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Apa kata orang tentang Pola Makan Perdamaian Dunia 
 
 
“Provokatif dan direkomendasikan.”—Jurnal Perpustakaan 
 
“Gunakan Pola Makan Perdamaian Dunia sebagai pedoman untuk memberdayakan diri 
sendiri dan orang lain dalam membuat pilihan makanan yang berkekuatan melebihi apa 
yang dapat Anda bayangkan.” 
—Julia Butterfly Hill, aktivis lingkungan 
 
“...salah satu buku paling provokatif yang pernah saya baca. Saya merasa tertantang dan 
terdorong oleh wawasan yang mendalam, dan terpanggil untuk bertanya lebih dalam 
tentang apa yang Will Tuttle sebut ‘tabu untuk mengetahui siapa yang Anda makan.’ 
Buku ini ...membeberkan kepuasan diri dari sebuah budaya....”—John Robbins, penulis, 
Diet For A New America (Pola Makan untuk Amerika Baru) dan The Food Revolution 
(Revolusi Makanan). 
 
“Saya bersyukur atas buku yang sangat berdaya dan meyakinkan ini. Ia telah meluaskan 
pikiran (dan hati) saya mengenai hewan-hewan, kasih sayang, dan masyarakat kita dan 
mungkin akan menjadi katalisator dalam pertumbuhan pribadi saya selanjutnya.”—John 

Mackey, Pendiri dan C.E.O., Whole Foods, Inc. 
 
“Pola Makan Perdamaian Dunia harus menjadi bacaan wajib bagi setiap orang tanpa 
memandang pilihan pola makan mereka.”—Harold Brown, aktivis lingkungan, mantan 
pengusaha peternakan dan perusahaan susu 
 
“Ini merupakan salah satu buku ‘wajib’. Ini adalah katalisator yang diperlukan bagi 
perubahan kesadaran manusia karena itu berkembang dari penguasaan dan eksploitasi 
pola pikir menuju paradigma kerukunan, kerja sama, dan rasa hormat bagi semua 
kehidupan.”—Judy Carman, penulis Peace To All Beings (Damai bagi Semua Makhluk) 
 
“Sebuah buku yang sangat mendalam dan penting, Pola Makan Perdamaian Dunia pasti 
menjadi katalisator dan alat yang ampuh dalam evolusi kesadaran manusia.”—Majalah 

Satya  
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Lantern Books memilih untuk mencetak judul ini pada Enviro Smooth, 100% kertas daur 
ulang pasca-konsumen, yang diproses tanpa klorin. Sebagai hasilnya, kami telah 
menyelamatkan sumber alam berikut: 
 

49 pohon, 2.202 pon limbah padat, 20.756 galon air, 
28.127,443 BTU energi, 4.304 pon bersih gas rumah kaca. 

 
Sebagai bagian dari komitmen Lantern Books bagi lingkungan kami telah bergabung 
dengan Green Press Initiative, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung para penerbit 
menggunakan serat yang bukan bersumber dari hutan-hutan alam atau yang hampir 
punah. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.greenpressinitiative.org. 
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Makanan Kita: Kunci Tersembunyi untuk Mengerti 
Buku ini mencoba untuk menjelaskan cerita budaya kita dan untuk menghadirkan bagan 
pengertian atas dunia kita yang lebih memberdayakan. Kunci kepada pengertian ini 
terletak dalam pemahaman implikasi yang berjangkauan jauh dari pilihan makanan kita 
dan pandangan dunia yang dicerminkan dan diamanatkan oleh kedua hal ini. Pada kilasan 
pertama tampaknya tidak mungkin bahwa kunci yang begitu potensial bisa ditemukan di 
tempat biasa saja di mana makanan menguasai kebudayaan kita, tetapi jika kita melihat 
dengan cermat, kita mulai menyadari bahwa realitas kebudayaan kita sangat dipengaruhi 
oleh sikap, keyakinan, dan praktik di seputar makanan. Terdapat konsekuensi sosial, 
psikologis, dan spiritual luar biasa yang tak dikenali pada makanan kita yang bereaksi 
melalui semua aspek kehidupan kita. 

Makanan sebenarnya merupakan teman kita yang paling intim dan menyatakan 
hubungan yang baik dengan tatanan alam maupun warisan budaya kita yang hidup. 
Melalui makanan, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan di bumi ini, kita secara harafiah 
menggabungkan mereka, dan juga melalui makanan yang kita ambil dari nilai dan 
paradigma budaya ada pada tingkat yang paling penting dan di bawah sadar. Sebagai 
anak kecil, melalui pengungkapan yang terus menerus terhadap pola kepercayaan yang 
kompleks di sekeliling kelompok ritual kita yang paling besar, dengan mengonsumsi 
makanan, kita mencerna nilai-nilai budaya kita dan asumsi yang tak terlihat. Seperti 
spons, kita belajar, kita melihat, kita mengambil bagian, dan kita menjadi terakulturasi. 
Sekarang sebagai orang dewasa, kehidupan kita dilanda dengan stres dan berbagai 
masalah yang menakutkan dari perbuatan kita sendiri, kita sudah selayaknya 
mendambakan untuk memahami sumber ketidakmampuan kita yang membuat frustrasi 
untuk hidup selaras di atas bumi ini. Ketika kita melihat dengan cukup mendalam, kita 
menemukan kekuatan mengganggu yang pokok dalam menghasilkan dilema dan krisis 
kita, sebuah kekuatan yang sebenarnya sama sekali tidak tersembunyi, tetapi menatap 
kita setiap hari dari piring kita! Ia telah berbaring diam tak terungkap selama ini di 
tempat yang paling nyata: Itu adalah makanan kita. 

Sementara perdebatan seru mengenai pola makan terus berlangsung, mana yang 
terbaik bagi kesehatan dan umur panjang, buku ini bukan mengenai pola makan dalam 
arti yang biasa, tapi merupakan sebuah eksplorasi budaya yang mendalam dan 
percabangan pilihan makanan kita dan mentalitas yang menggarisbawahinya. Dengan 
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menempatkan manusia pada rangkaian makanan teratas di planet kita, budaya kita 
menurut sejarah telah mengekalkan pandangan dunia tertentu yang menuntut 
masyarakatnya mengurangi perasaan dan kesadaran yang mendasar—dan itu adalah 
proses desensitisasi bahwa kita harus mengerti jika kita memahami penyebab pokok dari 
penindasan, eksploitasi, dan ketiadaan hubungan. Ketika kita menjalankan makan bagi 
kesehatan rohani dan keselarasan sosial, kita menjalankan jalinan hubungan penting 
tertentu bahwa ritual makanan kita yang secara budaya terimbas biasanya menuntut kita 
untuk merintangi kesadaran. Praktik ini adalah prasyarat yang mendasar untuk 
berkembang ke keadaan kesadaran di mana perdamaian dan kebebasan dimungkinkan. 

Kita berada di tengah-tengah transformasi budaya yang sangat besar. Hal itu menjadi 
semakin jelas bahwa mitos lama yang mendasari budaya kita sedang menuju keruntuhan. 
Kita menyadari bahwa asumsi intinya sudah usang dan, jika diikuti lebih lanjut, bukan 
saja akan mengakibatkan penghancuran ekologi sistem planet kita yang rumit dan sulit, 
tapi juga penghancuran diri kita sendiri. Sebuah mitos baru yang memperkokoh kerja 
sama, kebebasan perdamaian, kehidupan, dan kesatuan sedang berjuang lahir untuk 
menggantikan mitos lama yang berdasarkan persaingan, keterpisahan, perang, 
pengecualian, dan gagasan yang mungkin membuat kebenaran. Makanan adalah kunci 
yang penting untuk kelahiran ini, karena kebiasaan makan kita dengan sangat kuat 
mengondisikan mentalitas kita—dan makanan adalah cerita utama budaya kita yang 
meniru dan mengajarkan sistem nilainya melalui kita. Apakah kelahiran mitos baru ini, 
kerohanian, dan kesadaran yang lebih berkembang akan berhasil? Itu tergantung apakah 
kita dapat mengubah pemahaman dan praktik makanan kita. 
 

Praktik Keterhubungan 

Keadaan sulit budaya kita—rangkaian masalah yang nampaknya tak bisa diatasi yang 
terjadi terhadap kita, seperti perang kronis, terorisme, kelaparan, proliferasi penyakit, 
degradasi lingkungan, kepunahan spesies, kekejaman terhadap hewan, konsumerisme, 
ketergantungan obat-obatan, keterasingan, stres, rasisme, penindasan terhadap perempuan, 
kekerasan terhadap anak, eksploitasi perusahaan, materialisme, kemiskinan, 
ketidakadilan, dan keadaan sosial yang tidak nyaman—berakar pada penyebab penting 
yang dengan sangat jelas sudah hampir terlupakan. Dalam usaha memecahkan masalah 
sosial, lingkungan, dan perorangan, kita mengabaikan penyebab yang digarisbawahinya, 
kita mengobati gejala-gejala tanpa mengatasi akar penyakit itu. Upaya itu pada akhirnya 
menemui kegagalan. Sebaliknya, kita harus membuat sebuah jaring pemahaman dan 
kesadaran yang membantu kita melihat hubungan antara pilihan makanan kita dengan 
kesehatan pribadi dan budaya kita, ekologi planet kita, kerohanian kita, sikap dan 
keyakinan kita, serta kualitas hubungan kita. Ketika kita melakukan ini dan bertindak 
berdasarkan pemahaman ini, kita menyumbang bagi evolusi yang lebih harmonis dan 
berbagi pengalaman hidup di atas planet yang indah tapi disalahpahami ini. 

Saya percaya bahwa sampai kita mau dan mampu untuk membuat hubungan antara 
apa yang kita makan dan apa yang dibutuhkan pada piring kita, dan bagaimana ia 
mempengaruhi kita untuk membeli, menyajikan, dan memakannya, kita tidak akan dapat 
membuat hubungan yang memungkinkan kita untuk hidup dengan bijaksana dan 
harmonis di atas bumi ini. Saat kita tidak dapat membuat hubungan itu, kita tidak bisa 
mengerti, dan kita kurang bebas, kurang cerdas, kurang mengasihi, dan kurang bahagia. 
Tugas paling penting bagi generasi kita, misi kelompok kita di atas bumi ini, barangkali 



 XII 

adalah dengan membuat hubungan-hubungan yang penting yang hampir tidak bisa dibuat 
oleh orang tua dan nenek moyang kita, dan dengan demikian mengembangkan 
masyarakat manusia yang lebih sehat untuk diwariskan kepada anak-anak kita. Jika kita 
gagal untuk membuat hubungan antara masakan sehari-hari kita dan kesulitan budaya 
kita, kita tak terelakan akan gagal sebagai spesies yang bertahan hidup di atas bumi ini. 
Dengan menolak untuk membuat hubungan yang penting ini, kita menyalahkan orang 
lain dan diri kita sendiri untuk penderitaan yang luar biasa, tanpa pernah memahami 
sebabnya. 

 

Panggilan untuk Berkembang 

Meskipun saya menghabiskan dua puluh dua tahun pertama kehidupan saya makan 
makanan khas budaya kita yang berbasis hewani dalam jumlah yang besar, tapi saya telah 
menghabiskan tiga puluh tahun ini untuk mengeksplorasi hubungan yang memesona dan 
hubungan sebab-akibat antara pribadi dan praktik budaya kita yang menggunakan hewan 
untuk makanan serta tekanan dan kesulitan yang kita ciptakan bagi orang lain dan diri 
kita sendiri. Saya telah menemukan bahwa kekerasan yang kita timbulkan dari piring kita 
menjadi bumerang dengan cara-cara yang luar biasa. 

Dengan seketika menjadi jelas, bahwa kumpulan kesalahan kita yang memperlakukan 
hewan sebagai makanan telah membuat hubungan dasar ini sangat sulit. Makanan hewani 
merupakan penyebab dasar dilema kita, tapi kita akan bergeliat dengan cara apa saja 
untuk menghindari konfrontasi ini. Itu adalah definisi bintik buta kita dan potongan 
hilang yang penting dari teka teki perdamaian dan kebebasan manusia. Karena warisan 
perilaku kita yang secara budaya menyalahgunakan hewan untuk makanan dan 
mengabaikan penyalahgunaan ini, kita sangat ragu-ragu melihat di balik tirai penolakan 
kita, berbicara satu sama lain tentang akibat makanan kita, dan mengubah perilaku kita 
untuk mencerminkan apa yang kita lihat dan tahu. Keenggan ini secara sosial didukung 
dan terus dikukuhkan. 

Perilaku kita tanpa kecuali mencerminkan pemahaman kita, dan sekarang perilaku 
kita juga menentukan tingkat pemahaman mana yang mampu kita capai.  

Panggilan yang kita dengar hari ini adalah panggilan gigih untuk berkembang. Itu 
merupakan bagian dari lagu yang lebih besar di mana kita semua mempunyai kontribusi 
dan yang hidup dalam sel kita serta dalam sifat dasar alam semesta yang memelihara 
setiap makhluk. Pada akhirnya itu adalah sebuah lagu yang menyembuhkan, 
menggembirakan, dan merayakan karena kita semua, baik manusia maupun bukan 
manusia, merupakan ungkapan alam semesta yang indah dan baik hati. Itu juga 
merupakan sebuah lagu dari kesakitan dan kekerasan yang paling gelap, karena 
penerimaan kita terhadap tindakan menguasai, memperdagangkan dan membunuh para 
hewan dan manusia. Untuk membatasi dan membunuh hewan untuk makanan, kita harus 
menahan welas asih alami kita, membelokkan kita dari intuisi dan dari arah materialisme, 
kekerasan, dan ketidakterhubungan. 

Lagu mitos baru yang rindu untuk dilahirkan melalui kita membutuhkan cukup 
semangat untuk mencintai dan hidup untuk mendengar serta mengenali rasa sakit yang 
disebabkan oleh kita melalui orientasi makanan absolut kita. Kita dipanggil untuk 
membiarkan rahmat dan kebaikan bawaan kita untuk terus bersinar dan menghadapi 
asumsi indoktrinasi yang mempromosikan kekejaman. Sementara kita diberikan berbagai 
tingkat kehormatan yang tergantung pada spesies, ras, kelas, dan jenis kelamin kita, kita 
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semua dirugikan ketika ada yang dirugikan, pada akhirnya penderitaan benar-benar saling 
berhubungan karena kita semua saling berhubungan, dan hak yang dibangun secara sosial 
hanya berlaku untuk memutuskan kita dari kebenaran yang saling ketergantungan. 

Buku ini ditujukan untuk para pembaca dari semua tradisi agama serta mereka yang 
tidak memihak pada tradisi tertentu. Seperti Kaidah Emas, yang melafalkan sebuah 
prinsip yang diucapkan oleh semua tradisi agama dunia dan secara intuitif diterima oleh 
orang-orang dari setiap budaya dan kepercayaan, prinsip yang dibahas dalam buku ini 
bersifat universal dan dapat dipahami dan dipraktikkan oleh kita semua, apa itu 
berhubungan atau tidak berhubungan dengan agama kita. Sebuah keterbukaan pikiran 
yang moderat dan kesediaan untuk melakukan hubungan adalah semua yang diperlukan 
untuk memahami prinsip-prinsip ini, dan untuk melihat bahwa mereka tidak pernah 
bertentangan dengan ajaran-ajaran agama kita yang lebih dalam atau kerinduan rohani 
kita, tapi selalu memenuhi dan menerangi mereka. 

Lagu dari evolusi dan kesadaran kita yang diperlukan sedang memanggil. Mencapai 
pemahaman lagu ini dengan lebih dalam membutuhkan keadaan yang mengungkapkan 
sangkut paut dan hubungan yang tersembunyi atau secara berkesinambungan diabaikan. 
Sebuah perjalanan diperlukan, dan ini adalah petualangan penemuan isyarat itu. 
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“Dunia ini adalah milik orang yang bisa melihat melalui keinginannya. Betapa tuli, keras 

kepalanya budaya, kesalahan yang tumbuh yang Anda lihat— hanya ada kesabaran 
menderita—kesabaran Anda menderita, dan Anda sudah berhadapan dengan pukulan 

yang mematikan.” 
—Emerson 

 
“Senjata yang paling kejam di bumi ini adalah garpu.” 

