Câu xá kiến lập thuyết “Sáu thức”,
cho nên chủ trương cảnh Sở duyên là 6
cảnh: Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức
là thức mắt duyên sắc cảnh, thức tai duyên
thanh cảnh, thức mũi duyên hương cảnh,
thức lưỡi duyên vị cảnh, thức thân duyên
xúc cảnh, thức ý duyên pháp cảnh.
Tông Pháp tướng kiến lập thuyết “Tám
thức”, cho nên ngoài các thức và các cảnh
sở duyên nóiởtrên, còn nói đến cảnh sở
duyên của 2 thức 7 và 8.Tức là thức thứ 7
lấy Kiến phần của thức thứ 8 làm cảnh sở
duyên; thức thứ 8 thì lấy 3 cảnh làchủng
tử, hữu căn thân và khí thế giới làm cảnh
sở duyên. Vả lại, theo ý chỉ “Vạn pháp

duy tâm”, tông Duy thức cho rằng các
pháp
của 6 cảnh sở duyên làdoảnh tượng
Tướng phần của “6 thức tụ” sinh khởi;
những ảnh tượng ấy lấy Tướng phần của
thức thứ 8 làm bản chất, tức Tướng phần
là do nghiệp lực của thức thứ 8 nhậm vận
biến hiện ra.
Ngoài ra, luận Đại thừa a tì đạt matạp
tập quyển 5, có nêu 29 loạiSở duyên như:
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Phi hữu sở duyên, Hữu sở duyên, cho đến
Tu du sở duyên, Tùy chuyển sở duyên...
Lại nữa, Sở duyên có 2 loại thân và sơ
khác nhau:
1. Thân sở duyên: Tức ảnh tượng do
tác dụng của thức bên trong sinh ra.
2. Sơ sở duyên: Tức bản chất của cảnh
đối diện bên ngoài.
Luận Thành duy thức quyển 7 cho rằng
Thân sở duyên và Sơ sở duyên nói trên
đều là “Sở duyên duyên “ trong 4 duyên;
nhưng luận Duy thức nhị thập thì cho rằng
Thân sở duyên là “Sở duyên duyên” trong
4 duyên, còn Sơ sở duyên thì là “Tăng
thượng duyên” trong 4 duyên.
[X. luận Đại tì bà sa Q.16; luậnDu già
sư địa Q.1; luận Câu xá Q.7; luận Duy thức
Q.2; Quán sở duyên luận thích]. (xt. Năng
Duyên).
SỞ DUYÊN DUYÊN
Phạm: Àlambana-pratyaya.
Cũng gọi Duyên duyên.
Duyên của sở duyên, 1 trong 4 duyên.
Sở duyên chỉ cho đối tượng của tâm và
tác dụng tâm (đối tượng của tác dụng nhận
thức). Nếu khi đối tượng của tâm và tác
dụng tâm trở thành nguyên nhân khiến
tâm và tác dụng tâm sinh ra kết quả, thì
đối tượng của tâm và tác dụng tâm được
gọi là “Sở duyên duyên”, còn tâm và tác
dụng tâmthìgọi là “Tăng thượng quả”.
Xưa nay thường giải thích là tâm, tâm sở
pháp do nương gá các duyên mà sinh khởi,
là sở duyênlựcủa tự tâm. Bởi thế cũng có
thể chorằng Sở duyên duyên tức là tất cả
pháp.

Luận Câu xá quyển 7 (Đại 29, 37
thượng) nói: “Tính của sở duyên duyên
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tức là tất cả pháp, tâm và tâm sở ứng hiện
tùytheo sở duyên duyên này. Như thức
mắt và pháp tương ứng, lấy tất cả sắc làm
sở duyên duyên. Cũng thế, thức tai và pháp
tương ứng lấy tất cả thanh, thức mũitương
ứnglấy tất cả hương, thức lưỡi tương ứng
lấy tất cả vị, thức thântương ứnglấy tất cả
xúc, thức ý tương ứng lấy tất cả pháp làm
sở duyên duyên”.
SỞ DUYÊN DUYÊN
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Luận Thành duy thức lập 2 loại sở
duyên duyên là Thân sở duyên duyên và
Sơ sở duyên duyên. Luận Thành duy thức
quyển 7 (Đại 31, 40 hạ) nói: “Thể của sở
duyên duyên có thân và sơ. Nếu không lìa
thể năng duyên mà nương gá lo lường
trong Kiến phần này, thì nên biết đó là
Thân sở duyên duyên; còn nếu lìa thể năng
duyên, mà bản chất có thểnương gálo
lường bên trong, thì nên biết đó là Sơ sở
duyên duyên. Năng duyên của Thân sở
duyên duyên trong trường hợp nào cũng
đều có, lìa sự nương gá lo lường bên trong
thì chắc hẳn không sinh; còn năng duyên
của Sơ sở duyên duyên thì hoặc có hoặc
không, nếu lìa sự nương gá lo lường bên
ngoài cũng có thể sinh được”. Trong đó,
Thân sở duyên duyên là pháp nương gá
lo lường bên trong Kiến phần, Tự chứng
phần..., tức chỉ cho Tướng phần ảnh
tượng. Còn Sơ sở duyên duyên là pháp
lìa tâm năng duyên, tức là Tướng phần
bản chất.
[X. luận Thuận chính lí Q.19; luận
Hiển dương thánh giáo Q.18; luận Du già
sư địa Q.3]. (xt. Tứ Duyên).
SỞ DUYÊN HỮU ĐỐI
Đối nghĩa là ngăn chặn, chướng ngại.
Sở duyên hữu đối chỉ cho 6 thức và các
tâm sở tương ứng bị cảnh sở duyên làm
chướng ngại, không sinh khởi được ở

những cảnh khác, là 1 trong 3 hữu đối.
Sáu thức và các tâm sở chỉ có thể
chuyển biến được đối với cảnh sở duyên
của chính chúng, như nhãn thức chỉ có
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thể chuyển biến được đối với sắc cảnh,
nhĩ thức chỉ có thể chuyển biến được đối
với thanh cảnh, như thể thì tất nhiên
chúng bị pháp sở duyên câu thúc, ngăn
ngại, khiến không thể nào sinh khởi tác
dụng đối với các trần cảnh khác được, như
nhãn thức không thể sinh khởi tác dụng
với các trần cảnh thanh, hương, vị...
[X.luận Đại tì bàsa Q.76, 128; luận
Câu xá Q.2; Câu xá luận quang kí Q.2;
Câu xá luận bảo sớ Q.2]. (xt. Hữu Đối).
SỞ DUYÊN PHƯỢC
I. Sở Duyên Phược.
Đối lại: Tương ứng phược.
Phược là trói buộc, tên khác của phiền
não; vì các phiền não có khả năng trói
buộc,
khiến con người không được tự do, tự tại,
nên gọi là Phược, 1 trong 2 phược.
Các phiền não trói buộc tâm, tâm sở
và cảnh sở duyên, có thể chia làm 2 loại
là Tương ứng phược và Sở duyên phược.
Trong đó, Tương ứng phược nghĩa là các
phiền não trói buộc tâm, tâm sở, đồng
thời lại tương ứng với các tâm này, làm
cho không được tự tại đối với cảnh sở
duyên. Còn Sở duyên phược nghĩa là khi
các phiền não duyên với cảnh thì chắc
chắn có thế lực rất mạnh trói buộc cảnh
sở duyên này, khiến chúng không được
tự tại.
Trong Sở duyên phược lại có 4 thứ khác
nhau là: Đồng bộ đồng phẩm, Đồng bộ dị
phẩm, Dị bộ đồng phẩm và Dị bộ dị phẩm.
Như 10tùy miên của Khổ đế ở cõi Dục
mỗi mỗi trói buộc nhau, thành Sở duyên
phược đồng bộ; các hoặc Biến hành của
Tập đế trói buộc các pháp thuộc Khổ đế,
thành Sở duyên phược dị bộ; còn các phiền
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não ở giai vị Tu đạo thì trói buộc 5 uẩn
thiện, vô kí...

[X. luận Đại tìbà sa Q.86; Câu xá luận
quang kí Q.1; Câu xá luận bảo sớ Q.1;
Duy thức luận liễu nghĩa đăng Q.5 phần
đầu].
II. Sở Duyên Phược.
Đối lại: Năng duyên phược.
Cảnh sở duyên bị tâm năng duyên trói
SỞ DUYÊN PHƯỢC
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buộc, gọi là Năng duyên phược; trái lại,
tâm năng duyên bị cảnh sở duyên ngăn
ngại thì gọi là Sở duyên phược.
(xt. Sở Duyên, Sở Duyên Hữu Đối).
SỞ HÀNH
Đối lại: Năng hành.
Nói theo nghĩa rộng thì Sở hành chỉ
chung cho tất cả hành vi, hành sự, hành
pháp của ta; còn nói theo nghĩa hẹp thì
chỉ riêng cho tất cả các pháp mà ta tu hành,
các việc mà ta thực hiện trong quá trình
cầu chứng bồ đề. Như trong việc niệm Phật
thì danh hiệu Phật là sở hành, ý chí chủ
quan, năng lực niệm danh hiệu Phật của
chúng sinh là năng hành. Trong kinh Phật,
cặp đôi “Năng” và “Sở” thường được sử
dụng để biểu hiện mối quan hệ chủ thể
và khách thể hoặc chủ động và bị động,
trong đó “Năng” là chủ thể có đủ năng
lực chủ động tự phát; còn “Sở” là đối cảnh,
đối cơ bị động, hoặc các loại tác nghiệp
được hình thành, được tạo tác. Thường
thấy nhất là các cặp từ như Năng tạo sở
tạo, Năng y sở y, Năng hóa sở hóa, Năng
lập sở lập, Năng tu sở tu, Năng thuyên sở
thuyên, Năng thủ sở thủ...
[X. kinh Na tiên tỉ khưu Q.thượng (bản
2 quyển)].
SỞ HÀNH TẠNG
Pàli:Cariỳa-piỉaka.
Cũng gọi Nhã dụng tạng.
Một trong các Tiểu bộ kinh
(Khuddaka-nikàya) tiếngPàli. Nội dung
nói về Sở hành (Cariya) của đức Thích
tôn trong kiếp hiện tại, tức là truyện tích
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bản sinh của đức Thích tôn. Kinh này
gồm 7 Ba la mật, thu chép 35 truyện Bản
sinh.
1. Thíba la mật: Gồm có 10 chuyện
bản sinh như Đại thiện kiến vương
(Mahàsudassana), Đại điển tôn
(Mahàgovinda), Ni di vương (Nimi)...
2. Giớiba la mật: Gồm có 10 chuyện
bản sinh như Chiêm tì da long (Campey=
yanàga), Ma đăng già (Màtaíga), Pháp
thiên tử (Dhamma-devaputta)...
3. Xuấtli ba la mật: Gồm có 5 chuyện
bản sinh như Ưu đát xà da vương tử
(Yudhaĩjaya), Thụ mã na sa vương tử
(Somanassa)...
4. Quyết định ba la mật: Chỉ có 1
chuyện bản sinh là Thiết mật nhã
(Temiya).
5. Chân thực ba la mật: Gồm có 6
chuyện bản sinh như Ngư vương
(Maccharàya),
Phổ minh vương (Sutasoma)...
6. Từ bi ba la mật: Gồm có 2 chuyện
bản sinh là Thư phàm na sa mã
(Suvaịịasàma)
và Da ca lạp nhạ vương (Ekaràja).
7. Xả ba la mật: Chỉ có 1 chuyện bản
sinh là Ma ha lạc mã hãn tản
(Mahàlomahaôsa).
Sách chú thích của kinh này được thu
vào Chân đế đăng (Paramattha-dìpanì)
do ngài Đạt ma ba la soạn.
Sách này liệt kê 7 Ba la mật, so sánh
với 10 Ba la mật được lưu truyền trong
Đại tạng kinhPàli thì không thấy nêu ra
các bản sinh tương đương với 3 Ba la mật:
Trí tuệ, Tinh tiến và Nhẫn nhục. Trong
35 bản sinh được thu tập trong sách này,
trừ 2 bản sinh Đại điển tôn và Pháp thiên
tử, số còn lại đều có cốt truyện tương
đồng với khoảng 550 chuyện bản sinh
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trong kinh Bản sinh (Jàtaka) bằng tiếng
Pàli. Nếu so với 34 loại bản sinh được
thu chép trong Bản sinh man bằng tiếng
Phạm của ngài Thánh dũng (Phạm:
Àryazùra)thì có 12 loại mang nội dung

giống nhau.
Ngoài ra, cách trình bày về các bản
sinh trong sách này so với cách trình bày
SỞ HÀNH TẠNG
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rong kinh Bản sinh thì ngắn gọn quá, có
chỗ cho là trích lục từ kinh Bản sinh.
Nhưng dụng ngữ trong sách này thì chất
phác, chân thật, giống như dụng ngữ của
kinh Pháp cú tiếngPàli, mà kinh Bản sinh
hiện còn lại cho thấy dấu vết chịu ảnh
hưởng của sách này; bởi vậy, các học giả
vẫn chưa xác định được trong 2 tác phẩm
này, tác phẩm nào là gốc.
[X. Thiện kiến luận tìbà sa Q.1; A
History ofPàliLiterature by B. C. Law;
Dictionary ofPàliProper Names by G.P.
Malalasekera].
SỞ HÓA
Phạm:Vinìta.
Đối lại: Năng hóa.
Chỉ cho đối tượng được giáo hóa.
Trong 3 loại thế gian nêu trong Hoa
nghiêm kinh thám huyền kí quyển 7 thì
Trí chínhgiác thế gian của Thập Phật là
Năng hóa, cònChúng sinh thế gian thì là
sở hóa.
[X. kinh Cầu giải trong Trung a hàm
Q.48; phẩm Thí dụ kinh Pháp hoa Q.2;
Phậtđịa kinh luận Q.7; luận Thi thiết Q.6].
(xt. Năng Sở).
SỞ HUÂN TỨ NGHĨA
Bốn nghĩa sở huân, tức là 4 điều kiện
sở huân do tông Pháp tướng lập ra.
Cứ theo luận Thành duy thức quyển 2
thìnăng huân (7 chuyển thức) và sở huân
(thức A lại da thứ 8) mỗi thứ đều có 4
nghĩa,
trong đó, 4 nghĩa sở huân là chỉcho 4 điều
kiện mà thức A lại da thứ 8 phải có đầy
đủ, đó là:
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1. Kiên trụ tính: Kiên ở đây có nghĩa
là thuần 1 loại; Trụ có nghĩa là nối tiếp.
Tức tính kiên trụ không có các biến động

như lo, mừng, khổ, vui, thiện, bấtthiện...
, trước sau chỉ 1 loại nối tiếp mới giữ gìn
được tập khí. Trái lại, như “7 chuyển thức”
năng huân thì dễ chuyển biến theo các
cảnh lo, mừng, khổ, vui... , cho nên gọi là
“chuyển thức”, vì thế không có tính kiên
trụ.
2. Vô kí tính (gọi đủ: Vô phú vô kí
tính): Tức có tính chẳng phải thiện chẳng
phải ác, vì thế xem các pháp đều bình
đẳng,
không có sai khác, nhờ vậy mới có khả
năng dung chứa tập khí.
3. Khả huân tính (gọi đủ: Khả thụ
huân tính): Tức thể của nó độc lập tự tại,
không cần nương vào pháp khác để sinh
khởi, tính nó lại chẳng khép kín, nhờ thế
mới có thể thu nhận tập khí.
4. Dữ năng huân cộng hòa hợp tính:
Tức thức thứ 8 sở huânvà7 chuyển thức
năng huân tồn tại cùng lúc, cùng chỗ,
không là nhau mà cũng chẳng lìa nhau,
hòa hợp một mối và làm nhân quả lẫn
nhau.
[X. luận Nhiếp đại thừa Q.thượng (bản
dịch đời Lương); Nhiếp đại thừa luận thích
Q.2 (bản dịch đời Lương); Thành duy thức
luận thuật kí Q.3]. (xt. Huân Tập).
SỞ LẬP
I. Sở Lập.
Phạm:Siddha.
Hàm ý là được thành lập.
[X. luận Câu xá Q.1].
II. Sở Lập.
Tiếng dùng trong Nhân minh.
Trong đối luận Nhân minh, Sở lập là
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mệnh đề chủ trương mà người lập luận
đưa ra và chờ chứng minh, tức là chi Tông
trong 3 chi của luận thức Nhân minh. Đối
lại, chi Nhân (lí do) và chi Dụ (ví dụ) được
dùng để chứng thành chi Tông có được
xác lập hay không, thì gọi là Năng lập.
[X. Nhân minh nhập chính lí luận sớ
SỞ LẬP
13883
S4

637
Q.hạ; Nhân minh nhập chính lí luận ngộ
tha môn thiển thích (Trần đại tề)].
SỞ LẬP BẤT KHIỂN QUÁ
Tiếng dùng trong Nhân Minh.
Sở lập bất khiển, Phạm:Sàdhyaavyàvftta,
nghĩa là lỗi không trái hẳn với
Tông, 1 trong 5 lỗi thuộc Dị dụ trong 33
lỗi Nhân minh. Tức là khi dùng “Li tác
pháp”, Dị dụ tuy trái với Nhân năng lập,
nhưng lại không hoàn toàn trái với Tông
sở lập, nên bị lỗi này. Như Thanh luận sư
đối với Thắng luận sư lập luận:
Tông: Âm thanh là thường còn.
Nhân: Vì không là chấtngại.
Đồng dụ: Những gì không chất ngại
đều là thường còn,như hư không.
Dị dụ: Những gì vô thường đều là chất
ngại, như cực vi.
Nhưng Thanh luận sư và Thắng luận
sư đều thừa nhận “cực vi” là thường còn,
có tính chất ngại, cho nên tuy có dị phẩm
Nhân, nhưng vì cực vi là thường còn chứ
không phải vô thường, nên không đủ dị
phẩm Tông. Vì thế nên bị lỗi.
[X. Nhân minh nhập chính lí luận sớ
Q.hạ; Nhân minh nhập chính lí luận ngộ
tha môn thiển thích (Trần đại tề)].
SỞ LẬP PHÁP BẤT THÀNH QUÁ
Tiếng dùng trong Nhân minh.
Sở
lập
pháp
bất
thành,
Phạm:Sàdhyadharmaasiddha,
1 trong 5 lỗi thuộc Đồng
dụ trong 33 lỗi Nhân minh. KhiĐồng dụ
không cùngmộtphẩm loại vớiTông thì
bị lỗi này. Như lập luận:
Tông: Âm thanh là thường còn.
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Nhân: Vì không phải là chất ngại.
Dụ: Những gì không chất ngạiđềulà
thường còn, như sự hiểu biết.
Sự hiểu biết là một hiện tượng tinh
thần, không phải là vật chất nênkhông
chất ngại. Nhưng sự hiểubiếtvốn là vô
thường, chứ không phải là thường còn,
cho nênĐồng dụ trong luận thức trên
không phải là đồngphẩmvới Tông, do đó

mà phạm lỗi bất thành.
[X. luận Nhân minh nhập chính lí;
Nhân minh nhập chính lí luận sớ Q.hạ
phần đầu; Nhân minh nhập chính lí luận
nghĩa toản yếu; Nhân minh luận sớ thụy
nguyên kí Q.5; Đông phương luận lí học
(Nhấthạnh)].
SỞ LƯỢNG
Tiếng dùng trong Nhân minh.
Trongluậnlí Nhân minh, đối tượng bị
nhận biết gọi là Sở lượng; còn cái tính
chất có thể bị suy lường thì gọi là “Sở
lượng
tính”.
[X. Nhân minh nhập chính lí luận].
SỞ LƯU SỞ MỤC NHIẾP PHƯƠNG
TIÊN
Chỉ cho Sở lưu nghĩa, Sở mục nghĩa
và Nhiếp phương tiện nghĩa nói trong giáo
học Đồng giáo Nhất thừa của tông Hoa
nghiêm.
Hoa nghiêm Khổng mục chương quyển
1 của ngài Trí nghiễm, Tổ thứ 2 của Tông
Hoa nghiêm giải thích như sau:
1. Sở lưu: Tất cảphápTam thừa đều
nương vào Nhất thừa mà được thành lập;
tất thảy đều từ Nhất thừa lưu xuất.
2. Sở mục: Nhất thừa làgiềng lưới rộng
lớn, Tam thừa là mắt lưới; do giềng lưới
rộng lớn mà có 3 mắt lưới.
3. Nhiếp phương tiện: Pháp Tam thừa
13885
do đức Phật nói đều vì khiến chúng sinh
tiến vào Nhất thừa, đó là tiền phương tiện
tóm thu Tam thừa về Nhất thừa; bởi vậy,
nhờ Tam thừa mớicó thểthành tựu Nhất
thừa.
SỞ LẬP PHÁP BẤT THÀNH QUÁ
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S SỞ NAM (
813-888)
... ..
Thiền sư Trung quốc sống vào đời
Đường, người tỉnh Phúc kiến, họ Trương.
Thủa nhỏ, sư theo ngài Đàm ái ở
chùa Khai nguyên. Sau khi cạo tóc, sư

đến núi Ngũ đài thụ giới Cụ túc, học
luật. Theo lời chỉ dạy của ngài Phù dung
Linh huấn, sư đến tham yết ngài Hoàng
bá Hi vận, sau được nối pháp của ngài.
Gặp pháp nạn Hội xương, sư ở ẩn trong
rừng. Về sau, nhận lời thỉnh của Tướng
quốc Bùi hưu, sư trụ ở chùa Báo ân hơn
20 năm.
Năm Quang khải thứ 3 (887), Tiền
vương hạ chiếu thỉnh sư vào nội cung
thuyết pháp và được ban tử y.
Niên hiệu Văn đức năm đầu (888), sư
thị tịch, hưởng thọ 76 tuổi.
Sư để lại các tác phẩm: Bát nhã tâm
kinh tụng 1 quyển, luận Phá tà 1 quyển.
[X. Tống cao tăng truyệnQ.17; Cảnh
đức truyền đănglụcQ.12; Thích thị kê cổ
lược Q.3].
SỞ QUI
Nơi quay về. Tịnh độ giáo lấy đức Phật
A di đà làm thể sở qui. Thuyết này có
xuất xứ từ các mục Thượng phẩm thượng
sinh, Thượng phẩm trung sinh... trong
Quán kinh Tán thiện nghĩa của ngài
Thiện đạo đời Đường. Trong Tịnh độ
tông yếu tập quyển 4, ngài Lương trung,
vị tăng người Nhật bản, lấy đức Di đà
làm sở qui, lấy cõi Cực lạc làm sở cầu và
lấy niệm Phật làm sở hành, 3 “sở” này có
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đủ trong nhất tâm. Còn trong Quán kinh
tán thiện yếu nghĩa thích quán môn nghĩa
sao quyển 4 thì ngài Chứng không vị
tăng người Nhật lấy
Cực lạc tịnh độ
làm sở qui.
SỞ TÁC
I. Sở Tác.
Đối lại: Năng tác.
Chỉ cho sự phát động tạo tác của 3
nghiệp thân, miệng, ý. Ba nghiệp thân,
miệng, ý là chủ thể năng tác, những cái
do 3 nghiệp tạo tác ra gọi là Sở tác.
Kinh Vô lượng thọ quyển thượng (Đại
12, 266 trung) nói: “Cũng không có sở
tác, cũng không có sở hữu”.
[X. Đại thừa trung quán thích luận Q.4].

II. Sở Tác.
Cũng gọi Yết ma.
Làm việc theo đúng Thánh pháp mà
có công giúp thành.
(xt. Yết Ma).
SỞ TÁC TƯƠNG TỰ QUÁ LOẠI
Tiếng dùng trong Nhân minh.
Lỗi thứ12 trong 14 lỗi “Tự năng phá”
do ngài Túc mục, Tổ của Cổ nhân minh
lập ra.
Đây là lỗi do ngườivấn nạn với ý đồ
xấu dùng mánh khóe đểbác bỏ lập luận
của đối phương, nhưng thất bại và tự chuốc
lấy lỗi. Nghĩa là khi tranh luận, người lập
luận dùng Nhân (lí do) chính xác để chứng
minh cho chủ trương của mình, nhưng
người vấn nạn lại tách rời Nhân và Đồng
dụ ra để công kích là Nhân của đối phương
không thành lập được. Như đệ tử Phật
lập luận thức:
Tông: Âm thanh là vô thường.
13888
Nhân: Vì nó được tạo tác ra.
Dụ: Như cái bình.
Đây là luận thức hoàn toàn chính xác,
nhưng tín đồ ngoại đạo muốn bác bỏ mới
bắt bẻ rằng: “Cái bình là từ đất nặn thành,
cho nên có thể nói là được tạo tác ra;
nhưng âm thanh thì không từ đất nặn
SỞ TÁC TƯƠNG TỰ QUÁ LOẠI
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thành,vì thế nó không phải được tạo ra”.
Nạn phá như vậy là do không hiểu cái
tướng chung của những vật thể được tạo
tác ra nên mắclỗi. Loại lỗi này tương
đương
với “Sự dị nạn” nói đếnởphẩm Đạo lí
nan trong luận Như thực của ngài Thế
thân.
[X. luận Nhân minh chính lí môn;
Nhân minh luận sớ thụy nguyên kí Q.8;
Nhân minh thập tứ tươngtựquá loại lược
thích (Duy hiền, Hiện đại Phật giáo học
thuật tùng san 21]. (xt. Thập Tứ Quá Loại,
Nhân Minh).

