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Ý NGHĨA ĂN CHAY 

Signification du végétarisme – Meaning of vegetarianism 

I. Ý Nghĩa Ăn Chay - Signification 

Ăn chay là tránh sự sát sanh, ăn các món không có sự sống, như rau, đậu, trái cây, sữa 
v.v... 

Tránh sự sát sanh : éviter de tuer ou de faire tuer les êtres vivants (animaux, poissons, 
etc..) 

Các món không có sự sống : des plats qui ne sont pas composés de viandes, de poissons, 
etc… 

Rau: Légumes 

Đậu: Tofu 

Trái cây: Fruits 

Sữa: Lait 

II. Vì sao Đức Phật dạy các em ăn chay: 

Đức Phật là một vị có lòng thương mọi loài. Vậy em ăn chay để tăng trưởng lòng từ-bi, 
khỏi giết hại súc vật, bỏ dần tánh độc ác. 

Bouddha éprouve de la compassion pour toutes formes de vie. En tant que bouddhiste, si 
nous mangeons végétarien, nous développerons de plus en plus le sentiment de 
compassion,  évitant ainsi de tuer ou de faire tuer les animaux et diminuant de plus en 
plus les mauvais sentiments comme la cruauté, la méchanceté, etc.. 
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III. L ợi ích của sự ăn chay – Les bienfaits (bénéfices) de manger 
végétarien 

1. Thân thể được khỏe mạnh, tránh được bệnh tật và làm việc được dai sức.  

Lorsque le corps est en bonne santé, nous avons plus d’endurance et de force 

2. Trí não em được sáng suốt, tánh tình em được dễ thương và ôn hòa. 

 Lorsque notre esprit est clair, notre comportement/caractère est harmonieux. 

3. Em dũng tiên trên đường đạo.  

Nous progressons sur le chemin du bouddhisme. 

4.  Em ăn chay tức là em tập sống giản-dị, thể hiện hạnh thanh tịnh của một Phật-tử.   

Nous mangeons végétarien pour apprendre à vivre simplement, humblement et 
pratiquer ainsi la vertu de pureté. 

IV. Cách thức ăn chay - Comment manger végétarien? 

Có nhiều cách ăn chay: 

1. Ăn chay trường (permanent) : Tức là ăn chay trọn đời, không bao giờ ăn mặn. 

Manger végétarien de façon permanente, ne jamais manger des nourritures 
d’origine animale. 

2. Ăn chay kỳ (par période) : Tức là trong một năm nguyện ăn vài ba tháng hay 
trong một tháng nguyện ăn vài ngày.  

Manger végétarien quelques mois par an et quelques jours par mois (par ex. 10 
jours par moi et manger vegetarien les mois importants comme le 4ème mois ou 
le 7ème mois lunaire) 

3. Ăn chay thông thường (de base, usuellement): (nhị trai) Ăn chay hai ngày, mồng 
một và rằm mỗi tháng.  

Manger vegetarien deux fois par mois (le 1er et le 15 du mois selon le calendrier 
lunaire) 
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V. Những điều nên nhớ - Ce qu’il faut se souvenir 

Khi đã phát nguyện ăn chay em phải nhớ những điều sau đây. 

Lorsque vous faites le voeu de manger vegetarien, il faut se rappeler des choses 
suivantes: 

1. Đã phát nguyện ăn chay thì trọn đời giữ theo không vì trường hợp gì mà bỏ qua, 
trừ khi đau bệnh có thể khỏi giữ.  

Si vous avez fait le voeu de manger ve1getarien (de facon permanente ou par 
prériode), il faut respecter votre voeu peu importe la situation, sauf pour des 
raisons de santé. 

2.  Dùng các món ăn chay đạm bạc, đừng có quá sang trọng. 

Mangez de façon simple et frugal. 

3. Những ngày Vía và những ngày đi trại nên ăn chay. 

Mangez végétarien les journées de fêtes bouddhiques et pendant les campings 
GĐPT. 

VI. K ết luận-Conclusion 

Ăn chay là một phương pháp Phật dạy cho các em thực hành. Các em là Phật-tử, làm theo 
lời Phật dạy, tức là các em tiến tới gần Đức Phật, theo đúng mục đích của GĐPT 

Manger végétarien est une méthode que le Bouddha nous a enseigné pour que nous 
mettons en pratique la compassion. Étant  disciple de Bouđdha, nous devons nous 
efforcer de suivre ses enseignements pour progresser sur le chemin du Bouddhisme et 
ainsi suivre le but de GĐPT. 