—Mahatma Gandhi 
 

Makanan sebagai Kiasan 
Dari zaman dahulu—kembali setidaknya ke dua setengah milenium sampai Pythagoras di 
Yunani, para nabi Perjanjian Lama dalam Levant kuno, Mahavira dan Buddha Gautama 
di India, kemudian orang-orang termasyhur seperti Pluto, Plotinus, dan bapa Kristen 
permulaan—reformis sosial dan guru spiritual telah menekankan pentingnya 
menghadirkan sikap dan tindakan kita di sekitar makanan. Fakta bahwa ajaran-ajaran ini 
telah dengan agresif diabaikan, dilalaikan, dan ditutup-tutupi selama berabad-abad adalah 
sangat signifikan, dan jika kita melihat secara mendalam luka dan sikap tanggung jawab 
penyembunyian ini, kita akan menemukan kebenaran yang membebaskan kebudayaan 
kita dan diri kita sendiri, dan cara bagi transformasi pribadi dan planet yang positif. Apa 
yang memberi makanan kekuatan yang demikian, dan mengapa kekuatan ini masih belum 
begitu diakui sampai hari ini? Menjawab pertanyaan ini mengharuskan kita untuk 
memberi perhatian dengan cara baru dan membuat hubungan untuk tidak berbuat yang 
telah diajarkan pada kita. 

Makanan bukan saja merupakan kebutuhan pokok, ia juga merupakan simbol utama 
dalam kehidupan batin bersama setiap kebudayaan manusia, termasuk kita sendiri. Tidak 
sulit untuk melihat bahwa makanan adalah sumber dan kiasan kehidupan, kasih, 
kemurahan hati, perayaan, kesenangan, keyakinan, perolehan, dan konsumsi. Dan juga 
ironisnya, sumber dan kiasan pengawasan, dominasi, kekejaman, dan kematian, karena 
kita sering membunuh untuk makan. Setiap hari, sejak kecil sampai meninggal, kita 
semua membuat pilihan makanan atau yang dibuat untuk kita. Kualitas kesadaran pilihan 
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makanan tak terelakan timbul—apakah kita membuatnya sendiri atau yang dibuat bagi 
kita—sangat mempengaruhi kemampuan kita untuk membuat hubungan. Kemampuan 
untuk membuat hubungan yang bermakna ini menentukan apakah kita menjadi pencinta 
dan pelindung kehidupan atau pengabdi diri pada kekejaman dan kematian.  

Saya percaya bahwa pada tingkat kesadaran kita yang paling dalam kita semua 
merindukan untuk mencapai penyatuan rohani yang otentik dengan sumber keberadaan, 
untuk mengalami secara langsung sifat sejati kita, itu merupakan kerinduan untuk 
mengalami keutuhan, kebenaran, dan kebebasan dari ilusi yang menyakitkan dari 
keterpisahan mendasar yang mendesak kita untuk menggali dan menyelidiki misteri di 
sekitar kita setiap hari. Kami menyadari bahwa melihat secara mendalam 
menghubungkan kita dengan akar dan sumber rohani kita, melihat secara mendalam pada 
makanan, pada apa dan bagaimana kita makan, dan pada sikap, tindakan, dan 
kepercayaan sekitar makanan, merupakan petualangan untuk melihat ke jantung budaya 
dan diri kita sendiri yang sangat dalam. Yang mungkin tampaknya mengejutkan, bahwa 
ketika kita mengeluarkan cahaya kesadaran ke aspek kehidupan kita yang paling biasa 
dan diperlukan, kita mengeluarkan cahaya ke rangkaian penghambaan yang tak diterima 
yang melekat pada tubuh, pikiran, dan hati kita. Ke sangkar penghalang yang kita tidak 
pernah bisa cukup melihatnya, dan ke jalan gemerlap yang membawa menuju 
transformasi dan kemungkinan kasih sejati, kebebasan, dan kebahagiaan dalam 
kehidupan kita. Kita mungkin ingin tertawa pada tuntutan yang demikian kuat. Makanan? 
Teman lama kita, makanan? Kita mempunyai proyek yang lebih besar dan isu yang lebih 
menekan. Makanan itu begitu biasa. Kita makan dan lari, atau kita makan untuk 
dinyamankan dan berlanjut dalam pencarian kita, atau sebagai latar belakang untuk 
persahabatan atau televisi. Makanan hanyalah makanan, kita mungkin menyanggahnya 
dengan baik. Itu bukan masalah besar! 

 

Pesta Suci 
Ketika kita melihat lebih dalam, kita melihat bahwa makanan adalah metafora universal 
untuk keintiman. Banyak dari kita mengetahui perasaan mencintai sesuatu atau seseorang 
begitu dalam sehingga kita ingin menjadi satu dengannya, dan membawanya ke dalam 
diri kita sendiri, ini menurut penglihatan orang lain. Mungkin ini adalah matahari terbit 
yang mulia bahwa kita minum dengan mata kita, sebuah melodi yang entah bagaimana 
membuka hati kita dan meleburkan sesuatu dalam diri kita, atau seseorang terkasih yang 
dengannya kita rindu untuk melebur dan menjadi satu. Semua kesenian adalah saluran 
bagi ekspresi dari kerinduan manusia untuk bersatu, tapi hanya dalam seni penyajian dan 
makanan di mana keesaan ini sebenarnya secara fisik tercapai. Ini adalah bagian yang 
menjadikan makan pengalaman dan metafora yang demikian berpengaruh: seni makanan 
dimakan dan menjadi kita. Ia masuk sebagai obyek dan menjadi obyek; apa yang “bukan 
saya” berubah menjadi “saya.” Satu keajaiban yang alkimia! Itu sama seperti keajaiban 
cahaya spiritual, dan dari pengampunan dan dari kasih. Apa yang bukan-saya, orang lain, 
atau bahkan musuh potensial entah dengan bagaimana diubah, dengan membuka dan 
mencakup ke dalam diri saya, kita. Penyembuhan terjadi, kebangkitan bagi keutuhan 
yang lebih besar di mana sebelumnya memisahkan “saya” dan “bukan-saya” disatukan 
sebagai elemen bersama, operator bersama. 

Mengambil bagian makanan dengan demikian merupakan metafora yang menyeluruh 
bagi penyembuhan, pengampunan, dan cinta transenden. Pada tahap yang dalam, kita 
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semua tahu ini. Persiapan makanan merupakan satu-satunya seni yang memungkinkan 
kita secara harafiah memasukkan apa yang kita ciptakan, dan ia juga merupakan satu-
satunya seni yang sepenuhnya melibatkan panca indera. Ia juga sangat tergantung pada 
apa yang disebut dalam ajaran Buddha sebagai indera keenam: pemikiran, aktivitas 
mental yang berhubungan dengan konteks yang kita rasakan melalui indera kita. Kita 
memiliki lapisan berpikir dan perasaan yang sangat rumit dan kompleks yang terikat pada 
makanan yang merupakan bagian pengalaman makan kita yang penting. Keluarga dan 
budaya kita menyumbang dengan sangat besar terhadap pikiran dan perasaan ini, dan 
ingatan dan identifikasi ini memberi makna bagi makanan kita. 

Makan dengan demikian merupakan kegiatan yang paling intim di mana kita 
sebenarnya menyelesaikan penyatuan yang rumit dan dirindukan bagi diri sendiri dan 
orang lain, subyek dan dunia. Dan sehingga selalu terlihat, lintas budaya, sebagai 
kegiatan manusia yang paling disucikan, dan juga yang paling mengikat secara budaya. 
Kita tidak bisa menjadi lebih intim dengan seseorang atau sesuatu daripada memakan 
mereka. Mereka kemudian secara harafiah menjadi kita. Tindakan intim semacam itu 
tentu saja dipelihara dengan kesadaran, kasih, diskriminasi, dan penghormatan terbesar. 
Jika tidak, maka ia merupakan indikasi yang jelas bahwa sesuatu dengan serius salah. 

Sekali kita menyadari bahwa menyiapkan dan makan adalah simbol keintiman 
mendasar dan transformasi spiritual manusia, kita bisa mulai mengerti mengapa perayaan 
suci sangat penting bagi setiap budaya kehidupan agama dan sosial, Metafora makan 
adalah pusat persekutuan rohani dengan kehadiran ilahi. Secara universal diakui bahwa 
makan secara harfiah maupun secara simbolis adalah tindakan yang disakralkan: ia secara 
langsung mengambil bagian dalam tatanan yang tak terbatas melebihi kehidupan kita 
yang terbatas. 

Meskipun tampak bahwa kita hanya makhluk terbatas yang makan makanan, dari 
perspektif lain kita dapat lihat memberi makan diri sendiri oleh diri sendiri yang tak 
terbatas selamanya. Melalui tindakan ambil bagian ini, kita membuka, mencakup, dan 
sesungguhnya mewujudkan tatanan yang tak terbatas sebagai ekspresi diri sendiri yang 
unik, yaitu kita, makhluk manusia yang makan. Ini merupakan sebuah ekspresi kasih 
yang paling dalam. Ketika kita makan, kita dikasihi oleh kekuatan yang kekal dan 
misterius yang melahirkan semua kehidupan, yang membuat hadir semua yang pernah 
mendahului kita, yang memanifestasikan dirinya secara tak henti-hentinya sebagai kita 
dan mengalami kehidupan melalui kita, dengan sebuah kasih yang keseluruhannya 
diberikan kepada kita, untuk kita yang merupakan kekuatan ini. Itu adalah kasih yang 
hati intuitif kita bisa merasakan dan merespons dan secara mendalam, dengan gairah 
menghargainya, tapi pikiran rasional kita hampir tidak bisa mulai memahami. 

 
Makanan, Kehidupan, dan Kematian 

Apa yang sesederhana makan sebuah apel? Namun begitu sakral atau bermakna dalam? 
Ketika kita makan sebuah apel, kita tidak hanya makan sebuah apel sebagai sesuatu yang 
terpisah. Apel memasuki kita, melebur dengan kita, memberi kontribusi kepada kita. Dan 
setiap apel adalah manifestasi dari begitu banyak hal! Kita sedang memakan hujan dan 
awan dan semua pepohonan yang telah mati untuk membawa pohon ini menuju 
manifestasi, dan manifestasi dari air mata, keringat, tubuh-tubuh dan nafas generasi yang 
tak terhitung jumlahnya dari hewan, pepohonan dan orang-orang yang telah menjadi 
hujan dan tanah dan angin yang memberi makan pohon apel ini. 
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Ketika kita menatap sebuah apel, kita menatap alam semesta secara keseluruhan. 
Semua planet dan bintang, matahari dan bulan, lautan, hutan, ladang dan makhluk-
makhluk di dalam apel ini. Pohon apel ini adalah manifestasi dari sebuah jaringan 
kehidupan yang tak terbatas, dan agar pohon ini ada, setiap komponen dari jaringan ini 
adalah penting. Buah apel ini adalah berkah dari pohonnya dan dari alam raya yang tak 
terbatas yang menyebarkan dan merayakan dirinya melalui apel ini. Biji-biji terjatuh dari 
sang apel ini, untuk menjadi pohon-pohon baru, atau dimakan oleh manusia atau beruang 
atau burung yang dengan demikian menjadi tersebar lebih luas, menyebar dan 
menguntungkan pohonnya dan keseluruhan sistemnya, menebarkan keluasannya yang 
mutlak, kerumitan dan kesempurnaannya.  

Jika kita sadar akan hal ini ketika kita makan sebuah apel, kita akan mengetahui 
bahwa kita dicintai dan dipelihara, dan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih 
besar, sebuah misteri yang begitu luas dan kasih sayang dan kesenangan yang kita dapat 
sentuh hanya dengan kesakralan. Hampir semua masyarakat, saat kita merenungkan 
sumber dari kehidupan kita dan dengan sadar terhubung dengan misteri agung adalah 
pada saat kematian, dengan pemakaman, dan pada saat makan dengan rahmat dan doa. 
Makan sebuah apel dengan kesadaran dapat menjadi satu saat makan dengan sakral, dan 
ini biasanya terjadi secara kebetulan ketika kita sibuk berpikir tentang hal lain. 

Kita, manusia, makan apel, berada dalam pengertian sebenarnya dari apel makan 
apel. Keseluruhan alam semesta tidak hanya berada dalam setiap apel, tapi di dalam 
setiap diri kita. Ketika makan, kita melihat bahwa sama sekali tidak ada hal yang terpisah 
secara mendasar, tapi hanyalah merupakan proses-proses. Segalanya menjadi bagian satu 
sama lain, selalu berubah, dan pada akhirnya dimakan oleh proses dan oleh waktu, 
pemangsa yang lebih besar. Makanan adalah sumber dan metafora dari alur kehidupan 
menuju kematian dan kematian menuju ke kehidupan. 

Kita dapat melihat makna mitos dan spiritual dari makan makanan adalah sangat 
dalam dan telah dijalin ke dalam tradisi mitos dan religi yang mendasar dari banyak 
kebudayaan, termasuk kebudayaan kita sendiri. Selain upacara simbolik dari makan 
komuni sakral dalam Nasrani, yang merupakan transformasi kematian Yesus, ada cerita 
kelahiran. Yesus dilahirkan dalam sebuah palungan atau tempat makan hewan! Sungguh 
satu simbol yang kuat, dilahirkan dalam mangkuk makan seseorang. Dia dilahirkan untuk 
menjadi makanan spiritual bagi orang lain, dan hubungan-hubungan yang dalam antara 
simbolisme palungan dan Perjamuan Terakhir menunjukkan kekuatan makanan sebagai 
metafora utama dari misteri spiritual yang meliputi dan melampaui batas kehidupan dan 
kematian. 

Seiring kita berkembang secara spiritual dan terbangunkannya daya kemampuan kita, 
setiap hari, kita dapat menjadi makanan bagi orang lain, berbagi kasih dan pengertian 
kita, waktu dan energi kita menjaga orang lain dan diri kita dalam proses ini. Ini bukan 
hanya kasih pribadi kita, energi, atau waktu kita yang kita bagi, untuk, seperti apel itu, 
ketika kita memberikan diri kita, kita sedang memberikan berkah yang kita terima dari 
keluarga-keluarga kita, guru kita, teman-teman kita, dari Bumi dan makhluk-
makhluknya, dari matahari, bulan dan bintang-bintang, dan dari semua pengalaman kita. 
Pada akhirnya, kita adalah kehidupan itu sendiri yang memberi kepada dirinya sendiri - 
memberi makan sendiri, menjelajah, memuaskan dan meremajakan diri sendiri. Jika kita 
hidup dengan baik, kita memberi makan banyak orang dengan makanan yang paling 
bergizi, yaitu buah dari welas asih dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, lebih dari hanya 
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memerlukan makanan untuk perjalanan ini, kita dapat menemukan bahwa kita adalah 
makanan untuk perjalanan satu sama lain, dan bahwa keperluan dan kesenangan terdalam 
kita tidak semata-mata dari mengonsumsi, tapi dari pemberian makan satu sama lain ini. 
Kita semua terlahir di satu palungan simbolik, untuk menjadi makanan spiritual satu 
sama lain, dan kita dipanggil untuk menemukan jalan unik kita untuk berbagi. 

Apakah terlalu mengejutkan bahwa sesuatu yang begitu sederhana seperti makan, 
dapat menjadi pusat kekuatan kehidupan spiritual dan kebudayaan kita? Untuk 
menyelidiki lebih lanjut tentang hal ini, kita harus meneliti apa yang kita pilih untuk kita 
makan. Ada apa di balik pilihan-pilihan makanan kita? 

 
Asal Makanan Kita: Apakah itu Tumbuhan atau Hewan 

Di dalam kebudayaan kita, perbedaan antara makanan yang berasal dari hewan dan 
makanan yang berasal dari tumbuhan terkadang dengan sengaja dikaburkan dan 
diabaikan. Namun, dengan ketegasan untuk mengenal hal yang jelas ini, kita memberi 
kuasa kepada diri kita sendiri untuk mengerti lebih dalam. 