SỞ TẠO SẮC
Gọi tắt: Sở tạo.
Chỉ cho tất cả các sắcphápđều do 4
đại đất, nước, lửa, gió tạo ra, vì thế gọi là
Sở tạo sắc, còn 4 đại là Năng tạo.
Theo luận Thành thực thì 4 trần (sắc,
hương, vị, xúc) là Năng tạo, 5 căn (nhãn,
nhĩ,tị, thiệt, thân) là Sở tạo, còn 4 đại thì
vừa là Năng tạo vừa là Sở tạo.
[X. luận Đại tìbà sa Q.127; phẩm Đại
thực hữu trong luận Thành thực]. (xt. Tứ
Đại, Năng Tạo SởTạo).
SỞ THẠCH (1296-1370)
Thiền sư Trung quốc, sống vào đời
Nguyên, người ở Tượng sơn, Minh châu,
họ Chu, tên Phạm kì, tự Sở thạch. Sư là
đệ tử nối pháp của ngài Hạnh đoan ở
Kính sơn, pháp tôn đời thứ 20 dòng Nam
Nhạc.
Năm 16 tuổi, sư thụ giới Cụ túc ở chùa
Chiêu khánh tại Hàng châu. Về sau, sư
đắcpháp nơi ngài Nguyên tẩu Hạnh đoan,
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lần lượt trụ trì các chùa Vĩnh tộ ở Thiên
ninh, chùa Bản giác ở Gia hưng và chùa
Báo quốc ở Hàng châu. Năm Chí chính
thứ 7 (1347) đờiNguyên, vua Thuận tông
ban cho sư danh hiệu “Phật Nhật Phổ
Chiếu Tuệ Biện Thiền Sư”.
Năm Hồngvũ thứ 3 (1370), sư hét 1
tiếng rồi thị tịch, hưởng thọ 75 tuổi.
Sư có tác phẩm: Sở thạch Phạm kì ngữ
lục 20 quyển.
[X. Thích thị kê cổ lược tục tập Q.2;
Nam Tống Nguyên Minh thiền lâm tăng
bảo truyện Q.10; Tăng tập tục truyền đăng
lục Q.4]. (xt. Phạm Kì).
SỞ THẠCH PHẠM KÌ THIỀN SƯ NGỮ
LỤC
Gọi đủ: Phật nhật phổ chiếu tuệ biện
Sở thạch thiền sư ngữ lục.
Cũng gọi Sở thạch thiền sư ngữ lục,
Sở thạch lục.
Ngữ lục, 20 quyển, do ngài Phạm kì
soạn vào cuối đời Nguyên, các vị Tổ
quang,
Đàm thiệu, Lương ngạn biên tập, được thu

vào Vạn tụctạngtập 24.
Nội dung bộ sách này biên tập các ngữ
lục của ngài Phạm kì giảng dạy tại các
chùa
Phúc trăn, chùa Vĩnh tộ ở Thiênninh,
chùaBản giác ở Gia hưng, chùa Báo quốc
ở Hàng châu và các phần Bỉnh phất tiểu
tham, Tụng cổ,Pháp ngữ,Tạp trứ. Ngoài
ra còn phụ thêm phần Hành trạng, bài
tựa và bài minhthápdo ông Tống liêm
soạn.
SỞ THUYÊN
I. Sở Thuyên.
Đối lại: Năng thuyên.
Chỉ cho nghĩa lí trong kinh văn được
giải thích rõ ràng. Căn cứ vào ngữ cú của
kinh văn để giải thích rõ nội dung và hiển
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bày ý nghĩa của nội dung ấy, nên gọi kinh
văn là Năng thuyên, nghĩa lí là Sở thuyên.
Tứ giáo nghĩa quyển 1 cho rằng giáo là
Năng thuyên, lí là Sở thuyên. Đại thừa
pháp uyển nghĩa lâm chương quyển 1
SỞ THUYÊN
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Sp
hần đầu nói: “Pháp được diễn bày là Sở
thuyên, danh cú văn tự y cứ là Năng
thuyên”.
[X. Thiên thai tứ giáo nghi tập chú
Q.thượng, phần cuối].
II. Sở Thuyên.
Hàm ý tột bậc. Tức chỉ cho mục đích
sau cùng.
SỞ TRI CHƯỚNG
Phạm:Jĩeyàvaraịa.
Cũng gọi Trí chướng, Trí ngại.
Đối lại: Phiền não chướng.
Chấp chặt vào pháp đã chứng được,
khiền cho trí chân như căn bản bị ngăn
che, là 1 trong 2 chướng.
Do vô minh căn bản mà chúng sinh
mờ mịt đối với cảnh giới sở tri, che lấp
pháp tính mà trở thành chướng ngại cho
chủng trí trung đạo, cho nên gọi là Trí
ngại. Theo luận Đại tì bà sa quyển 141,

luận Đại thừa khởi tín và Câu xá luận
quang kí quyển 1 thì Bất nhiễm ô vô tri
tức là Sở tri chướng. Còn luận Thành
duy thức quyển 9 và Phật địa kinh luận
quyển 7 thì cho rằng Sở tri chướng lấy
Tát ca da kiến chấp trước các pháp biến
kế làm đầu. Nghĩa là tất cả nghiệp phát
khởi và quả thu được của các pháp Kiến,
Nghi, Vô minh, Ái, Khuể, Mạn... đều bao
hàm trong Sở tri chướng, đều lấy pháp
chấp và vô minh làm căn bản, vì thế
chướng này chỉ tương ứng với 2 tâm Bất
thiện và Vô kí, trong tất cả phiền não
đều có chướng này.
Cứ theo kinh Bồ tát địa trì quyển 9 thì
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Nhiễm ô sở tri chướng có 3 loại: Bì (lớp
bên ngoài), Phu (lớp ở giữa) và Cốt (lớp
trong cùng),bậcHoan hỷ trụ đoạn được
Bì, bậc Vô khai phát vô tướng trụđoạn
được Phu, bậc Như lai trụ mới đoạn được
Cốt tủycủa Sở tri chướng.
[X. kinh Giải thâm mật Q.4; phẩm Hóa
trong kinh Nhập lăng già Q.8; luận Thành
duy thức Q.10; Đại thừa khởi tín luận
nghĩa
sớ Q.thượng phần cuối, Q.hạ phần đầu;
Hoa
nghiêm ngũ giáo chương Q.3].
SỞ TRIY
Tên khác của thức A lại da. Tông Duy
thức lấy 3 tính Biếnkế sở chấp, Y tha
khởi và Viên thành thực làm phápSở tri.
Thức A lại da làchỗy chỉ của 3 tính, nên
gọi thức này là Sở tri y.
[X. Nhiếp đại thừa luận thích Q.1 (ngài
Huyềntrang dịch); Thành duy thức luận
thuật kí Q.3]. (xt. A Lại Da Thức).
SỞ VI LƯỢNG
Cũng gọi Tiền lượng.
Tiếng dùng trong Nhân Minh.
Tỉ lượng trong luận thức Nhân minh
do người lập luận lập ra.
Tỉ lượng chỉ cho sự hiểu biết do suy
luận so sánh mà có được. Tỉlượng của
người vấn nạn (địch luận) dùng để chống
lại người lập luận,gọilàHậu lượng hoặc

Năng vi lượng. Sở vi lượng và Năng vi
lượng đều làtỉ lượng chính xác của Nhân
(lí do) và Dụ (thí dụ), cho nên khó định
đoạt giữa người lập luận và người vấn nạn
ai đúng ai sai.
[X. Nhân minh nhập chính lí luận ngộ
tha môn thiển thích (Trần đại tề)].
SỞ VIÊN (986-1039)
Thiền sư Trung quốc sống vào đời
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Tống, người ở Thanh tương, Toàn châu
(huyện Quế lâm, tỉnh Quảng tây), họ Lí.
Thủa nhỏ sư là 1 Nho sinh, rắp tâm
theo đuổi sự nghiệp Khoa cử. Năm 22 tuổi,
sư hồi tâm theo đạo Phật, xuất gia ở chùa
SỞ VIÊN
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Ẩn tĩnh tại Tương sơn. Không bao lâu, sư
đến cửa Tương miễn, kết bạn với ngài Thủ
chi Cốc tuyền cùng vào Lạc dương. Nghe
tiếng tăm ngài Thiện chiêu là bậc nhất
trong thiên hạ, sư bèn đến Phần châu,
nương tựa ngài được 2 năm nhưng vẫn
chưa được nghe pháp yếu. Mỗi lần thấy
sư thì ngài Thiện chiêu lại chửi mắng, hoặc
chê bai các nơi, có dạy bảo điều gì cũng
chỉ là việc tầm thường của thế tục.
Một hôm, sư đến trách ngài, chưa dứt
lời thì ngài nhìn chằm chằm vào sư mà
mắng rằng (Đại 51, 482 thượng): “Ác tri
thức này dám chê bai ta!” rồi giơ gậy lên
đuổi. Sư định giải thích, ngài liền bụm
miệng. Sư chợt đại ngộ, thưa rằng: “Thế
mới biết đạo của Lâm tế vượt ngoài thường
tình”. Sư hầu hạ ngài Thiện chiêu khoảng
12 năm (có thuyết nói 7 năm), lãnh hội
hết yếu chỉ của ngài.
Sau, sư đến Tinh châu tham vấn ngài
Đường minh Trí tung, lại cùng với các
bậc danh sĩ đương thời như Dương đại
niên, Lí tuân úc thường họp bàn về đạo
lí. Sư muốn về làng thăm mẹ, nhưng khi
đi ngang qua Quân châu (tỉnh Tứ xuyên),
sư gặp ngài Hiểu thông ở Động sơn, y chỉ
ngài 3 năm, rồi lại đến Ngưỡng sơn. Lúc

đó, Dương đại niên gửi thư cho quan Thái
thú Nghi xuân là Hoàng tông thả thỉnh
sư đến trụ trì chùa Quảng lợi ở Nam
nguyên tại Viên châu (tỉnh Giang tây). Ở
đó được 3 năm,
sư từ biệt về thăm
mẹ.
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Sau đó, sư lại
đến tham yết
ngài Thần đỉnh
Hồng nhân. Ngài
Hồng nhân rất
khen ngợi sư, từ
đó danh tiếng sư
lừng lẫy. Lúc đầu,
sư làm Thủ tọa ở đạo tràng của ngài Đạo
ngộ tại Đàm châu (tỉnh Hồ nam), kế đến
trụ chùa Sùng thắng ở núi Thạch sương,
rồi lại dời đến ở chùa Phúc nghiêm tại
Nam
nhạc; cuối cùng, lại dời đến trụ chùa Hưng
hóa ở Đàm châu.
Tháng giêng năm Bảo nguyên thứ 2
(1039), sư thị tịch ở chùa Hưng hóa tại
Đàm châu,thọ 54 tuổi, thụy hiệu “Từ Minh
Thiền Sư”.
Trong 50 vị đệ tử nối pháp, nổi tiếng
nhấtlà các sư Hoàng long Tuệ nam và
Dương kì Phương hội, mỗi vị này lại thành
lập 1 phái riêng.
Sư có tác phẩm: Thạchsương Sở viên
thiền sư ngữ lục 1 quyển (do ngài Tuệ nam
biên chép lại).
[X. Tục truyền đăng lục Q.3; Thiền lâm
tăng bảo truyện Q.21].
SỞ VƯƠNG ANH
Con của vua Quang vũ đế đời Đông
Hán, Trung quốc, là em của vua Hiếu minh
đế. Theo chính sử của Trung quốc thì ông
là người đầu tiên tin theo Phật giáo.
Cứ theo Liệt truyện thứ 32 trong Hậu
Hán thư thì lúc còn trẻ, Vương anh thích
làm hiệp sĩ, giao du với các tôn khách, về
già, ông lại thích học thuyết của Hoàng
lão, thực hành trai giới cúng lễ theo Phật
giáo.
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Điều Thiên trúc quốctrongLiệt truyện
thứ 78 củaHậu Hán thư nói: “Sở vương
anh là người đầu tiên tinđạothuật ấy (đạo
Phật), nhân đó Trung quốc có rất nhiều
ngườithờ phụng đạo Phật”. Điều này đủ
chứng tỏ nền Phật giáo mà Sở vương anh
tin thờ cũng chỉ thuộc loại phương thuật
cúng tế.
[X. Phật tổ thống kỉ Q.35; Phật tổ lịch
đại thông tải Q.4; Thích thị kê cổ lược
Q.1; Hậu hán kỉ Q.10].
SỞ VƯƠNG ANH
Sở Viên
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S SỞ Y
Phạm:Àzraya.
Pàli:Assaya.
I. Sở Y.
Đối lại:Năng y.
Chỗ được nương tựa. Duy thức học
gọi cái chỗ mà khi 8 thức tâm, tâm sở
sinh khởi nương vào, gá vào là Sở y. Có
3 loại:
1. Nhân duyên y(cũng gọi Chủng tử y):
Chỉ cho nhân sinh khởi của các pháp hữu
vi, cũng tức là chủng tử của mỗi pháp
trong
tất cả các pháp.
2. Tăng thượng duyên y(cũng gọi Câu
hữu y): Chỉ cho chỗ nương của tâm, tâm
sở pháp khi khởi chuyển, tức chỉ choNội
lục xứ.
3. Đẳng vô gián duyên y(cũng gọi Khai
đạo y): Chỉ cho chỗ nương hiện khởi của
tâm, tâm sở pháp, tức là nghĩa “tiền diệt”.
Luận Thành duy thức quyển 4, khi
giải thích rõ về Câu hữu y của các thức,
có phân biệt “Y” và “Sở y”, cho rằng “Y”
là chung cho tất cả pháp sinh diệt, như
vua và các quan nương lẫn nhau. Còn
“Sở y” tức là Nội lục xứ, chỉ giới hạn ở 5
căn, và ý căn, phải có đủ 4 nghĩa: Quyết
định, có đối tượng, làm chủ và giữ lấy cái
mình duyên theo, mới được gọi là Câu
hữu sở y. Trong 8 thức thì Câu hữu sở y

của 5 thức gồm 4 loại: Đồng cảnh y (5
căn), Phân biệt y (thức thứ 6), Nhiễm tịnh
y (thức thứ 7) và Căn bản y (thức thứ 8); ý
thức thứ 6 thì có 2 loại Câu hữu sở y là
thức thứ 7 và thức thứ 8, thức mạt na thứ
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7 chỉ có 1 loại là thức thứ 8, thức thứ 8
cũng chỉ có 1 loại là thức thứ 7. Trên đây
lại có Cộng y và Bất cộng y khác nhau.
Cộng y là sở y chung, còn Bất cộng y là
sở y riêng.
Ngoài ra, trong kinh luận cũng có nhiều
chỗ gọi cái có thể làm chỗ nương cho sự
vật là Sở y. Như luận Du già sư địa quyển
99 có liệt kê 5 thứ Sở y mà người phạm
hạnh nên an trụ là: Thôn điền sở y, Cư xứ
sở y, Bổ đặc già la sở y, Chư y phục đẳng
tư
cụ sở y và Uy nghi sở y. Còn như giáo chỉ
căn bản của các tông phái thì có các kinh
luận chính sở y và bàng sở y... đều thuộc
về nghĩa sở y nói ở đây.
[X. luận Hiển dương thánh giáo Q.2;
luận Đại tìbà sa Q.127; luận Du già sư địa
Q.1, 55; Thành duy thức luận thuật kí Q.4;
Thành duy thức luận chưởngtrungxu yếu
Q.hạ, phần đầu]. (xt.Y, Năng Y).
II. Sở Y.
Tiếng dùng trongNhân minh.
Chỉ cho danh từ trước (tiền trần) của
Tông (mệnh đề) trong luận thức Nhân
minh.
Luận Nhân minh nhập chính lí (Đại
32, 11 hạ) nói: “Hư không có thật vì nó
là sở y của muôn vật, nếu chấp hư không
chẳng có thật thì nghĩa sở y không
thành”. Bởi vì trong Nhân minh qui định
rằng danh từ trước của Tông là thể, là
pháp sở y của Nhân (lí do), cho nên gọi
là Sở y.
[X. Nhân minh nhập chính lí luận sớ
Q.trung, phần cuối].
SỞ Y BẤT THÀNH QUÁ
Tiếng dùng trong Nhân minh.
Sởy bất thành, Phạm:Àzraya-asiddha.
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Sở y(cũng gọiTiền trần) chỉchoHữu

pháp của chi Tông(mệnh đề) trong tác
pháp
3 chi của Nhân minh; Bất thành(gọi đủ:
Bất cực thành) nghĩa là không thành tựu.
Sở ybất thành là 1 trong 4 lỗi Bất thành
về Nhân(lí do)trong 33 lỗi của Nhân minh,
tức là không được cả 2 bên chấp nhận
nên Nhân không thành lập được. Bởivì
Nhân minh qui định rằng danh từ trước
SỞ Y BẤT THÀNH QUÁ
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(tiền trần)và danh từ sau(hậu trần)của Tông
đều phải được cả người lập luận và người
vấn nạn chấp nhận, trong đó, danh từ
trước là Sở y của Nhân(lí do)nếu đối
phương không chấp nhận thì không thành
lập được, như vậy thì chi Nhân và chi Dụ
(thí dụ) cũng không thành lập được, gọi
là Sở y bất thành. Như Thắng luận sư đối
với Vô không luận sư mà lập luận thức:
“Hư không là có thật, vì nó làsở y của
muôn vật”, trong đó, danh từ trước của
Tông là “Hư không” được Thắng luận sư
chấp nhận nhưng không được Vô không
luận sư thừa nhận, vì Vô không luận sư
chủ trương Hư không “không có thể thực”.
Do đó, không thể thành lập và bị lỗi Sở y
bất thành.
[X. luận Nhân minh nhập chính lí;
Nhân minh nhập chính lí luận sớ Q.trung;
Nhân minh luận sớ thụy nguyên kí Q.5].
SƠN AM TẠP LỤC
Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Vô uẩn
soạn vào khoảng năm Hồng vũ đời Minh,
được thu vào Vạn tụctạngtập 148.
Nội dung sách này thu chép hành trạng
của các bậc tôn túc danh đức từ các sách
La hồ dã lục, Vân ngọakỉ đàm, Tùng lâm
công luận, Thiền lâm bảo huấn, Chư
truyền đăng lục và sự thấy nghe của các
vị hành cước tham học đương thời. Đối
với những truyện có sự nhầm lẫn thì soạn
giả khảo xét lại những chứng cứ để sửa
chữa lại cho rõ hơn. Quyển thượng thu
chép từ Hòa thượng Định thủy Bảo nguyệt

đến Hòa thượng Vô tượng vị, gồm hơn
13902
70 điều. Quyển hạ thu chép từ ngài Hồ
châu Tăng tịnh đến ngài Đàn chủ Đức
ngung, gồm hơn 60 điều. Tất cả đều là
những niêm đề và lời hay hạnh đẹp của
các bậc danh đức trong Thiềnlâm thời
cận cổ.
SƠN BIÊN TẬP HỌC (1882-1944)
DanhtăngNhật bảnthuộc phái Đại
cốc Chân tông, người huyện Sơn hình.
Sau khi
tốt nghiệp
Đại học
Chân tông,
sư đến
Nam dương
quan sát
tình hình
các tôn
giáo. Sau
đó, sư du
học Ấn độ,
Anh quốc
trong 4
năm. Khi
trở về nước, sư lập Hiệp hội Văn hóa Phật
giáo làm cơ quan phổ biến tư tưởng Phật
giáo, vận động đào tạo nhân tài. Sư lần
lượt
giữ các chức Giáo sư Đại học Đại cốc
Chân
tông, Thư viện trưởng...
Sư có các tác phẩm: Phật đệ tử truyện,
Phật giáo văn học, Phật giáo tinh yếu, Nhật
bản văn hóa dữ Phật giáo, Thánh điển vật
ngữ, Giáo hành tín chứng giảng nghĩa 3
quyển, Tân dịch Phật giáo thánh điển.
SƠN CÂN
Chỉ cho trọng lượng của núi Tu di, ví
dụ tuổi thọ vô lượng của Phật.
Thích môn chính thống quyển 4 (Vạn
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tục 130, 400 thượng) nói: “Thọ lượng của
đức Thích tôn rất lâu dài, cho dù trọng
lượng của núi, giọt nước của biển, hạt bụi
của đất, cõi hư không, cũng không thể

sánh được”.
[X. phẩm Thọ lượng kinh Kim quang
minh].
SƠ N CÂ N
Sơn Biên Tập Học
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S SƠN CHỦ
.....
Vị chủ của 1 sơn môn, là tiếng tôn xưng
vị Trụ trì 1 ngôi chùa.
Vì chùa viện phần nhiều được xây cất
trong rừng núi, tên chùa lấy hiệu núi, cho
nên vị Trụ trì gọi là Sơn chủ. Sơn trưởng
của Thư viện cũng gọilàSơn chủ. Ngoài
ra, vị Thượng tọa củachùaviện lớn trong
Thiền lâm cũng được gọi là Sơn chủ.
[X. môn Xưng hô trong Thiền lâm tượng
khí tiên].
SƠN ĐẦU
.....
I. Sơn Đầu.
Chỉ cho nghĩa trang, nơi chôn cất người
chết.
[X. điều Vong tăng bản trướng thức
trong Sắc tuBách trượng thanh qui Q.7].
II. Sơn Đầu.
Cũng gọi Hóa đàn.
Chỉ chođài Niết bàn, tức cái nền đặt
quan tài.
(xt. Hóa Đàn).
SƠN GIA
.....
Chỉ cho sư chủ hoặc môn đồ của ngài
trụ ở trong núi.
Tại Trung quốc,Đại sư Trí khảicủa
tông Thiên thai trụ trong núi Thiên thai
khá lâu, ngài Tứminh Tri lễ thuộc tông
Thiên thai thì trụ rất lâu trong núi Tứ minh,
các ngài đều ở trong núi diễnnói pháp
nghĩa, đề xướng học thuyết tông Thiên
thai, cho nên đều gọi là Sơn gia. Lại như
13905
trong các sách Sơn gia nghĩa uyển, Sơn
gia tự dư tập, Sơn gia giáo điển chí... từ
“Sơn gia” là chỉ cho tông Thiênthaihoặc
các nhà Thiên thai.

