ชาวพุธเวียดนามเคร่ งการถือศีล

ศาสนาสถานลัทธิ เต๋ า

ผูค้ นให้ความสาคัญกับการกินเจ
ประเทศเวียดนามมีผคู้ นประมาณ90ล้านคน ผูท้ ี่ นบั ถือศาสนาพุทธมีประมาณ 10กว่าล้านคน ชาวเวียดนามและชาวจีน
ประจาเวี ยดนามส่ วนใหญ่นบั ถื อศาสนาพุทธเป็ นหลัก ศาสนาพุทธได้เริ่ มต้นตั้งแต่ก่อ นคริ สตศักราช 5-6ศตวรรษ ที่
อินเดีย หลังกจากคริ สตศักราชสตวรรษที่หนึ่ ง ได้เกิดการปฏิรูปเปลี่ ยนแปลงภายในของศาสนาพุทธ จาก พุทธศาสนา
เถรวาท แบ่งออกเป็ นอี กนิ กาย ส่ วนนิ กายนี้ ชื่อว่า พุทธศาสนาภาคเหนื อ มี ความแตกต่ างจากพุทธศาสนาเถรวาท ตรงการ
ถือศีลการกิน จะไม่เหมือนของประเทศไทยและบางประเทศในภูมิภาคเอเชีย ที่เวียดนามนักบวชทุกคนต้องกินเจ ซึ่ ง
เป็ นวัฒนธรรมอันโดดเด่นของนักบวชในประเทศเวียดนาม。
กินเจ(素) โดยอดี ตชาวจี นฮัน่ จะเขี ยนเป็ น ไจ(齋) หมายถึ งการรักษาคงความความสะอาดภายในจิ ต สมัยก่อน
ประเพณี การถื อศี ลอดของชาวตะวันตก การจะขอพรหรื อไหว้พระในแต่ละครั้ ง ก่อ นสามวันจะต้อ งกิ นเจ ก่อ นเจ็ดวัน
ต้องมีการเนียตขอพรอย่างซื่ อตรงจริ งใจตลอดเวลา การกิ นเจของคนเวี ยดนามมี ม าตั้งแต่เนิ่ นนานและยังคงปฏิ บตั ิ ม า
จนถึ งทุกวันนี้

การกินเจก็ถือว่าเป็ นการเคารพและระลึกถึงบรรพบุรุษ
ในยุคศักดิ นาม หากฮ่องเต้จะท าการบูชาที่ เมื องทิ ศใต้ก่อนสามวันต้องปิ ดด่าน อดอาหารและไม่อ าบน้ า ใน
ชีวิตประจาวันของคนปัจจุบนั ถึงแม้จะไม่ได้ไปถือศี ลไหว้พระในวัด แต่ก็ยงั ปฏิบตั ิกินเจ การกิจเจอาจจะเป็ นการปฏิบ ัติ
ดั้งเดิ มของครอบครัวส่ วนใหญ่ เพื่ อระลึ กถึ งบรรพบุ รุษ รุ่นหลานๆจึ งกินเจสื บต่อๆกันมา
คนส่วนใหญ่จะถือว่าการกิ นเจเป็ นการนับถื อศาสนาพุทธ แต่ความจริ งแล้ว ช่วงแรกๆที่ศาสนาพุทธได้เผยแพร่จาก
อิ นเดี ยไปเวี ยดนาม ไม่ ได้มีกฏที่ ว่ านักบวชห้ามกิ นเนื้ อสัตว์ ใน “มหาปริ นิรวาณ” พระพุทธเจ้าได้ท รงกล่าวไว้ว่า “ผูท้ ี่
กินเนื้ อสัตว์ เป็ นผูไ้ ม่มี ความเมตตา” จากนั้นผูค้ นเพื่อ แสดงถึ งแรงบันดาลใจในความมี เมตตา จึ งเริ่ มการกิ นเจ
ตามประเพณี อ ันดั้งเดิ ม ผูน้ บั ถื อ พุทธศาสนาเถรวาทเวี ยดนามไม่ ได้กินเจแบบระยะยาว แต่ตามจันทรคติ เดื อนเจ็ด
ของทุกปี เป็ นวันสาทรจีน ผูน้ บั ถือมักจะกินเจเป็ นเดื อนหรื อครึ่ งเดื อน ชาวบ้านจะถือว่าเป็ นการราลึ กถึงบรรพบุรุษ
ความจริ งแล้ว พุทธศาสนาช่วงเริ่ ม แรก นักบวชสามารถกิ นสัตว์ที่ ไม่ได้เ ชื อดด้ว ยตนเอง แต่ หลังจากที่ พทุ ธศาสนาได้
แพร่ หลาย ส่ วนผูท้ ี่ นบั ถื อ พุทธศาสนามหายานจะไม่กินเนื้ อสัตว์เด็ดขาด