Makanan yang berasal dari tumbuhan kebanyakan adalah buah-buahan dan biji-bijian 
yang dengan bebasnya dilepaskan dari pepohonan tertentu. Sebagai contoh, biji-bijian 
seperti gandum, oat, beras, jagung, barli, quinoa, gandum hitam dan millet adalah biji-
bijian dan buah-buahan dari rumput sereal. Tumbuhan polong, atau kacang-kacangan 
seperti kedelai, chickpea, lentil, kacang polong, buncis dan kacang tanah adalah biji-biji 
dari tumbuhan polong-polongan. Buah-buahan sayur seperti tomat, labu siam, paprika, 
labu, okra, terong, mentimun adalah buah-buahan dan biji-bijian dari tumbuhan herbal. 
Buah-buahan dan biji-bijian yang dilepaskan dari pepohonan dan tanaman lain 
menumbuhkan makanan pepohonan lain yang kita makan seperti apel, jeruk, pisang, 
pepaya, alpukat, sukun, melon, anggur, limau, plum, persik, cheri, aprikot, zaitun, ara, 
kurma, dan buah-buahan lain: blackberi, stroberi, blueberi, cranberi, raspberi, dan beri 
lainnya, kemiri, kenari, hazelnut, makadamia, kacang mete, almond, kelapa, dan biji-biji 
lainnya; dan biji bunga matahari, wijen, biji labu, cokelat, rami halus, biji cemara dan biji 
lainnya. Beberapa makanan adalah bunga-bunga yang mempunyai biji, seperti brokoli, 
bunga kol, kecambah Brussel, artikok, atau buah-buahan yang mengandung spora dari 
jamur di bawah tanah, seperti jamur. Umbi-umbian seperti kentang dan yam. Ada sedikit 
akar-akaran, seperti wortel, dan bit, atau daun-daunan, seperti bit Swiss, kol dan selada, 
atau tumbuhan batang seperti asparagus, seledri dan tebu. 

Di balik makanan tumbuhan di piring kita, kita melihat ada kebun buah dan taman-
taman, ladang, hutan dan musim-musim, dan orang merawat dan menjaga tanaman. Jika 
tanaman ini ditanam dengan cara organik berkelanjutan dengan metode-metode skala 
kecil, kita akan melihat keindahan dan kelimpahan dari bumi yang menumbuhkan 
makanan yang sehat dan lezat kepada tangan-tangan yang menjalankan pekerjaan yang 
peduli dalam keselarasan dengan irama alam. 

Jika melihat dengan seksama, kita melihat ada sangat sedikit penderitaan yang 
disebabkan oleh memakan makanan ini; kebanyakan makanan tumbuhan adalah buah-
buahan dan biji-bijian yang dilepaskan dari rerumputan, herba, pepohonan, tumbuhan 
rambat dan tanaman lainnya. Selain itu, tidak seperti hewan, yang melakukan gerakan, 
hingga memerlukan sistem syaraf dengan reseptor rasa sakit. Tumbuhan tidak 
mempunyai sesuatu yang menyerupai sistem syaraf fisik atau reseptor rasa sakit. Karena 
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tumbuhan tertanam dan tidak bergerak, tidak ada alasan bagi alam untuk memberikan 
atau mengembangkan mekanisme yang membuat mereka merasa sakit saat diam di sana.* 

Makanan yang berasal dari hewan, jika tidak berasal dari daging dan organ, yang 
benar-benar daging dan organ hewan mati, maka ia berasal dari pembuangan hewan yang 
dijadikan makanan. Golongan makanan sebelumnya adalah otot daging dari berbagai 
jenis hewan yang dibunuh untuk memproduksi makanan yang adalah hal utama dari 
kebanyakan budaya makan kita. Daging ikan dan kerang-kerangan biasanya disebut 
dengan nama spesies-spesies hewan tersebut, seperti tongkol, limbat, salem, lobster, 
kepiting, udang. meskipun hewan amfibi dan reptil kurang biasa dimakan di Amerika 
Serikat, namun di beberapa negara, kodok, penyu dan buaya diternak juga untuk 
menghasilkan kaki kodok dan daging penyu dan daging buaya untuk konsumsi manusia. 
Daging unggas juga disebut dengan nama spesies-spesies hewan tersebut, seperti ketika 
kita makan ayam, kalkun, bebek, emu dan burung pegar, dan perbedaannya sering dibuat 
dengan jenis atau bagian tubuh hewan dan warna dari daging tersebut, seperti dada dan 
paha, daging putih dan daging gelap. berbeda dengan hal di atas, daging hewan mamalia 
jarang disebut dengan nama spesiesnya, tapi dengan menggunakan 'jenis potongan' 
bagian tertentu dari daging ini, seperti loin (potongan daging pinggang), sirloin, flank 
(bagian rusuk), rump roast (panggang 'bagian bokong'), shoulder roast (panggang 'bagian 
pundak'), rib roast (panggang 'iga'), T-bone, brisket ('punggung'), atau pada babi, ada 
bacon, iga, sapi muda, daging domba, daging rusa, daging domba, daging sapi, 
hamburger, hot dog, baloney, sosis, dan ham. Organ internal tertentu juga dimakan, 
khususnya ginjal dan hati mamalia muda. Hati yang bebek dan angsa yang digemukkan 
yang disebut foie gras, dan ada juga yang jarang dimakan, yaitu jaringan bagian perut 
(babat) dan jantung, lidah, otak, dan kaki hewan tertentu (kadang-kadang disebut dengan 
head cheese). Air susu sapi yang menyusui, domba, dan kambing diminum dan dimakan 
sebagai mentega, yogurt, krim, dan bermacam keju. Keju dibentuk dengan menggunakan 
rennet, yaitu bagian lapisan perut anak sapi yang disembelih, untuk mengentalkan susu. 
Telur unggas juga diolah untuk makanan, seperti madu yang berasal dari tubuh lebah. 

Kebalikannya dengan tumbuhan, yang secara alami memproduksi makanan sehat dan 
bernutrisi yang hanya melibatkan sedikit penderitaan, jika ada penderitaan, hewan secara 
rutin dikuasai dan diserang untuk diambil daging, susu, dan telurnya untuk dimakan 
manusia. Hal ini jelas melibatkan penderitaan, kita semua mengetahui secara pasti bahwa 
mengambil pisau dan memotong kulit seekor anjing, sapi, kucing, ayam, kelinci, atau 
manusia sangat berbeda dengan memotong kulit tomat atau anggur, bahwa mengiris kaki 
babi tidak bisa dibandingkan dengan mengiris apel segar. Etholog terkenal Konrad 
Lorenz pernah berkata bahwa siapa pun yang tak dapat melihat perbedaan antara 
memotong anjing dan memotong selada harusnya melakukan bunuh diri untuk kebaikan 
masyarakat. Saat ini kita tahu bahwa semua hewan bertulang belakang ditunjang dengan 
sistem syaraf pusat dengan penerima proprioceptor yang sensitif terhadap rangsangan 

                                                   
* Sementara beberapa orang berpendapat bahwa tumbuhan juga merasakan sakit, ada lebih banyak alasan 

untuk tidak mengonsumsi makanan yang berasal dari hewan, karena makanan ini memerlukan jumlah biji-
bijian yang sangat banyak untuk memproduksi daging, telur, produk susu dan peternakan ikan. Makanan ini 
juga memerlukan pembabatan yang sangat luas akan hutan-hutan, padang rumput dan habitat satwa liar 
untuk menggembalakan dan menanam biji-bijian ini, dan pengrusakan ekosistem laut. Lihat Bab 11 untuk 
rincian lebih jauh. 
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rasa sakit yang berbeda, termasuk dipotong, dibakar, dipukul, dikurung, diberi kejutan 
listrik, dan diterpa dingin dan panas, bau beracun, memar, dan digesek, dan bahwa 
mereka merasakan sakit psikologis seperti kita, saat secara fisik mereka dikurung, 
bayinya dicuri, atau keinginan bawaannya dihalangi. 

 
Budaya Penyangkalan 

Semakin kuat kita mengabaikan sesuatu, semakin kuat hal itu menguasai kita dan 
semakin kuat hal itu mempengaruhi kita. Melihat tanpa terganggu kepada makanan 
hewani yang dihasilkan dengan cara-cara modern, secara tak terelakkan kita menemukan 
kesengsaraan, kekejaman, dan eksploitasi. Makanya kita menghindari secara mendalam 
saat melihat makanan kita jika berasal dari hewan, dan tindakan menghindar dan 
menangkal ini, diterapkan untuk makan, aktivitas paling mendasar dan ritual vital kita, 
dan secara otomatis dibawa ke dalam kehidupan bermasyarakat dan pribadi kita. Kita 
tahu, di lubuk hati terdalam, yang tak dapat melihat lebih dalam lagi, karena jika kita 
lakukan, kita harus melihat secara mendalam penderitaan luar biasa yang langsung 
disebabkan oleh pilihan makanan kita. Jadi kita belajar untuk tetap dangkal dan rela 
dibutakan terhadap kaitan yang bisa kita lihat. Jika tidak, penyesalan dan rasa bersalah 
kita akan menjadi terlalu sakit untuk ditanggung. Pemahaman kebenaran juga akan 
berselisih terlalu kuat dengan gambaran diri kita sendiri, menyebabkan disonansi kognitif 
dan gangguan emosional serius. Kita memilih mengabaikan, makanya memilih untuk 
dungu dan tidak perhatian. 

Dengan tidak mau dan tidak bisa melihat, menghadapi, dan bertanggung jawab 
terhadap lautan ketakutan yang tersembunyi yang disebabkan aktivitas paling mendasar 
kita kepada mereka sebagai makhluk berperasaan dan lemah seperti kita, kita telah 
membagi diri kita menjadi orang sakit jiwa yang sopan dan beradab yang hidup tidak 
mudah dengan kekejaman tanpa penyesalan yang melapisi kapan pun kita memperoleh 
atau memakan makanan hewani. Saya percaya pembagian ini adalah luka tak disadari 
yang mendasar yang diderita manusia modern, dan dari sana banyak luka dan bagian lain 
secara alami dan tak terelakkan akan mengikuti. Karena begitu dalam dan buruknya 
sampai-sampai menjadi tabu untuk dibahas di depan umum. 

Memilih untuk menjadi buta terhadap hal yang kita lakukan saat kita berbelanja, 
persiapkan, dan makan, kita membutakan diri kita tidak saja terhadap ketakutan dan 
penderitaan yang kita provokasi dan makan, tetapi juga pada keindahan dunia di sekitar 
kita. Ketidakmampuan untuk benar-benar melihat dan menghargai keelokan berlimpah di 
Bumi ini memungkinkan kita menghancurkan hutan dan lautan dan secara sistematis 
merusak alam. Menjadi tidak sensitif terhadap kesakitan yang kita sebabkan tiap hari 
kepada hewan lemah, kita juga menjadi tidak peka terhadap keindahan dan kilauan 
ciptaan yang kita tindas dan yang kita putuskan setiap kali kita makan. 

Ketidakpekaan jutaan anak-anak dan orang dewasa – pada skala besar yang 
mengonsumsi jutaan hewan yang disiksa tiap harinya – menebarkan benih kekejaman 
manusia, perang, kelaparan, dan keputusasaan tanpa batas. Hasil akhirnya tak 
terhindarkan, karena kita tak pernah menuai kebahagiaan, kedamaian, dan kebebasan 
bagi diri kita sendiri sambil menabur benih dengan merusak dan memperbudak yang lain. 
Kita mungkin berbicara tentang cinta, kebaikan, kebebasan, dan dunia yang lebih baik, 
namun inilah tindakan kita, terutama mereka yang biasa melakukannya, yang 
menentukan masa depan seperti apa yang akan kita semua alami. Siklus kekejaman yang 
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telah meneror orang baik pada zaman dulu maupun saat ini berakar dari kekejaman dalam 
makanan kita setiap harinya. Walau hewan tidak bisa membalas seperti manusia, 
kekejaman kita terhadap mereka akan berbalik kepada kita. 

 

Mewarisi Kekejaman 
Dengan mengurung dan membunuh hewan demi makanan, kita telah membawa 
kekejaman ke dalam tubuh dan pikiran kita dan mengganggu dimensi fisik, emosi, 
mental, sosial, dan spiritual kita sendiri dengan cara yang dalam dan keras. Makanan kita 
menghendaki kita makan seperti pemangsa dan untuk melihat diri kita seperti itu, 
membudidayakan dan membenarkan perilaku dan lembaga pemangsaan yang merupakan 
kebalikan dari inklusivitas dan kebaikan yang mengiringi pertumbuhan spiritual. Karena 
kekejaman tak terhindarkan dari pengurungan, pemotongan, dan penjagalan hewan demi 
makanan, kita sejak masa anak-anak telah dipaksa untuk meragukan dan tidak peduli 
terhadap kekejaman.  

Tak seorang pun dari kita yang pernah secara sadar dan bebas memilih memakan 
makanan hewani. Kita semua mewarisinya dari budaya dan didikan. Menuju bagian 
makanan bayi dari toko bahan makanan manapun saat ini, kita segera melihatnya: 
makanan bayi rasa sapi, makanan bayi berisi ayam, sapi muda, dan domba, dan bahkan 
makanan bayi mie keju. Orang tua, kakek-nenek, sahabat, dan tetangga yang baik telah 
memaksakan daging dan sekresi hewan kepada kita sejak sebelum kita bisa mengingat. 
Sebagai bayi, kita tak memiliki pemahaman apa sebenarnya “daging sapi muda,” 
“kalkun'“ “telur,” atau “daging sapi,” atau dari mana asalnya. Kita tidak mengetahui 
ketakutan yang dihadapi makhluk tak berdaya untuk membuat masakan yang mudah 
dicarikan untuk disuapkan ke dalam mulut kecil kita. Kita perlahan menemukan, dan 
pada waktunya kita lakukan, kekejaman dan kekerasan yang terkait terlihat alami dan 
normal bagi kita. Kita tak pernah diberi tahu bahwa manusia tidak dirancang untuk 
memakan makanan hewani yang khas dari budaya kita dalam jumlah yang besar. Kita tak 
pernah diberi tahu tentang pengurungan yang ekstrem, pengebirian dan pemotongan lain 
yang selalu tanpa obat bius, dan pembunuhan brutal dan sering kali sadis yang menatap 
kita setiap hari dari mangkuk dan piring kita, dan yang kita kunyah tanpa berpikir sambil 
menonton televisi, membaca, atau bercakap-cakap. 

Maka, hubungan kita paling dalam dan terberkahi dengan bumi dan dengan rahasia 
kesadaran spiritual tanpa batas – makanan sehari-hari kita – telah menjadi ritual 
pengalihan dan penekanan kepekaan dan rasa bersalah daripada ritual akan rasa syukur 
yang membuka hati, hubungan, berkah, dan cinta. Harga yang kita bayar untuk ini adalah 
tak terhitung dan termasuk, di antara hal lainnya, menumpulkan kecerdasan bawaan kita 
dan kasih sayang dan konsekuensi kehilangan kedamaian, kebebasan, dan kebahagiaan. 

 
Kehancuran Kecerdasan 

Kecerdasan adalah kemampuan untuk membuat hubungan yang bermakna, dan ini benar 
untuk semua makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan masyarakat. Berpartisipasi 
dalam ritual harian yang mengekang kemampuan kita untuk membuat hubungan sangat 
menghambat kecerdasan kita, bahkan di tengah-tengah keberlimpahan akan informasi, 
dan menghancurkan kemampuan kita untuk secara efektif menyelesaikan permasalahan 
serius yang kita buat. Karena kita mahir memutuskan hubungan dari penderitaan yang 
kita bebankan pada hewan, kita secara alami dan pasti menjadi mahir memutuskan 
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hubungan dari penderitaan yang kita bebankan kepada orang-orang yang kelaparan, 
biosistem hidup, masyarakat yang dilanda perang, dan generasi masa depan. Kemampuan 
kita dengan tegas memblokir umpan balik juga membuat kita dengan mudah dibuat ragu 
dan dimanipulasi oleh kepentingan perusahaan yang keuntungannya tergantung pada 
ketidakmampuan kita untuk membuat hubungan yang berarti. 

Belas kasih adalah kecerdasan etis: suatu kapasitas untuk membuat hubungan dan 
konsekuensi untuk bertindak cepat untuk mengurangi penderitaan makhluk lain. Seperti 
kecerdasan kognitif, cinta kasih juga ditekan oleh praktik konsumsi hewani. Kemampuan 
untuk memutuskan hubungan, dipraktikkan pada setiap waktu makan, yang terlihat 
mungkin dalam samaran yang lebih mengerikan dalam dunia ilmuwan modern yang 
perlahan membekukan anjing sampai mati untuk mempelajari fisiologi manusia, dalam 
ketentaraan modern yang melihat langsung ke mata penduduk tak berdaya dan 
membunuhnya, bagi pemburu yang menipu dan mengejar hewan tak berdaya dan 
membunuhnya demi olah raga, dan dalam aktivitas budaya yang legal dan disetujui yang 
tak terhitung jumlahnya. 

