






Saùch naøy ñöôïc xuaát baûn theo hôïp ñoàng thoûa thuaän baûn quyeàn
giöõa ñaïi dieän ban bieân soaïn töø ñieån Laøng Mai vaø Cty TNHH Höông Boái



 Lời đầu tiên, Ban biên soạn Từ Điển Làng Mai chúng con xin 
thành kính tri ân tới toàn thể đại gia đình tăng thân Làng Mai cùng quý 
bạn hữu khắp nơi trên thế giới đã hưởng ứng và đã hết lòng nâng đỡ 
chúng con, đóng góp về nội dung cũng như tạo điều kiện cho Ban biên 
soạn chúng con trong suốt quá trình làm từ điển. Đó mới chính là những 
thành viên đích thực của Ban biên soạn Từ Điển Làng Mai. Đó là Thầy, 
người đã tạo cơ hội, đã truyền nguồn cảm hứng cho chúng con, luôn ở 
bên khuyến khích, động viên chúng con, và cũng chính là “thành viên 
chủ chốt” của Ban biên soạn. Đó là thầy Pháp Dụng, người đã đi những 
bước khởi đầu cho từ điển, là thầy trụ trì Xóm Thượng, thầy trụ trì chùa 
Sơn Hạ, sư cô trụ trì Xóm Hạ, sư cô trụ trì Xóm Mới cùng quý thầy quý 
sư cô đã có mặt ở Làng từ thuở khai sơn cho đến các sư anh, sư chị, sư 
em cùng lứa với chúng con, đang tu tập tại các tu viện của Làng Mai, dù 
ở Pháp, ở Việt Nam hay bên Hoa Kỳ. Đó là tất cả tăng thân và đạo hữu 
của Làng Mai trên toàn thế giới. Chúng con xin được bày tỏ lòng biết ơn 
chân thành đối với tất cả, nhờ sự yểm trợ đầy tình thương của mọi người 
mà hôm nay ấn bản đầu tiên của Từ Điển Làng Mai được ra đời. 

 Thầy vẫn dạy chúng con rằng Từ Điển Làng Mai phải là một cuốn 
Từ Điển Sống – A Living Dictionary, tức là phải lớn lên mỗi ngày để 
phản ánh được cuộc sống sinh động của tăng thân Làng Mai. Tuy nhiên 
nhóm thực hiện Từ Điển Làng Mai chúng con đều còn rất trẻ và thiếu 
nhiều kinh nghiệm, nên ấn bản Từ Điển Làng Mai quý thầy, quý sư cô và 
quý bạn đang cầm trên tay vẫn chưa được như mong muốn, còn rất nhiều 
sơ sót, cả về nội dung cũng như hình thức. Chúng con kính mong quý thầy, 
quý sư cô, quý đạo hữu tha thứ và chỉ dạy cho chúng con để chúng con có 
thể làm tốt hơn. 
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 Chúng con kính xin quý thầy, quý sư cô và quý bạn đọc  hoan hỉ 
tiếp tục yểm trợ và cùng chúng con nuôi lớn cuốn từ điển này. Xin quý 
thầy, quý sư cô và quý bạn đọc gửi góp ý, bổ sung và thông tin chính xác 
cho chúng con về địa chỉ điện thư: tudienlangmai@langmai.org,  hoặc 
liên lạc với các sư cô Chân Không Nghiêm, sư cô Chân Mẫn Nghiêm và 
Chân Lễ Nghiêm (Xóm Hạ), Chân Thư Nghiêm (Xóm Bếp Lửa Hồng), 
Chân Khiết Nghiêm (Xóm Mới), thầy Chân Pháp Cứu (Tổ Đình Từ Hiếu). 
Chúng con sẽ cố gắng để những ấn bản Từ Điển Làng Mai trong tương lai 
hoàn chỉnh hơn, đầy đủ, chính xác và cập nhật hơn để đáp ứng được nhu 
cầu của bạn đọc.  

   Chúng con thành kính tri ân,
   Ban biên soạn Từ Điển Làng Mai 



 Làng Mai không phải chỉ là một trung tâm thực tập thiền học mà 
còn là một tư trào văn hóa. Có cội nguồn Việt Nam, nhưng Làng Mai đã 
đối diện và tiếp thu những yếu tố của các cội nguồn văn hóa khác trên thế 
giới để trở nên một tư trào, một nếp sống mà bất cứ từ quốc gia nào, chủng 
tộc nào hay văn hóa nào, mỗi khi tới với Làng Mai, ai nấy đều cảm thấy 
thoải mái, an lạc và tìm lại được mình và cội nguồn của mình. Cách sống, 
cách thương yêu, cách làm việc, cách thực tập, cách tiếp xử theo Làng Mai 
đã đem lại niềm vui sống, nguồn tin yêu và sự hòa giải đến cho những 
người đã có duyên được tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với Làng Mai.

 Hiện đã có gần một ngàn tăng thân và cơ sở trên thế giới đang thực 
tập và sống theo nếp sống Làng Mai. Có nhiều bạn muốn tìm hiểu thêm 
về Làng Mai. Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống 
và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa  đặc biệt 
của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này. Những danh 
từ Phật học không mang màu sắc, không mang những ý nghĩa đặc biệt của 
Làng Mai và có thể tìm thấy trong bất cứ bộ Từ Điển Phật học nào, thì sẽ 
không có trong Từ Điển Làng Mai. Những thuật ngữ Làng Mai, những 
pháp môn tu tập của Làng Mai, những kinh sách của Làng Mai, những cơ 
sở và tăng thân của Làng Mai trên thế giới, những khóa tu, những bài tụng, 
những bài hát của Làng Mai, những giai thoại về Làng Mai, tên tuổi những 
vị giáo thọ Làng Mai, những vị xuất gia Làng Mai, v.v… đều có thể tìm 
thấy trong Từ Điển Làng Mai. 
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