ที่เวียดนาม เริ่ มได้รับความนิยมการกินเจในยุคสมัย ลี -เฉิ น และได้เห็นเป็ นเรื่ องปกติ ในเมื องซุ นฮัว่ เหงียนฟุกชู ยุค
(1691 - 1725) ซึ่ งที่ นี่เป็ นที่ แรกที่ ได้รับการเผยแพร่ ศาสนาพุทธ การกิ นเจได้แพร่ หลายในหมู่บ รรดาผูม้ ี ยศศักดิ์ ดังนั้นใน
เมื องซุ นฮัว่ การปรุ งแต่งรสชาติ อาหารเจต้องมี รสดี เป็ นพิเศษ เมื่อเทียบกับเมืองอื่นต้องเลอเลิศกว่า ถึ งแม้พทุ ธศาสนา
ไม่ได้กาหนดให้ผทู ้ ี่ นบั ถื อจาต้อ งกิ นเจ แต่ป ระโยชน์การกิ นเจมี มากมาย เช่นทาให้มีสมาธิ มากขึ้ น จิ ตใจไม่ ฟงซ่
ุ้ าน และ
ยังลดปั ญหาต่ างๆในกระเพาะได้ดว้ ยอี กทั้งยังช่วยให้มีสุขภาพร่ างกายที่ แข็งแรงสมบูรณ์

การกินเจกลายเป็ นวัฒนธรรมการกินของคนเวียดนาม
ผูน้ บั ถือศาสนาพุทธขณะกินข้าวต้องมีการปฏิบตั ิ ตนห้าอย่าง เรี ยกว่า “คุณลักษณะห้าอย่าง”
1.วัดผลตามความดีที่ได้ท ามา: อยูต่ ่อหน้าอาหาร ลองคิดดูว่าตัวเองได้ท าความดีมามากแค่ไหน แล้วคิ ดภาพว่าข้าวแต่
ละเม็ดได้มานั้นแสนยากลาบาก
2.การลงทุนอย่างมีคุณธรรม สามารถช่วยผูย้ ากไร้ได้ : ให้พ่ ึ งการกินในการพิจ ราณาตนเอง หากมีคุณธรรมที่ดีงาม จึ งจะ
ลงมือกิน
3.ละเว้นตนเองจากความโลภ : เฝ้ าระวังจิ ตใจตนเองไม่ให้คิดไปในทางที่ ผิ ด ให้ลองคิ ดดูจากอาหารที่ เราได้ทาน มี กลิ่ น
หอมหวลแต่ก็ตอ้ งหยุดยั้งใจตนเอง ไม่ ได้หลงเข้าสู่ กลิ่ นที่ ได้รับ และพยายามเป็ นคนไม่อิจฉาริ ษยา
ยาก๋ วยเตี๋ ยวเจเวียดนาม

วัดเวียดนาม

4.การกินยาเพื่อแก้โรคภัย :ให้คิดว่าอาหารที่เรากิ นเข้าไป จะเป็ นตัวช่ว ยรักษาความหิว โหยในร่างกาย
5. เพื่อมี แรงทางาน จึ งกิ นอาหารมื้ อนี้ : ให้ลองสมมุติว่า หากไม่กินจะหิว ร่ างกายจะอ่อนแรง จะไม่สามารถทาการ
ทางานได้ : แต่หากกิ นอย่างตะกละ จะมี โรคภัยไข้เจ็บได้งา่ ย ดังนั้นจึ งควรดื่ มกิ นในปริ ม าณอันควร
จากการจารึ กในประวัติศาสเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพุทธศาสนา การกินเจสาหรับคนเวียดนามกลายเป็ นเรื่ องปกติ
หลายปี มานี้ แม้แต่เวลางานแต่ งยังมี การเลี้ ยงอาหารเจ เครื่ องปรุ งอาหารเจจึ งได้รับ นิ ยมมากขึ้ น และกุ๊กก็ ยิ่งมี จินตนาการ
ในการคิ ดค้นอาหารเจให้ความมี ความสร้ างสรรค์ข้ ึ น ท าให้อ าหารเจยิ่ งเข้าใกล้คนเวี ยดนามมากขึ้ น
ปัจจุบนั การกิจเจได้กลายเป็ นวัฒนธรรมอันได้รับความนิยมของคนเวียดนาม เครื่ องปรุ งอาหารเจได้ปรากฎในครัว แต่
ละบ้านของคนเวี ยดนามมากขึ้ น วัยรุ่ นก็เริ่ มสัมผัสกับวัฒนธรรมการกิ นเจมากขึ้ น ตอนแรกที่ กินเพราะความแปลกใจ

ยาผักสดเจเวียดนาม

อยากลอง และพักหลังๆมานี้ อาหารเจกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตประจาวันของคนเวี ยดนามไปแล้ว และจากการค้า
ระหว่างประเทศ จึ งท าให้ประเทศอื่ นๆก็เริ่ ม รู ้จกั อาหารเจกันมากขึ้ น