Selama kita masih tinggal, di inti, budaya yang melihat hewan hanya sebagai 
komoditi dan makanan, sedikit harapan bagi kita untuk bertahan. Praktik pengabaian, 
penindasan, dan pengecualian yang sistematis yang mendasar dari makanan sehari-hari 
kita memutuskan hubungan kita dari kebijaksanaan batin dan dari kerinduan terhadap 
kebaikan dan berkah alam semesta. Dengan secara aktif mengabaikan kebenaran 
hubungan kita, kita tak terelakkan melakukan pemusnahan ras dan bunuh diri, dan 
mengabaikan kecerdasan dan kasih sayang bawaan yang akan membimbing kita. 

 
Saya-Engkau lawan Saya-Itu 

Pada tahun 1920-an filsuf Martin Buber mengumumkan dan menyatakan perbedaan 
penting dalam hubungan kita dengan orang lain dan dalam konsekuensi rasa diri yang 
makin diakui untuk kepentingannya. Menyebutkan bahwa kita tidak mengembangkan 
pemahaman tentang “Saya” dalam keterpisahan, tetapi melalui hubungan dengan orang 
lain, kita terus mengatakan bahwa saat kita terhubung dengan pihak lain karena memiliki 
kesadaran, dan karena memiliki perasaan, pengalaman, keinginan, dan tujuan, kita 
mengembangkan suatu rasa diri “Saya-Engkau.” Saat kita terhubung dengan pihak lain 
sebagai obyek, yang tidak punya keinginan tertentu, tujuan, atau kesadarannya sendiri, 
kita mengembangkan suatu rasa diri “Saya-Itu.” Mengolah harga diri Saya-Kamu, kita 
menghasilkan rasa hormat dan kepekaan terhadap pihak lain dan diri kita sendiri. 
Mengolah rasa diri Saya-Itu, kita cenderung berhubungan dengan pihak lain sebagai alat 
untuk digunakan. Perasaan Saya-Itu mengarah pada pandangan untuk semakin 
menghilangkan dan tidak berwujud terhadap alam, hewan, dan orang lain, dan 
pengerasan perasaan yang menghalangi kita dari merasakan sakit atau siapa pun dan apa 
pun yang kita gunakan, konsumsi, dan eksploitasi. Menurut Buber, rasa diri Saya-Itu 
menghendaki dan mengembangkan ketidakpekaan perasaan yang mengarah pada 
peningkatan keinginan mengonsumsi semakin banyak barang. Pencarian kebahagiaan dan 
kepuasan yang ironis dan tidak mungkin ini dengan pendirian diobjekkan, dipisah, dan 
gelisah yang mengurangkan nilai pihak lain menjadi benda untuk digunakan sebagai 
kesenangan dan keuntungan adalah pendorong utama di balik industri konsumerisme dan 
pelarian, kapitalisme perusahaan, dan pengrusakan lingkungan dan sosial yang tak 
terelakkan terwujud dari mentalitas ini. 
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Sementara wawasan Buber memang provokatif dan mencerahkan, tampaknya ia gagal 
mengenali dinamika lebih dalam yang bertanggung jawab atas rasa Saya-Itu dari diri: 
pilihan makanan yang kita pelajari sejak lahir, yang mana makhluk-mahkluk misterius, 
sensitif, dan cerdas itu terus-menerus dan tanpa dipertanyakan dikecilkan hanya menjadi 
obyek makanan untuk dipakai, dibunuh, dan dimakan. 

Kita mungkin merasa heran bahwa Buber tidak dapat membuat kaitan yang lumayan 
jelas ini selama empat puluh tahun lebih merenungkan dan menulis mentalitas Saya-
Engkau dan Saya-Itu. Namun apa yang lebih mengherankan adalah bahwa dari ribuan 
penulis dan peneliti terkemuka dalam ilmu fisika, ilmu manusia, dan kemanusiaan selama 
seratus tahun terakhir ini, pada hakikatnya tidak seorangpun menghasilkan satupun 
kalimat mengenai pokok bahasan ini! Pemikir-pemikir besar ini adalah orang-orang yang 
paling inovatif dan berani di zaman mereka, bersedia menanggung risiko kontroversi dan 
berani menawarkan ide-ide baru kepada dunia dalam bidang sosiologi dan teori sosial, 
psikologi, filsafat, teori sistem, sains, ekonomi, sejarah, pemerintahan, antropologi, 
teologi, perbandingan agama, dan kerohanian.1 Bagaimana mungkin sesuatu yang sangat 
jelas dan ada di tengah kehidupan dan pemikiran kita—perlakuan kita kepada hewan 
untuk makanan—telah diabaikan oleh—dan tidak terlihat—oleh begitu banyak orang 
dalam waktu yang sangat lama? Merinding saat merenungkan bertumpuk-tumpuk buku, 
artikel, esai, ceramah, dan dokumentasi yang dihasilkan oleh dan tentang pemikir-
pemikir besar zaman modern—dan menyadari bahwa pokok bahasan ini tak pernah 
disebutkan. Ide bahwa kekerasan rutin kita terhadap hewan untuk makanan mungkin 
adalah daya pendorong utama di balik penderitaan manusia dan perang, pada hakikatnya 
telah menjadi tidak dapat dipikirkan hingga sekarang ini. 

Bahkan suara yang lebih radikal dan kontemporer telah tidak bersedia untuk secara 
serius menanggapi pokok bahasan ini, seperti pada hakikatnya semua penulis dan 
pemimpin masa ini di dalam potensi manusia, kerohanian, lingkungan, keadilan sosial, 
kesehatan holistik, dan gerakan perdamaian.2 Ini bukan dimaksudkan sebagai kritik 
kepada orang-orang hebat dan kontribusi dan ide-ide besar mereka ini, tetapi ditujukan 
lebih untuk menekankan betapa mengherankan bahwa seluruh budaya kita harus menolak 
berhadapan dengan tingkah laku penentunya, yang mana sama jelasnya seperti iklan 
burger keju dan ayam goreng namun sekaligus sama tidak terlihatnya seperti udara dan 
anehnya tidak dapat didekati. 

Itu karena kita semua telah setuju bahwa, dengan cara apapun, kebenaran ini harus 
diabaikan. Salah satu sumbangan Carl Jung yang paling menonjol yaitu 
mengartikulasikan karakter pola dasar bayangan: itulah diri dan yang melingkupinya, 
tetapi menyangkalnya dan menekannya. Meski ditekan, bayangan itu akan didengarkan 
dan tanpa kecuali diproyeksikan dengan cara yang merusak dan mungkin tersembunyi. 
Penganiayaan kita kepada hewan untuk makanan adalah bayangan budaya kita yang jelas 
sekali. Rasa bersalah kolektif kita mendorong kita tidak hanya untuk menyembunyikan 
kekerasan yang kita makan tetapi juga untuk menjalankannya: di dalam gaya hidup, film, 
buku, game, dan media lain kita yang agresif, dan di dalam kekerasan yang kita timpakan 
satu sama lain baik secara langsung maupun tidak. 

 
Kita Semua Adalah Misteri 

Praktik terus-menerus kita mengomoditaskan hewan untuk makanan, selain sangat 
melanggar tatanan alami yang mengakibatkan penderitaan yang sangat besar dan tak 



 11 

dikenali kepada kita dan hewan-hewan lain, juga membutakan kita kepada diri kita dan 
hewan lain yang sesungguhnya. Kita salah jika kita mengecilkan diri kita sendiri hanya 
menjadi entitas materi yang lahir, hidup sejenak, dan meninggal. Seperti hewan-hewan 
lain, pada dasarnya kita bukanlah makhluk fisik; esensi kita adalah kesadaran. Kita semua 
adalah ekspresi dari daya kreatif misterius tak terhingga yang melahirkan dan menopang 
seluruh manifestasi, dan tubuh dan pikiran kita adalah sakral, sama seperti tubuh dan 
pikiran semua makhluk. Seperti kita, hewan memiliki perasaan dan kerinduan; mereka 
bersarang, kawin, lapar, dan adalah subyek yang sadar akan kehidupan mereka. Mereka 
membuat segala upaya, saperti kita, untuk menghindari sakit dan kematian dan untuk 
melakukan apa yang mendatangkan kebahagiaan dan keterpenuhan. 

Pada dasarnya manusia adalah suatu misteri yang besar. Lembaga-lembaga sains, 
agama, pendidikan, dan pemerintahan hanya berbuat sangat sedikit untuk 
mengungkapkan kepada kita apa sesungguhnya manusia itu dengan cara yang mendalam 
dan bisa mengubah. Kita mungkin masih tetap sama misterisnya bagi diri kita sendiri 
seperti pada masa Musa, Buddha, Kong Hu Cu, dan Yesus. Sebagian orang mungkin 
berpendapat bahwa kita tahu lebih banyak dan tentu saja telah lebih berkembang; yang 
lain mungkin berpendapat bahwa kita hanya mengetahui lebih sedikit akan hal-hal yang 
benar-benar penting, dan lebih terpecah perhatiannya dan tidur lebih malam daripada 
masa-masa sebelumnya. Meskipun begitu, tak seorangpun bisa membantah bahwa kita 
adalah misteri bagi diri kita sendiri, karena semua penelitian ilmiah dan teologi kita. Dan 
sama seperti kita tidak sungguh-sungguh tahu akan seorang pria atau wanita, kita juga 
tidak sungguh-sungguh tahu akan kuda betina dan kuda jantan, atau anjing, gajah, elang, 
ikan lumba-lumba, ayam, ikan cucut, lobster, buaya, tikus, kupu-kupu, cacing tanah, 
lebah madu, atau lalat rumah. Mereka semua menjadi misteri yang sangat besar bagi kita, 
bahkan mungkin lebih misterius daripada diri kita sendiri. Mereka benar-benar makhluk 
lain, dan pemahaman mendasar ini seharusnya menciptakan rasa rendah hati, takjub, dan 
hormat di dalam diri kita. 

Meskipun sayangnya, kita menciptakan kategori mental untuk makhluk-makhluk 
misteris tak terhingga yang kita temui, seperti “orang hitam”, “budak”, dan “penyembah 
berhala” atau “hewan untuk dimakan”, “permainan”, “hama”, dan “hewan laboratorium”. 
Kategori ini, dan kekerasan yang kita lakukan kepada makhluk-makhluk yang kita 
kategorikan itu, secara mendasar tidak mengubah atau merendahkan sifat yang sakral dan 
menyimpan teka-teki. Hal itu hanya menutupi dan memperbudak pikiran kita dengan 
pemikiran menyimpang yang dilahirkan dari sikap kita yang ekslusif dan mementingkan 
diri sendiri. Dengan melihat dan mengenali cahaya ini di dalam makhluk lain, kita 
membebaskan mereka dan diri kita sendiri. Inilah kasih. Gagal melihatnya, sering karena 
kita tidak pernah mengalami apa yang dilihat makhluk lain itu di dalam diri kita, kita 
memenjarakan diri kita sendiri, salah mengira kerangkeng dangkal itu sebagai hal yang 
dalam dan bebas. 

Dengan melihat hewan lain hanya sebagi obyek untuk dimanfaatkan guna makanan, 
kita telah menyobek kain keharmonisan yang penting dengan sangat dalam sehingga kita 
telah menciptakan budaya yang memenjarakan diri sendiri, sering tanpa menyadarinya. 
Dominasi manusia oleh manusia adalah hasil yang muncul dari menguasai hewan lain 
untuk makanan. Seperti yang telah diperagakan oleh Jim Mason dalam An Unnatural 
Order (Tatanan yang Tidak Alami), ada kaitan sejarah yang kuat antara manusia yang 
memperbudak manusia lain dan manusia yang memperbudak hewan untuk makanan. 



 12 

Mentalitas memperbudak yang menguasai dan mengecualikan ini terletak pada inti 
kesalahan spiritual yang memungkinkan kita melakukan perang terhadap bumi dan satu 
sama lain. 

 

Kasih adalah Pemahaman 
Ketika masih muda, saya sering bertanya-tanya apakah budaya kita harus seperti ini. Saya 
menemukan ternyata tidak begitu. Kita semua bisa melakukan kontribusi yang paling 
besar kepada transformasi budaya dan perdamaian dunia dengan makanan kita, yang 
merupakan hubungan paling penting kepada budaya kita dan kepada dunia alami. 

Melakukan upaya untuk membina kesadaran kita dan melihat melampaui 
pembudayaan kuat yang kita alami ini menghadirkan pemahaman. Penyembuhan, berkah, 
dan kebebasan datang dari pemahaman. Kasih itu memahami. Dari pemahaman, kita bisa 
menerima tanggung jawab kita dan menjadi daya untuk memberkati dunia dengan 
kehidupan kita, alih-alih melanjutkan ketakterhubungan dan menjadi wakil kekejaman. 
Dengan kesadaran, tingkah laku kita secara alami berubah, dan perubahan tingkah laku 
secara individu, beriak melalui jaringan hubungan, bisa menghasilkan transformasi sosial 
dan membawakan dimensi baru kebebasan, sukacita, dan kreativitas kepada semua orang. 
Itu semua mulai dengan hubungan kita yang paling intim dan berjangkauan jauh dengan 
tatanan alami, lambang spiritual kita yang paling utama, dan upacara sosial kita yang 
paling mendasar: makan. 
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“ ‘Pengorbanan kita dalam banyak hal—apakah artinya itu bagi-Ku?’ kata Tuhan. 
‘Aku memiliki lebih dari cukup persembahan bakaran dari biri-biri jantan dan 
minyak dari hewan-hewan yang digemukkan; Aku tidak suka kepada darah 

kerbau dan domba dan kambing. . . . Tanganmu penuh dengan darah; cucilah dan 
bersihkanlah dirimu sendiri. Enyahkanlah tindakan jahatmu itu dari 

hadapkanku.’ ” 
—Yesaya I:11, 15-16 

 
“Kekejaman terhadap hewan sama seperti manusia yang tidak mengasihi Tuhan. . . 
ada sesuatu yang sangat mengerikan, sangat jahat, dalam menyiksa mereka yang 

tidak pernah melukai kita, dan yang tidak dapat membela diriya sendiri, yang 
berada di bawah kekuasaan kita.” 
—Kardinal John Henry Newman 

 
 
 

Budaya Penggembala 

Kebanyakan dari kita tidak menyangka kalau budaya kita adalah budaya penggembala. 
Melihat ke sekeliling, terutama kita melihat mobil, jalan, pinggiran kota, kota, dan pabrik, 
dan sementara ada ladang biji-bijian yang sangat luas, dan tempat merumput di pedesaan, 
kita mungkin tidak menyadari bahwa hampir semua biji-bijian itu ditanam sebagai pakan 
ternak, dan bahwa sebagian besar dari milyaran unggas, mamalia, dan ikan yang kita 
konsumsi itu dikurung di tempat yang tidak terlihat di dalam kamp konsentrasi yang 
disebut pabrik peternakan. Meskipun tidak sejelas bagi kita saat ini seperti nenek moyang 
kita beberapa ribu tahun lalu, budaya kita, seperti budaya mereka, intinya adalah budaya 
penggembala, yang diorganisasikan di sekitar memiliki dan mengomoditaskan hewan dan 
memakannya. 

Kira-kira sepuluh ribu tahun lalu suku-suku pengembara di negara perbukitan Kurdi 
di timur laut Irak mulai menjinakkan domba dan memulai suatu revolusi dengan 
konsekuensi yang sangat besar.

1
 Para antropolog percaya bahwa itu adalah lanjutan dari 
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praktik perburuan dari suku-suku ini, yang mulai mengikuti kawanan domba liar tertentu, 
memisah-misahkan mereka dan semakin mengendalikan mobilitas, makanan dan 
kehidupan reproduksi mereka. Mereka pada akhirnya belajar mengebiri dan membunuh 
domba jantan supaya kawanan itu sebagian besar terdiri dari domba betina dengan 
beberapa pejantan; dari hal ini mereka belajar penangkaran terpilih untuk menciptakan 
hewan-hewan dengan karakter yang lebih dikehendaki. Kambing rupanya dijinakkan 
segera setelah domba, diikuti dengan sapi dua ribu tahun berikutnya di sebelah barat dan 
utara, dan setelah itu diikuti oleh kuda dan unta dua hingga empat ribu tahun setelah itu.2 
Konsep kepemilikan harta milik yang dihargai tinggi dan garis keturunan laki-laki dan 
kemurnian garis keturunan lambat laun muncul, yang ditemukan ada banyak buktinya 
ketika periode sejarah mulai sekitar empat ribu tahun lalu. 