ỞNhật bản, từ Sơn gia đặc biệt chỉ
cho ngài Tối trừng – Tổ khai sáng tông
Thiên thai Nhật bản, đồng thời, cũngđược
sử dụngđể chỉ chung cho môn phái núi
Tỉ duệ, như ngài Tối trừng có danh xưng
Sơn gia Đại sư, các tác phẩm Thiên thai
Pháp hoa tông niên phần học sinh thức
gọi là Sơn gia học sinh thức, Hợp đàn quán
đính kí gọi là Sơn gia quán đính kí, Thiên
thai Pháp hoa tông truyền pháp kệ, gọi là
Sơn gia truyền pháp kệ, Viên đốn Bồ tát
giới gọi là Sơn gialuật...
SƠN GIA HỌC SINH THỨC
Tác phẩm, 1 quyển, do ngài Tối trừng,
vị cao tăng Nhật bản soạn, được thu vào
Đại chínhtạng tập 74.
Nội dung sách này chia làm 3 phần:
- Thiên thai Pháp hoa tông niên phần
học sinh thức (gồm 6 điều).
- Khuyến tưởng Thiên thai tông niên
phần học sinh thức (gồm 8 điều).
- Thiên thai Pháp hoa tông niên phần
độ giả hồi tiểu hướng đại thức (gồm 4
điều).
Đối với Phật giáo ở Nam đô, Nhật bản,
thì sách này minh xác qui địnhtu hành
của tông Thiên thaivàlà 1 tác phẩm trọng
yếu y cứ vào giới Đại thừa để quyết định
chủ trương độc lập của 1 tông phái.
SƠN GIA NGHĨA UYỂN
...........
Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Khả quán
(1092-1182) tông Thiên thai soạn vào đời
Tống, được thu vào Vạn tục tạng tập 101.
Mục đích sách này nói về phái Nam
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bình, môn hạ của ngàiTứ minh Tri lễ
thuộc pháiSơn gia tông Thiên thai, đồng
thời trình bày về nghĩa trọng yếu của tông
Thiên thai.
Nội dung gồm:
- Quyển thượng: Song du nghĩa, Kim ti
nghĩa 10 thiên, Thập bất nhị môn trung
SƠN GIA NGHĨA UYỂN
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tổng biệt nghĩa, Biện nhạc sư tam thiên
thư.
- Quyển hạ: Bộ giáo nghĩa, Định giáo
nghĩa, Thụ giới phổ thuyết, Nghị lan bồn
5 chương, Sơ diệm chính nghĩa, Liệu giản
tá biệt danh thông.
Ngoài việc giải thích rõ về giáo phán
của tông Thiên thai, sách này cònbàn đến
nghĩa Ngũ nghịch báng pháp trong kinh
QuánVô lượng thọ, yếu nghĩa thụ giới
trong Phạm võng giới sớ.
Ngoài ra, đối với các cuộc tranh luận
về các vấn đề như Phật thân thường trụ
thuyết, Phật tính thuyết, Lí sự tam thiên
thuyết... giữa phái Sơn gia và Sơn ngoại
của tông Thiên thai đời Tống, sách này
cũngcó bình luậnvề quan điểm của các
ngài TứminhTri lễ, Tịnh giác Nhân nhạc,
Cô sơn Trí viên... về những vấn đề trên.
Đây là tư liệutrọng yếuliên quan đến tông
Thiên thai đời Tống.
(xt. Sơn Gia Sơn Ngoại).
SƠN GIA QUÁN TÂM DỊ LUẬN
QUYẾT
Tác phẩm, 2 quyển, do ngài Chânđiêu
(?-1659) thuộc tông Thiên thai Nhật bản
soạn.
Sách này trình bày về 2 luận thuyết
khác nhau của pháiSơn gia và Sơn ngoại
thuộc tông Thiên thai đời Tống, Trung
quốc.
Nội dung chia làm 5 thiên: Sự lí tức cụ,
Tâm pháp quán thể, Quán cảnh chân
vọng, Tam thiên tổng biệt và Tam đế minh
thể.
(xt. Sơn Gia Sơn Ngoại).
SƠN GIA SƠN NGOẠI
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Chỉ cho phái Sơn gia và pháiSơnngoại
thuộc tông Thiên thai Trung quốc.
Vào những năm đầu đời Bắc Tống,
tông Thiên thai bị chia làm 2 phái,phái
được xem là Thiên thai chính thống do
ngài TứminhTri lễ đứng đầu, gọi là phái
Sơn gia; đối lại, phái Tiền đường của các
ngài Khánh chiêu, Trí viên... không được

xem là chính thốngthìgọi là phái Sơn
ngoại.
Vào cuối đờiĐường, Trung quốc rơi
vào trạng huống loạn lạc liên miên, sách
vở của tông Thiên thai phầnnhiều bị thất
lạc, về sau, những sách vở ấy được mang
về từ Triều tiên, Nhật bản tạo nên tình
hình phục hưng học thuyết Thiên thai ở
thế kỉ IX, X. Nhưng do cách nhìn khác
nhau đối với sách cũ đã dẫn đến tình trạng
chia rẽ về quan điểm, lâu dần trở thành 2
phái Sơn gia và Sơn ngoại đối lập nhau.
Nguyên nhân bắt đầu từ cuộc tranh luận
về vấn đề thật giả giữa Lược bản và Quảng
bản Kim quang minh kinh huyền nghĩa
củaĐại sư Trí khải, vì Quảng bản có 1
chương Quán tâm thích, còn Lược bản
thì không.
Hai phái thựcsự phân hóa vào cuối
đời Ngũ đại. Bấy giờ, môn hạ của ngài Cao
luận Thanh tủng – Tổ thứ 11 tông Thiên
thai –có các vịNghĩa tịch ở Loa khê, Chí
nhân ở Chiết giang. Đệ tử ngài Chí nhân
là Ngộ ân ở Từ quang. Đệ tử ngài Ngộ ân
có Nguyên thanh ở Phụng tiên, Hồng mẫn
ở Linh quang. Đệ tử ngài Nguyên thanh
có Khánh chiêu ở Phạm thiên, Trí viên ở
Cô sơn. Đệ tử ngài Khánh chiêu có Hàm
nhuận ở Vĩnh phúc, Kế tề ở Vĩnh gia...
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Đó là hệ thống pháiSơn ngoại. Còn về
hệ thống phái Sơn gia thì đệ tử ngài Nghĩa
tịch có Nghĩa thông ở Bảo vân, Tông dục
ở Quốc thanh. Đệ tử ngài Nghĩa thông có
Tri lễ ở Tứ minh, Tuân thức ở Từ vân,
Thiện tín ở Bảo sơn. Ngài Tri lễ lại có các
đệ tử là Quảng trí Thượng hiền, Thần
chiếu Bản như, Hưng giáo Phạm trăn,
QuảngtừTuệ tài, Tịnh giác Nhân nhạc,
như đồ biểu sau đây:
SƠN GIA QUÁN TÂM DỊ LUẬN
QUYẾT
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Cuộc bút chiến sôi nổi diễn ra giữa 2
phái, bắt đầulàngài Ngộ ân phái Sơnngoại

viết “Phát huy kí” cho rằng Quán tâm thích
là do người đời sau thêm vào và chỉ giải
thích Lược bản thôi. Môn đệ của ngài Ngộ
ân là các vị Nguyênthanh, Hồng mẫn nêu
ra 20 câu hỏi và cũng theo chủ trương của
ngài Ngộ ân, phủ định Quán tâm thích
trong Quảng bản. Bấy giờ, có người thiện
tín viết thư đến xin ngài Tứ minh Tri lễ
soạn văn đáp lại 20 câu hỏi của các vị
Nguyên thanh, Hồng mẫn. Do đó, ngài
Tri lễ mới soạn“Phù tông thích nạn” chỉ
trích 20 câu hỏi. Cácvịđệ tử của ngài
Nguyên thanh là Khánh chiêu và Trí viên
cùng nhau soạn “Biện ngoa” để hỗ trợ
“Phát huy kí” của thầy mình. Ngài Tri lễ
lại viết “Vấn nghi thư” để vặn lại “Biện
ngoa”, ngài Khánh chiêu cũng viết “Đáp
nghi thư” để trả lời. Ngài Tri lễ lại viết
“Cật nạn thư”, ngài Khánh chiêu thì soạn
“Ngũ nghĩa thư” để trình bày thêmý của
mình, ngài Tri lễ lại viết “Vấn nghi thư”
gạn hỏi, qua năm vẫn chưa nhận được
thư đáp nên ngàiTri lễ lại gửi“Phúc vấn
thư” để thúc dục, ngài Khánh chiêu liền
soạn “Thích nạn kí” trả lời. Cứ như thế
hỏi qua đáp lại 5 lần, suốt thời gian 7 năm.
Năm Cảnh đức thứ 3 (1006), ngài Tri
lễ tổng hợp văn nghĩa các luậnvănqua
lại giữa 2 bên trước sau 10 lần mà soạn
thành “Thậpnghĩathư”. Năm sau, ngài
Khánh chiêu cũng soạn “Đáp thập nghĩa
thư”, để đối kháng, ngài Trilễ lại soạn
“Quán tâm nhị bách vấn” để gạn hỏi. Hơn
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10 năm sau, ngài Trí viên soạn “Quang
minh huyền biểu vi kí”, lại dùng “Tứ nạn”
phủ nhận Quán tâm thích trong Quảng
bản. Năm sau, ngài Tri lễ soạn “Quang
minh huyền thập di kí”, luận phá thuyết
của ngài Trí viên.
Từkhi ngài Ngộ ân phủ nhận Quảng
bản cho đến khi ngài Tri lễ luận phá Tứ
nạn, tổng cộng là 40 năm. Thời gian tranh
cãi tuy có nhiều luận điểm, nhưng rốt cuộc
thìchủ đề chính yếu vẫn là tranh luận về
sự chân, vọng của cảnh giới quán tâm.
Phái Sơn gia chủ trương “Vọng tâm

quán”, nghĩa là mục đích quán xét tâm là
nhằm chuyển phàm tâm để thực hiện lí
tâm, cho nên phải lấy tâm sát na sinh
diệt hằng ngày làm đối tượng trực tiếp,
chứ lí tâm chân tính vốn chẳng phải là
cái có tính đối tượng, do đó, nó không là
đối tượng để quán xét, mà chỉ có cái vọng
tâm vô minh là đối tượng, vì chính vọng
SƠN GIA SƠN NGOẠI
Cao Luận Thanh Tủng
Loa Khê Nghĩa Tịch
(Sơn Gia)
QuốcThanh TôngDục
Bảo Vân Nghĩa Thông
Tịnh Giác Nhân Nhạc
Quảng Trí Thượng Hiền
Thần Chiếu Bản Như
Hưng Giáo Phạm Trăn
Quảng Từ Tuệ Tài
Chiết Giang Chí Nhân
(Sơn Ngoại)
Bảo Sơn
Thiện Tín
Từ Vân
Tuân Thức
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Tứ Minh
Tri lễ
Phù Tông Kế Trung
Thảo Đường Tứ Xuyên
Thần Trí Tòng Nghĩa
Diệu Ngộ Hi Tối
Từ Quang Ngộ Ân
Phụng Tiên Thanh Nguyên
Linh Quang Hồng Mẫn
Cô Sơn Trí Viên
Phạm Thiên Khánh Chiêu Vĩnh Phúc Hàm
Nhuận
Vĩnh Gia Kế Tề
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tâm này mới có thể quán xét diệu lí của 3
đế.
Trái lại, phái Sơn ngoại thì chủ trương
“Chân tâm quán”, nghĩa làđiểmcốt yếu
của pháp tu quán là nương vào diệu giải

để định diệu hạnh; diệu giải là hiểu rõ lí
tam đế tam thiên viên dung, diệu hạnh là
thực hành tam quán viên diệu. Nhờ diệu
giải mà được diệu hạnh, tức không còn
chân vọng khác nhau, cũng tức lànương
vào diệu giải mà được lí tâm của thực
tướng
tam đế. Do đó, phải xem lí tâm này là đối
tượng trực tiếp của quán pháp, lí tâm này
(nhất tâm, nhất niệm) chẳng phải là nhất
tâm của vọng tâm, vọng niệm, mà là cái
tự tính linh tri, là cảnh giới bấtkhả tư
nghị.
Đứng trên quan điểm triết học mà nhận
xét thì có thể nói sự tranh luận trên có
thể được xem là cuộc tranh luận giữa “Sơn
gia thực tướng luận” và “Sơn ngoại duy
tâm luận”.
Duy tâm luận của phái Sơn ngoại hiển
nhiên đã bắt nguồn từ thuyết “Tính cụ”
của tông Thiên thai, xích lại gần với lập
trường tư tưởng Hoa nghiêm mà môi giới
là luận Đại thừa khởi tín. Phái Sơn ngoại
lấy luận Khởi tín làm tư tưởng Duy viên,
phái Sơn gia thì lấy đó làm tư tưởng Biệt
giáo và Viên giáo, cho nên trong Thập
bất nhị môn chỉ yếu sao, ngài Tri lễ lập
Hoa nghiêm làm Biệt giáo, chủ trương
“Biệt lí tùy duyên”, bị phái Sơn ngoại phản
đối.
Ngoài ra, về vấn đề “Lí tính độc hại”
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nói trong Thỉnh quan âm kinh sớ của ngài
Trí khải, giữa ngài Tri lễ và ngài Trí viên
cũng có tranh luận.Ngài Trí viênsoạn
“Xiển nghĩa sao”, chủ trương “lí độc” phải
tiêu phục, cho nên lí độclàcó thể đoạn
chớ không phải tính ác. Ngài Tri lễ liền
soạn “Thích tiêu độc tam dụng chương”,
“Thập cửu”, đề ra luận thuyết “Lí độc tức
tính ác” nghĩa là tính ác có thể đoạn. Do
đó mà biết ngài Trí viên chỉ đứng trên lập
trường của Viên giáo mà lập luận, còn ngài
Tri lễ thì đứng trên lập trường của Biệt
giáo và Viên giáo mà lập thuyết. Về sau,
đệ tử của ngài Khánh chiêu là Hàm nhuận
soạn “Tiêm nghi” bài xích ngài Tri lễ, học

trò ngài Tri lễ thì soạn “Chỉ nghi” để phản
bác.
Ngoài ra, về thuyết “Sắc cụ tâm cụ” nói
trong Quán kinh sớ diệu tông sao, 2 phái
cũng chủ trương khác nhau. Diệu tông sao
là tác phẩm của ngài Tri lễ, trong đó tác giả
chủ trương tâm pháp và sắc pháp là đồng
thể, đều có đủ tam thiên, đều là tổng thể
năng tạo năng cụ. Ngài Hàm nhuận thì
soạn
“Chỉ hà” phản đối thuyết của ngài Tri lễ,
chủ trương tâm pháp và sắc pháp khác
nhau, tâm pháp có đủ tam thiên, là tổng
thể năng tạo năng cụ, nhưng sắc pháp thì
không thế, mà chỉ là thể sở tạo sở cụ mà
thôi. Ngài Tịnh giác liền soạn “Quyết mô”
để bài xích ngài Hàm nhuận. Về hữu tướng
vô tướng của tam thiên 2 phái cũng đều
chấp 1 mối. Phái Sơn gia chủ trương lí sự
nhất thể, bất luận là tam thiên lí tạo hay
tam thiên sự tạo đều là hữu tướng, đồng
thời có hiện tượng sai biệt. Phái Sơn ngoại
thì cho rằng tam thiên lí cụ là bình đẳng
vô tướng, còn tam thiên sự tạo mới là hữu
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tướng và có hiện tượng sai biệt.
Từ những năm cuối đời Ngũ đại, phái
Sơn gia gồm có các vị: Nghĩa tịch, Nghĩa
thông, Đế quán, Tuân thức, Tri lễ, Tông
dục, Thượng hiền, Bản như, Phạm trăn,
Tuệ tài, Nhân nhạc... Còn phái Sơn ngoại
thì gồm các vị: Chí nhân, Ngộ ân, Nguyên
thanh, Trí viên, Khánh chiêu, Hàm nhuận,
Kế tề... Nhưng đệ tử ngài Tri lễ là ngài
Tịnh giác Nhân nhạc và pháp tôn (cháu
nội trong đạo) của ngài là Thần trí Tòng
nghĩa, về sau lại xung đột với ngài về quan
điểm “quán tâm quán Phật” và từ bỏ pháp
SƠN GIA SƠN NGOẠI
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S tọa của ngài mà ra sáng lập riêng thuyết
mới, người đương thời gọi là Hậu sơn
ngoại
hay Tạp truyền phái. Để phânbiệt với phái
Hậu sơn ngoại này, phái Sơn ngoại của
các ngài Nguyên thanh, Khánh chiên... nói

trên được gọi là Tiền sơn ngoại.
[X. Tứ minh thập nghĩa thư; Tứ minh
tôn giả giáohànhlục Q.2, 3; Sơn gia tự dư
tập Q.hạ; Thích môn chính thống Q.5;
Phật tổ thống kỉ Q.8, 14; Thiên thai giáo
học sử chương 4 (Tuệ nhạc); Tống đại
Thiên thai giáo lí sử (Lí thế kiệt)].
(xt. Hậu Sơn Ngoại).
SƠN GIA TỰ DƯ TẬP
Tác phẩm, 3 quyển, do ngài Thiện
nguyệt (?-1241) thuộc tôngThiênthai soạn
vào đời Tống, được thu vào Vạn tục tạng
tập 101.
Nội dung sáchnàygồm 2 thiên Giáo
và Quán. TrongthiênGiáo gồm 31 luận
đề, như Khai quyền thông luận, Thanh
văn hóa nguyên, Vô lượng nghĩa kinh
đồng dị thể luận, Tính ác nghĩa...Trong
thiênQuán gồm có 8 luận đề, như Quán
cảnh chân vọng luận, Tam thiên tổng biệt
nghĩa, Thập chủng cảnh giới nghĩa...
[X. Phật tổ thống kỉ Q.25]. (xt. SơnGia
SơnNgoại).
SƠN HẢI KHÔNG THỊ
Núi, biển, hư không, giữa chợ. Từ ngữ
này hình dung sựvô thườngbức bách,
khiến người ta không thể lẩntránh. Bởi
vì vô thường (cái chết) đối với loài hữu
tình như bóng theo hình, sức mạnh của
nó mau chóng như thác đổ, gió bão, điện
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xẹt, dù có trốn vào núi rừng, xuống đáy
biển, lên hư không hay giữa chợ cũng
không thoát, vẫn bị nó bức bách và theo
đuổi bén gót.
Cứ theo kinh Pháp cú thí dụ quyển 1,
thời xưa có 4 anh em Phạm chí đều có
thần thông, một hôm đoán biết sau 7 ngày
đều sẽ bị chết, 4 người bàn nhau dùng sức
thần thông để tránh tử thần. Sau đó, mỗi
người tìm 1 nơi để trốn, người lặn xuống
tận đáy biển, người chui vào trong lòng
núi Tu di, người bay lên hư không và
người
ra giữa chỗ chợ đông đúc. Nhưng đúng 7
ngày sau, vô thường vụt đến, trong 4 Phạm
chí không 1 ai thoát chết.

[X. kinh Bà la môn tị tử]. (xt. Bà La
Môn Tị Tử Kinh).
SƠN HẢI NHƯ LAI
Cũng gọi Sơn hải tuệtựtại thông vương
Như lai.
Danh hiệu của ngài A nan trong vị lai
khi thành Phật.
Cứ theo phẩm Thụ học vô học nhân kí
trong kinh Pháp hoa quyển 4 thì vô lượng
kiếp về trước, đức Thế tôn và ngài A nan
cùng phát tâm A nậu đa la tam miệu tam
bồ đề ở nơi đức Phật Không vương (Phạm:
Dharmaganàbhyudgataràja). Vì ngài A
nan thường ưa thích nghe nhiều và lấy đó
làm bản nguyện hộ trì pháp tạng của đức
Phật Thích ca và chư Phật đời vị lai, giáo
hóa thành tựu các chúng Bồ tát, nên mới
được thụ kí như vậy.
SƠN HÀO
.....
Bút núi, ví dụ số nhiều vô lượng.
PhẩmNhập pháp giới kinh Hoa nghiêm
nói về số lượng rộng lớn của kinh,cho
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rằngdù có dùng nước của các đại dương
để làm mực và gom góphết số bút nhiều
như núi Tu di để biên chép kinh điển thì
cũng không thể hết được.
Hồng tự nghĩa (Đại 77, 406 hạ) nói:
“Bốn thân (Pháp thân, Báo thân, Ứng thân,
SƠN HÀO
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Hóa thân) như mực đất; 3 mật (thân mật,
khẩu mật,ýmật) như bút núi”.
SƠN HIÊU
... ..
Tên núi, thường được dùng để đặt cho
tên chùa.
Thời xưa,chùa việnphần nhiều được
xây cất ở trong núi, vì thế thường lấy tên
núi để đặt tên chùa. Cho mãi thời gần đây,
dù chùa được xây dựng ở đồng bằng cũng
vẫn thường phụ thêm tên núi, do đó, tên
núibèntrở thành tên riêng của ngôi chùa,
như chùa Đông lâm ở Lô sơn thuộc Tầm

dương, Giang châu, chùa Thê hà ở Nhiếp
sơn, chùa Diệu thiện ở núi Cối kê, chùa
Quốc thanh ở núi Thiên thai, chùa Đại
hoa nghiêm ở núi Thanh lương, chùa Độ
môn ở núi Đương dương... đại khái đều
lấy tên núi ở các nơi đó đặt trước tên chùa.
Thời gần đây, ngôi chùa Luật tông nổi
tiếng ở Trung quốc là chùa Long xương lại
dùng tên núi Bảo hoa – cũng là ngọn núi
Trứ danh – để gọi nên ít người biết đến tên
chùa. Phật quang sơn ở Đài loan cũng
thuộc
dạng này. Ngoài ra, ở Nhật bản thì chùa
Diên lịch ở núi Tỉ duệ cũng chỉ gọi tên núi
chứ không gọi tên chùa.
SƠN HÌNH TRỤ TRƯỢNG
Chỉ cho nguyên hình cây gậy được chặt
từ trong núi mà không đẽo gọt gì thêm.
Bích nham lục tắc 18 (Đại 48, 158
thượng) ghi: “Ngài Tuyết đậu nói rằng:
Cây
gậy nguyên hình được chặt từ trong núi
(...) dưới cây không bóng hội họp cùng
thuyền”.
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SƠN KÌ
.....
Phạm:Zànti.
Thánh tích của Phật giáo nằm trên 1
giải đất gò cao gần vùng Belsa thuộc
Bhopal, Trung Ấn độ, nhờ có trụ đá do
vua A dục dựng vàĐại tháp mà nổi tiếng
khắp thế giới.
Vùng đất này vốn tên làKakanaya
hoặcKakanara, là con đường giao thông
trọng yếu giữamiềnTrungẤn độ và nước
Ujjayini(Ô xà diễn na) mà Đại sử gọi là
Tháp sơn ở phía tây nam. Tên Sơn kì
(Sanchi) không biết được đặt từthời nào,
trong kinh Phật cũng chưa xác định rõ là
đức Phật đã từng đến nơi này hoặc các
vùng phụ cận hay không? Chỉ do chiều
cao, kiểu cách của ngôi Đại tháp và hình
dáng khám thờ Phật... phù hợp với lời ghi
chép trong luật Ma ha tăng kì mà suy biết
tòa tháp này đúng là kiểu tháp của Ấn độ
đời xưa.

Luật Ma ha tăng kì quyển 33 (Đại 22,
497 hạ) nói: “Bấy giờ, đức Thế tôn tự
dựng tháp Phật Ca diếp, nền tháp hình
tròn, chung quanh có lan can bao bọc, 4
hướng có cửa ra vào, trên chóp tháp có
lọng che biểu thị Luân tướng (tướng bánh
xe). Phật dạy cách thức dựng tháp phải
như thế.
Khi chưa lên ngôi, vua A dục từng giữ
chức Tổng đốc ởMalwavà cưới 1 người
con gái ở làng Vedisa (Thiện kiến luật tì
bà sa quyển 2 gọi làthônTi đề tả), cách
Sơn kì chỉ vài dặm Anh, làm vợ. Về sau,
Sơn kì trở thành 1 trungtâm Phật giáo
quan trọng. Vào thế kỉ XI, nơi này bắt
đầu đổ nát, mãi đến thế kỉ XVIII, XIX
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mới lần lượt đượckhai quật.
Những văn vật cổ tích ở Sơn kìhiện
còngồm có:
1. Đại tháp:Nền hình tròn, đường
kính hơn 36 mét, cao hơn 4 mét, thân
tháp có hình dạng như cái bát úp, cao
khoảng 12 mét, mặt bằng trên đỉnh tháp
có đường kính hơn 10 mét, xung quanh
có lớp lan canbằng đábao bọc. Ở chính
SƠN HÌNH TRỤ TRƯỢNG
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iữa mặt bằng vạch thành 16 ô vuông,
trên đó dựng 1 cái khám thờ Phật bằng
đá, hình vuông, cao 3,5 mét, trên nóc
khám dựng cây lọng. Luân tướng cũ của
Đại tháp đã đổ nát, gần đây, chính phủ
Ấn độ đã xây dựng lại. Chung quanh nền
tháp có lan can bằng đá bao bọc, 4 hướng
đều mở 1 cửa ra vào. Lan can cao 3,3
mét, niên đại kiến tạo muộn hơn Đại tháp.
Bốn cửa đều được làm bằng đá màu vàng
sậm. Trên đầu mỗi trụ đá hình vuông
lớn ở 4 góc đều có hình tượng động vật
hoặc thần Kim cương. Cửa Đông, cửa Bắc
khắc hình voi chúa, cửa Tây là Lực sĩ
Kim cương, cửa Nam là sư tử, chiều cao
hơn 10 mét, trong đó, cửa Nam là xưa
nhất, cửa Bắc được bảo toàn hoàn chỉnh

hơn cả. Các cửa tháp đều có những bức
khắc nổi liên quan đến Phật truyện, Bản
sinh đàm là sự tích lễ bái cúng dường
Phật. Những bức khắc nổi ở đây cùng
với các bức tranh vách ở động đáAjantà
(Achiên đa) đều là tinh hoa củamỹthuật
Phật giáo Ấn độ. Vào thời vua A dục, Đại
tháp được kiến tạo bằng đá và gạch, đến
thế kỉ II trước Tây lịch từng được mở rộng
thêm.
2. Tháp thờ di cốt: Cách Đại tháp về
phíađông bắc khoảng 60 mét, có ngôi tháp
thờ di cốt của ngài Xá lợi phất và Mục
kiền liên, 2 vị đệ tử lớn củađức Phật, tháp
có hình thức giống như Đại tháp và cũng
rất nổi tiếng. Ngoài ra còn có các tháp nhỏ
gần đó cóxá lợi của các ngài Ca diếp ba,
Mạt thị ma...
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3. Tháp số 2: Tháp này thờ di cốt của
các vị Đại sư truyền giáo nổi tiếng trong
đoàn truyền giáo của vua A dục. Những di
cốt này do học giả Cunningham, người
Anh, phát hiện và được đưa về đây. Tính
cáchquan trọng của tháp này là ở các bài
văn khắc trên những hộp đá trắng đặt di
cốt. Trên đó có ghi tên người và các sự
tích có tính chính xác về các vị Đại sư
truyền giáo do vua A dục phái đi được nói
đến trong các bộ Đại sử và Đảo sử. Do đó,
giá trị sử liệu của 2 bộ sử trên rất được đề
cao.
4. Tháp số 4: Tháp nằm về phíađông
bắc của tháp số 3, qui mô nhỏ hơn, là
SƠN KÌ
Đại tháp SơnKì
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kiến trúc thuộc thời kì sau này, nhưng giữ
gìn không được tốt. Gần đây đã được
Chính phủ Ấn độ sửa sang lại.
5. Trụ đá vua A dục và các trụ đá
khác: Trong số này, có 4 trụ tương đối
quan trọng, xưa nhất là trụ đá vua A dục
ở trước cửa Nam của Đại tháp, chiều cao
khoảng 12 mét, được tạo nên bởi 1 khối

đá hoàn chỉnh, nhưng nay chỉ còn đầu
trụ và 1 phần thân, đầu sư tử của trụ đá
thì còn được cất giữ trong viện bảo tàng.
Còn 3 cây trụ kia thì là những kiến trúc
thuộc cácVương triều Huân ca và Cấp
đa, chiều cao đều kém xa trụ đá vua A
dục.
6. Chùa viện: Ở phía nam Đại tháp, có
ngôi chùa được kiến tạo vào khoảng năm
650 Tây lịch, nay chỉ còn lại đầu cột của 9
cây cột rất lớn, 1 đoạn tường ngắn chỉ cao
1,2 mét, với mấy mảnh gạch ngói và bát
vỡ. Chếch về phía đông Đại tháp 1 chút,
có ngôi miếu nhỏ, được giữ gìn toàn vẹn,
do các khối đá tạo thành, dọc hành lang
trước
điện, có 4
cây cột đá
làmtrụ
chống.
Phía đông
Đại tháp
thì có một
ngôi chùa
được xây
dựng vào
khoảng
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thế kỉ
IX, X Tây
lịch, là
kiến trúc
muôn
nhất ở
Sơn kì và
là di tích
được xếp vào hàng thứ 45, phần lớn kiến
trúc này đã sụp đổ.
[X. Thế giới mỹthuật toàn tập Q.3, 5;
The Bhilsa topes, by A Cunningham; Tree
and Serpent Worship, by J. Fergusson;
Modern India, by S.M. William; Ấn độ
Phật
giáo thánh tích giản giới (Phương chi)].
SƠN MÔN
I. Sơn Môn.
Cũng gọi Tam môn.