Budaya Barat kita bisa dianggap memiliki dua akar utama: Yunani kuno dan Levi 
(lembah timur Mediterania dan Timur Tengah) kuno. Membaca tulisan-tulisan paling 
awal yang masih ada dari budaya ini pada kira-kira tiga ribu tahun lalu, seperti Iliad and 
Odyssey karya Homer, dan catatan Perjanjian Lama mengenai raja-raja kuno dan perang 
mereka, kita menemukan bahwa budaya ini berorientasi di sekitar makan daging, 
menggembalakan, perbudakan, penaklukan penuh kekerasan, keunggulan pria, dan 
mempersembahkan pengorbanan hewan kepada dewa-dewa mereka yang sebagian besar 
adalah dewa laki-laki. 

Bagi budaya penggembala tua itu, hewan yang dikurung tidak hanya makanan; 
mereka adalah juga kekayaan, keamanan, dan kekuasaan. Uang pertama dan bentuk 
modal adalah domba, kambing, dan sapi, karena hanya itulah harta milik yang bisa 
dikonsumsi dengan nilai yang bisa diukur.3 Kenyataannya, kata capital (modal) berasal 
dari capita, bahasa Latin untuk kepala, seperti kepala sapi dan domba. Para kapitalis 
pertama adalah penggembala yang saling bertengkar memperebutkan tanah dan modal 
dan mendirikan kerajaan-kerajaan yang pertama, lengkap dengan perbudakan, 
peperangan rutin, dan kekuasaan yang dipusatkan di tangan para elit kaya pemilik ternak. 
Kata pecuniary berasal dari kata Latin pecus, yang artinya ternak, dan kata kuno Romawi 
koin, denarius, disebut begitu karena berharga sepuluh keledai.4 Jadi hewan ternak dalam 
budaya penggembala kuno menentukan nilai emas dan perak—hewan makanan adalah 
standar kekayaan dan kekuasaan. Fakta ini memberi kita wawasan ke dalam kekuatan 
politik industri ternak dan susu yang berlanjut hingga hari ini. 

Dengan mengomoditaskan dan memperbudak hewan-hewan besar yang kuat, leluhur 
budaya Barat membuat mitos mendasar dan pandangan dunia yang masih hidup hari ini 
di hati budaya kita. The Chalice dan the Blade karya Riane Eisler dan An Unnatural 
Order karya Jim Mason meringkas dan mengupas karya para ahli sejarah dan antropolog, 
menyediakan beberapa sudut pandang menarik mengenai pergeseran nilai dasar yang 
terjadi ketika manusia mulai menguasai hewan-hewan besar untuk makanan, dan 
bagaimana perubahan ini mempengaruhi kita di masa kini. 

Penting untuk dicatat di sini bahwa kajian dan penafsiran tentang sejarah ini adalah 
sangat subyektif. Kita bisa memperhatikan di dalam kehidupan individual kita sendiri 
bahwa pengalaman dan pemahaman kita mengenai masa lalu kita berubah sejalan dengan 
perubahan kita. Ini juga sungguh benar untuk masa lalu kolektif yang luas dan kompleks 
yang dihasilkan oleh jutaan orang. Ketika kita bergerak untuk berusaha memahami masa 
prasejarah—budaya yang ada sebelum catatan tertulis—ini bahkan semakin subyektif. 
Seperti yang ditulis sejarawan Cynthia Eller, “Prasejarah masih merupakan kanvas besar 
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dan sebagian besar kosong. Maka skenario yang sangat berbeda bisa dilukiskan ke 
atasnya, tergantung dengan selera masing-masing pemikir.”5 

Riane Eisler menarik kesimpulan dari karya banyak antropolog dan penulis, 
khususnya Marija Gimbutas, Jacquetta Hawkes, dan Merlin Stone, yang berpendapat 
bahwa pada dasarnya telah ada dua jenis masyarakat, yang ia rujuk sebagai kemitraan dan 
pendominasi. Di dalam masyarakat kemitraan, pria dan wanita intinya adalah sederajat 
dan bekerja sama saling membantu, dan Eisler mencoba memperagakan bahwa ini adalah 
hal yang lazim selama bepuluh-buluh ribu tahun kehidupan manusia, sebelum ekspansi  
budaya penguasa patriarkal yang didasarkan atas pengembalaan hewan. Peristiwa yang 
relatif baru ini, lima hingga tujuh ribu tahun lalu, disebabkan oleh apa yang disebut 
Gimbutas penyerbuan Kurga oleh penggembala penggemar perang dari Asia tengah 
menuju Eropa timur dan lembah Mediterania. Membawa budaya yang mana pria 
memandang wanita sebagai barang bergerak, mereka rupanya datang dalam tiga 
gelombang selama kira-kira dua ribu tahun, menyerang dengan penuh kekerasan, 
menghancurkan, dan secara mendasar mengubah masyarakat lama, yang lebih damai.6  
Menurut Eisles, Gimbutas, dan yang lain, budaya yang lebih tua ini cenderung 
menyantap makanan yang dikumpulkan dan ditanam, memuja dewi kesuburan, 
membentuk komunitas di lembah-lembah subur, menggunakan logam untuk membuat 
mangkuk alih-alih senjata, dan tidak terlibat dalam perang. Budaya pendominasi yang 
menyerbu ini menggembalakan hewan dan terutama makan daging hewan dan susu, 
memuja dewa langit yang kejam seperti Enlil, Zeus, dan Yahweh, bermukim di puncak-
puncak pegunungan dan membuat membentenginya, memakai logam untuk membuat 
senjata, dan terus-menerus bersaing dan berperang. Konflik penuh kekerasan, persaingan, 
penindasan wanita, dan perselisihan kelas, dan menurut Eisler, tidak mencirikan sifat 
manusia tetapi adalah produk yang relatif baru dari tekanan sosial dan pengondisian yang 
dibawa oleh budaya penggembala penyerbu yang nilai-nilai dominasinya telah kita warisi. 

Dari mana budaya patriarkal penyerbu ini datang dan apa yang membuat mereka 
seperti itu? Dalam buku selanjutnya, Sacred Pleasure, Eisler mengutip penelitian oleh 
ahli geografi James DeMeo, yang menganggap migrasi pelaku ekspansi penyerbu Kurga 
dan penggembala lain berasal dari perubahan iklim buruk yang “memulai urutan 
peristiwa yang kompleks—kelaparan, kekacauan sosial, tanah-tanah ditinggalkan, dan 
migrasi masal—yang pada akhirnya menyebabkan pergeseran mendasar” di dalam 
evolusi budaya manusia.

7
 Menggembalakan hewan ternak, Eisler menunjukkan, 

“cenderung menghasilkan kegersangan”, dan “menghasilkan siklus ganas kehancuran 
lingkungan  dan bertambahnya persaingan ekonomi untuk lahan-lahan merumput yang 
semakin langka—sehingga cenderung bersaing dengan kekerasan atas batas-batas 
wilayah.”

8
 Ia menambahkan bahwa praktik menggembalakan hewan menghasilkan 

karakteristik keras secara psikologis dari budaya pendominasi: 
 
. . . pastoralisme pada dasarnya bersandar kepada perbudakan makhluk hidup, makhluk-
makhluk yang akan dimanfaatkan karena produk yang mereka hasilkan . . . dan yang 
pada akhirnya akan dibunuh . . . Ini juga membantu menerangkan benteng psikologis 
(atau semakin matinya emosi “lembut”) yang DeMeo percaya menjadi karakter asal dari 
masyarakat patriarkal atau pendominasi . . . Lebih jauh, begitu seseorang terbiasa hidup 
dengan memperbudak hewan (untuk daging, keju, susu, kulit, dan sebagainya) sebagai 
satu-satunya sumber untuk bertahan hidup, seseorang bisa dengan lebih mudah menjadi 
terbiasa untuk memandang perbudakan manusia lain bisa diterima.9 
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Apakah kenyataannya ada budaya lebih awal yang lebih damai, berorientasi-

kemitraan, dan egaliter, seperti yang dinyatakan oleh Eisler dan banyak lainnya, atau 
apakah sengketa penuh kekerasan, pria, dan, kompetisi selalu mendominasi struktur 
budaya sosioekonomi manusia, masih menjadi hal yang hangat diperdebatkan di 
kalangan cendekiawan. Namun, apa yang tampaknya tak terbantahkan adalah dampaknya 
terhadap kesadaran manusia dari mengomoditaskan dan memperbudak hewan-hewan 
besar untuk makanan. Sehubungan dengan ini Jim Mason melanjutkan karya Eisler, 
mengembangkan lebih banyak kaitan secara sejarah dan psikologis antara dominasi 
hewan dan dominasi orang lain. Ia menunjukkan bahwa revolusi pertanian menyebabkan 
perubahan besar terhadap budaya pengumpul kuno, mengubah hubungan mereka dengan 
alam dari kesatuan menjadi keterpisahan dan berusaha mengendalikan alam. Dari 
keterpisahan ini, dua jenis pertanian muncul—tumbuhan dan hewan—dan perbedaan 
keduanya sangat berarti. Menanam tumbuhan dan berkebun adalah pekerjaan yang lebih 
feminin; tumbuhan ditanam dan dirawat, dan saat kita bekerja dengan siklus alam, kita 
menjadi bagian dari proses yang memperbaiki dan memperkuat kehidupan. Itu adalah 
karya yang mendukung kehidupan dan rendah hati (dari humus, bumi) yang menopang 
tempat kita di dalam jaringan kehidupan. Di lain pihak, peternakan hewan besar atau 
husbandry selalu adalah pekerjaan pria dan membutuhkan daya penuh kekerasan sejak 
awal, untuk mengurung hewan-hewan yang kuat, mengendalikan, menjaga, mengebiri 
mereka, dan pada akhirnya membunuh mereka. 

Mason juga menekankan pentingnya pengaruh dari hewan yang tampaknya ada dalam 
perkembangan dan kesehatan psikologis manusia, serta karakteristik penuh kekerasan 
yang ditemukan para peneliti saat mengamati budaya di sekeliling dunia yang 
menggembalakan hewan-hewan besar. Mengutip antropolog Paul Shepard dan Anthony 
Leeds, ia mencatat bahwa Shepard: 

 
. . . menandai aliran utama dari budaya penggembala di seluruh dunia yaitu: ‘Permusuhan 
agresif kepada orang luar, keluarga bersenjata, perseteruan dan penjarahan di dalam 
hirarki organisasi yang berpusat pada pria, menggantikan perang dengan perburuan, seni 
pengorbanan yang rumit, kebanggaan diri yang gila dan kecurigaan.’10 

 
Mason menunjukkan kesamaan dalam hal ini di antara suku-suku gurun di Timur 

Tengah, pengembala rusa Chukchi dari Siberia timur yang “suka menyombongkan 
‘kekuatan, tindakan yang berani, kekerasan dan tingkah laku heroik, menghabiskan 
energi dan daya tahan berlebihan’,” dan budaya koboi/rodeo Amerika kita.

11
 

Dibangun dari karya Eisler, Mason, dan lainnya, kita bisa melihat bahwa budaya 
dalam hidup kita saat ini adalah kelanjutan modern dari budaya penggembala yang 
muncul di Timur Tengah dan lembah Mediterania timur, dan bahwa keyakinan pusat 
yang menentukan dari budaya ini masih sama: hewan adalah komoditi untuk dimiliki, 
dipakai, dan dimakan. Perluasannya, alam, tanah, sumber daya, dan orang juga dianggap 
sebagai komoditi untuk dimiliki, dipakai dan dieksploitasi. Sementara ini tampak masuk 
akal bagi kita sekarang sebagai penghuni modern budaya kapitalis pengembala dan 
pengonsumsi hewan, ini adalah pandangan dengan konsekuensi yang sangat besar: 
pengomoditasan hewan menandai revolusi sejati teakhir di dalam budaya kita, sama 
sekali menentukan kembali hubungan manusia dengan hewan, alam, Ilahi, dan satu sama 
lain. 



 17 

Di dalam budaya penggembala lama, hewan lambat laun diubah dari sesama rekan 
penghuni dunia yang misterius dan mengagumkan menjadi hanya obyek harta milik 
untuk dipakai, dijual, diperdagangkan, dikurung, dan dibunuh. Tidak lagi liar dan bebas, 
mereka diperlakukan dengan semakin tanpa hormat dan penuh kekerasan, dan pada 
akhirnya menjadi hina dan rendah di mata budaya penggembala yang muncul ini.

12
 

Hewan liar mulai dipandang hanya sebagai potensi ancaman terhadap hewan ternak 
modal; sama halnya, orang lain juga mulai dianggap sebagai ancaman kepada hewan 
ternak, atau sebgai potensi sasaran untuk dijarah jika mereka memiliki hewan. Bertempur 
dengan orang lain untuk memperoleh sapi dan domba mereka adalah strategi utama 
akuisisi modal; kara Sansekerta Arya kuno untuk perang, gavyaa, secara harafiah berarti 
“keinginan untuk lebih banyak ternak”

13
 Tampaknya perang, menggembalakan hewan, 

penindasan wanita, kapitalisme, dan keinginan untuk modal/hewan ternak yang lebih 
banyak telah berkaitan sejak lahirnya pengomoditasan hewan besar di masa lampau.  

Semakin besar dan kuat hewan-hewan yang digembalakan itu, semakin ganas, kejam, 
dan penuh kekerasan budaya itu agar berhasil menguasai mereka dan melindungi mereka 
dari gangguan hewan liar dan manusia.

14
 Hewan –hewan yang terbesar adalah ternak dan 

kuda, dan budaya-budaya menggembalakan ternak yang dibangun mereka sendiri di 
Timur Tengah dan Mediterania bagian timur terlibat dalam peperangan yang kejam yang 
sulit terbayangkan antara satu sama lain dan melawan orang-orang yang lebih lemah 
selama ribuan tahun, secara berangsur-angsur dan setengah memaksa menyebarkan 
budaya mereka dan nilai-nilai penggembalaan ke seluruh Eropa dan sebagian besar Asia. 
Dari Eropa, budaya ternak yang sama ini pada akhirnya menyebar ke Amerika. Ia terus 
menyebar sampai sekarang melalui perusahaan-perusahaan yang melampaui batas negara 
seperti ConAgra, Cargill, Smithfield, dan McDonald seperti melalui proyek-proyek yang 
disponsori oleh Bank Dunia dan PBB, para penganjur keagamaan, dan amal-amal yang 
menyebarkan perbudakan hewan seperti Proyek Heifer. 

Pada inti kehidupan budaya kuno ini yang menjadi apa yang kita sebut pada saat ini 
peradaban Barat adalah supremasi yang absolut dari manusia atas hewan, diperkuat 
melalui makanan sehari-hari. Kesehatan dan martabat bagi manusia mulai diukur dalam 
hubungan seberapa banyak hewan-hewan ternak yang dimiliki dan seberapa luas tanah 
yang dikuasai untuk merumput. Contoh teladan bagi para pemuda menjadi seperti 
kapitalis pertama, kumpulan yang maskulin, dan prajurit: yang kuat, keren, secara 
emosional renggang dan mampu menahan kekejaman. Para wanita, hewan ternak, dan 
orang-orang yang tertangkap atau ditaklukkan adalah obyek-obyek properti yang 
menyumbang pada jumlah keseluruhan modal; peperangan, meskipun menakutkan 
sampai yang berperang dan populasi yang umum, adalah metode-metode yang kuat yang 
digunakan oleh kaum ningrat untuk meningkatkan pengumpulan hewan 
ternaknya/modalnya, tanah, kekuasaan, dan martabat.  

Sangat membantu untuk menyadari bahwa kapasitas mental penguasaan 
penggolongan kebudayaan ke dalam suatu dimana kita dilahirkan tumbuh berkembang 
melihat dan menekankan perbedaan-perbedaan dan mengabaikan kesamaan-kesamaan, 
karena memperbudak dan membunuh hewan-hewan inilah yang memaksa kita semua 
untuk berlatih. Sebagai para penggembala dan para penguasa hewan-hewan, kita harus 
secara terus menerus berlatih melihat diri kita sendiri seperti terpisah dan berbeda dari 
mereka, seperti yang unggul dan istimewa. Welas asih alamiah kita sebagai manusia 
dapat ditekan dengan belajar mengeluarkan yang lainnya dan melihat mereka sebagai 
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yang sangat utama tidak serupa seperti kita. Eksklusifisme ini perlu untuk rasisme, 
elitisme, dan perang, karena untuk membahayakan dan mendominasi orang lain kita 
harus memecahkan ikatan dimana hati kita secara alamiah rasakan bersama mereka. 
Kapasitas mental menguasai adalah tidak bisa diabaikan kapasitas mental pengeluaran. 