Chỉ cho cổng chính (cửa Tam quan)
của các chùa viện. Vì chùa phần nhiều
được xây cấtởchốn núi rừng nên có tên
này. Thông thường Sơn môn có 3 cửa
tượng trưng cho Tam giải thoát môn
(Không môn, Vô tướng môn, Vô tác môn),
cho nêncũng gọi là Tam môn.
(xt. Tam Môn).
II. Sơn Môn.
Cũng gọi Sơn tự.
Chỉ chung cho các chùa viện. Bởi vì
các chùa viện thời xưa phần nhiều được
kiến tạo trong núi rừng nên dùng Sơn
môn (cửa núi) làm tên khác của chùa viện.
Nhưng đời sau, dù chùa viện được xây
cất ở đồng bằng, nơi thị tứ, cũng vẫn gọi
chung là Sơn môn. Ngoài ra, toàn thể
mọi người tu hành trong 1 ngôi chùa, từ
vị Trụ trì trở xuống, cũng gọi chung là
Sơn môn.
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[X. môn Điện đường trong Thiền lâm
tượng khí tiên].
III. Sơn Môn.
Chỉ cho phái Diên lịch tự ở núi Tỉ duệ
thuộc phái Sơn môn củatông Thiênthai,
Nhật bản, đối lại với phái Tự môn của
chùa Viên thành ở Tamtỉnh.
SƠN MÔN KỊ PHẬT ĐIÊN
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
SƠN MÔN KỊ PHẬT ĐIÊN
Cửa Đông Đại tháp SơnKì
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Nghĩa đen là cổng chùa cỡi điện Phật.
Nghĩa bóng là ngay cái thế giới sai biệt của
hiện tượng giới là thực tướng bình đẳng,
tức hàm ý tất cả đều thành Phật.
Nhân thiên nhãn mục quyển 1 (Đại
48, 305 trung) nói: “Hãy ở ngoài cửa giữ
trọng trách làm thần Kim cương,sơn môn
cỡi điện Phật”.
SƠN MÔN LA HÁN
Tượng 16 vị hoặc 500 vị La hán thờ
trên lầusơn môn để cầu các Ngài hộ trì
sơn môn và làm cho chính pháp trụ lâu

nơi thế gian.
SƠN MÔN SỚ
Bài văn sớ do vị Thư kí làm được đọc
trong lễ khuyến thỉnh (chúc mừng) vị
Tân trụ trì nhập tự viện trong Thiền tông.
Văn sớ cung thỉnh các vị Trụ trì các sơn
môn lân cận đến dự lễ, gọi là Chư sơn
sớ; thiệp chúc mừng của các vị Trụ trì
chùa viện các nơi gửi đến vị Tân trụ trì,
gọi là Giang hồ sớ; bài biểu do đồng môn
dâng lên chúc mừng Tân trụ trì, gọi là
Đồng môn sớ.
[X. Phật quang quốc sư ngữ lục Q.3;
Thường quang quốc sưngữlục Q.hạ; môn
Văn sớ trong Thiền lâm tượng khí tiên;
điều Thỉnh tân trụ trì trong Sắc tuBách
trượng thanh qui Q.3].
SƠN MÔN TAM ĐẠI THỊ GIẢ
Chỉ cho 3 vị thị giả lớn: Thịgiả đốt
hương, Thị giả thư kí vàThị giả thỉnh
khách phụ távịTrụ trì trong mọi hoạt
động trong chùa viện.
[X. môn Chức vị trong Thiền lâm
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tượng khí tiên]. (xt. Tam Môn Tam Đại
Thị Giả).
SƠN MÔN TAM ĐẠI THIỀN SƯ
Chỉ cho 3 vị: Đô tự, Duy na và Thị giả
trong các Thiền viện. Từ “Thiền sư” ở đây
chẳng phải là chức vị, mà chỉ được dùng
để bày tỏ lòng tôn kính đối với các vị này.
[X. môn Chức vị trong Thiền lâm tượng
khí tiên].
SƠN NHẠC SÙNG BÁI
Thần cách hóa núi cao để sùng bái.
Tại Trung quốc từ xưa đã có tín ngưỡng
sơn thần, như truyền thuyết “Sơntrung
phương thất nhật, thế thượng sổ thiên
niên” (ở trong núi mới 7 ngày mà trên thế
gian đã nghìn năm). Những chỗ mây phủ
mịt mù trong núi sâu thường được xem là
chỗ thần tiên cư trú.
Truyện Tây nam di trong Hậu Hán thư
cũng nói: “Thần núi thần biển linh thiêng,
chim thú lạ lùng”. Những cuộc tế lễ lớn
nhất ở Trung quốcđờixưa đều do Hoàng
đế đích thân chủ trì, như cúng tế thần núi

Thái sơn.
Ngoài ra, người Ấn độ coi dãy núi Hỉ
mã lạp nhã là trung tâm của thế giới.
Người Moses (Do thái) ở núi Si nại nhìn
thấy Da hòa hoa (Jehowah: Thượng đế)
hiện ra. Ở Nhật bản thời xưa cũng do tín
ngưỡng sùng bái núi non kết hợp với Mật
giáo mà đã sản sinh ra Tu nghiệm đạo,
chủ trương người tu hành phải khổ tu
trong rừng núi.
SƠN ÔNG ĐẠO MẪN (1596-1674)
Cao tăng Trung quốc, thuộc tông Lâm
tế, sống vào cuối đời Minh đầu đời Thanh,
người ở Triều dương, Triều châu (Quảng
đông), họ Lâm, tự Mộc trần, hiệu Sơn
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ông.
SƠN ÔNG ĐẠO MẪN
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Thủa nhỏ, sư đã khác với những trẻ
thường, lớn lên, sư đọc Đại tuệ thiền sư
ngữ lục và có chí xuất gia. Sư tham yết
ngài Nhã muội Trí minh ở chùa Khai tiên
ở Khuông lư, rồi xuất gia. Sau, sư tham
học Thiền sư Mật vân Viên ngộ 14 năm
và được nối pháp của ngài. Sau đó, sư
lần lượt trụ trì các chùa Linh phong, Vân
môn, Quảng nhuận, Đại năng nhân, Vạn
thọ ở Chiết giang, chùa Pháp khánh ở
Sơn đông và 2 lần chú tích núi Thiên
đồng.
Năm Thuận trị 16 (1659) đời Thanh,
sư vâng sắc cùng vấn đáp với học sĩ
Vương
hi ở điện Vạn thiện tại Bắc kinh, được
vua ban hiệu Hoằng Giác Thiền Sư.
Năm Khang hi 13 (1674), sư thị tịch,
thọ 79 tuổi, pháp lạp 55.
Sư có các tác phẩm: Ngữ lục 20 quyển,
Tấu đối lục 3 quyển, Bắc du tập 6 quyển,
Bố thủy đài văntập 32 quyển.
[X. Tục chỉ nguyệt lụcQ.19; Ngũ đăng
toàn thư Q.66].
SƠN PHÁP
.....

Cũng gọi Sơn qui.
Chỉ cho những phép tắc, qui định riêng
của mỗi chùa viện được đặt ra ngoài những
thanh qui chung.
SƠN PHỤC
Cũng gọi Sơn ngọa, Tu nghiệm giả,
Nghiệm giả, Hành giả.
Từ ngữ gọi vị hành giả thuộc phái Tu
nghiệm đạo ở Nhật bản.
Phục sơn có nghĩa là vào núi báu Pháp
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tính chân như, hàng phục vô minh phiền
não. Là người ở trong núi hoang vắng, tu
luyện khổ hạnh, được pháp thần nghiệm
nhiệm mầu. Tùy theo trình độ tu hành
mà Sơn phục có các cấp bậc khác nhau
như: Đại tiên đạt, Chính tiên đạt, Tam tăng
kì, Nhị tăng kì, Nhất tăng kì...
Về mặt hình thức, Sơn phục có 2hạng:
Người để tóc có vợ con và tăng cạo tóc
thanh tịnh.Người để tóc và cạo tóc khác
nhau nên chia làm 3 loại: Pháp thân hình,
Báo thân hình và Ứng thân hình.
1. Pháp thân hình(cũng gọi Hạ sơn phục):
Chỉ cho Ưu bà tắc, hình thức bề ngoài
giống người thế tục.
2. Báo thân hình(cũng gọi là Trích sơn
phục): Người để tóc 1 tấc 8 phân.
3. Ứng thân hình(cũng gọi Thế sơn
phục): Hình tướngtỉ khưu cạo tóc.
Từ thời đại Giang hộ về sau, phục sức,
vật phẩm, khí cụ của hành giả Tunghiệm
đạo đều có qui định. Các đạo cụđược sử
dụng chủ yếu có
12 loại: Khăn
chít đầu,dù,áo
pháp, kết ca sa,
pháp loa(cái tù
và), tràng hạt, gậy
tích, trắp sách,
hòm(rương), gậy
kim cương, đồ
trải để ngồi,
mảnh vải quấn
ống chân...
(xt. Tu NghiệmĐạo).
SƠN TĂNG

... ..
Chỉ cho các vị tăng ở trong núi. Về
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sau, các vị tu ởthônlàng cũng gọilàSơn
tăng. Sơn tăng trở thành từ tự xưng khiêm
nhường và phần nhiều được các vị Thiền
tăng sử dụng.
Lâm tếthiền sư ngữ lục (Đại 47, 498
thượng) ghi: “Lờisơn tăng nói khác với
người trong thiên hạ”.
[X. Hoàng long Tuệ nam thiền sư ngữ
lục; Đông sơn Tuệ không thiền sư ngữ
lục].
SƠ N T ĂN G
Sơn Phục
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S SƠN THỦY BÌNH PHONG
Bức bình phong có vẽ cảnh non nước
đặt ở phía sau tòa A xà lê khi cử hành
nghi thức Quán đính hoặc tu pháp Cúng
dường mạn đồ latrongMật giáo.
Bởi vì đàn tràng cử hành nghi thức
Quán đính vốn được thiết lập trên bãi đất
trống ngoài trời, đây là 1 định chế của Ấn
độ đời xưa, cho nên, đời sau, do không có
điều kiện lập đàn tràng ngoài trời, giữa
cảnh
non nước thiên nhiên, người ta mới dùng
bình phong có vẽ cảnh sơn thủy để tượng
trưng.
[X. phẩm Cụ duyên kinh Đại nhật].
SƠN THỦY NẠP
Y phục của Thiền tăng Trung quốc ở
đời Tống, tức y phục có hoa văn được may
bằng loại tơ lụa đắt tiền.
Tứ phần luật hành sự sao tư trì kí quyển
hạ, phần 3 (Đại 40, 391 trung) nói: “Thiền
tăng thời nay phần nhiều mặc áo đơn trái
với pháp phục, may bằng tơ lụa, có thêu
hoa văn, gọi là Sơn thủy nạp, giá trị tới số
nghìn”.
SƠN VƯƠNG QUYỀN HIÊN
Cũng gọi Nhật cát quyền hiện, Sơn
vương thất xã.
Tiếng dùng của Phật giáo Nhật bản.
Từ gọi chung các vị thần hộ trì kinh

Pháp hoa của tông Thiên thai ở núi Tỉ
duệ.
Khi ngài Tối trừng khai sáng Tỉ duệ sơn,
ngài khuyến thỉnh Tam luân đại thần làm
thần trấn giữ. Về sau, vị thần này được thờ
làm bản tôn của Sơn vương thần đạo.
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Những đạo tràng cúng tế Sơn vương quyền
hiện gồm có: Đại cung, Nhị cung, Thánh
chân tử, Bát vương tử, Khách nhân, Thập
thiền sư và Tam cung, gọi là Thượng thất
xã (7 xã bậc thượng); nếu thêm 7 xã bậc
trung và 7 xã bậc hạ nữa thì thành 21 xã.
Do chính sách tông giáo Thần và Phật
tách rời nên Sơn vương quyền hiện bị phế
bỏ mà đổi thành Nhật cát thần xã.
SUẤT ĐÔ BÀ
........
Phạm:Stùpa.
Pàli:Thùpa.
Cũng gọi Tốt đô bà, Tốt đổ ba, Tẩu
đẩu bà.
Gọi tắt: Tháp bà, Đâu bà, Phù đồ, Tháp.
Suất đô bà vốn là kiểu mộ tháp ở Ấn
độ đời xưa có hình dáng giống như cái
bánh hỏi (bánh ú). Sau khi đức Phật nhập
diệt, Suất đô bà ngoài ý nghĩa phần mộ ra
còn mang tính chất là vật kỉ niệm, nhất là
những ngôi tháp cấu trúc bằng gạch nung
được xây dựng vào thời vương triều Khổng
tước, trong đó có an trí di cốt, vật dụng,
tóc... của đức Phật, thì Suất đô bà dần dần
đã trở thành tiêu xí của Thánh địa và kiến
SUẤT ĐÔ BÀ
Bức Bình Phong Sơn Thủy
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trúc trang nghiêm chùa viện. Về sau, tháp
được dùng làm trung tâm điểm để vận
động tân hưng Phật giáo, từ đó phát triển
thành Phật giáo đại thừa.
Ở Trung quốc, Nhật bản, tháp và kim
đường đều được xếp vào hàng các kiến
trúc quan trọng, được dùng để an trí xá lợi
Phật, tượng trưng cho chùa viện. Phần
tướng luân ở phía trên cùng của tháp 3

tầng hoặc 5 tầng, vẫn còn giữ nguyên
phong cách Ấn độ. Còn có tập quán dùng
1 thanh gỗ nhỏ và dài làm thành hình
tháp, dựng bên cạnh mộ để truy tiến người
chết. Loại tháp bằng gỗ này được gọi là
Suất đô bà, Tháp bà, còn tháp kiến trúc
thì chỉ gọi là tháp để dễ phân biệt. Những
kinh văn được viết chép trên loại tháp bằng
gỗ, gọi là Suất đô bà kinh. Trong Mật giáo,
đặc biệt thiết lập ngôi tháp hình ngũ luân
(5 yếu tố) để làm tiêu xí của đức Đại nhật
Như lai. Đây là căn cứ vào tư tưởng ngũ
luân, tức hết thảy muôn pháp đều do 5
yếu tố đất, nước, lửa, gió, hư không tạo
thành, nhờ đó mà có nhục thân và ngay
nơi nhục thân ấy là thân Phật. Ngoài ra,
tượng Phật, Bồ tát trong Mật giáo, có các
vị dùng tháp làm hình Tam muội da, hoặc
làm vật cầm.
(xt. Tháp).
SUẤT TIỀN
Cũng gọi Suất tài.
Chỉ cho tiền bạc quyên góptừchúng
tăng để chi dụng cho các vật cúng dường
như hương, hoa... trong các dịp cử hành
lễ giỗ Tổ sưhay các Phật sự khác. Ngoài
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ra, các vị tăng mới được nhận choởtham
học trong tùng lâm, góp tiền mua dầu,
hương để tỏ lòng cảm tạ, cũng gọi là Suất
tiền.
[X. điều Cáo hương trong Sắc tuBách
trượng thanh qui Q.2].
SÚC SINH
Phạm:Tiryaĩc.
Pàli:Tiracchana.
Hán âm: Để lật xa.
Cũng gọi Bàng sinh, Hoạnh sinh, Súc
sinh đạo, Bàng sinh thú.
Chỉ chung cho các loài động vật như
chim, cá, muông thú, côn trùng... là 1
trong 3 ác đạo, 1 trong 6 đường, 1 trong
5 đường.
Theo kinh Chính pháp niệm xứ quyển
18 thì súc sinh tổng cộngcó tới34 ức loại,
về tướng mạo, màu sắc, cách ăn uống, sinh
sống... đều khác nhau.

Luận Đại trí độ quyển 30 cho rằng, căn
cứ vào chỗ ở của súc sinh có thể chia làm
3 loại: Bay trên không, đi trên đất và bơi
dưới nước. Nếu căn cứ vào ngày, đêm thì
có thể chia làm 3 loại: Loài đi lúc ban
ngày,
loài đi lúc ban đêm và loài đi cả ban ngày
lẫn ban đêm.
Còn theo luận Đại tì bà sa quyển 120
và luận Câu xá quyển 8 thì súc sinh và
loài người đều có 4 cách sinh: Sinh từ
bào thai, từ trong trứng, sinh ở chỗ ẩm
ướt và tự nhiên hóa sinh. Còn thọ mệnh
của súc sinh thì hoặc 1 ngày 1 đêm, hoặc
như Long vương... thọ 1 trung kiếp, mỗi
loài mỗi khác.
[X. luận Đại tì bà saQ.172; luận Lập
thế a tì đàm Q.7; luận Câu xá Q.11; luận
Tạp a tì đàm tâm Q.8; Đại thừa nghĩa
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chương Q.8, phần đầu].
SÚC SINH ĐẠO
Cũng gọi Súc sinh thú.
Chỗ nương ở của súc sinh, 1 trong Lục
đạo.
Chúng sinh lúc còn sống tạo các
nghiệp ác, gieo nhân súc sinh, sau khi
SÚC SINH ĐẠO
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hết, sinh vào cõi súc sinh, gọi làSúc sinh
đạo.
(xt. Lục Đạo).
SÚC SINH GIỚI
Chỉ cho thế giới của loàisúc sinh, 1
trong 10 giới do tôngThiên thai lập ra.
Các loài sinh sống trong thế giới này
là những chúng sinh ngu si, do kiếp trước
tạo nghiệp ác mà chuyển sinh đến.
(xt. Thập Giới, SúcSinh).
SÚC SINH HỮU
Quả báo của loài súc sinh là có thật, 1
trong 7 Hữu được nói đến trong Trường a
hàm thập báo pháp kinh quyển thượng.
SÚC SINH NHÂN
Nghiệp nhân dẫn sinh vào đường súc

sinh.
Thích thị yếu lãm quyển trung dẫn lời
trong kinh Biệný cho rằng: Nghiệp nhân
dẫn sinh vào đường súc sinh có 5: Phạm
giới ăn trộm, mắc nợ không trả, giết hại,
không thích nghe nhận kinh pháp,
thường tìm mọi cách để ngăn cản, quấy
rối người khác cử hành trai hội.
SÚC SINH THỰC THỜI
Chỉ cho thời gian ăn uống của loài súc
sinh, 1 trong 4 thời ăn.
Loài súc sinhphần nhiều ăn uống vào
buổi chiều.
[X. Pháp uyển châu lâm Q.42].
SÙNG BÁI
Tôn sùng và kính bái đối với đối tượng
mà mình tin tưởng, thờ phụng.
Sùng bái là 1 trong những yếu tố cơ
bản của tông giáo. Căn cứ vào các đối
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tượng sùng bái khác nhau mà có thể phân
loại các tông giáo bất đồng. Như tông giáo
Tự nhiên có sùng bái tự nhiên, tông giáo
Bộ lạc có sùng bái“đồ đằng” (vật tô–
Totem); tông giáo của xã hội văn minh thì
có sùng bái ngẫu tượng, sùng bái thần
linh...
Mục đích chủ yếu của các loại tông giáo
này là cảm tạ, cầu nguyện hoặc học tập
khuôn mẫu của các đối tượng mà mình
tin thờ, sùng kính, do đó mà phát triển ra
các thứ nghi thức và chuyên chức chủ trì
nghi thức như Tế tư, Tăng lữ...
SÙNG HUYỀN THỰ
........
Chỉ cho cơ quan trung ương thống lãnh
tăng ni, đạo sĩ ở đầu đời Đường, trách
nhiệm như những tăng quan nắm giữ giấy
tờ sổ sách và trông coi các việc trai đàn...
Đầu tiên cơ quan này được đặt dưới
quyền Hồng lô tự. Về sau, quyền hạn dần
dần thu hẹp, không còn độc lập nữa mà
phảichịulệ thuộc dưới sự điều khiển của
các quan thế tục.
[X. Đường thư bách quan chí 38].
SÙNG PHÚC TỰ
Chùa ở Trường an, tỉnh Thiểm tây,

Trung quốc.
Lúc đầu, Hoàng thất nhà Đường tự nghĩ
đã dựng nghiệp ở Thái nguyên, để báo đền
ơn đất, mới xây 5 ngôi chùa ở Dương châu,
Kinh nam, Thái nguyên, Tây kinh và Đông
kinh, đều đặt tên chùa là Thái nguyên.
Thời Vũ hậu, 5 ngôi chùa được trùng tu
và đổi tên chùa Thái nguyên ở Tây kinh
là Ngụy quốc Tây tự, chùa ở Đông kinh là
Đại phúc tiên tự, lại đổi Ngụy quốc Tây tự
là Sùng phúc tự. Pháp sư Thần khải từng
hoằng truyền luận Nhiếp đại thừa, luận
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Câu xá... ở chùa này, do đó mà chùa trở
thành đạo tràng của tông Pháp tướng. Về
sau, chùa Thái nguyên ở Thái nguyên
cũng đổi tên là Sùng phúc tự, người đời
bèn gọi chùa Sùng phúc này là Tân sùng
phúc tự để phân biệt với chùa Sùng phúc
ở Thái nguyên. Trong năm Khai nguyên,
pháp sư Trí thăng trụ ở chùa này soạn
Khai nguyên thích giáo lục, nổi tiếng ở
đời.
SUY CÔNG QUI BẢN
...........
Đưa công về gốc. Tức đưa cái đức của
nghiệp dụng về cái thể căn bản của nó.
Đại nhật kinh nghĩa thích diễn mật sao
quyển 2 (Vạn tục 37, 17 thượng) nói: “Như
nghi thức nói pháp của hết thảy chư Phật
đều do nơiỨng thân (...), nhưng đưa công
về gốcthìchính là Pháp thân nói”.
SUY QUAN
.....
Tên 1 chức quan ở đời Đường, thuộc
dưới quyền Tiết độ sứ và Quan sát sứ, tức
là chứcQuận tá ở đời Tống, chuyên xem
xét và quyết định các việc phải trái.
Bích nham lục tắc 68 (Đại 48, 198
thượng) nói: “Một hôm, có vị quannhân
đến tham yết ngài Ngưỡng sơn, ngài hỏi:
- Ông làm chức quan gì?
Đáp: Suy quan.