Hal itu nyata jika kita melihat lebih dekat bahwa banyak sumber anggapan-anggapan 
dan kegiatan-kegiatan budaya-budaya penggembalaan kuno masih menentukan budaya 
kita saat ini. Kegiatan tunggal yang paling menentukan budaya-budaya kuno ini adalah, 
sebagaimana ia saat ini, pesta makan besar secara teratur yang disediakan oleh tubuh 
yang dikuasai dan mengeluarkan hewan-hewan. Peperangan masih memperkaya kelas elit 
yang kaya sementara jutaan menanggung beban mereka sendiri, dan kekayaan dunia 
memberi makan pada hewan-hewan digemukkan dengan biji-bijian dan ikan sementara 
yang miskin kelaparan. Sistim ekonomi kapitalis kita dan dukungannya pada institusi 
politik, hukum, dan pendidikan masih mengesahkan memihak perubahan dan eksploitasi 
terhadap hewan-hewan, alam dan orang-orang, penguasaan kita terhadap yang kurang 
mampu dan luar negeri; dan suatu ketidak setaraan dan ketidak adilan penyaluran barang-
barang berdasarkan memangsa (sering diumpamakan sebagai “kompetisi” dan 
“perdagangan bebas), penekanan, dan peperangan. Dimana kita telah berkembang secara 
sosial, kita telah membuat beberapa perolehan yang tidak dapat disangkal dalam 
mengurangi kelebihan-kelebihan tertentu, dan dalam menyediakan beberapa 
perlindungan bagi yang lemah dan mudah diserang. Pada keseluruhan, bagaimanapun, 
kita harus terus bertanya-tanya mengapa kemajuan kita terlalu lambat dan sulit. Jawaban 
atas ini adalah di piring kita dan meluas dari sana ke lahan pemberian makan, rumah-
rumah penjagalan, laboratorium laboratorium penelitian, permainan rodeo, sirkus, jalur 
balapan, dan kebun binatang, sampai berburu, memancing dan kegiatan menjerat, dan 
sampai penjara, kampung Yahudi, peperangan, dan komplek industri militer, dan 
pemerkosaan yang terus menerus dan pengrusakan dunia kehidupan. 

 
Prinsip Pythagoras 

“Selama manusia membunuh hewan secara besar-besaran, mereka akan saling 
membunuh satu sama lain. Memang, dia yang menabur biji pembunuhan dan kesakitan 

tidak akan memperoleh kesenangan dan cinta kasih.” 
—Pythagoras 

 
Lebih dari dua ribu tahun yang lalu di Yunani kuno, kebutuhan akan revolusi positif 
berdasarkan pada belas kasih terhadap hewan dipahami dengan jelas dan dilafalkan oleh 
Pythagoras. Dikenal saat ini sebagai seorang jenius yang penemuannya masih penting 
kritis, Pythagoras tetap suatu teka-teki, yang beberapa dari pengetahuannya diterima 
dengan sangat dinginkan dan digunakan dan yang lainnya diabaikan. Dalil-dalilnya 
meletakkan dasar-dasar yang penting dalam matematika dan geometri dan membuat 
kemajuan yang memungkinkan berikutnya dalam arsitektur, disain, konstruksi, perpetaan, 
navigasi, dan astronomi. Pythagoras dan para pelajarnya juga  menemukan dan 
menerapkanprinsip-prinsip keselarasan yang mendasari selingan nada getaran, sehingga 
Pythagoras dihargai dengan menetapkan tujuh skala nada dimana ditemukan oleh musik 
Barat, dengan hubungan getarannya yang tepat secara matematika. 

Dalam semua daerah ini budaya kita telah dengan rajin menerima dan mendapat 
keuntungan dari kejeniusan Pythagoras, tetapi prinsip yang mendasari bahwa dia 
mengajari dan hidup oleh – belas kasih untuk semua kehidupan – lebih sulit bagi kita 



 19 

untuk menerima. Ajarannya yang tegas bahwa kebahagiaan kita bergantung pada 
memperlakukan hewan-hewan dengan kebaikan menginspirasi Plato, Plutarch, Plotinus, 
Gnostic, dan para pendeta gereja Kristiani di masa awal, dan sampai 1850, ketika kata 
‘vegetarian’ diciptakan, siapapun yang menahan diri dari memakan hewan-hewan 
disebut ’Pythagorean.” Prinsip yang dia nyatakan, bahwa tidak pernah dapat memperoleh 
kegembiraan dan cinta kasih sementara menaburkan benih-benih kesakitan dan kematian 
dalam perlakuan kita terhadap hewan-hewan, menghantui kita saat ini. 

Dua ribu tahun setelah Pythagoras hadir Leonardo da Vinci yang agung, jenius 
lainnya yang karya seni dan penemuan-penemuannya membantu para pemandu dalam 
zaman Renaisans. Kebudayaan kita kembali mengabaikan kata-katanya yang meramalkan 
sebelumnya tentang akibat makanan kita yang mengerikan.”Saya dari zaman permulaan 
menyangkal penggunaan daging, dan waktunya akan datang ketika manusia akan melihat 
terhadap pembunuhan hewan-hewan seperti mereka sekarang melihat pembunuhan 
terhadap manusia.”15 Dengan Albert Einstein, yang menulis,”Tiada sesuatupun yang akan 
menguntungkan kesehatan manusia dan meningkatkan kesempatan kelangsungan 
kehidupan di Bumi sebanyak evolusi pada pola makan vegetarian,” dan  Mahatma 
Gandhi, George Bernard Shaw, Emily, Dickinson, Albert Schweitzer, dan yang lainnya, 
itu telah sama—kita dengan senang menerima hadiah-hadiah mereka kecuali dimana 
mereka memecahkan tabu budaya penggembalaan dan menantang sapi suci makan 
makanan hewani. 

 
Revolusi Vegan 

Nilai-nilai inti dari budaya penggembalaan kuno masih mendefinisikan budaya kita, 
seperti melakukan rituial utamanya, memakan hewan-hewan yang dimodifikasi. Bagian 
dalam kita mendesak untuk berkembang kepada tingkat pemahaman dan kehiduipan yang 
lebih dewasa secara spiritual, dan untuk menciptakan aturan-aturan sosial yang 
mempromosikan lebih adil, damai, bebas, sehat jasmani, sehat rohani, sejahtera, 
berkelanjutan, dan bahagia, benar-benar memerlukan kita untuk berhenti memandang 
hewan-hewan sebagai obyek makanan untuk dikonsumsi dan untuk beralih ke cara 
makan nabati. Ini akan sangat memberkati kita, membebaskan kita dari secara rutin 
mempraktikkan, mengingkari, dan memproyeksikan kekejaman,kepekaan, kita dapat 
menuai suatu pemahaman dan akan membantu kita memperkuat persamaan dan cinta 
kasih kebaikan dan hubungan-hubungan kita dan jga mengembangkan kapasitas kita 
untuk ketenangan batin. Dengan menabur dan memelihara bibit-bibit yang termasuk dan 
dan saling berhubungan kita dan kemampuan untuk hidup dalam damai. Ini berarti 
melakukan banyak pernikahan batin, karena budaya penggembalaan, ke dalam yang kita 
telah dilahirkandalam kita yaitu bibit-bibit daya saing, percaya diri, kegelisahaan, dan 
terputius hubungan. Dengan melihat hewan-hewan dan orang seperti Engkau daripada 
Apa Adanya, dan mengolah kesadaran dan belas kasih, kita dapat memelihara dalam diri 
kita bibit-bibit kerja sama dan kepedulian. Kita diberkahi dengan memberkahi yang 
lainnya, dengan menggunakan atau mengeluarkan yang lainnya atau mencari utk 
mengatur dan mendominasi mereka, kita menjadi terjaring dalam penderitaan dan 
selanjutnya diperbudak illusi perpisahan, dimana itu adalah orientasi mendasar budaya 
penggembalaan. 

Ketika kita mengolah ingat akan kesadaran akibat-akibat pilihan makanan kita dan 
dengan teliti mengadopsi cara makan berbasis nabati, menolak untuk berpartisipasi dalam 
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dominasi hewan-hewan dan menghilangkan kesadaran yang diperlukan ini, kita membuat 
pernyataan yang sangat besar yang keduanya mengalir dari dan memperkuat kemampuan 
kita untuk membuat hubungan-hubungan. Kita menjadi kekuatan kepekaan, 
penyembuhan, dan belas kasih. Kita menjadi revolusi kesatuan, menyumbang pada dasar-
dasar dunia baru dengan setiap makanan yang kita makan. Seperti kita berbagi ide-ide 
kita dengan yang lainnya, kita mempromosikan apa yang bisa menjadi paling 
mengangkat dan revolusi yang menyembuhkan budaya kita yang pernah dialami. 

Kenyataannya, ketika kita berbicara tentang berbagai revolusi-revolusi yang menurut 
dugaan telah mengubah budaya kita, seperti Reolusi Industri, Revolusi secara Ilmiah, dan 
Revolusi Informasi-Komunikasi, kita kehilangan gambaran yang besar. Tidak satupun 
dari ini sebenarnya merupakan revolusi-revolusi sama sekali, bagi mereka harus selesai 
keseluruhannya dalam konteks budaya berubah menjadi komoditi, eksploitasi, dan 
dominasi.”Revolusi-revolusi” ini belum mengubah nilai-nilai budaya yang digaris bawahi, 
jika apapun, mereka telah lebih lanjut memperkuatnya! Revolusi yang sebenarnya harus 
lebih jauh mendasar daripada ini. 

Revolusi yang dituntut oleh kerinduan kita akan perdamaian, kebebasan, dan 
kebahagiaan harus memberikan dasar yang baru bagi budaya kita, beralih dari nilai-nilai 
penggembalaan dengan tekanan dan ketidak adanya keterikatan antara satu sama lain 
menuju paska penggembalaan dengan nilai-nilai menghormati, kebaikan persamaan hak, 
kepekaan, dan hubungan antara satu sama lain. Di atas itu semua, revolusi ini harus 
mengubah hubungan kita terhadap makanan kita-ritual-ritual yang amat kita praktikkan-
dan pada makanan kita, simbol dalam batin dan luar kita yang paling kuat.  

Tidak ada tindakan yang lebih sangat, secara radikal, dan secara positif memeluk 
perubahan-perubahan yang revolusioner ini daripada mengadopsi pola makan berbasis 
nabati untuk alasan etis. Tidak ada tindakan yang lebih subversip pada pembentukkan 
urutan penggembalaan daripada memperkuat kesadaran untuk melebihi pandangan bahwa 
hewan-hewan adalah komoditi-komoditi belaka. 

Kita sedang bangun dari mimpi buruk atas komoditi dan memangsa hewan-hewan. 
Revolusi belas kasih yang tumbuh dalam kesadaran dan budaya kita memerlukan bahwa 
kita berhenti makan hewan bukan hanya untuk orientasi kesehatan sendiri atau alasan-
alasan ekonomi, tetapi juga dari hati kita, di luar peduli bagi hewan-hewan, manusia, dan 
jaringan kehidupan yang saling berhubungan yang luas yang berbahaya dan merusak oleh 
makanan berbasis hewani. Kata yang menyimpulkan etika dan motivasi yang digaris-
bawahi ini adalah “vegan,” tercipta di tahun 1944 di Inggris oleh Donald Watson. Watson 
tidk puas dengan kata “vegetarian” karena ia tidak dianggap untuk motivasi dan merujuk 
hanya pada pelarangan daging hewan dari pola makannnya. Dia mengambil surat dari 
tiga yang pertama dan dua surat yang terakhir dari kata-kata tersebut, tetapi 
menginginkannya dilafalkan berbeda sepenuhnya, “vee-gn,” untuk menekankan ia ecara 
revolusioner produk import. Definisinya dalam Artikel Asosiasi Perkumpulan Vegan di 
Inggris berbunyi, 

 
Veganisme merupakan suatu filosofi dan cara hidup yang mencari untuk meniadakan – 
sejauh mungkin dan praktikal – semua bentuk eksploitasi, dan kekejaman terhadap, 
hewan-hewan untuk makanan, pakaian, atau tujuan lainnya; dan dengan perluasan, 
mempromosikan perkembangan dan penggunaan alternatif-alternatif bebas hewani untuk 
keuntungan manusia, hewan, dan lingkungan.16 
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Kata “vegan,” lebih baru dan lebih menantang daripada “vegetarian” karena ia 
termasuk setiap makhluk hidup di dalam lingkaran perhatiannya dan menyebut semua 
bentuk-bentuk kekejaman yang tidak ada gunanya dari perspektif etika yang sangat 
utama, dengan motivasi belas kasih daripada kesehatan atau kemurnian, menunjuk pada 
suatu ide kuno yang telah dilafalkan selama berabad-abad, terutama di tradisi-tradisi 
spiritual dunia. Ia menunjukkan suatu mental yang termasuk meluas dan mampu 
merangkul ilmiah dan hampir semua agama karena ia adalah manifestasi kerinduan untuk 
kedamaian, keadilan, kebijaksanaan, dan kebebasan yang universal. 

Gerakan vegan zaman ini didirikan atas kebaikan yang penuh kasih dan kesadaran 
atas akibat-akibat kita pada yang lainnya. Ia revolusioner karena ia melebihi dan 
meninggalkan inti kekejaman dari budaya penggembalaan dimana kita tinggal. Ia 
didirikan pada hidup kebenaran atas saling berhubungan dan dengan demikian dengan 
sadar memperkecil penderitaan yang kita bebankan pada hewan-hewan, manusia, dan 
biosistim; ia membebaskan kita semua dari perbudakan menjadi komoditi belaka. Ia 
menandai kelahiran kesadaran yang baru, kebangkitan kepandaian dan belas kasih, dan 
dasar penolakan atas kekejaman dan dominasi. Ini hanya harapan kita yang nyata untuk 
masa depan dari spesies kita karena ia menyebutkan penyebabnya daripada menjadi 
khawatir melulu dengan akibat-akibatnya. Dari kesadaran yang baru ini kita dapat 
menyelesaikan hampir apapun; ia mewakili dasar pribadi positif dan transformasi budaya 
yang kita rindukan, dan ia membutuhkan bahwa kita mengubah sesuatu yang mendasar: 
kebiasaan-kebiasaan makan kita. 

Adalah hal yang lucu jika kita menginginkan transformasi tanpa harus berubah! 
Namun transformasi dasar yang dijelaskan untuk saat ini membutuhkan perubahan yang 
paling mendasar – perubahan dalam hubungan kita kepada makanan dan kepada hewan-
hewan, yang akan menyebabkan perubahan dalam perilaku kita. Bagi beberapa orang, 
dengan mudah menjadi vegan terlihat seperti langkah yang sebatas permukaan- dapatkah 
sesuatu yang begitu mudah sungguh-sungguh mengubah kita? Ya! Berikan kekuatan 
memprogram masa kecil dan kelembaban kekurangpekaan pada kekejaman terhadap 
hewan-hewan, benar-benar menjadi vegan yang melakukan hanya dapat menjadi hasil 
terobosan spiritual yang sejati. Terobosan ini adalah hasil dari menjadi matang dan usaha; 
bagaimanapun, ini bukan yang akhir tetapi awal dari pengembangan spiritual dan moral 
yang lebih lanjut. Veganisme masih sangat jarang bahkan diantara orang-orang yang 
menganggap mereka sendiri sebagai calon spiritual karena kekuatan pengkondisian sosial 
awal begitu sulit untuk diubah. Kita menyebut ini, namun demikian; sebaliknya budaya 
kita akan menyelesaikan tanpa apa-apa tetapi pengrusakan yang lebih lanjut dan pada 
akhirnya bunuh diri. 
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“Seharusnya tidak dipercayai bahwa semua makhluk ada demi keberadaan manusia. 
Sebaliknya, semua makhluk hidup lainnya juga telah direncanakan untuk kepentingan 

mereka sendiri dan bukan demi yang lainnya.” 
—Maimonides 

 
“Jika seseorang melihat dengan mata dingin pada kerusakan yang dibuat oleh manusia 

sepanjang sejarah, sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa dia telah menderita sejenis 
penyakit mental bawaan yang mengarahkannya menuju perusakan diri sendiri.” 