Ngài Ngưỡng sơn dựng thẳng cây phất
tử, hỏi:
- Có suy (đánh đổ) được cái này không?
Vị quan nhân không đáp được”.
SUY TƯỚNG
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Khi người cõi trời sắp chết thì hiện ra
5 tướng suy báo trước. Đó là: Áo nhuốm
bụi, tràng hoa héo úa, nách ra mồ hôi,
mình có mùi hôi hám và không thích ngồi
chỗ cũ, gọi là Thiên nhânNgũ suy.
[X. luận Câu xá Q.10].
SỦY THỰC
... ..
Phạm: Kavađiô-kàràhàra hoặc
Kavalì-Kàràhàra.
Pàli:Kabaliíkàràhàra.
Cũng gọi Đoàn thực, Đoạn thực, Kiến
thủ thực.
Vê nhuyễnthức ăn thành viên để ăn.
Đây là cách ăn của người Ấn độ, 1 trong 4
cách ăn.
Ngoài ra, Sủy thực cũng chỉ cho tất cả
thức ăn của cõi Dục. Thức ănởcõi Dục
lấy 3 trần hương, vị, xúc làm thể, vì chia
ra từng phần, từng đoạn mà ăn để nuôi
sống, duy trì sinh mệnh nên gọi là Đoạn
thực.
[X. luận Câu xá Q.10; luận Thành duy
thức Q.4; Đại thừa pháp uyển nghĩa lâm
chương Q.5]. (xt. Tứ Thực).
SƯ
.. Phạm:Upàdhyàya, Zàstf.
Pàli:Satthar hoặcSatthu.
Hán âm: Ô ba nễ.
Cũng gọi Sư trưởng, Sư tăng, Sư phụ,
Sư gia.
Từ gọi chung các bậc thầy đem đạo
dạy người.
Trong Luật tạng,Sư được chia làm 2
loại là Đắc giới sư và Thụ nghiệp sư. Thích
thị yếu lãm thì nói 2 loại Thân giáo sư và
Y chỉ sư. Hai loại sư trong Luật tạng chỉ
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cho bậc thầy độ người xuất gia, còn 2 loại
sư trong Thích thị yếu lãm thì chỉ cho bậc
thầy dạy người học Tam tạng.

Cứ theo kinh Trường a hàm quyển 11
thì bậcSư trưởng đem 5 việc dạy đệ tử:
1. Thuận theo pháp mà răn dạy.
2. Dạy điều đệ tử chưa nghe.
SUY TƯỚNG
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. Đệ tử hỏi điều gìđềuphải giải thích
nghĩa líchorõ ràng.
4. Xem đệ tử như người bạntốt.
5. Truyền dạy cho đệ tử tất cả những
chỗmình hiểu biết, không xẻn tiếc.
Còn theo Đại tỉ khưu tam thiên uy nghi
quyển 15 thì vị Hòa thượng cần phải có
15 đức:
1. Phải hiểu biết về giới.
2. Phải giữ giới nghiêm túc.
3. Không phạm giới.
4. Phải hiểu biết rõnghĩalí của kinh.
5. Phải tự giữ mình.
6. Phải dạy kinh.
7. Phải răn dạy.
8. Phải dạy tu tâm, ý.
9. Nên dạy nhậnlãnh vừa đủ.
10. Phải dạy phép tắc.
11. Cần tự có ẩn đức.
12. Thường dạy bảo tín đồ.
13. Không được có tâm chegiấu.
14. Có người đem các thứđếncúng
dường, nên nói đều là các thứ của chúng
tăng.
15. Thăm người đau yếu phải đối xử
bình đẳng.
[X. Mục liên vấn giới luật trung ngũ
bách khinh trọng sự; Đại thừa trang
nghiêm
kinh luận Q.12; Tứ phần luật hành sự sao
tư trì kí Q.thượng, phần 3].
SƯ BẢO
.....
Bậc sư trưởng che chở cho đệ tử, chỉ
dạy cho họ tu hành các pháp lành để không
bị đọa vào đường ác, nên gọi là Sư bảo.
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[X. kinh Tăng nhất a hàm Q.14; luận
Đại trí độ Q.1].

SƯ BỊ (835-908)
.....
Thiền sư Trung quốc sống vào cuối đời
Đường đầu đời Ngũ đại, người huyện Mân,
Phúc châu, họ
Tạ.
Sư tinh
khôn từ nhỏ,
thích câu cá và
dong thuyền đi
chơi. Năm 30
tuổi, sư mới có
chí thoát trần
và lễ Thiền sư
Linh huấn ở
núi Phù dung
cầu xuất gia. Sau khi thụ giới Cụ túc, sư tu
pháp Đầu đà, suốt ngày ngồi yên lặng, nên
người đời gọi sư là “Bị đầu đà”. Sư thường
gần gũi pháp huynh là ngài Tuyết phong
Nghĩa tồn như tình thầy trò, cùng nhau tu
hành, người đến tham học rất đông. Một
hôm, xem kinh Lăng nghiêm, tâm địa của
sư bừng sáng, người từ khắp nơi đến học
đạo đông như ngày hội.
Ban đầu, sư trụ ở viện Phổ ứng tại Mai
khê, không bao lâu, sư dời đến núi Huyền
sa, tùy cơ tiếp hóa trên 30 năm, độ hơn
800 người. Bấy giờ có Mân soái là Vương
thẩm tri hết lòng thờ kính sư, tâu vua ban
cho sư áo đỏ và hiệu là “Tông Nhất Đại
Sư”.
Năm Khai bình thứ 2 (908) đời Hậu
Lương, sư thị tịch, hưởng thọ 73 tuổi (có
thuyết nói sư thọ 70 hoặc 75 tuổi).
Sư có tác phẩm: Ngữ lục 3 quyển.
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[X. Tống cao tăng truyện Q.13; Cảnh
đức truyền đăng lục Q.18].
SƯ BỒ
Tên một trò chơi đánh bạc đời xưa.
Vật này giống như hạt táo. Ném Sư bồ
để vui chơi đỏ đen đại khái cũng giống
như xoa hạt xúc xắc của người Trung
quốc.
Luật Tứ phần quyển 19 (Đại 22, 692
SƯ BỒ

Sư Bị
13947
S4
659
hạ) nói: “Thích tử Bạt nan đà vào thôn
ngoài giờ qui định, cùng némSư bồ với
các cư sĩ”.
Kinh Phạm võng lục thập nhị kiến (Đại
1, 265 thượng) nói: “Có người dị đạo, ăn
của tín thí, thường némSư bồ”. Suy đó thì
có thể biết trò chơi Sư bồ đã thịnh hành ở
Ấn độ từ rất sớm và bị đức Phật chế giới
cấm.
[X. Bồ tát giới nghĩa sớ sao Q.hạ;Loại
tụ danh vật khảo Q.169].
SƯ CHẤT
Tên 1 người Bà la môn ở nước Xá vệ
vào thờiđức Phật tại thế.
Ông này lo buồn vì không có con, nên
đến nhờ Phật xem tướng. Đức Phật bảo là
tướng ông ta sẽ có con. Ông vui mừng
thỉnh Phật và các vị tỉ khưu đến nhà để
cúng dường. Khi Phật và các tỉ khưu nhận
sự cúng dường xong, trên đường trở về
tinh xá, gặp 1 con vượn đến xin bát của
ngài A nan để đựng mật cúng dường Phật.
Không bao lâu con vượn chết, liền sinh
vào nhà ông Sư chất, tên là Ma đầu la thế
chất, sau xuất gia và đắc đạo.
[X. kinh Hiền ngu Q.12].
SƯ CHỦ
.....
Cũng gọi Sư gia, Sư phụ.
Chỉ cho vị thầy làm chủ răn dạy và là
nơi nương tựa của đệ tử, cho nên gọi là Sư
chủ.
[X. Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ
tì nại da Q.27].
SƯ CÔ
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Vốn chỉ cho bậc Ni sư tuổi cao đức
trọng.
Từ đời Tống về sau, từ “Sư cô” được
dùng dể chỉ chung cho các người nữ xuất
gia.
SƯ ĐÀN

.....
Từ ngữ gọi chung đàn việt (thí chủ) và
sư tăng. Luận Thuyết pháp minh nhãn nói:
“Một ngày sư đàn, trăm kiếp kết duyên”.
SƯ ĐÊ
Chỉ cho sự quan hệ giữa sư phụ và đệ
tử trong Phật giáo.
Năm anh em Kiều trần như là những
người đầu tiên nghe đức Phật thuyết pháp
và trở thành đệ tử của Ngài, đây là quan
hệ thầy trò sớm nhất trong Phật giáo. Về
sau, hàng đệ tử của Phật tăng lên hơn
nghìn người; trong tình hình ấy, đức Phật
là bậc thầy đã đạt đạo lí mà con người
chưa đạt, đã biết đạo lí mà con người
không biết và đã nói đạo lí mà con người
chưa nói.
Còn đệ tử là những người nương theo
chính đạo của Phật dạy và đi sau Ngài,
được Ngài trao cho đạo lí giải thoát thực
tiễn. Trong hàng đệ tử, có những vị lắng
nghe âm thanh của đức Phật nói pháp mà
được vào Thánh đạo, gọi là Thanh văn.
Trong phần 5 của Luật tạng đại phẩm tiếng
Pàli và trong luật Tứ phần quyển 34 Hán
dịch, đều có nói rõ về nhiệm vụ mà thầy
là Hòa thượng (Pàli:Upajjhàya) hoặc A
xà lê (Phạm:Àcarya) và đệ tử (Pàli:
Saddhivihàrika) phải thực hành. Trong
Trường a hàm quyển 11 cũng nói đệ tử
phải đem 5 việc để kính thờ thầy.
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Khi đức Thích tôn còn tại thế, Ngài là
thầy của toàn thể giáo đoàn Phật giáo, sau
khi Ngài nhập diệt thì hàng đệ tử lấy giáo
pháp hoặc giới luật làm thầy, do các bậc
Trưởng lão nối tiếp truyền thừa, vì thế mà
Phật giáo chia ra nhiều học phái và giáo
SƯ CHẤT
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hái. Rồi các vị Trưởng lão của các phái
lại tuần tự trao truyền cho đồ đệ, như vậy
mới giữ gìn được truyền thống đời đời nối
tiếp nhau. Riêng trong Mật giáo, không có
sự trao truyền công khai, nên gọi là Bí

truyền. Còn trong Thiền tông thì chỉ trao
truyền giữa 1 thầy 1 đệ tử, vì thế, những
người chưa tiếp nhận sự trao truyền ấy
thì không được thừa nhận là đệ tử chính
thức.
(xt. Tương Thừa, Sư Tư).
SƯ GIA
.....
Chỉ cho bậc thầy có học vấn, đức hạnh,
có khả năng hướng dẫn chúng tăng tu
hành. Từ này cũng được dùng để gọi vị
thầy tuThiền.
Trong Thiền tông Nhật bản, người có
đủ khả năng và tư cách làm thầy chúng
tăng, nhưng phải được sư phụ của mình ấn
khả, mới có thể trở thành bậc Sư gia.
SƯ GIỚI (?-?)
Thiền sư Trung quốc, thuộc tông Vân
môn, sống vào đời Tống. Sư nối pháp ngài
Song tuyền Sư khoan, trụ ở Long tượng
hải hội, núi Ngũ tổ tạiKì châu (Hồ bắc),
phát huy tông phong.
Cứ theo Ngũ đăng toàn thư quyển 32
thì Thượng phương Tề nhạc kết bạn với
ngài Tuyết đậu Trùng hiển đi du ngoạn
Hoài sơn, nghe tiếng sư hay trắc nghiệm
người học, liền đến gạn hỏi sư. Sư hỏi
(Vạn tục 140, 379 hạ): “Thượng nhân
tên gì?”
Đáp: Tề nhạc.
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Sư hỏi: Cái gì giống núi Thái sơn?
Tề nhạc không trả lời được, sưđánh
đuổi ra.
Hôm sau, Tề nhạc lại đến yết kiến. Sư
hỏi:
- Ông làm gì vậy?
Tề nhạc xoay đầu làm thành 1 hình
tròn trình sư. Sư bảo:
- Đến treo cái lò sưởi này lên!
Tề nhạc còn đang nghĩ ngợi, sư liền
huơ gậy đuổi ra khỏi cửa.
Vài ngày sau, Tề nhạc lại đến chỗ sư,
đưa tọa cụ lên nói:
- Trải ra thìđại thiên sa giới, không trải
thì mảy lông chẳng còn; như vậy thì nên
trải hay không nên trải?

Sư liền bước xuống giường, túm lấy Tề
nhạc, nói:
- Đã là người quen, tạisao phải như
thế?
Nhạc cũng ngậm miệng, sư liền đánh
đuổi ra”.
Về già, sư trụ ở núi Đại ngu tại Cao
an (Giang tây), dựa cây gậy cười nói mà
hóa.
[X. Thiên thánh quảng đăng lục Q.21;
Liên đăng hội yếu Q.27; Ngũ đăng hội
nguyên Q.15].
SƯ HIÊU
.....
Cũng gọi Tứ hiệu.
Tên hiệu để gọi các bậc Sư tăng cao
đức do vua ban tặng, như Đại sư, Quốc
sư, Thiền sư...
SƯ HỘI (1102-1166)
.....
Cao tăng Trung quốc, sống vào đời
Tống, hiệu Khảđường.
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Từ nhỏ sư đã nghiên cứu giáo chương
Hoa nghiêm, không hề trễ nải. Đương thời
sự học thịnh hành, các dị thuyết rối bời,
học giả phần nhiều không biết chỗ qui thú,
nên sư soạn sách Phần tân để cảnh giác
người đời. Danh từ Phần tân (đốt củi) là
lấy
sự tích thu góp các kinh giả đem đốt ở
Nam
sơn để trở về với Chính pháp. Sư cũng đau
SƯ HỘI
13953
S4
661
xót trước sự suy đồi của tư tưởng Hoa
nghiêm nên nghiên cứu cặn kẽ Khổng mục
chương, Sưu huyền kí và Thám huyền kí,
sư đặc biệt tinh thông Khổng mục chương,
cùng suốt áo chỉ Lục tướng, Thập huyền.
Về sau, vì cho rằng việc soạn thuật chẳng
dễ, hoặc sợ làm cho người khác mê lầm,
nên sư bỏ cầm bút rất lâu. Đến năm Càn
đạo thứ 2, lúc đó đã 65 tuổi, sư mới bắt đầu
soạn Ngũ giáo chương phục cổ kí để thỏa

lòng mong muốn đã lâu. Nhưng khi soạn
đến chương Đoạn hoặc phân tề thì sư lâm
bệnh, an nhiên thị tịch, dạy đệ tử là Thiện
hi tiếp tục công việc, thụy hiệu là “” Pháp
Chân Đại Sư”. Sư cùng với 3 vị: Đạo đình,
Quan phục và Hi địch sau này được gọi
chung là “Tống Triều Hoa Nghiêm Tứ Đại
Gia”.
Sư để lại các tác phẩm: Hoa nghiêm
ngũ giáo chương phần tân 2 quyển, Hoa
nghiêm ngũ giáo chương phục cổ kí 3
quyển, Hoa nghiêm dung hội nhất thừa
nghĩa chương minh tông kí.
[X. Hoa nghiêm ngũ giáo chương phần
tân Q.thượng; Chư tông chương sớ lục
Q.2;
Hoa nghiêm tông kinh luận chương sớ
mục lục].
SƯ HUYỀN
Dây đàn sư tử, tức dùng gân con sư tử
làm dây đàn, khi gảy lên thì các loại đàn
dây khác đều im bặt; dùng để ví dụ tâm
bồ đề át hết những công đức nhỏ nhặt
khác.
[X. kinh Tân hoa nghiêm Q.78].
SƯ HUYNH
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.....
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
Chỉ cho Pháp huynh, từ gọi chung
những người xuất gia thụ giới trước mình.
Môn Xưng hô trong Thiền lâm tượng
khí tiên trong quyển 5 nói: “Cùng được
mộtthầy dạy dỗ, người học trước ta gọi là
Pháphuynh”.
[X. chương Thuyền tử đức thành trong
tổ đường tập Q.5].
SƯ TĂNG
.....
Chỉ cho vị tăng có đức hạnh xứng đáng
làm thầy người. Ngoài ra,Sư tăng cũng là
từ tôn xưng chúng tăng.
Hư đường hòa thượng ngữ lục quyển
1 (Đại 47, 988 trung) nói: “Lại ngày trước
có vị lão túc, suốt 9 tuần an cư chẳngvì
Sư tăng thuyết pháp”. Từ Sư tăng ở đây
chỉ cho chúng tăng.

Ngoài ra, trong Tùng lâm, vị Thiền
tăng có khảnăng tự lập, tự gánh vác trách
vụ của mình, thường được gọi là “Sư tăng
gia”. Như Bích nham lục tắc 33 (Đại 48,
172 trung) ghi: “Ngài Vân môn nói: Này
Thượng thư! Ông chớ nên sơ suất! Bậc sư
tăng gia đã luyện hết 3 kinh 5 luận mà
vào tùng lâm, trải 10 năm, 20 năm mà
vẫn còn chưa được thì làm thế nào mà
Thượng thưhiểu nổi?”
SƯ THÍCH
.....
Chỉ cho các trứ tác do các bậc sư gia đời
sau soạn thuật, tức là các sách chú sớ, giải
thích những kinh do đức Phật nói và những
luận do các Bồ tát, La hán tạo.
SƯ TỔ
.....
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I. Sư Tổ.
Cũng gọi Sư ông.
Chỉ cho sư phụ của thầy mình (tức ông
nội của thế tục).
Thiền lâm bảo huấn quyển 1 (Đại 48,
1019 thượng) ghi: “Ngài Diễntổ nói: (...)
Người nắm giữ công việc trong sơn môn,
SƯ TỔ
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hải hiểu biết nhân quả, như sư ông giúp
sư tổ Từ minh vậy!”.
II. Sư Tổ (?-?).
Thiền sư Trung quốc, sống vào đời
Đường, thuộc hệ thống ngài Nam nhạc,
là đệ tử nối pháp của ngài Nam tuyền Phổ
nguyện. Sau, sư trụ ở chùa Vân tế tại Nam
sơn.
[X.Cảnh đức truyền đăng lục Q.10;
Ngũ đăng hội nguyên Q.4].
SƯ TÔN
.....
Từ gọi đệ tử củahàngđồ đệ, tức là
pháptôn của thầy mình.
Môn Xưng hô trong Thiền lâm tượng
khí tiên nói: “Đệ tử của đệ tử gọi là Sư
tôn”.

SƯ TƯ
Chỉ cho thầy và trò. Sư là bậc thầy dạy
dỗ đệ tử,Tư là những giáo pháp (tư liệu)
mà thầy truyền trao cho đệ tử, đồng thời
cũng có nghĩa là đệ tử.
Trong Phật giáo, sự quan hệ giữa thầy
và trò rất trọng yếu. Vị thầy trao truyền
mệnh mạch giáo pháp cho đệ tử, gọi làSư
tư tương thừa, Huyết mạch.
Cứ theo kinhThi ca la việt lục phương
lễ thì đệ tử thờ thầy phải đủ 5 việc là:
1. Phải kính khen thầy.
2. Phải ghi nhớ ơn thầy.
3. Phải vâng theo những lời thầy dạy
bảo.
4. Luôn luôn nhớ nghĩ đến thầy.
5. Phải theo sau và tán thán thầy.
Thầy dạy đệ tử cũng có 5 việc là:
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1. Phải dạy cho chóng hiểu biết.
2. Phải dạy giỏi hơn đệ tử của người
khác.
3. Muốn cho đệ tử nhớ biết mãi không
quên.
4. Những điều khó khăn nghi ngờ của
đệ tử đều phải giải nói cho hiểu biết.
5. Muốn cho trí tuệ của đệ tử được hơn
thầy.
Điều Sư tư chi đạo trong Nam hải kí
qui nội pháp truyện quyển 3 (Đại 54, 222
trung) nói: “Phép thờ thầy được truyền dạy
cho nhau ở bên Tây vực là: Đầu đêm, cuối
đêm phải đến chỗ thầy ở. Thầy bảo đệ tử
ngồi yên, sau đó, trong 3 tạng kinh điển
tùy thời dạy trao, hoặc sự, hoặc lí không
để luống qua. Thầy xét giới hạnh của đệ
tử, không được để thiếu trái, biết đệ tử có
phạm lỗi, phải dạy sám hối ngay. Về phần
đệ tử thì có bổn phận xoa bóp thân thể
cho thầy, gấp xếp xiêm áo, lau quét phòng
thầy, xem trùng, lọc nước, các việc lớn
nhỏđều làm thay thầy. Đó là phép kính
thờ thầy”.
Ngoài ra, trong Giáo giới tân học tỉ
khưu hành hộ luật nghi, ngài Đạo tuyên
nêu ra 51 điều về phép thờ thầy để làm
khuôn phép thờ thầy cho hàng tỉ khưu

mới học.
[X. kinh Thiện sinh trong Trường a
hàm Q.11; bài Tựa luật Tứ phần; luận Lục
môn giáo thụ tập định; Tứ phần luật hành
sự sao tư trì kí Q.thượng, phần 3]. (xt.
HuyếtMạch).
SƯ TƯ THẤT TỔ PHƯƠNG TIÊN NGŨ
MÔN
Tác phẩm, 1 quyển, phụ đề là: “Trích
cú trừu tâm lục chi như tả”. Đây là quyển
sách viết tay hình lá bối, tìm thấy ở Đôn
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hoàng, do 1 người Nhật bản là Thốc thị
Hựu tường cất giữ.
Các học giả cho rằng sách này nêu lên
tinh hoa yếu chỉ của bộ Lăng già sư tư kí
và bộ Đốn ngộ chân tông kim cương bát
nhã đạt bỉ ngạn yếu trạch. Ngoài ra, những
văn hiến phát hiện ở Đôn hoàng tương
quan với Đốn ngộ chân tông kim cương
SƯ TƯ
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bát nhã đạt bỉ ngạn yếu trạch và Đại thừa
khai tâm hiển tính đốn ngộ chân tông
luận... đều là những tư liệu thuộc hệ thống
Thiền Bắc tông.
[X. Thiền tư tưởng sử nghiên cứu2].
SƯ TỬ
.....
I. Sư Tử.
Phạm: Siôha.
Pàli:Sìha.
Sư tử là chúa của trăm loài thú, cho
nên trong các kinh, luận nó thường được
dùng để ví dụ cho đức vô úy và tính vĩ đại
của đức Phật. Lại như tòa ngồi củaPhật
gọi là tòaSư tử, Phật nói pháp gọi là Sư tử
hống.
II. Sư Tử (?-259).
Phạm,Pàli:Siôha.
Cũng gọi Sư tử tỉ khưu, Sư tửbồ đề.
VịTổ thứ 24 trong 28 vị Tổ truyền
thừa của hệ phổ Thiền tông Ấn độ.
Ngài là người Trung Ấn độ, xuất thân
từ dòng Bà la môn. Sau khi được Tổ Hạc

lặc na truyền pháp cho, ngài đến nước
Kế tân, giáo hóa các vị Ba lợi ca, Đạt ma
đạt..., đồng thời,
truyền pháp cho
Bà xá tư đa và sai
vị này qua Nam
Thiên trúc giáo
hóa, còn ngài
một mình ở lại
nước Kế tân. Bấy
giờ gặp lúc nhà
vua xứ ấy bách
13960
hại Phật giáo,
ngài bị ác vương
giết chết vào
năm 259.
[X. Phó pháp tạng nhân duyên truyện
Q.6; Cảnh đức truyền đăng lục Q.2; Bảo
lâm truyện Q.5].
SƯ TỬ DU HÍ TAM MUỘI
.................
Phạm:Siôha-vikrìđita-samàdhi.
Một trong 8 loại tam muội.
Như sư tử vờn bắt hươu nai, tự tại đùa
giỡn, đức Phật cũng vàoTam muội này,
xoay chuyển cõi đất, làm cho đại địa rúng
động, thế nên gọi là Sư tử du hí tam muội.
Sư tửmộtmình đứng giữa trăm loài thú
mà không sợ, đức Phật làbậcsư tử trong
loài người, hàng phục các ngoại đạo mà
không khiếp sợ. Ngài nương vào sức Tam
muội này làm cho hết thảy chúng sinh
trong đường ác địa ngục đều được giải
thoát
mà sinh lên cõi trời.
[X. phẩm Tựa kinh Đại phẩm bát nhã
Q.1, 5; luận Đại trí độ Q.8, 47].
SƯ TỬ GIÁC
........
Phạm: Buddhasiôha.
Hán âm: Phật đà tăng ha.
Cao tăng Ấn độ, đệ tử của bồ tát Vô
trước, thông suốt mật hạnh, nổi tiếng ở đời.
Ngài có soạn chú sớ bộ Đại thừa A tì đạt
ma tạp tập luận của bồ tát Vô trước.
Theo điều A du đà quốc trong Đại