—Arthur Koestler 

 
 

Tentang Larangan berlawanan Mengetahui Apa yang Anda Makan 
Penindasan kesadaran diperlukan oleh praktik universal menjadikan hewan sebagai 
komoditi, memperbudak dan membunuh hewan untuk makanan menyebabkan “penyakit 
mental bawaan” yang mengarahkan kita pada kerusakan bukan hanya pada diri kita 
sendiri tetapi pada makhluk hidup lainnya dan sistim-sistim bumi ini. Karena praktik 
memanfaatkan dan membuka kekejaman hewan untuk makanan telah sampai pada 
diperlakukan sebagai normal, alami, dan tidak dapat dihindarkan, ia telah menjadi tidak 
terlihat. Meskipun ini dasar, ia berlanjut menjadi hampir diabaikan dalam ceramah umum 
yang dilakukan terus-menerus tentang mengapa kita memiliki masalah-masalah yang kita 
miliki dan bagaimana kita dapat menyelesaikannya. Kekurangan kesadaran ini adalah 
tragis. dalam perasaan klasik.

*
 Itu sungguh-sungguh diperoleh dari kenyataan bahwa para 

penulis, pembicara, , peneliti, ahli theologi, dokter, politisi, pengusaha, ekonom, dan 
mereka yang berada dalam posisi kepemimpinan dan pengaruh, seperti mereka yang tidak, 
semua secara teratur makan makanan diperoleh dari kekejaman hewan yang diperlakukan 
dengan kejam dan akan lebih suka secara bersama mengabaikan akibat-akibat yang 
mengganggu atas perilaku ini. 

                                                   
*
 Dalam tragedi-tragedi Yunani kuno, pelaku utama selalu menderita keruntuhan dan kehancuran 

karena kerusakan karakternya, pemimpinnya menjadi bangga berlebihan dan tidak sensitif. 
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Budaya kita mendorong kita semua menjadi omnivora.”Makan segalanya”, telah 
menjadi suatu keterangan yang tepat atas budaya kita dimana ia memakan dan 
membinasakan ekosistim global. Ini ironisnya benar pada tingkat individu juga. Karena 
industrialisasi produksi makanan, kita makan produk-produk yang diberi warna buatan, 
rasa buatan, diperhalus, diproses, diradiasi, dirancang, dan dimuat bahan kimia yang 
menegaskan kita akan makan hampir apapun dan segalanya. Kita dengan kejam ditekan 
oleh perusahaan periklanan untuk menelan apapun, dan terima kasih pada kemampuan 
kita yang terlatih dengan baik untuk mengisolasi kesadaran kita dari kengerian yang 
secara teratur kita konsumsi selama kita makan, itu mudah bagi kita dengan cara yang 
sama menghalangi kesadaran kita tentang pengawet dan residu kimia beracun dalam 
makanan kita. Kita bahkan boleh membanggakan diri kita sendiri tentang tidak menjadi 
pemilih tentang apa yang kita makan. Disamping menuju keuntungan yang dapat 
diandalkan untuk industri-industri pengobatan dan farmasi, ini secara mental menuju 
pada pencintaan bersama kita atas budaya yaitu “omnivorasius.” Itu kelaparan selera 
makan besar sekali untuk mengkonsumsi hampir semuanya, menjelmakan keindahan dan 
keaneka ragaman alam menjadi perkakas, mainan, dan makanan yang kita idamkan dan 
itu tidak pernah memuaskan kelaparan batin kita tetapi menuju kepastian yang tak 
terelakkan menuju kebingungan, ketagihan, frustasi, dan pengrusakan lingkungan. 
Hewan-hewan, mudah diserang, menanggung beban kelaparan kita yang rakus. 
Penderitaan mereka kembali, pada akhirnya, kepada kita juga. 

Makan hewan dengan demikian suatu dasar perlindungan konsumen yang tak dikenali, 
agama gadungan dari dunia modern kita. Perlindungan konsumen hanya dapat tumbuh 
dengan subur ketika kita merasa terlepas dan rindu menentramkan ini dengan 
mengkonsunsi, yaitu usaha melengkungkan menghubungkan kembali dengan urutan yang 
lebih besar. Karena perbedaan terhadap kekejaman kita yang terbesar melibatkan 
makan— tindakan mengkonsumsi kita yang paling suci, penting, dan melukiskan—kita 
tak bisa diacuhkan menjadi konsumen yang berbeda terhadap kekejaman dengan 
bertambahnya selera makan yang besar sekali. Dengan mengomoditaskan hewan-hewan, 
kita ironisnya dan tidak dapat dihindari membangun sistim yang akhirnya menjadikan 
kita sebagai komoditi juga. Harga jaringan kita diukur dalam dolar, seperti sapi-sapi yang 
dijual dengan ukuran pon. 

Karena hakekatnya hampir kita semua adalah omnivora, kekejaman kita tidak terlihat 
dan tidak dapat disebutkan, seperti rahasia keluarga yang sangat besar. John Bradshaw, 
Virginia Satir, dan yang lainnya yang telah berusaha menerangi reaksi psikologi dari 
keluarga-keluarga yang tidak berfungsi baik selama lebih dari dua puluh lima tahun 
terakhir telah menekankan bahwa semakin keluarga itu tidak berfungsi dengan baik, 
semakin banyak rahasia yang dimilikinya.

1
 Rahasia adalah perilaku kecanduan dan kejam 

yang berlangsung terus-menerus yang tidak pernah didiskusikan. Penyiksaan anak, 
penyiksaan seksual, kecanduan narkoba, dan alkoholisme telah menjadi rahasia-rahasia 
budaya, untuk disembuhkan, harus dibawa ke dalam cahaya, secara penuh diakui, lalu 
bekerja melalui diskusi terbuka. Dalam keluarga-keluarga yang tidak berfungsi dengan 
baik, rahasia-rahasia dan bayangan-bayangan tetap dikubur dan dengan penuh rasa sakit 
belum dipecahkan, dinyatakan seperti malu, perilaku bunuh diri, penyerangan, kekerasan, 
emosional yang berjauhan, dan psikologis yang mati rasa. Rahasia terbesar dari keluarga 
yang memiliki budaya yang tidak berfungsi dengan baik, menjadi omnivora dan demikian 
terlibat sebagai pelaku dari penyiksaan, kita tidak ingin membicarakannya. Usaha-usaha 
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kita untuk memahami keluarga yang tidak berfungsi dengan baik demikian dapat 
meningkatkan kesadaran hanya sampai pada tingkat tertentu. Usaha-usaha ini sangat 
penting, meskipun, karena mereka bagian dari kerja perdahuluan yang diperlukan untuk 
menghadapi bayangan rahasia yang lebih besar, lebih dalam, lebih mendasar, dan lebih 
menghancurkan: keras hati dan penyiksaan tersembunyi kita terhadap hewan-hewan 
untuk makanan. 

Penyesalan yang mendalam dan kesedihan yang kita tahan tentang kengerian yang 
secara rutin dan efisien kita berikan pada hewan-hewan untuk memakan mereka adalah 
alami dan sehat. Orang-orang yang membunuh atau menyiksa yang lainnya tanpa 
penyesalan yang mendalam mengejutkan kita, dan kita mengunci mereka sebagai  dan 
penderita gangguan pribadi dan penderita sakit jiwa. Tapi kita masih menyiksa dan 
membunuh hewan-hewan yang merasa sakit dan takut sama seperti kita, dan meskipun 
kita mencoba untuk mengacuhkan dan memotong penderitaan mereka pada tangan kita, 
kita tahu, di dasar hati, bahwa itu tidak perlu, menakutkan dan jahat. 

Ada pepatah Jerman, Übung macht den Meister: berlatih membuat ahli. Jika kita 
berlatih golf dan tenis, kita menjadi cakap pada golf dan tenis, dan golf dan tenis menjadi 
bagian dari kita dan bagian dari cara sifat kita. Jika kita berlatih, seni, drama, atau seni 
bela diri, kita menjadi cakap dalam bidang ini, dan mereka mempengaruhi kita dan 
menjadi bagian dari cara sifat kita. Jika kita berlatih kedermawanan, kebaikan, dan penuh 
perhatian, kita menjadi cakap untuk lebih dermawan, baik, dan perhatian terhadap yang 
lainnya., dan kualitas-kualitas ini menjadi bagian dari cara sifat kita. Jika kita berlatih 
membunuh, berbohong dan mencuri, kita menjadi mahir dengan membunuh, berbohong, 
dan mencuri, dan kegiatan-kegiatan ini menjadi bagian kita dan bagian cara sifat kita. 
Dengan secara kejam dan tekun berlatih kemampuan memutuskan kenyataan akan daging, 
keju, atau telur di piring kita dari kenyataan atas kesengsaraan perasaan yang dipikul 
untuk menyediakannya, kita telah menjadi ahli pada mengurangi perasaan menjadi 
obyek-obyek belaka, pada perkakas, pada cara-cara, pada properti. Kita telah menjadi 
cakap pada menjadi mati rasa dan memutuskan, dengan tidak merasakan simpati bagi 
penderitaan yang kita minta oleh keinginan kita untuk makan makanan dari hewan. Kita 
telah menjadi ahli akan penyangkalan, sama sekali menolak untuk mendaftar dalam 
kesadaran akibat-akibat tindakan-tindakan kita. Penyangkalan ini menjadi sejenis 
kelumpuhan yang menghalangi tindakan yang efektif dan inovatif. Berlatih sejak usia 
bayi, ritual harian kita tentang makan telah membuat kita sangat cakap dalam seni 
menjadikan obyek yang lainnya. Ini adalah tragedi yang sangat besar dan kita sulit 
mengijinkan kita sendiri menjadi sadar karenanya. 

Di dalam gereja-gereja kita, para pendeta sering berbicara tentang tragedi dari 
mengasihi benda-benda dan menggunakan orang, ketika kita harus malahan mengasihi 
manusia dan menggunakan benda-benda. Setelah kebaktian, orang-orang makan makanan 
dimana hewan-hewan telah menjadi benda-benda untuk digunakan, bukan dicintai. 
Tindakan ini, secara ritual diulang, mendorong kita menjadi menggunakan orang sama 
seperti kita menggunakan hewan-hewan—sebagai benda. Kita semua tahu dalam tulang 
kita bahwa hewan-hewan lainnya merasakan dan menderita seperti kita. Jika kita 
menggunakan mereka sebagai benda-benda, kita tidak bisa diacuhkan akan menggunakan 
manusia lainnya sebagai benda-benda. Ini adalah prinsip universal bukan perseorangan, 
dan mengabaikannya tidak membuatnya pergi. Ia beroperasi dengan sifat beraturan 
matematika seperti Pythagoras mengajar: apa yang kita tabur dalam perlakuan kita 
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terhadap hewan-hewan, kita pada akhirnya menuai dalam kehidupan kita. Karena ini 
adalah pantangan untuk berkata ini atau membuat hubungan mendasar ini dalam budaya 
penggembalaan kita, kita dapat pergi ke gereja yakin bahwa kita tidak akan menghadapi 
permohonan mendesak yang tidak menyenangkan utk mencintai semua makhluk hidup 
dan untuk tidak menggunakan mereka sebagai benda-benda. 

Pantangan ini terhadap pembicaraan mengenai perlakukan kita terhadap hewan atas 
makanan sangat kuat dimana saya selalu merasakannya sebagai suatu kekuatan hidup. 
Selama beberapa tahun saya telah berbicara pada setiap minggu pagi di gereja-gereja dan 
center-center setahap demi setahap, terutama gereja Persatuan dan memberikan seminar 
mengenai pengembangan intuisi. Saya menemukan dalam berbicara dalam kelompok 
orang-orang yang kelihatannya progresif dimana sewaktu saya mulai mengangkat topik 
mengenai kekejaman yang melekat terhadap hewan-hewan melibatkan memandang 
mereka sebagai alat-alat, dan cabang susila dan rohaniah dari praktik kebudayaan kita 
dengan memakan mereka, kelihatannya saya harus mendobrak suatu dinding batin yang 
tidak kelihatan yang memang menolak mendengarkan ide-ide ini berbicara. Kelihatannya 
seperti penolakan kolektif bawah sadar dari suatu kelompok.  

Ini ironis, karena gerakan Persatuan dari dua pendiri, Charles dan Myrtle Fillmore, 
adalah vegetarian etis yang mencela kekejaman yang tak perlu pada hewan yang terlibat 
memandang mereka sebagai komoditi, dan yang berbicara menentang pemakaian Alkitab 
berjilid kulit,memakai bulu, membedah hewan, atau dalam segala cara mencelakakan 
“saudara dan saudari kecil kita dari dunia hewan.” Mereka sangat mendorong orang-
orang menjauhkan diri dari memakan makanan dari hewan. Charles pernah banyak sekali 
menulis mengenai subyek ini, sebagai contoh di tahun 1915, ”Maka itu, dalam cahaya 
kebenaran Tuhan adalah cinta kasih, dan Yesus datang untuk mewujudkan cinta kasihnya 
di dunia ini, kita tidak bisa percaya adalah kehendaknya untuk orang-orang memakan 
daging, atau melakukan apa saja yang bisa menyebabkan penderitaan kepada yang tidak 
bersalah dan tidak berdaya.”2 Di tahun 1920, dia pernah menulis, ”Kita tidak bisa 
mencari perdamaian dunia di bumi ini sampai manusia berhenti memakan hewan-
hewan.”3 Bersama-sama, Charles dan Myrtle memulai Restoran Vegetarian Persatuan di 
luar Kansas City, menulis,”Ide dan tujuan dari Restoran Persatuan adalah menunjukan 
bahwa manusia bisa hidup, dan hidup dengan baik, dengan diet tanpa daging.”

4
 Hari ini, 

tujuh puluh tahun kemudian, kita menemukan makanan dari hewan kini berada di menu, 
dan vegan etis dimana pendiri-pendiri dari Persatuan ini memasukkan dalam struktur 
ajaran mereka telah dikekang dan pada hakekatnya dilupakan.  

Apa yang terjadi dengan Persatuan bukan merupakan kasus yang diisolirkan. Kita 
tahu bahwa Buddha mengajari welas asih terhadap hewan-hewan dan seorang vegan etis 
yang makanannya berbasis tanaman, dan masih banyak orang dewasa ini memnaggil 
mereka sendiri pengikut Buddha dan memakan makanan dari hewan. Suatu argumen kuat 
bisa dibuat bahwa Yesus dan para pengikut awal dia menyebarkan suatu ajaran welas 
asih yang serupa terhadap hewan, dan—menurut peneliti Keith Akers dalam The Lost 
Religion of Jesus, sebagai contoh—ajaran asli ini dilanggar oleh Paulus dan kemudian 
para pengikut yang ada keinginan untuk daging hewan.5 Tampaknya kita memiliki selera 
untuk memakan hewan-hewan, tetapi tidak ada selera untuk mendengarkan keadaan yang 
menyedihkan dari hewan yang kita makan, atau keadaan yang menyedihkan dari manusia 
yang menderita dalam berbagai cara dikarenakan selera kita pada hewan.  
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Kecerdasan: Kemampuan Untuk membuat Hubungan 
Untuk lebih sepenuhnya mengerti dampak dari pilihan makanan kita terhadap kesadaran 
dan budaya kita, membantu sekali mengerti sifat dari kecerdasan dalam cara paling luas 
dan dalam yang kita bisa. Teori sistim menyediakan kerangka kerja yang baik diterima 
dan berguna untuk mengerti kecerdasan. Walaupun memakai bahasa ilmiah, prinsip-
pronsip yang menerangkannya sesuai dengan tradisi kebijaksanaan kuno di dunia ini. 
Menurut teori sistim, semua sistim pengaturan diri dilihat sebagai memiliki kecerdasan, 
dan sistim ini saling berhubungan dengan satu sama lain dalam cara-cara kompleks yang 
mengembangkan kehidupan. Sistem-sistem lebih sederhana, seperti sel-sel, membentuk 
sistim-sistim kompeks yang lebih besar dan lebih banyak, seperti sistim organ tubuh, 
sistim pernafasan, yang membentuk bahkan sistim lebih besar dan lebih kompleks lagi 
seperti kayu pohon, itik, tuna, biri-biri, dan manusia, yang membentuk hutan kecil, 
kawanan, sekolah, kawanan, dan desa, yang membentuk hutan, komunitas tepi pantai, 
ekosistim laut, padang rumput, dan masyarakat. Sistim ini membentuk sistim yang lebih 
besar lagi, seperti planet, ynag merupakan bagian dari bahkan sistim yang lebih besar. 
Setiap sistim adalah suatu keseluruhan yang menyumbang pada keseluruhan yang lebih 
besar, dan terdiri dari keseluruhan yang lebih kecil.  