đường tây vực kí quyển 5 thì cả 3 ngài Sư
tử giác, Vô trước và Thế thân từng nói
với nhau (Đại 51, 896 hạ): “Chúng ta tu
hành mục đích mong được hầu cận đức
Từ thị (Di lặc), nếu ai xả bỏ thân này
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trước, được toại nguyện xưa, thì nên báo
tin cho nhau biết có được sinh về Đâu
suất hay không?”
Về sau, ngàiSư tử giác tịch trước, nhưng
đã 3 năm màvẫnchưathấy ngài vềbáo
tin. Rồi tiếp theo,bồ tát Thế thân cũng
tịch, nhưng 6 thángđãtrôi qua mà vẫn
không thấytin tức gì. Bấy giờ, các phái
ngoại đạo đều chê cười họ, cho rằng các
ngàiSư tử giác và Thế thân đã trôi lăn
SƯ TỬ GIÁC
Tôn giả Sư Tử
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rong đường ác rồi, cho nên không linh
hiển. Sau, vào lúc đầu đêm,bồ tát Vô trước
đang dạy đệ tử phương phápthiền định,
thì cómộtngườicõi trờitừ hư không đi
xuống, bảo ngài Vô trước: “Từ khi tôi bỏ
thân mệnh được thác sinh từ hoa sen ra
và ở trong chúng của đức Từ thị trên cõi
trời Đổ sử đa, (...) Tôi vừa đi quanhđược1
vòng,liền trở lại đây báo tin cho ngài biết”.
Lại nói thêm: “Khi tôi đi quanh thì thấy
Sư tử giác ở trong số người bên ngoài đang
tham đắm dục lạc, không còn rảnh rỗi để
nhìn nhau, thì làm sao có thể trở về báo
tin?”.
Cứ đó mà suy ra thì biếtngàiSư tử giác
dù học vấn uyên bác nhưng chưa được
hưởng ngôi cao.
[X. Phật tổ lịch đại thông tải Q.4].
SƯ TỬ GIÁP VƯƠNG
Sư tử giáp, Phạm:Siôhahanu.
Pàli:Sìha-hanu.
Vua nước Ca tì la vệ, Ấn độ, ông nội
Thái tử Tất đạt đa.
Vua Sư tử giáp có 4 người con là Tịnh
phạn, Bạch phạn, Hộc phạn và Cam lộ
phạn. Vua Tịnh phạn là con lớn của vua

Sư tử giáp và là thân phụ của Phật Thích
ca mâu ni. Nhưng, theo chương 3 trong
Đảo sử thì vua Sư tử giáp có 5 người con.
[X. kinh Khởi thế Q.10;luậtNgũ phần
Q.15; luận Đại trí độ Q.3; luận Chương
sở tri Q.thượng].
SƯ TỬ HIỀN
Phạm: Haribhadra.
Cao tăng Ấn độ, sống vào giữa thế
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kỉ thứ VIII, xuất thân từ giai cấp Sát đế
lợi.
Sư xuất gia vào đời vua Đức ngõa ba
lạp (Phạm:Devapàla), học rộng cả nội
điển và ngoại điển, đặc biệt tinh thông Bát
nhã. Sư từng theo ngài Duy lô tả nẵng
phạ đa lạp (Phạm:Vairocanabhadra) học
tập pháp sám hối của đức Di lặc. Một hôm,
sư bỗng nằm mộng thấy 1 vị tăng khuyên
sư đến xứ Ca sa lộ ba nạp (Phạm:
Khasarpaịa); sau khi tỉnh dậy, sư nhịn
ăn trong 3 ngày để suy xét về việc trong
giấc mộng. Sau, sư lại mộng thấy mình ở
trong chùa Áo đan tháp phổ lợi (Phạm:
Odantapuri), lúc ấy có vị thần, chỉ hiện
nửa thân phía trên, đứng trong áng mây,
cúi mình lễ bái sư, sư hỏi lí do vì sao lễ
bái, vị thần nói với sư là mình đang lễ bái
đức Di lặc giải nói 8 nghìn bài tụng Bát
nhã (Phạm:Awỉsàhasrikà). Không bao
lâu, sư mộng thấy đức Di lặc, toàn thân
màu vàng ròng, trên đầu có Chi đề(tháp
không có xá lợi), tay kết ấn Thuyết pháp,
sư
đính lễ thưa hỏi: “Trong đa số các sách
chú giải bộ luận Hiện quán trang nghiêm
(Phạm: Abhisamayàlaôkara) do đức Di
lặc trứ tác thì nên lấy bản nào làm tiêu
chuẩn? “ Đức Di lặc liền bảo: “Đợi sau khi
ông đã lãnh hội toàn bộ các sách chú giải
ấy, rồi từ trong đó, ông lại viết ra bộ sách
chú giải khác”. Do nhân duyên này nên
sau khi tỉnh mộng, sư mới ra sức tìm xem
và soạn thuật.
Danh tiếng sư lúc bấy giờ được vua Mã
hi ba lạp (Phạm:Mahìpàla) trọng vọng,
nhà vua triệuthỉnh sư đến đô thành để

chuyên việc trứ tác.
Sư soạn rất nhiều chú sớ, nổi tiếng hơn
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cả thì có các bộ:
- Vimuktasena chú.
-Paĩcaviôzàhasrikà-prajĩà pàramità
chú (chú thích 25.000 bài tụngBát nhã)
-Awỉasàhasrikà-prajĩàpàramitàvyàkhyà,
Abhisamayàlaôkàsàloka
(Hiệnquán trang nghiêm minh chú thích
8 nghìn bài tụng Bát nhã).
- Bhagavad-ratnaguịasaĩcaya-gàthà
SƯ TỬ HIỀN
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nàmapaĩjika (Bạc già phạm công đức bảo
tập tụng nam ngữ thích).
- Vibhakti-karikà (Chuyển thanh
tụng)...
Các tác phẩm trên hiện còn trong Đan
châu nhĩ của Đại tạng kinh Tây tạng.
[X. Pag Sam Jon Zang by Zrì Sarat
Chandra Das; Geschichte des Buddhismus
in Indien by F. A. Schiefner; History of
Buddhism
by Buston, by E. Obermiller].
SƯ TỬ HỐNG
........
Phạm: Siôhanàda.
Tiếng rống (kêu) của sư tử.
Đức Phật dùng âm thanh vô úy để thuyết
pháp như tiếng rống của sư tử. Sư tử là vua
của trăm loài thú, đức Phật cũng là bậc chí
tôn trong loài người, gọi là Nhân trung sư
tử, cho nên tiếng thuyết pháp của Phật
được
ví với tiếng rống của sư tử.
Khi đức Phật thuyết pháp, các Bồ tát
khởi tâm dũng mãnh cầu đạobồ đề, do đó
màngoại đạovà ác masợ hãi; cũng như
khi sư tử cất tiếngkêurống thì những con
sư tử nhỏ cũng tăng thêm uy lực, khiến
trăm thú sợ hãi, nép phục.
Về ngữ nghĩa của nhóm từ “Sư tử hống”
thì Thắng nam bảo quật quyển thượng,
phần đầu, nêu ra 3 ý:

1. Như thuyết tu hành: Lời nói phải
đi đôi với việc tu hành, chứkhông nói
suông, hoặc nói 1 đường làm1nẻo.
2. Vô úy thuyết: Phu nhân Thắng man
tự đứng trước đức Phật, dùng biện tài
tuyên
dương diệu pháp giữa đại chúng mà không
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sợ sệt. Trong đây lại chia làm 2:
a)Không sợ người: Có khả năng hơn
người nên lênpháp tòa hoằngđạo 1 cách
tự tin vững chắc.
b) Làm người sợ: Khiến cho ngoại đạo
kinh thẹn, thiên ma khiếp đảm.
3. Quyết định thuyết: Nương vào lí
tột cùng mà nói pháp cứu cánh, trên hoằng
đại đạo, dưới lợi quần sinh, dẹp tà, hiển
chính.
Ngoài ra,Duy ma cật sở thuyếtkinh
chú quyển 1, Hoa nghiêm kinh thám
huyền kí quyển 18, luận Đại trí độ quyển
25... cũng đều nêu ra nhiều cách giải thích
về từ ngữ Sư tử hống. Trong đó, luận Đại
trí độ quyển 25 có nêu ra sự sai khác giữa
Phật sư tử hống và Sư tử hống. Tức Sư tử
hống hay làm cho các loài thú kinh sợ,
giống như sự đau khổ lúc hấp hốisắp chết,
còn Phật sư tử hốngthìchẳng những không
sợ như sợ chết mà còn làm cho người nghe
sinh tâm vui mừng.
Lại kinh Hoa nghiêm quyển 57 (bản
dịch mới) nêu ra 10 thứ Sư tử hống và kinh
Niết bàn quyển 27 (bản Bắc) cũng nêu ra
11 việc liên quan đến Sư tử hống.
Đời sau thường trích dẫn từ ngữ Sư tử
hống trong kinh điển Phật để hình dung
sự vâng giữ chính nghĩa, bài trừ dị đoan,
giữa đám đông lớn tiếng cổ vũ lòng khảng
khái. Hoặc dùng để ví dụ tiếng hung ác
của người vợ dữ tợn thốt ra khiến người
nghe run sợ; như thơ của Tô đông pha
đời Tống, chế diễu Trần quí thường bị vợ
là Liễu thị hay ghen:
“Hốt văn Hà đông sư tử hống
Trụ trượng lạc thủ tâm mang mang”.
(Bỗng nghe sư tử Hà đông rống.
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Tay run gậy rớt lòng sợ hãi).
[X. kinh Sư tử hống trong Trung a hàm
Q.26; kinh A nâu di trong Trường a hàm
Q.11; kinh Vô lượng thọ Q.thượng;
chương
Nhất thừa kinh Thắng man].
SƯ TỬ HƯƠNG BỒ TÁT
Sư tử hương, Phạm: Siôha-gandha.
Tên của đức Phật A di đà (con trai thứ
7 củavuaVô tránh niệm) khiNgài tu hành
đạo Bồ tát ở đời quá khứ. Vị Bồ tát này và
SƯ TỬ HƯƠNG BỒ TÁT
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S bồtát Quán thế âm đã cùng phát nguyện
dưới tòa đức Bảo tạng Như lai mà được
thụ kí thành Phật.
Kinh Bi hoa quyển 4 (Đại 3, 191 trung)
nói: “Những điềuôngnguyện cầu đã được
thành tựu, từ trên trời, các loại hương vi
diệu đã được rắc xuống và có vô số chúng
sinh cung kính chắp tay phát tâm Vô
thượng chính đẳng chánh giác, bởi thế nên
tên ông là Sư tử hương”.
Kinh trên còn ghi: Bồ tát Sư tử hương
phát 40 điều nguyện, trong đó, ý nghĩa
của điều nguyện thứ 38 gần giống với ý
nghĩacủa các điều nguyện 17 và 18 trong
kinh Vô lượng thọ.
[X. kinh Đại thừa bi phân đà lợi Q.3;
kinh Văn thù sư lợi Phật độnghiêm tịnh
Q.thượng, hạ].
SƯ TỬ NGOẠ PHÁP
Cách nằm của Sư tử.
Đồng nghĩa: Cát tường ngọa, Cát tường
thụy.
Phép nằm của tỉ khưu giống như cách
nằm của sư tử, tức là nằm nghiêng hông
bên phải và 2 chân chồng lên nhau.
Kinh Thị giả trong Trung a hàm quyển
8 (Đại 1, 473 hạ) nói: “A nan! Ông nên
nằm như cách nằm của sư tử. (...) Sư tử là
chúa các loại thú, ban ngày đi kiếm ăn, ăn
rồi vào hang. Lúc sư tử muốn ngủ thì nằm
hông bên phải, chân trước chân sauđều
chồng lên nhau,đuôiduỗi thẳng ra phía
sau”.

[X. Bách trượng qui thằng tụng trong
Thiền uyển thanh qui Q.10].
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SƯ TỬ NHŨ
........
Sữa của Sư tử. Ví dụ tâmbồ đề.
Kinh Đại phương quảng Phật hoa
nghiêm quyển 78 (Đại 10, 432 hạ) nói:
“Ví như người đem các loài sữa của bò,
dê... chứa đầy cả biển lớn, nhưng chỉ cần
nhỏ vào đó 1 giọt sữa sư tử rơi thẳng qua
mà không bị ngăn ngại. Bậc Đại bồ tát
cũng lại như thế, đem sữa tâm bồ đề của
Như lai Sư tử bỏ vào giữa biển lớn sữa
nghiệp phiền não từ vô lượng kiếp thì
sữa nghiệp kia đều tan diệt hết, sữa tâm
bồ đề thẳng suốt qua mà không bị ngăn
ngại”.
SƯ TỬ PHÁP MÔN
Chỉ cho pháp môn của chư Phật Bồ
tát giáo hóa chúng sinh.
Phẩm thứ 11 trong kinh Niết bàn (bản
Bắc) có liệt kê 11 việc liên quanđếnSư tử
hống, rồi phối hợp 11 việc ấy với các pháp
môn của Bồ tát.
Luận Đại trí độ, khi nói về hình tướng
uy thếcủasư tử chúa, cũng lần lượt đem
phối với các công đức của chư Phật. Còn
kinh Bảo vũ quyển 5 thì nêu ra 10 thứ
thiện pháp của Bồ tát, rồi lần lượt đem ra
ví dụ với Sư tử vương.
SƯ TỬ PHẤN TẤN
...........
Sư tử chồm lên nhanh chóng. Khi sư
tửlấy sứcchồm lên thì các căn của nó
đều giãn ra và mở rộng, lông trên mình
đều dựng đứng, uy thế mạnh mẽ nhanh
nhẹn, cất tiếng gầm thét thìcác loài thú
khác đều hoảng sợ và chạy trốn, làm cho
uy thế củanhữngsư tử con cũng tăng
thêm. Bởi vậy, trong các kinh thường dùng
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Sư tử phấn tấn để dụ cho sức uy thần lớn
của Phật.
[X. phẩm Dũngxuất trong kinh Pháp
hoa; phẩm Nhập pháp giới trong kinh Hoa
nghiêm Q.45 (bản dịch cũ); Hoa nghiêm

kinh thám huyền kí Q.18]. (xt. Sư Tử Phấn
Tấn Tam Muội).
SƯ TỬ PHẤN TẤN
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SƯ TỬ PHẤN TẤN TAM MUỘI
.................
Phạm: Siôha-vijfmbhita-samàdhi.
Cũng gọi Sư tử uy tam muội, Sư tử tần
thân tam muội.
Gọi tắt: Phấn tấn tam muội.
Loại thiền định có uy lực lớn, giống
như sức mạnh mẽ, nhanh nhẹn của sư
tử, cho nên gọi là Sư tử phấn tấn tam
muội.
Theo Hoa nghiêm kinh pháp giới thứ
đệ quyển trung thì Tam muội này có thể
chia làm 2 loại:
1. Dứt trừ các hoặc vô tri nhỏ nhiệm.
2. Xuất nhậpTam muội cực kì nhanh
chóng.
Loại Tam muội thứ 2nàylại được chia
làm 2thứ:
a) Nhập thiền phấn tấn tam muội: Xa
lìa các pháp bất thiện của cõi Dục mà vào
Sơ thiền cõi Sắc, có đầy đủ giác và quán,
rồi cứ thế lần lượt tiến vào các Tam muội
như: Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền,
Không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi
tưởng phi phi tưởng xứ và, cuối cùng, vào
Diệt thụ tưởng định.
b) Xuất thiền phấn tấn tam muội: Thứ
tự xuất định của Tam muội này trái lại với
thứ tự của Tam muội nhập định trên, nghĩa
là bắt đầu ra từ định Diệt thụ tưởng, rồi vào
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, lại ra khỏi Phi
tưởng phi phi tưởng xứ mà tiến vào Vô sở
hữu xứ, cứ như thế lần lượt ra và vào đến
Thức xứ, Không xứ, Tứ thiền, Tam thiền,
Nhị thiền, Sơ thiền cho đến Tam muội ra
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khỏi tâm tán loạn.
[X. kinh Tăng nhất a hàm Q.18; kinh
Hoa nghiêm Q.44 (bản dịch cũ); phẩm
Thập định trong kinh Hoa nghiêm Q.40
(bản dịch mới); kinh Niết bàn Q.35 (bản

Nam); Pháp hoa kinh huyền nghĩa Q.4,
phần đầu].
SƯ TỬ QUANG
Phạm: Siôha-razmi.
Tên vị học tăng ở chùa Na lan đà,
Trung Ấn độ vào thời ngài Huyền trang
đến Ấn độ cầu pháp.
Theo Đại từ ân tự Tam tạng pháp sư
truyện quyển 4, lúc ngài Huyền trang ở
chùa Na lan đà vâng lờiLuận sư Giới hiền
giảng về Duy thức. Trước đó, Đại đức Sư
tử quang đã giảng chođại chúng nghe về
Trung luận vàBách luận. Đại đức dựa vào
nghĩa của luận Trung quán để bài xích
học thuyết Du già. Ngài Huyền trang
thương Đại đức Sư tử quang hẹp lượng
nên nhiều lần gạn hỏi, ngài lại trình lên
Luận sư Giớihiềnvàđại chúng 300 bài
tụng Tông luận do ngài soạn. Mọi người
đều khen hay và cùng tuyên hành.
Đại đức Sư tử quang tự cảm thấy hổ
thẹn, bèn đến chùa Đạibồ đề, mời người
bạn đồng học của mình ở Đông Ấn độ là
ngàiChiên đà la tăng ha đến tranh luận
với ngài Huyền trang, mong rửa sạch nỗi
nhục trước. Nhưng, khi ngài Chiên đà la
tăng ha đến chùa Na lan đà, thấy uy nghi
của ngài Huyền trang đâm ra sợ, nên im
lặng không dám hé răng mở miệng, do
đó, tiếng tăm ngài Huyền trang càng lừng
lẫy.
SƯ TỬ THÂN TRUNG TRÙNG
Gọi tắt: Sư trùng.
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Trùng trong thân sư tử trở lại ăn thịt
sư tử; ví dụ hạng tỉ khưu xấu ác vào trong
cửa Phật, trở lại phá hoạiPhậtpháp.
Theo kinh Liên hoa diện quyển thượng
thì con sư tử tuy đã chết, nhưng trăm thú
vẫn sợ uy của nó nên không dám đến ăn
thịt, chỉ có những con trùngởngay trong
thân sư tửtrởlại ăn thịt sư tử mà thôi.
SƯ TỬ THÂN TRUNG TRÙNG
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S Phật pháp cũng thế, ngoại đạo thiên ma
không phá hoại được, chỉ do các tỉ khưu

xấuác ở trong Phật pháp, như những trùng
độc, trở lại phá hoại Phật pháp.
[X. phẩm Chúc lụy trong kinh Nhân
vươngbát nhã ba la mật Q.hạ; Thành duy
thứcluậnthuật kí Q.4, phần đầu].
SƯ TỬ TÒA
........
Phạm:Siôhàsana.
Cũng gọi Sư tử sàng, Nghê tòa.
Vốn chỉ cho tòa ngồi của đức Thích
ca mâu ni. Vì đức Phật là sư tử trong loài
người, nên nơiPhậtngồi (giường, chỗ... )
đều gọi làSư tử tòa.Lại vì Phật ngồi trên
tòa này nói pháp Vô vi sư tử hống, nên
cũng gọi là Sư tử tòa.Về sau, đài tòa của
tượng Phật, Bồ tát trong các chùa viện và
tòa ngồithuyết phápcủa các bậc cao tăng...
đều gọi chung là Sư tử tòa. Tượngbồ tát
Văn thù cỡi Sư tử cũng mang ý nghĩanhư
trên.
[X. kinh Sa môn quả trong Trường a
hàm Q.17; luận Đại trí độ Q.7, 8; Hoa
nghiêm kinh thám huyềnkí Q.3].
SƯ TỬ VƯƠNG
Cũng gọi Sư tử thú vương.
Vua sư tử. Sự thuyết pháp của đức Như
lai có năng lực diệt trừ tất cả hí luận, đối
với hết thảy ngoại đạo tà kiến không hề
sợ sệt,giống như sư tử chúa kêu rống thì
trăm loài thú đều phảinépsợ, vì thế ví dụ
như Sư tử vương.
[X. kinh Nhất a hàm Q.22; kinh Vô
lượng thọ Q.hạ]. (xt. SưTử Hống).
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SƯ TƯỢNG
.....
Thầy thợ. Bậc sư trưởng dạy dỗ đệ tử
thành tựu giới, định, tuệ, như người thợ
giỏi làm thành các đồ hữu dụng, cho nên
ví dụ sư trưởng như người thợ (tượng).
Kinh Đại bảo tíchquyển112 (Đại 11,
638 trung) nói: “Thành tựu được vô lượng
nghiệp phúc đức, thiền định, khéo điều
hòa tâm thường trong trạng thái vắng lặng,
đó là sư tượng”.
Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tì
nại da quyển 40 cũng nói (Đại 23, 845

hạ): “Các ông nên tìm bậc sư tượng tốt
nhất”.
SƯ VŨ
.....
Đồng nghĩa: Pháp lạp, Hạ lạp.
Sư làpháp sư; Vũ chỉ cho mùa mưa,
tức mùa an cư kết hạ.
Đức Phật chế định người xuất gia hàng
năm vào mùa mưa phải kết hạ an cư, vì
thế từ ngữ Sư vũ được sử dụng để tính số
năm xuất gia của hàng tăng lữ.
Huyền ứng âm nghĩa quyển 25 ghi: “Sư
vũ nghĩa là mùa mưa an cư, nói sư được
bao nhiêu tuổi hạ”.
SƯ VŨ
TòaSư Tử
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SỨ GIẢ
Phạm:Ceỉaka,Ceỉì, Dùta, Dùtì.
Hán âm: Chế tra ca, Chế để, Độđa,
Độ để.
Người truyền đạt mệnh lệnh giáo hóa
và lòng từ bi của Phật, Bồ tát cho chúng
sinh.
Trong tiếng Phạm, các chữCeỉì (chế
để),Dùta(độ đa) vàDùtì(độ để) cũng
có thể dịch là Thị giả, Sứ giả, Nữ sứ giả...
Độ đa, Độ để là truyền sứ của Phật và
Bồ tát; Chế tra ca, Chế để nghĩa là nô
bộc, nô tì, là những người gắng sức, siêng
năng hoàn thành bản thệ của Phật và
Bồ tát. Ngoài ra, Độ đa, Chế tra ca là các
sứ giả nam, còn Độ để, Chế để là các sứ
giả nữ.
Trong các viện như: Quán âm, Kim
cương thủ, Văn thù... của Hiện đồ mạn
đồ la Thai tạng giới Mật giáo, phần nhiều
đều có vẽ các loại sứ giả này; trong kinh
Bất không quyên sách cũng thường được
nói đến.
Ngoài ra, tên của các bộ, viện sở thuộc
phần nhiều được đặt trước tên của sứ giả,
như sứ giả của viện Quán âm thì gọi là
Liên hoa sứ giả, Liên hoa bộ sứ giả; sứ giả
của viện Kim cương thủ thì gọi là Kim

cương sứ giả... Còn có khi căn cứ vào
bản thệ của Bản tôn mà vị sứ giả cung
phụng để gọi tên như: Cung phụng sứ
giả, Bảo cúng dường sứ giả, Thiên hương
cúng dường sứ giả... Loại sứ giả này
thường mang hình thiên nữ, hoặc quì 2
gối, hoặc quì 1 gối.
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SỰ
.. Phạm:Artha.
Đối lại: Lí.
Chỉ cho tất cả pháp hữu vi do nhân
duyên sinh, tức muôn ngàn hiện tượng sai
biệt trong vũ trụ.
Luận Bảo tạng của ngài Tăng triệu (Đại
45, 143 hạ) nói: Lí hợp muôn đức, sự thì
nghìn thứ; sự tuy vô cùng, lí chỉ một
đường”.
[X. luận Câu xá Q.25; Hoa nghiêm ngũ
giáo chỉ quán;Ma ha chỉ quán Q.1, phần
đầu]. (xt.SựLí).
SỰ BẤT YẾM TẾ
Tiếng dùng trong Thiền lâm.
Việc không ngán sự nhỏ nhặt. Nghĩa
là đối với mọi sự vật đều phải xem xét thận
trọng,làm việc phải chú tâm tinh tế. Trong
Thiền lâm, nhóm từ trên được dùng để
nhắc nhở người học trong việc tu hành
phải luôn luôn tỉnh táo, không được lơ là,
sơ suất.
Thung dung lục tắc 89 (Đại 48, 385
trung) ghi: “Cỏ um tùm, mông mênh(thẳng
xuốngkhông đáy, bên cạnh không
bờ),trong
cửa ngoài cửa ông tự xem (coi chừng
vướng
chân vấp ngã), giữa rừng gai gốc đặt chân
dễ(trongruộng
hoang
chọn
cỏ),
ngoàirèmtrời
sáng xoay mình khó(đất sạch khước từ
người
mê). Hãy xem(sựbất yếm tế) được bao
nhiêu?”
SỰ CHƯỚNG
Đối lại: Lí chướng.
Chỉ cho các phiền não tham, sân, mạn,
vô minh, kiến, nghi..., những phiền não

này thường khiến cho sinhtửtiếp tục mà
ngăn ngại Niết bàn, nên gọi làSự chướng,
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1 trong 2 chướng.
Kinh Viên giác (Đại 17, 914 trung) nói:
“Hai chướng là gì? Một là Lí chướng,
thường ngăn cản chính kiến; hai là Sự
chướng, hay nối tiếp sinh tử”.
(xt. Nhị Chướng).
SỰ CHƯỚNG
13979
4670
S SỰ CÚNG DƯỜNG
Cũng gọi Sự cúng.
Đối lại: Lí cúng dường.
Tức đặt những vật cúng dường như
hương thoa, tràng hoa... lên đàn, nhờ sức
gia trì của Tam mật mà1 nén hương, 1
vòng hoa được lan tỏa khắp pháp giới để
cúng dường hết thảy chư Phật trong 10
phương 3 đời. Trong đó, hương thoa tượng
trưng cho nghĩa thanh tịnh, rửa sạch
những cáu bẩn hí luận trong tâmbồ đề,
tiêu trừ nhiệt não sinh tử; tràng hoa biểu
thịchủng tử ở trong thai tạng đại bi nở rộ
muôn hạnh. Lại nữa, 1 vòng hoa, 1 đĩa
đèn đều là pháp tính khởi của 6 đại: Đất,
nước, lửa, gió, không, thức, cũng tức là
đều lấy 6 đại làm thể tính.
[X. phẩm Cúng dường trong kinh Tô tất
địa yết la Q.hạ; Đại nhật kinh sớ Q.7, 8].
SỰ DỮ NGUYÊN VI
...........
Sự việc thực tế trái với ý muốn của
mình.
Nói theo thường tình, người đời ai cũng
mongcầu phúc lộc sống lâu, nhưng nhìn
qua lăng kính của triết lí Phật giáo thì vì
thế gian là vô thườngnênsinh lão bệnh
tử hoàn toàn không do con người quyết
định, dù chỉ là mảy may. Ngoài ra, còn có
nỗi khổ như mong cầu không được, thương
yêu mà phải chia lìa, oán ghét mà cứ gặp
gỡ... luônđeo đuổi con người như bóng
theohình; bởi vậy, sự mong muốn càng
sâu nặng, thì sự bất như ý càng chồng chất,
nỗi khổ não càng nhiều.
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SỰ ĐỘ
Giữ gìn 5 giới, thực hiện 10 điều thiện
để độ thoát các nỗi khổ của ác đạo.Bởi vì
5 giới, 10 điều thiện đều thuộc sự tướng
hữu vi, cho nên gọi là Sự; Độ nghĩa là độ
thoát các khổ trong 3 ác đạođịa ngục, súc
sinh và ngã quỉ.
Ma ha chỉ quán quyển 2 phần cuối (Đại
46, 17 trung) nói: “Các cái che lấp là ác,
sự độ là thiện”.
[X. Kim quang minh kinh văn cú kí
Q.3 phần cuối].
SỰ GIÁO
Trong 4 giáo Tạng, Thông, Biệt, Viên
do tông Thiên thai thành lập, để phân biệt
giữa “Sự sai biệt” và “Lí chân đế” nên gọi
Tạng giáo là Sự giáo của giới nội (trong 3
cõi Dục, Sắc, Vô sắc), Thông giáo là Lí
giáo
của giới nội; Biệt giáo là Sự giáo của giới
ngoại (ngoài 3 cõi), Viên giáo là Lí giáo
của
giới ngoại. Trong đó, Sự giáo của giới nội
là
phân tích và giải thích rõ sự tướng sai khác
của các pháp sắc, tâm trong hiện thực; còn
Sự giáo của giới ngoại thì trước hết từ giới
ngoại lại trở về hiện thực; tức đối với các
loại sự tướng của hiện thực, đặt chúng vào
vị trí chân thực tự tại để giải thích hằng sa
vô lượng sự tướng.
(xt. Hóa Pháp Tứ Giáo).
SỰ HỎA NGOẠI ĐẠO
Ngoại đạo thờ lửa, 1 trong các phái
ngoại đạo ở Ấn độ đời xưa. Phái này thờ
cúng các vị thần như Hỏa thiên (Phạm:
Agni, Pàli: Aggi)... vàchấplầm rằng cách
thờ cúng này là nhân sinh lên cõi trờitrong
tương lai. Tín đồ của phái nàygọilà Sự
hỏa loa phát (Pàli:Aggikajaỉila, tóc xoắn
thờ lửa), hoặc Sự hỏabà la môn (Pàli:
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Aggikabràhmaịa). Bởi Sự hỏa ngoại đạo
cho rằng lửa là cái miệng của các trời, vì
thế mới bỏ các vật cúng như thóc gạo,
dầu bơ vàotronglửa để cúng dường các

SỰ GIÁO
13982
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trời. Các trời được ăn rồithìsẽ ban phúc
cho con người.
Vào thời đức Phật còn tại thế, pháp thờ
lửa rất thịnh hành. Sau khi đức Thế tôn
thành đạo, Ngài đến thăm 3 anh em Ca
diếp thuộc phái Sự hỏa Bà la môn bên bờ
sông Ni liên thiền, trước hết, đức Thế tôn
hàng phục con rồng lửa, sau đó, Ngài lại
thị hiện các thứ thần thông, 3 anh em Ca
diếp liền liệng bỏ các dụng cụ thờ lửa
xuống
sông, rồi qui y theo Phật.
Luận Phương tiện tâm (Đại 32, 24
thượng) ghi:
“Sáng sớm kính lễ
Sát sinh cúng tế
Đốt các loại hương
Dâng đủ đèn dầu
Bốn thứ ấy là
Sự hỏa ngoại đạo”.
Ngoài ra, phẩm Thế xuất thế hộ ma
pháp trong kinh Đại nhật quyển 6 có nêu
ra từng tên gọi của các pháp thờ cúng lửa
mà ngoại đạo tu, đều là các pháp thờ lửa
được ghi chép trong kinh điển Phệ đà, đó
tức là “44 hỏa pháp”, nhưng trong kinh
Đại nhật chỉ nêu có 40 pháp. Đó là:
1. Đạiphạm thiên(Tạng:Tshaís-pachenpome).
2. Phaphạ cú (Tạng:Tshaís- pa#ibu).
3. Phạm phạn (Tạng: Tshaís-pa#iZas).
4. Tất đát ra (Tạng:Bha-ra-ta).
5. Phệ thấp bà nại la (Tạng:Bai-zvanarada).
6. Ha phạ nô (Tạng:Ha-ba-na).
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7. Hợp tì phạ ha na (Tạng:Srog-byalen).
8. Pha thuyết tamtịđổ (Tạng:Íosbsruís).
9. A thát mạt noa (Tạng:A-ta-ba-na).
10. Bát thể đa (Tạng:Par ?)
11. Bổ sắc ca lộ đào.
12. Mang lộ đa.

13. Phạ ha mang nang.
14. Mâng bálư.
15. Bát già bồ (Tạng:Pra-ga-la).
16. Pha thể vô (Tạng:Bar-ỉhi-ba).
17. Tuất chi (Tạng:Gtsaí).
18. Sát tì (Tạng:Zad-bi).
19. Mô bà phạ (Tạng:Kuí-byuí).
20. Tố lí da (Tạng:Ĩi-ma).
21. Du giả ca (Tạng:Sbyor-byed).
22. Bạt na dịch ca (Tạng:A-gne-ya).
23. Pha phạ cú (Tạng:Pa-ba-ka).
24. Phạm hỏa (Tạng: Tshaís-pa#ime).
25. Phiến đô (Tạng:Shi-ba).
26. A phược hạninh (Tạng:A-ba-nika).
27. Vi phệ chi (Tạng:Bi-ci-ci).
28. Bà ha sa (Tạng:Sva-ha-sa).
29. Hợp vi thệ da (Tạng:Ha-bi).
30. Nhĩ địa (Tạng:Gter).
31. A mật lật đa (Tạng:Mri-ỉa).
32. Na rô noa (Tạng:Da-ru-na).
33. Ngật lật đán đa (Tạng:Stobs-sbyin).
34. Phẫn nộ (Tạng:Khro-bo).
35. Ca ma nô (Tạng:Fdod-las-skyes).
36. Sứ giả (Tạng:Pho-ía).
37. Xã sá lộ (Tạng:Dsa-tha-ra).
38. Bạc xoa (Tạng:Za-za).
39. Phược noa bà mục khư (Tạng:
Rgod-ma#i-kha).
40. Du càn đa (Tạng:Fjig-pa).
Ngoài ra, pháp Hộ ma của Mật giáo
hiển nhiên là đã thực hành theo Sự hỏa
của ngoại đạo, nhưng pháp Hộ ma xuất
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thế gian trong Mật giáo lấy nội quán làm
cơ sởcủaHộ ma, điều nàythìSự hỏa ngoại
đạo không thể sánh được.
[X. kinh Tần tì sa la vương nghinh Phật
trong Trung a hàm Q.11; kinh Trường a
hàm Q.19; kinh Đại bát niết bàn Q.16 (bản
Bắc); Đại nhật kinh sớ Q.8; Bách luận sớ
Q.trung]. (xt. Thập Nhị Hỏa).
SỰ HỎA NGOẠI ĐẠO
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S SỰ HỘ MA
........
Cũng gọi Ngoại hộ ma.

Một trong các pháp tu hành của Mật
giáo. Tức chọn đất lập đàn, đốt các vật
cúng như nhũ mộc, ngũ cốc... để làm cho
3 nghiệp của hành giả thanh tịnh, thành
tựu cácphápTức tai, Tăng ích.
Pháp tu này là việc được thực hành ở
ngoài tâm, vì thế cũng gọi Ngoại hộ ma.
Ngược lại, nếu hành giả vận dụng lửa trí
của sự quán tưởng để đốt sạch các nghiệp
phiền não thì gọi là Nội hộ ma.
(xt. Ngoại Hộ Ma, Hộ Ma).
SỰ LUẬN
Đối lại: Lí luận.
Luận thuyết bàn rõ về các sự tướng sai
biệt trong vũ trụ, tức làVũ trụ luận tìm
hiểu xem vạn pháp trong vũ trụ sinh khởi
như thế nàovà các hiện tượng sai biệt
hiển hiện như thế nào.
Trong giáo lí Phật giáo, đối với 2 nghĩa
Sự và Lí, cũng như sự sinh khởi của vạn
pháp, thì các tông phái đều có luận thuyết
khác nhau.
1. Tông Câu xá: Dùng nghiệp lực để
thuyết minh sự sinh khởi của vạn pháp
trong vũ trụ (Nghiệp cảm duyên khởi); rồi
trong vạn pháp thì lấy các hiện tượng hư
vọng làm Sự và lấy Tứđếkhổ, tập, diệt,
đạo làm Lí.
2. Tông Duy thức: Chủ trương chủng
tử của tất cả các pháp đều hàm chứa trong
thức A lại da thứ 8 của con người, đã biến
hiện ra muôn tượng sum la, đây chính là
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chủ trương “Tam giới duy tâm, vạn pháp
duy thức” (A lại da duyên khởi); rồi trong
vạn pháp thì cái nương vào duyên khác
mà sinh khởi làSự, cònchân như vốn tự
viên thành như thực là Lí.
3. Luận Đại thừa khởi tín: Chủ trương
bản thể (chân như) của tâm siêu việt hiện
tượng là nguyên nhânthứ nhất của muôn
pháp trong vũ trụ (Chân như duyên khởi);
vì chân như là cái chẳng sinh chẳng diệt
và tuyệt đối bình đẳngnênnói Sự tức Lí,
Lí tức Sự, chỉ do nhiễm tịnh mê ngộ khác
nhau mà có thuyết Tâm chân như môn
và Tâm sinh diệt môn, tuy nhiên, 2 môn

này chẳng phải một, chẳng phải khác,
không cóthểtính riêng.
4. Tông Hoa nghiêm: Chủ trương từ
thực thể củachân như khai phát ra vạn
pháp trong vũ trụ,lại từ chân như bình
đẳng mà biến hiện ra muôn ngàn hiện
tượng sai biệt (Pháp giới duyên khởi),
trong
đó, các pháp duyên khởi sai biệt là Sự,lí
tính chân như bình đẳng là Lí. Nhưng,
Duyên khởi quan của tông Hoa nghiêm
có 2 điểm đặc biệt khác với thuyết Duyên
khởi của các tông khác là:
a) Mỗi một pháp của các pháp trong
pháp giới đều là thực thể, mà thực thể của
muôn tượng cũng đều là hiện tượng, 1 tức
hết thảy, hết thảy tức 1, nêu 1 vật thì gồm
thu tất cả vật, 1 hạt bụi là chủthìcác pháp
là bạn, tương tức tương nhập, giao thoa,
dung hợp tự tại, làm chủ, bạn lẫn nhau,
nhân duyên, sự sự vô ngại, trùng trùng vô
tận.
b) Duyên khởi trong giáo nghĩa Hoa
nghiêmđặc biệtgọilà pháp môn “Tính
khởi”, nghĩa là sự sinh khởi của các pháp
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là duyên khởi từ pháp tính, không nương
vào duyên khác, chẳng phải như nhân
duyên hoặc nghiệp của Câu xá,Sự tướng
sai biệt thức của Duy thức, Chân như vô
minh duyên sinh luận của luận Khởi tín,
mà chính là học thuyết Tính khởi, tức là
muôn pháp từ “thể tính hiện khởi”,chứ
khôngcần chờ đợi các nhân duyên khởi,
toàn thể tức dụng, pháp tính của chân như
1 khi khởi động thì liền hiện ngay tác
dụng,
SỰ LUẬN
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biến thành các pháp mê và ngộ, tình và
phi tình... trùm khắp 10 phương, xuyên
suốt 3 đời.
5. Mật giáo: Chủ trương Tì lô giá na
(Đại nhật Như lai) là nguồn gốc của vũ
trụ, thực thể của vạn hữu, mà thể của Tì

lô giá na thì tức là 6 đại: Đất, nước, lửa,
gió, không, thức; 6 đại tức là thân Phật,
thân Phật tức là 6 đại (Lục đại duyên
khởi); đồng thời cho rằng trong vũ trụ
vạn hữu do 6 đại tùy duyên khởi động
mà thành thì pháp hữu vi do nhân duyên
sinh là Sự, còn pháp vô vi không sinh
không diệt là Lí.
(xt. Sự Lý).
SỰ LÝ
.....
Cũng gọiLýsự.
Sự là sự tướng, sự pháp; Lýlàchân lí,
lí tính. Trong Phật giáo, ý nghĩa tương đối
giữa Sự và Lýcó 2:
1. Sự tướng mà phàm phu thấy được
do mê tình, gọi là Sự;Chân lí mà bậc
Thánh thấu suốt nhờ trí kiến, gọi là Lí.
Chân lí ở đây tùy theo lập trường của các
tông phái mà có khác, hoặc chỉcholí Tứ
đế, hoặc chỉ cho lí Chân không, hoặc chỉ
cholíTrung đạo.
2. Sự pháp sai biệt của các hiện tượng,
gọi là Sự; bản thể bình đẳng vô sai biệt
của các hiện tượng, gọi là Lí. Về mối quan
hệ giữa Sự của hiện tượng và Lí của bản
thể, các tông phái lập thuyết có khác
nhau:
1. Theo luận Câu xá quyển 25: Bốn
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đế khổ, tập, diệt, đạo, là Lí, hiện tượng hư
vọng là Sự. “Kiến hoặc” do mê lí mà sinh
khởi nên phải y theo vô sự mà tu, “Tư
hoặc” thì do mê các hiện tượng thô tạp
mà khởi nên phải y theo hữu sự mà tu.
Cùng luận đã dẫn quyển 6, gọi Vô vi pháp
là Vô sự, gọi Hữuvi pháp là Hữu sự; đồng
thời, chia Sự tướng làm 5 loại: Tự tính, Sở
duyên, Hệ phược, Sở nhân, Sở nhiếp.
2. Theo tông Duy thức: Sự làcác sự
pháp nương vào cái khác mà sinh khởi,
còn Lí là chân như vốn tự viên thành
như thực; giữa Sự và Lí có mối quan hệ
bất tức bất li. Sự khác nhau giữa Sự và Lí
chẳng qua là do hữu vi và vô vi bất đồng,
cho nên nói Sự lí bất tức(không phải 1
thể);

còn lí chân như thì tự thể của nó tuy lặng
lẽchẳng động, nhưng lại có thể liên tục
phát sinh các hiện tượng và thực thể làm
chỗ nương tựa cho các sự pháp, nên nói
Sự lí bất li (ngoài pháp này không có pháp
nào khác).
3. Theo luận Đại thừa khởi tín: Chân
như (Lí) tùy duyên mà triển khai ra hiện
tượng vạn pháp (Sự), do đó mà Sự tức Lí,
Lí tức Sự.
4. Theo tông Hoa nghiêm: Các pháp
duyên khởi sai biệt là Sự, lí tính chân như
bình đẳng là Lí, Lí và Sự dung hợp nhau
không ngăn ngại; là “Lí sự vô ngạipháp
giới” trong 4 Pháp giới; là “Lí sự vô ngại
quán” trong 3 lớp Quán môn.
5. Theo tông Thiên thai: Sự và Lí
tương đương với Bản môn và Tích môn
của kinh Pháp hoa, Sự của tục đế thuộc
Tích môn; Lí của chân đế thuộc Bản
môn. Nếu phối hợp với 4 giáo hóa pháp,
thì Tạng giáo là giới nội Sự giáo, Thông
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giáo là giới nội Lí giáo, Biệt giáo là giới
ngoại Sự giáo, Viên giáo là giới ngoại Lí
giáo. Ngoài ra, y cứ vào sự khác nhau
giữa Sự và Lí này, tông Thiên thai còn
chia “Quán” làm Sự quán và Lí quán, chia
“Hoặc” làm Mê sự hoặc và Mê lí hoặc,
chia Sám hối làm Sự sám và Lí sám. Lại
nữa, theo nghĩa Tính cụ của tông Thiên
thai thì ba nghìn các pháp trong 10 giới
đều là tính cụ, chứ không phải nương
vào nhân duyên mà sinh, vì thế cũng là
pháp chân như thường trụ.
SỰ LÝ
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. Theo thuyết của Mật giáo: Các
pháp hữu vi do nhân duyên sinh là Sự,
pháp vô vi bất sinh bất diệt là Lí. Lí là giữ
lấy, nghĩa là tất cả sự tướng hữu vi, mỗi
mỗi đều giữ lấy thể của nó, tức là Lí; thể
của nó là 6 đại: Đất, nước, lửa, gió, không,
thức, gọi là Lục đại pháp giới.
Nói tóm lại, Sự chỉ cho thế giới mê lầm;

Lí chỉ cho thế giới giác ngộ. Trong sự phát
triển của các loại tư tưởng giáo lí từ xưa
đến nay, nếu xem trọng Lí hơn, thì tư
tưởng
“tương tức” của sự lí thịnh hơn; còn nếu
từ việc thực hiện đầy đủ chân lí mà đặc
biệt coi trọng hiện thực, thì địa vị của Sự
càng quan trọng hơn, “ngay nơi Sự là
chân”, “một niệm ba nghìn” là những dụng
ngữ nói rõ loại hiện tượng này.
[X. Hoa nghiêm ngũ giáo chỉ quán; luận
Bảo tạng; Ma ha chỉ quán Q.2, phần đầu;
Đại thừa huyền luận Q.4; Đại thừa pháp
uyển nghĩa lâm chương Q.1, phần cuối;
Hoa nghiêm pháp giới quán môn; Vạn
thiện đồng qui tập Q.3; Tô tất địa kinh sớ
Q.1; Bách pháp vấn đáp sao Q.4]. (xt. Sự
Luận).
SỰ LÝBẤT NHỊ
...........
Pháp hữu vi donhânduyên sinh là Sự,
pháp vô vi không sinh không diệt là Lí.
Sựtuytheo duyên mà sinh, nhưnglí không
sinh không diệt lúc nào cũng ở trong Sự;
Lí tuy là chân như lặng lẽ bất động, tịch
tĩnh vô vi, nhưng nếu không nhờ cóSự
do nhân duyên sinh thì Lí không thể hiển
bày được. Do đó, tứcsự tứclí, tức lí tức sự,
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gọi là Sự lí bất nhị. VìSự và Lí tuy vốn
hoàn toàn khác nhau, vảlại có tính đối
đãi, nhưng ngoài Sự ra thì không có Lí và,
ngược lại, ngoài Lí, cũng không có Sự, cho
nên Sự và Lí tự nhiên không thể tồn tại 1
cách độc lập được. Nếu nói theo tính thực
tiễn thì Sự lí bất nhị cũng có thể gọi là Sự
lí vô ngại. Các dụng ngữ như “Lí sự bất
nhị”, “Lí sự mẫn nhiên” là biểuthịlí và sự
bình đẳng không sai biệt, đều đồng nghĩa
với Sự lí bất nhị.
[X. Hoa nghiêm pháp giới huyền kính
Q.thượng].
SỰ LÝ SONG TU
Cũng gọi Sự lí song hành.
Tu cảsự và lí. Tức tu sự và quán lí đều
quan trọng như nhau.
Thông thường, nếu siêng năng tinh tiến

thực hành các tác pháp về sự thì thường
dễ xem nhẹ lí quán chứng ngộ, còn nếu
coi trọng lí quán chứng ngộ thì lại dễ xem
thường hành sự tác pháp. Chẳng hạn nói
về việc niệm Phật thì xưng danh niệm Phật
là sự hành, quán tưởng danh hiệu Phật là
lí hành, tức phải trong miệng thì xưng
niệm, trong tâm thì quán tưởng, đồng thời
vận dụng cả 2 mới là hành pháp niệm
Phật sự lí song tu.
[X. Ma ha chỉ quán Q.7, phần cuối].
SỰ LÝTAM THIÊN
...........
Cũng gọi Lưỡng trùng tam thiên,
Lưỡng chủng tam thiên, Lýcụ tam thiên
sự dụng tam thiên, Lýtạo tam thiên biến
tạo tam thiên, Lýtạo tam thiên sự tạo tam
thiên, Tính cụ tam thiên tu cụ tam thiên.
Tông Thiên thai đem Lí cụ tam thiên
và Sự tạo tam thiên hợp chung lại gọi là
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Sự lýtam thiên.
Cứ theo Thập bất nhị môn chỉ yếu sao
quyển thượng của ngài Tứ minh Tri lễ
soạn, thìLí chỉ cho lí tính thực tướng, Cụ
nghĩa là xưa nay vốn sẵn đủ. Lí cụ tam
thiênnghĩalà vạn hữu xưa nay vốn mỗi
mỗi đầy đủ 3 nghìn các pháp, chứ chẳng
phải do ngườitrờiquỉ súc tạo ra. Sự chỉ
cho sự tướng sumla sai biệt;Tạo đồng
SỰ LÝ TAM THIÊN
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nghĩavới Cụ. Sự tạo tam thiên nghĩa là 3
nghìn các pháp do tâm tùy theo các duyên
nhiễm tịnh mà biến hóa sinh khởi, mỗi
mỗi pháp đều hiển hiện rõ ràng và có các
tướngtrạng sum la sai biệt.
Ngoài ra, “Sự lí tam thiên” là do phương
tiện phối hợp đối chiếu danh mục, đối lại
vớiLícụ tam thiên mà lập danh tướngSự
tạo tam thiên, hợp cả 2 lại tức là Sự lí tam
thiên,chứkhông phải nói tất cả 6 nghìn
pháp, đó là vì lí thể không sai khác, sự lí
chẳng phải 2, cho nên chỉ có 1 Tam thiên
duy nhất. Lại nữa, trong 4 giáo Tạng,

Thông, Biệt, Viên do tông Thiên thai lập
ra, nếu nói theo quan điểm của Biệt giáo
thì các pháp sự, lí rõ ràng có khác, nhưng
nói theo quan điểm của Nhất thừa Viên
giáo thì 7 đại: Đất, nước, lửa, gió, không,
kiến,thứccho đếncác pháptrong Thập
giới tam thiên, đương thể của mỗi mỗi
pháp chính là lí tính thực tướng. Bởi thế,
các pháp tuy muôn tượng sum la nhưng
lại dung nhiếp lẫn nhau, 1 tức tất cả, tất
cả tức 1, cho nên tông Thiên thai đồng
thời có thuyết “Tam thiên viên cụ” và
“Tam
đế viên dung”, cả 2 đều tồn tại 1 cách vô
ngại, đây là chỗ tột cùng trong giáo nghĩa
tông Thiên thai.
[X. Chỉ quán phụ hành truyền hoằng
quyết Q.5, phần 3]. (xt. Sự LýBất Nhị).
SỰ MẬT LÝMẬT
...........
Cũng gọi Sự lí câu mật.
Sự và Lýđều kín đáo.
Sự mật chỉ cho sự tướng tam mật thân
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khẩu ý của Như lai; Lý mật chỉ cho sự nói
rõ lí thực tướng bất nhị. Thai mật (Mật
giáo do tông Thiên thai của Nhật bản
truyền) của Nhật bản cho rằng vì các giáo
pháp Đại thừa như Hoa nghiêm, Pháp
hoa... có bao hàm các lí bí mật do đức
Như lai nói như thế tục, thắng nghĩa, viên
SỰ QUÁN LÝ QUÁN
dung bất nhị... cho nên cũng có thể gọi là
Mật giáo; tuy nhiên, trong đó chỉ nói lí
viên dung bất nhị, vì thế chỉ có thể gọi là
Lí bí mật giáo. Còn các kinh điển căn bản
của Mật giáo như kinh Đại nhật, kinh Tô
tất địa, kinh Kim cương đính... thì không
những chỉ tuyên thuyết về lí mật, mà còn
nói rõ về pháp tam mật thân khẩu ý, giải
bày hết lí nghĩa bí mật của Như lai, cho
nên gọi là Sự lí câu mật giáo.
[X. Tô tất địa yết la kinh lược sớ Q.1;
Chân tông giáo thời vấn đáp Q.3].
SỰ PHÁP GIỚI
........
Đối lại: Lýpháp giới.

Chỉ cho thế giới hiện tượng nghìn
muôn sai khác trong vũ trụ, là pháp giới
thứ nhất trong 4 pháp giới do tôngHoa
nghiêmthành lập.
Tức các loại sự vật trong vũ trụ, mỗi
loại đều có sự khu biệt và giới hạn, như
các pháp sắc, tâm của chúng sinh, mỗi mỗi
sai khác, đều có giới hạn riêng.
(xt. Tứ Pháp Giới).
SỰ QUÁN LÝQUÁN
...........
Cũng gọi Sự lýnhị quán.
Chỉ cho 2 pháp quán Sự và Lí.
Sự quán là quán chiếu những sự vật
sai biệtđến sum la; Lí quán là quán chiếu
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lí vô sinh bình đẳng. Đối với Sự quán và
Lí quán, 2 phái Sơn gia, Sơn ngoại thuộc
tông Thiên thai đều có quan điểm khác
nhau. Các học giả phái Sơn gia cho rằng
sở dĩ có chỗ khác nhau giữa Sự quán và Lí
quán là do phương pháp quán chiếu bất
đồng, còn cảnh sở quán thì không sai khác
mà chỉlà 1 niệm mê sự.
Trong tông Thiên thai, thuyết Sự quán,
Lí quán này bắt đầu từ ngài Kinh khê Trạm
nhiên, trong Chỉ quán nghĩa lệ 2 quyển
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o ngài soạn có dẫn dụng Duy thức quán
và Thực tướng quán nói trong kinh Chiêm
sát quyển hạ để ấn chứng cho Sự quán và
Lí quán. Vì Duy thức quán tức là Sự quán
gồm đủ 3 tính, dùng sự suy xét tứ cú để
đạt đến lí thực tướng; còn Thực tướng
quán tức là Lí quán để đạt đến Thực tướng;
bởi vậy, nói theo Duy thức quán và Thực
tướng quán thì cũng không được dùng
cảnh sở quán để phân tích Sự sai biệt và
Lí bình đẳng.
Ngoài ra, trong Chỉ quán nghĩa lệ tùy
thích quyển 4,ngài Nguyên xửtheoýngài
Tứ minh Tri lễ, chỉ trích thuyết của các
học giả phái Sơn ngoại cho rằng quán
chiếu nội tâmlà lí quán, quán chiếu ngoại
sắc là sự quán. Trong sách đã dẫn ở trên

còn bàn rõ về sự quan hệ giữa 4 loại Tam
muội vàSự quánlí quán.
[X. Trung luận sớ Q.7; Thập bất nhị
môn chỉ yếu sao Q.thượng]. (xt. Quán
Pháp).
SỰSÁM
.....
Cũng gọi Sự sám hối,Tùy sự phân biệt
sám hối.
Đối lại: Lí sám.
Chỉ cho tác pháp sám hối theo sự tướng.
Phàm các hành vi như lễ bái chiêm
ngưỡng của thân, xưng niệm tán tụng của
miệng, quán tưởng thánh dung của ý, dùng
3 nghiệp ân cần thiết tha cầu xin sám hối
các tội nghiệp đã tạo trong quá khứ, hiện
tại, đều gọi là Sự sám. Còn quán xét lí
thực tướng để diệt trừ tội lỗi thì gọi là Lí
sám. Thông thường, nói sám hối phần
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nhiều là chỉ cho Sự sám.
[X. Ma ha chỉ quán Q.2, phần đầu]. (xt.
Sám Hối).
SỰ SƯ PHÁP
........
Phép thờ thầy.
Trong Giáo giới tân học tỉ khưu hành
hộ luật nghi, Luật sư Đạo tuyên có nêu
ra 51 pháp Sự sư, như ở trước mặt thầy
không được để người khác lễ bái mình,
thấy khăn áo của thầy dơ bẩn phải thưa
để thầy biết, sau đó mang đi giặt sạch sẽ;
nếu theo thầy ra đi không được cười nói
ồn ào; không được dẫm đạp lên bóng của
thầy, phải đi cách thầy hơn 7 thước;
không được gièm chê hoặc nịnh nọt
người khác trước mặt thầy; nều thầy
muốn đi xa phải chuẩn bị đầy đủ các vật
cần dùng cho thầy.
SỰ SƯ PHÁP NGŨ THẬP TỤNG
.................
Tác phẩm, 1 quyển, dobồ tát Mã minh
biên tập, ngài Nhật xứng dịch vào đời
Tống,
được thu vào Đại chính tạng tập 32.
Toàn quyển gồm 50 bài tụng, nói về
việc 2 chúng xuất gia và tại gia đều phải

kính trọng Quán đính sư A xà lê, nhờ đó
mà được các công đức lợiích. Trái lại, nếu
khinh nhờn, phỉ báng thìsẽchịu các thứ
khổbáotai ách. Trong sách cũng nói rõ
các lễ pháp và việc hầu hạ... mà người đệ
tử nên phụng hành đối với bậc tôn sư của
mình.
Ngoài ra, những danh tướng nghi quĩ,
quán đính, chân ngôn, hộ ma... xuất hiện
trong sách này hiển nhiên là những dụng
ngữ của Mật giáo, bởi vậy, tác giả có đích
xác làbồ tát Mã minh hay không thìcòn
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phảichờ sự nghiên cứu khảo chứng.
SỰ SƯ PHÁP NGŨ THẬP TỤNG THÍCH
....................
Tác phẩm, do Tổ khai sáng phái Hoàng
giáo thuộc Lạt ma giáo Tây tạng là ngài
Tông khách ba soạn ở chùa Nhiệt chấn
vào năm Kiến văn thứ 4 (1402) đời Huệ
đế nhàMinh.
Nội dung sách này nói rõ về thái độ
SỰ SƯ PHÁP NGŨ THẬP TỤNG THÍCH
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và những phép tắc mà người học tăng
nên tuân giữ đối với bậc thầy khuôn mẫu
của mình. Cứ theo bản dịch Tây tạng thì
văn dụng gốc (nguyên tác) do ngài Bạt tì
thiên biên tập, nhưng theo bản Hán dịch
thì do bồ tát Mã minh biên tập. Trước
ngài Tông khách ba không có văn chú
thích, chỉ do thầy truyền miệng cho trò,
lâu ngày dần dần nảy sinh tranh luận.
Ngài Tông khách ba trích dẫn các kinh
luận để giải thích rộng về ý nghĩa của
những bài tụng gốc. Đây là 1 trong các
tác phẩm quan trọng của ngài Tông khách
ba.
SỰ SỰ VÔ NGẠI
...........
Hết thảy sự sự vật trong thế giới hiện
tượng đều liên quan rất mật thiết và giao
thoa dung hợp mà không hề ngăn ngại
lẫn nhau. Đây là dụng ngữ của tông Hoa
nghiêm hiển bày diệu nghĩa Nhất đa tương

tức, Đại tiểu tương dung, Hiện tượng tức
bản thể...
(xt. Tam Trùng Quán Môn).
SỰ SỰ VÔ NGẠI PHÁP GIỚI
.................
Pháp giới thứ 4 trong 4 giới do tông
Hoa nghiêm thành lập.
Nghĩa là thể dụng của các pháp tuy
duyên khởi khác nhau, mỗi pháp giữ gìn
tự tính của nó, nhưng sự sự trông nhau,
nhiều duyên ứng hợp nhau mà thành môt
duyên, một duyên cũng ứng hợp cùng khắp
thành nhiều duyên, lực dụng giao thoa,
nương nhau tồn tại, vô ngại tự tại, trùng
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trùng vôtận.
(xt. Tứ Pháp Giới).
SỰ SỰ VÔ NGẠI QUÁN
..............
Cũng gọi Sự sự vô ngại pháp giới quán.
Pháp giới quán thứ 4 trong 4 pháp giới
quán do tông Hoa nghiêm thành lập.
Nghĩa là quán xét hết thảy sự vật trong
thế giới hiện tượng đều giao thoa dung hợp
với nhau mà không bị ngăn ngại.
Pháp giới quán này cũng nói rõ sự thể
nhận và chứng đắc chân lí tuyệt đối 1 cách
trực tiếp ngay trong thế giới hiện tượng
muôn nghìn sai khác.
(xt. Thập Huyền Môn, Tam Trùng
Quán Môn, Tứ Pháp Giới).
SỰ TẠO
.....
Đối lại: Lí cụ.
Giáo nghĩa của tông Thiên thai. Tông
này cho rằng chân lí (lí thể pháp tính)
tròn đủ 3 nghìn các pháp, 3 nghìn các
pháp này do các duyên nhiễm, tịnh... mà
hiển hiện các tướng trạng sai biệt, gọi là
Sự tạo.
(xt. Nhất Niệm Tam Thiên, Lí Cụ Sự
Tạo).
SỰ TƯỚNG
Đối với tác pháp tu hành Tam mật,
Mật tông gọi là Sự tướng. Tức là tu hành
các pháp như: Chọn đất, làm đàn, hộ
ma, quán đính, kết ấn, tụng chú... Đây là

nhân duyên sự tướng mà trong đó giáo lí
Chân ngôn được kí thác. Lại vì mục đích
của sự tu hành có khác nhau nên có thể
chia làm 4 loại pháp, 5 loại pháp, 6 loại
pháp... Bốn loại pháp là: Tức tai, Tăng
ích, Hàng phục và Kính ái, nếu thêm
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pháp Câu triệu thì thành 5 loại pháp, lại
thêm pháp Diên mệnh nữa thì thành 6
loại pháp.
Sự tướng chủ yếu có: Thập bát đạo,
Kim cương giới, Thai tạng giới, Hộ ma
hành pháp, Quán đính... đều nương vào
giáo lí và tương quan mật thiết với giáo
SỰ TƯỚNG
14003
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S tướng. Chẳng hạn như kết các loại thủ
ấn, đều có bao hàm nghĩa lí bên trong,
bởi thế, có thể nói, sự tu pháp trong Mật
giáo là thông qua sự tướng để thực hành
giáo lí.
[X. phẩm Trụ tâm trong kinh Đại nhật
Q.1; Đại nhật kinh sớ Q.7, 8].
SỰ TƯỚNG CÁCH LỊCH
Tất cả sự vật tồn tại trong thế giới hiện
tượng đều sai khác nhau, không dung hợp
lẫn nhau, gọi là Sự tướng cách lịch. Thế
giới hiện tượng là từ trong thế giớibản thể
hiển hiện ra, cho nên nếu khi nhiếp thế
giới hiện tượng về bản thể thì mỗi mỗi sự
tướng không có sai khác. Nhưng nếu chỉ
nói riêng về thế giới hiện tượng thì thấy
các sự tướng đều sai khác, không dung
hợp lẫn nhau.
Trong giáo phán về 4 giáo Tạng,
Thông, Biệt, Viên của tông Thiên thai
thì thuyết Sự tướng cách lịch này là giáo
lí của Biệt giáo, còn thuyết Hiện tượng
giao dung trong bản thể là giáo lí của Viên
giáo.
[X. Hoa nghiêm kinh thám huyền kí
Q.1; Duy ma nghĩa kí Q.1, phần cuối].
SƯƠNG VÊ
.....
Gọi đủ: Giáp môn sương vệ.
Cũng gọi Sương khúc.

Chỉ cho chỗ thần hộ vệ ở, canh giữ 2
bên cửa thông trong Mạn đồ la Mật giáo.
Đại nhật kinh nghĩa thích diễn mật sao
quyển 6 giải thích Giáp môn sương vệ như
sau: Giáp là giữ gìn; Sương là chỗ quanh 2
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bên đông tây của cửa; Vệ là hộ vệ. Tức là
đặt chỗ hộ vệ 2 bên cửa để phòng ngừa
việc ma tà. Ngoài ra, 4 phíacủa 3 lớp mạn
đồ la đều có đặt cửa, nhưng chỉ mở 1 cửa
phía tây, các cửa còn lại thì dùng dâykim
cương giăng ngang. Sương vệ phía nam
của cửa thông đặt Ưu batốnna giữ cửa,
phía bắc đặt Tốn na giữ cửa, phía nam của
viện thứ 2 đặt Long vương Nan đà, phía
bắc đặt Long vương Bạt nan đà, phía nam
và phía bắc của viện gần giữa đặt 2 vị thần
giữ cửa hướng vào nhau (Bất khả việt và
Tương hướng).
Mạn đồ la do A xà lê Thiện vô úy truyền
chỉ đặt 1 cửa ở phương tây, các phương
khác không đặt. Sương vệ ở 2 bên cửa
thông làm thành hình chữ “đột” (.. )
hoặc hình chữ “á” (.. ), mỗi góc đặt cọc
kim cương. Tức là lấy 1 phương của
Sương
vệ mà nói là hình (.. ), đặt 6 cọc, 2 phương
hợp lại thì là hình (.. ), cộng chung là
12 cọc.
Trong Đại nhật kinh sớ quyển 6 có
nói rộng về phân lượng của số cọc, cửa và
sương vệ. Diễn mật sao căn cứ vào đây mà
vẽ vị trí của 3 lớp mạn đồ la giáp môn
(như hình vẽ), khuyên tròn trong hình vẽ
biểu thị vị trí của những cọc kim cương.
Trong Mạn đồ la Thai tạng giới hiện nay,
trừ phương đông của viện Ngoại kim
cương
bộ, 3 phươngtây, nam,bắc, mỗi nơi đặt 1
cửa, mỗi cửa đặt Sương vệ canh giữ; viện
Thích ca vàviệnVăn thù ở phương đông,
mỗi viện đặt 1 cửa, ở chính giữa đặt vị
Chủ tôn, nhưng chỉ vẽ Điểu cư môn
SƯƠNG VÊ
Sương Vệ
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(Phạm: Toraịa) để tượng trưng cho cửa
chứ không làm Sương vệ.
[X. Đại nhật kinh sớ diễn áo sao Q.18;
Mạn đồ la chi nghiên cứu (Mai vĩ Tường
vân)].
SỬ
Gọi đủ: Chính Sử.
Tên khác của phiền não. Vì phiền não
xui khiến con người rong ruổi trong thế
giới mê vọng, cho nên gọi phiền não là
Sử (sai khiến). Sử đồng nghĩa với Tùy
miên. Trong 10 Tùy miên, có 5 Kiến
thuộc về tính thấy là: Hữu thân kiến, Biên
chấp kiến, Tà kiến, Kiến thủ kiến, Giới
cấm thủ kiến. Tính chất suy cầu đạo lí
của 5 kiến này rất linh lợi nên gọi là Ngũ
lợi sử. Còn tính chất của tham, sân, si,
mạn, nghi thì chậm lụt và khó điều phục,
nên gọi là Ngũ độn sử.
(xt. Ngũ Lợi Sử, Ngũ Độn Sử, Chính
Sử, Tùy Miên).
SỬ CHÚ PHÁP KINH
Kinh, 1 quyển, do ngài Bồ đề lưu chi
dịch vào đời Đường, được thu vào Đại
chính tạng tập 21.
Nội dung kinh nói về nghi quĩ của
Hoanhỉ thiên Tì na dạ ca, bao gồm Nhất
tự chú, Tượng pháp cúng dường pháp,Kệ
tụng, Xử thế đà la ni...
Ngài Bồ đề lưuchí còn dịch kinh Đại
sử chú pháp,là quảng bản của kinh này,
nội dung phần lớn giống nhau, chỉ khác
nhau chút ít.
SỬ LỢI NA CÁCH LẠP
Phạm:Zrìnagara.
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Pàli:Sirìnagara.
Thủ phủ của nước Ca thấp di la (Phạm:
Kazmìra) ở Ấn độđời xưa, có Tân và
Cựu đô, Cựu đô do vua A dục (Phạm:
Azoka) sáng lập, trongvăn khắc (văn khắc
trên các vách đá – Ma nhai) gọi là
Sirinagara, cũng gọi làPuràịàdhiwỉhàna.
Vị trí của Cựu đô này có lẽ nằm khoảng
vùngPàndreỉhanhiện nay, cách Tân đô
5 cây số về phía nam. Trong Đại vương

thống sử (Pàli:Mahàvaôsa), kí sự về Phật
giáo được đề cập đầu tiên là nói về việc
xây dựng Cựu đô này.
Tân đô do Phổ lạp ngoã bệ nạp (Phạm:
Pravasena) đời thứ 2 sáng lập, cũng gọi
là Phổ lạp ngõalạp phổnạp (Phạm:
Pravarapura), tương đương với Sử lợi na
gia (Srinagar) ngày nay.
Điều Ca thấp di la quốc trong Đại
đường tây vực kí quyển 3 gọi 2 Tân đô và
Cựu đô này là “Tân thành” và “Cố
thành”.
SỬ MAN NHĨ THÁP PHÁI
Sử man nhĩ tháp, Phạm:Smàrta.
Một trong các phái thuộc Ấn độ giáo.
Kinh điển căn bản mà phái này y cứ là
Thánh truyện (Phạm:Smfti), nhất là kinh
Gia đình (Phạm:Gfhya-sùtra), trong gia
đình thực hành các nghi lễ cúng tế giản dị
rõ ràng, về sau mở rộng phạm vi, trở thành
1 phái lưu hành tại Ấn độ. Đặc sắc của
phái này là ở chỗ lễ bái 5 vị thần: Tì thấp
nô (Phạm:Viwịu), Thấp bà (Phạm:Ziva),
Đỗ nhĩ gia (Phạm:Durgà), thần Thái
dương (Phạm:Sùrya) và thần Học vấn
(Phạm:Gaịeza), tức lấy việc cúng dường
5 vị thần này làm sự cầu nguyện hàng
ngày.
14007
Sự thực tu có tính tông giáo của phái
này là lấy giáo thuyết của học phái Di mạn
sai trong 6 phái Triết học làm cơ sở; còn
giáo lí có tính triết học thì lấy thuyết “Bất
nhị nhất nguyên” của Thương yết la
(Phạm:
SỬ MAN NHĨ THÁP PHÁI
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Zaíkaràcàrya), thuộc học phái Phệ đàn
đa làm chỗ y cứ. Vì thế nên có thuyết cho
rằng: Tổ khai sáng của phái này hoặc là
Cưu ma lợi la (Phạm:Kumàrila) thuộc phái
Di mạn sai, hoặc là Thương yết la thuộc
phái Phệ đàn đa.
Hiện nay, phái này ở Nam Ấn độ và
Tây Ấn độ theo học thuyết của Thương

yết la thì khá chặt chẽ, nhưng ở Bắc Ấn
độ thì lỏng lẻo hơn.
SỬ MỤC NHĨ ĐÊ CẬP NHIẾP NA
KHẮC NHĨ ĐÊ
Phạm:Smftijĩànakìrti.
Danh tăng học giả người Ấn độ sống
vào khoảng thế kỉ XI.
Vào thời A lí vương (Tạng:Mía#-ris),
thể theo lời mời của nhà dịch kinh người
Ni bạc nhĩ (Nepal) làPhan đức mã lỗ kì
(Phạm:Padmaruci, Tạng:Rme-ru-rtes),
sư kết bạn với người Thù khố tu mã đệ lỗ
ca
(Phạm:Sùwmadìrgha,
Tạng:Phralariíba)
cùng đến Tây tạng. Nhưng không
bao lâu thì Phan đức mã lỗ kì bị bệnh
dịch tảvà qua đời, 2 vị chưa thông hiểu
tiếng Tây tạng nên dời đến 2 châu Tạng,
Vệ. Về sau, sư lại nhận lời mời
củaDpyalsertsab
bsod-nams-rgyal-mthan đến
Sman-luịsthuyết giảng giáo nghĩa. Sau
đó, sư đến Fdan-kloí-thaí thuộc châu
Khams sáng lập học phái A tì đạt ma Câu
xá luận. Lúc đó, sư đã thông thạo tiếng
Tây tạng và bắt đầu công việc trứ tác,
phiên
dịch.
Sư
soạn
bộ
Tứ
tòa
thích
(Phạm:Catuwpìỉhaỉìkà) và dịch ra tiếngTây tạng các
bộ: Thánh văn thù sư lợi danh đẳng tụng
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cụ bí mật thành tựu pháp thích tuệ minh
(Phạm:
ÀryaMaĩjuzrìnàmasaígìtiguhyavadvidhivfttijĩànadìpa), Chân
ngôn nghĩa thắng quán (Phạm:
Mantràrtha-vipazyinì). Sư còn soạn bộ
sách về văn pháp (Grammar) đề là Ngữ
ngôn (Phạm: Vacanamukha, Tạng:
Smrasgo).
Ngoài những sách đã kể trên, sư còn
soạn các bộ: Chân tính an lập (Phạm:
Waỉtattva-vyavasthàna), Bồ đề tâm thích
chú (Phạm:Boddhicittavivaraịa-ỉìkà),
Du già lục chi thích (Phạm:

Wadaígayoga-nama-ỉìkà), Khai nhãn
nghi quĩ (Phạm:Pratiwỉhà-vidhi), Kim
cương tồi phá đà la ni ưu bà đề xá (Phạm:
Vajravidàraịà nàma dhàraịyupadeza)...
tất cả đều được xếp vào bộ Đan
châu nhĩ (Luận trứ phiên dịch) trong Đại
tạng kinh Tây tạng.
[X. Tây tạng Đạitạngkinh tổng mục
lục (Nhật bản Đông bắcĐại học); Pag sam
jon zang bySarat Chandra Das; History of
Buddhism by Bu-ston, Part 2, by E.
Obermiller].
SỬ THẢN NHÂN
........
Stein, Sir Mark Aurel (1862-1943)
Học giả khảo cổ học Đông phương
người Anh, gốc Hungary.
Thời còn trẻ, ông từng đến Ấn độ,
giỏi tiếng Phạm. Từ năm 1899 về sau, ông
thường đến thám hiểm ở các xứ Iran, Tây
bắc Ấn độ, Trung á, miền Tây đại lục
Trung quốc... và có những phát hiện
trọng đại về mặt khảo cổ học. Trong đó,
ở thung lũng Tháp lí mộc thuộc tỉnh Tân
cương, ở Vu điền... ông đã tìm thấy những
văn thư và bích họa cổ (1900- 1901), ở
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động Thiên Phật tại Đôn hoàng phát hiện
các loại kinh điển cổ (1906-1908) và dùng
mánh khóe lừa đạo sĩ Vương viên lục–
người trụ trì động Thiên Phật thời đó–
để lấy đi hơn 9 nghìn quyển kinh Phật
với giá rẻ mạt, sau đó, đăng trên Báo cáo
thư Tắc lâm địch á (Serindia, 1921). Sau
sự kiện này, giới Hán học quốc tế đã dấy
lên phong trào nghiên cứu Đôn hoàng
SỬ THẢN NHÂN
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học rất cuồng nhiệt.
Một lượng lớn trong số 9 nghìn quyển
kinh mà ông mang về hiện nay đang được
cất giữ ở viện bảo tàng nước Anh. Ngoài
ra,
ở Mông cổ, cao nguyên Pamir,
Afghanistan...

ông còn tìm ra con đường giao thông
trọng yếu (1913-1916) ở thời xưa. Ông rất
nổi tiếng trong giới khảo cổ học. Sau, ông
qua đời tại Afghanistan.
Những trứ tác chủ yếu của ông gồm có:
Chroircle of Kings of Kashmir, 3 vols.,
1900;
Sandburied Ruins of Khotan, 1903, Ruins
of Desert Cathay, 2 vols., 1912, The
Thousand
Buddhas, 3 vols., 1922, On
Alexander’s Track to the Indus, 1929, On
Old Routes of Western Iran, 1940.
SỬ TÍCH XƯỚC
Sử ThảnNhân
SỬ TÍCH XƯỚC (1876-1925)
Học giả Phật giáo Trung quốc, người
huyện Vạn, tỉnh Tứ xuyên, tự Dụ như,
Nhất như, Tĩnh như. Ông tốt nghiệp Đại
học Đế quốc ở Đông kinh, Nhật bản, tinh
thông tiếng Anh và tiếng Nhật, kiến thức
uyên bác, ông từng dạy ở các trường Đại
học tại Kinh đô (Kyoto).
Năm Dân quốc thứ 7 (1918), ông phát
tâm nghiên cứu Phật pháp, viết tác phẩm:
Phật giáo luận lí học để làm sáng tỏ chỉ
thú của môn Nhân minh học. Sau đó, ông
nhận lời mời về giảngdạy tại Phật học
viện Vũ xương. Ngoài việc dạy học, ông
còn biên tập và viết bài cho tạp chí Hải
Triều Âm.
Những tác phẩm và dịch phẩm trọng
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yếu của ông gồm có: Tiểu thừa Phật giáo
khái luận, Nhân minh nhập chính lí luận
giảng nghĩa, Trung hoa Phật giáo sử, Ấn
độ Phật giáo sử, Ấn độ lục phái triết học,
Đại thừa khởi tín luận giảng nghĩa, Kim
cương bát nhã kinh tổng cương, Luận hữu
pháp sai biệt tươngvinhân chi phân bản
tác biệt tác nhị pháp...
Con ông là Sử giác thu gom các di
phẩm của ông biên thành 1 tập gọi là Tuệ
Viên Cư Sĩ Tập.__