Dengan sederhana dikatakan, kecerdasan adalah kemampuan dari sistim apa saja 
untuk membuat hubungan yang berarti dan membantu untuk sistim itu dalam 
hubungannya dengan sistim lain. Ahli Ekologi, George Bateson, sebagai contoh, 
menjelaskan pikiran sebagai suatu pola organisasi yang penting untuk seluruh sistim 
kehidupan. Pikiran tidak terbatas pada bentuk kehidupan tertentu, tetapi juga meliputi 
ekosistim dan alam semesta sebagai “pola yang menghubungkan” yang saling 
berhubungan dan terorganisir.

6
 Teori sistim membenarkan kecerdasan yang jelas yang 

tersusun di luar kecerdasan manusia individu dan kecerdasan hewan hingga kecerdasan 
komunitas, spesis, ekosistim, bumi, dan di luarnya, dan sebaliknya, hingga kecerdasan 
organ tubuh, sel-sel, dan komponen-komponen lebih kecil mereka. Tidak sulit melihat 
bahwa kenyataan yang kita ketahui dan alami terbentuk dari keseluruhan yang 
merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih besar, dan keseluruhan yang lebih besar 
ini adalah bagian dari bahkan keseluruhan yang lebih besar lagi. Setiap bagian 
berhubungan dengan setiap bagian lain dengan memasukkannya atau dimasukkannya 
bersamanya dalam keseluruhan yang lebih besar. Kecerdasan terletak dalam kemampuan 
dari setiap bagian keseluruhan untuk menerima umpan balik darinya dan membuat 
hubungan dengan seluruh sistim lainnya yang berkaitan dengannya, dan dengan demikian 
membuka kekuatan inherennya untuk melayani keseluruhan yang lebih besar.  

Di dalam orkestra, seperti di dalam komunitas, kecerdasan memperbolehkan individu 
untuk membuat konstribusi unik mereka selain menerima umpan balik dari keseluruhan 
yang lebih besar dan melayani mereka dalam cara yang berarti, dan sepenuhnya 
bersangkut paut. Kegembiraan mekar melalui pengalaman dari keterkaitan kecerdasan - 
dan kebahagiaan mungkin saja memang menjadi tujuan akhir dari tarian tanpa batas, 
yang selalu mekar dan selalu berubah dari pembentukan yang timbul melalui sekumpulan 
sistim alam semesta yang saling berkaitan yang tak terhitung banyaknya, masing-masing 
dan setiap sistim termasuk dan termasuk dalam yang tak terbilang lainnya. Kita bisa 
melihat bahwa tidak ada makhluk yang akhirnya terpisah; semuanya saling berkaitan dan 
semuanya tumbuh dari sistim kecerdasan yang lebih besar, sampai bagian-bagiannya, 
yang sangat penting dan memberikan kehidupan.  
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Keseluruhan paling besar yang termasuk tiap atom, tiap sel, setiap makhuk hidup, 
komunitas, planet, bintang, galaksi, dan alam semesta adalah, hingga bagiannya, katakan 
seorang manusia individu, yang tidak dapat digambarkan, dan berintuisi sebagai ilahi, tak 
terbatas, abadi, maha tahu, dan di luar seluruh dualisme. Tidak ada sesuatu secara 
harafiah di luar dari keseluruhan terbesar ini, tidak ada “itu” yang bukan. Bahasa kita 
secara keseluruhan gagal menggambarkan “itu,” karena dengan bahasa sangat alaminya 
membuat obyek dan benda, dan keutuhan terakhir di dalam semua wujud terletak karena 
sekumpulan keseluruhan bukan keadaan dalam setiap artinya-ia berpisah dari kekosongan. 
Kecerdasan dari keseluruhan alam semesta inimencakup semua bagian yang jelas hingga 
yang terkecil, dan kehidupan di dalam seluruh bagian sebagian kecerdasan mereka. 
Pemikiran dualistik kita tidak bisa memahami ini secara langsung, karena ini di luar dari 
keberadaan atau pengalaman yang seperti kita ketahui. Kecerdasan alam semesta ini 
hanya bisa dirasakan tanpa dualistik, melalui daya penerimaan intuitif dalam keheningan 
batin yang tidak ditutupi oleh konsep dan pemikiran yang sudah ada.  

 
Kecerdasan, Telos dan Ayam 

Seluruh sekumpulan keseluruhan ini-sistem, planet, komunitas, manusia, hewan, tanaman, 
sel-sel, dan sebagainya-adalah mungkin karena mereka mengambil bagian dari 
kecerdasan alam semesta yang beroperasi melalui dan di dalamnya. Kecerdasn ini adalah 
kemampuan mereka membuat hubungan yang berarti bagi keberadaan mereka dan itu 
melayani tujuan mereka atau telos. Telos dari setiap bagian keseluruhan adalah melayani 
keseluruhan yang lebih besar di dalam dimana ada wujudnya, dan kecerdasan universal 
yang kita lihat dalam alam adalah perluasan kompleks dari jaringan keterkaitan dan 
umpan balik secara tanpa batas. Kecerdasan dari seorang makhluk tertentu adalah 
demikian spesifik pada sifatnya sendiri sebagai suatu keseluruhan yaitu dilayani oleh 
bagian itu yang membentuknya, dan sebagai suatu bagian yang melayani keseluruhan 
yang lebih besar di dalamnya dimana ditanamkan. Kita bisa melihat bahwa kecerdasan 
adalah spesifik untuk seluruh sistim pengaturan diri, dan bahwa semuanya ada suatu 
teologi unik, atau tujuan, dimana kecerdasan mereka cocok untuk memenuhi.  

Sebagai contoh, kecerdasan yang memanifestasi sebagai seekor ayam terutama cocok 
untuk memenuhi tujuan ayam itu, dan terhadap pemikiran, kecerdasan ini kompleks 
sekali. Kecerdasan ini menyertai dan mengatur hubungan ayam dengan keseluruhan yang 
melayani tujuannya, yaitu, sel-sel dan sistim di dalam tubuhnya, memperbolehkan untuk 
pencernaan, pembuangan, tekanan darah yang baik dan sirkulasi, melihat, mendengar, 
dan merespon pada lingkungannya, reproduksi, proteksi sistim kekebalan, pengelolaan 
beratus-ratus hormon dan tingkat enzim, dan sebagainya. Kecerdasan yang memanifestasi 
sebagai seekor ayam juga melayani hubungannya dengan ayam-ayam lainnya dan 
lingkungannya, sewaktu dia mencari makanan, menempatkan dirinya di dalam susunan 
kekuasaan dari komunitasnya, terbang ke dahan di malam hari untuk keselamatan, kawin 
dengan ayam jantan, membangun sarangnya, melindungi anaknya, mengajari anaknya 
cara mencari makanan, dan sebagainya. Kecerdasan ini juga memperbolehkannya 
melayani keseluruhan yang lebih besar dalam cara uniknya sendiri, menyumbang pada 
keluarganya, kawanannya, dan pada ungkapan tanpa henti dari spesisnya dengan 
membesarkan anaknya, mengambil bagian dalam komunitas ekosistim hutan di Asia 
Tenggara dimana ayam-ayam berdiam dan berevolusi selama beribu-ribu tahun, dan 
menyumbang pada perayaan perkembangan hidup di bumi ini dan di alam semesta.  
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Kita bisa dengan mudah melihat bahwa ada jumlah kecerdasan yang sangat banyak 
yang ditanam dalam seekor ayam. Selain itu semua fungsi luar dan kecerdasan yang bisa 
dijelaskan ini, ada juga dunia dalam, dunia ayam ini yang subyektif, yang sama-sama 
mungkin menjadi satu tujuan penting untuk penanaman kecerdasan alam semesta. Kita 
mungkin saja tidak pernah sungguh-sungguh mengetahui keadaan perasaan batin dari 
menjadi seekor ayam, tetapi jelas sekali bagi setiap orang yang berada di sekitar ayam-
ayam dimana mereka ada perasaan yang besar sekali. Terasa seperti apa duduk selama 
berhari-hari di atas beberapa telor, merawatnya dengan hati-hati, membaliknya secara 
teratur untuk menjaganya tetap hangat? Dan tanpa ragu-ragu mengambil resiko dan 
anggota tubuh dengan galaknya melindungi ayam-ayam kecil ini dari binatang lain 
setelah mereka dilahirkan? Mungkin saja kita manusia tidak bisa merasakan apa yang 
dirasakan ayam ini, atau kita telah kehilangan kemampuan untuk menghormati atau 
berempati dengannya, tetapi tidak berarti bahwa kecerdasan universal, dan kehadiran 
kreatif tanpa batas, tidak mengetahui dan menghargai dan menikmati dan mengasihi 
ayam itu dan kehidupannya. Ayam itu terwujud sewaktu kita manusia terwujud, dengan 
suatu kecerdasan unik yang membimbing dan memenuhinya pada berbagai tingkat dan 
memperbolehkannya untuk memenuhi tempatnya dalam susunan yang lebih besar. 
Seperti milik kita, kecerdasannya termasuk kesadaran, perasaan, kerinduan, dan suatu 
sistim saraf pusat dengan reseptor rasa sakit.  

 
Merusak Kecerdasan dan Tujuan 

Sewaktu kita dengan paksa mengeluarkan seekor ayam, ikan, sapi atau hewan lainnya 
dari kehidupan alaminya supaya bisa mengurung dan memanipulasinya untuk 
makanan.Kita secara sistimatik menggagalkan dan menghalangi kecerdasan aslinya. 
Kecerdasan universal di dalamnya tidak bisa lagi beroperasi secara bebas dan 
menyumbang pada dan memperkaya banyak tingkat dari keseluruhan lebih besar yang 
dia layani. Ini adalah suatu serangan masal dan tragis terhadap inti dari jiwanya dan 
merusak tujuannya. Sewaktu kita mengurung hewan untuk makanan, menghancurkan 
keluarga mereka dan hubungan dengan komunitas, melenyapkan hubungan mereka 
dengan bumi dan dengan habit mereka, dan menggagalkan penggerak kecerdasan mereka, 
kita melakukan kekerasan keras terhadap bukan saja makhluk-makhluk ini, tetapi 
terhadap seluruh sistim kecerdasan yang saling berkaitan yang menopang mereka dan 
yang mereka jalankan. Dalam melakukan kekerasan itu, kita merusak kecerdasan kita 
sendiri. Kita bahkan tidak bisa menjalankan rencana dan pekerjaan tanpa kehilangan 
banyak dari kecerdasan sejati kita dan tujuannya. Bagaimana ini bisa menjadi tujuan kita 
mencuri tujuan dari makhluk hidup lainnya?  

Sebagai ahli waris dari tradisi menggembala, kita tentu saja mencoba 
merasionalisasikannya, katakan bahwa hewan-hewan yang kita pelihara untuk makanan 
tidak akan ada tanpa usaha penggembala dan peternakan kita, dan mereka oleh karena itu 
tidak ada untuk tujuan mereka, tetapi untuk tujuan kita. Seperti yang dikatakan, bilamana 
Tuhan tidak ingin kita memakan hewan, Tuhan tidak akan membuatnya. Tuhan tidak 
akan membuatnya dari daging. Tentu saja, hal yang sama bisa dikatakan mengenai 
manusia untuk membenarkan kanibalisme. Atau seseorang akan mengatakan apabila 
Tuhan tidak ingin manusia mencuri satu sama lain. Dia tidak akan membuatnya dengan 
bukaan tubuh yang cocok. Karena dari luka kita sendiri, kita tidak bisa melihat kebutaan 
dan kekejaman yang selalu mengiringi pemikiran kita dimana yang lain terwujud untuk 
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tujuan kita. Para pemilik budak di daerah Selatan tidak bisa melihatnya, juga. Dan namun, 
apabila kita manusia adalah mereka yang dilahirkan dalam pengurungan yang 
menyedihkan secara teratur dikebiri, dicap, diperkosa, dipukul, dan dimutilasi, dan 
didorong menjadi gila karena kita dipandang hanya sebagai daging enak oleh spesis yang 
lebih kuat dan lebih “cerdas”, kita tentu saja berharap bahwa spesis “tinggi” ini akan 
mengenali bahwa kita memiliki satu tujuan yang lebih besar daripada hanya menjadi 
komoditas yang dikurung, dibunuh, dibungkus, dijual, dan dimakan. Kita juga harus 
memperoleh kembali kecerdasan yang kita sudah kehilangan melalui desentizing kita 
sendiri kepada kebenaran yang tidak dapat disangkal yang dari perspektif berjuta-juta 
hewan yang ketakutan yang kita lihat hanya sebagai bahan pokok makanan, kita adalah 
teroris yang jahat.  

Sesuai dengan derajat hilangnya kesadaran, ia kehilangan kemampuan untuk 
membuat kaitan yang memberikan bimbingan berarti kepadanya dalam kreativitasnya 
untuk melayani keseluruhan yang lebih besar—tujuan sejatinya. Sewaktu kecerdasan kita 
meningkat, kapasitas kita untuk kebahagiaan dan welas asih meningkat. Kita menjadi 
lebih sadar atas hubungan kita dengan keluarga manusianya, seluruh jaringan kehidupan, 
dan sumber seluruh kehidupan yang tanpa batas, dan kerinduan melayani keseluruhan 
yang lebih besar ini. Sewaktu kecerdasan kita berkurang, kita terlepas dari pelayanan kita 
terhadap keseluruhan yang lebih besar, mnejadi sedikit sensitif pada umpan balik dari 
mereka, lebih memusatkan diri sendiri dan lebih terpenuhi sendiri. Kekurangpekaan ini 
mnejadi kebodohan, membawa kekejaman yang tidak dapat dielakkan, penyakit, 
ketidakbahagiaan, penderitaan dan kematian.  

Kebenaran ini bukan rahasia atau sukar dimengerti. Kita melihatnya dalam tubuh kita 
sendiri, dimana sel-sel dan sistim-sistim bekerja sama dengan kecerdasan yang 
mengejutkan yang memperbolehkan kita, sebagai keseluruhan yang lebih besar, secara 
serempak: makan dan mencerna makanan, membaca buku, memantau lingkungan untuk 
suara, indera penciuman, dan sensasi, bernafas, memompa darah, mengobati terbakar 
sinar matahari, menghancurkan sel-sel kanker yang kesasar, mengatur tingkat dari 
beratus-ratus hormon dan enzim, dan mungkin saja bahkan memelihara janin yang 
berkembang! Kegiatan umum seperti membaca buku, bermain piano, terlibat dalam 
diskusi kelas, atau bermain tenis tidak bisa dibayangkan tanpa pelayanan kecerdasan 
yang terkonsentrasi dari berjuta-juta bagian keseluruhan yang lebih kecil, bekerja sama, 
membuat hubungan penting yang tak terhitung banyaknya, dan terus menerus memantau 
tingkat umpan balik dalam cara ruwet yang tidak bisa dibayangkan. Apabila kerjasama 
dan kecerdasan dalam tubuh berhenti, penyakit dan kematian dengan cepat tak terelakkan 
lagi terjadi.  

Sel-sel yang tidak bisa lagi melayani keseluruhan atau merespon sewajarnya untuk 
umpan balik telah menjadi, pada pokoknya, sibuk sendiri, dan membangkitkan tumor-
tumor kanker yang berbahaya dan saling berlawanan. Kecerdasan tubuh kita mengetahui 
bahwa sel-sel ini akhirnya akan menghancurkan keseluruhan yang lebih besar dimana 
mereka hidup dan bersandar, dan terus-menerus bekerja untuk menghapuskan mereka 
dan membetulkan kondisi yang membawa pada perkembangbiakan mereka. Kecerdasan 
tubuh kita membuat hubungan dan melayani kita, keseluruhan yang lebih besar. Dalam 
cara sama, kecerdasan manusia adalah kemampuan untuk membuat hubungan yang 
berarti, dan bilamana kita tidak melayani keseluruhan yang lebih besar, keseluruhan yang 
lebih besar ini akan memberitahu kita. Individu-individu yang merusak masyarakat 
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disingkirkan darinya dan, kita berharap, direhabilitasikan; apa yang terjadi sewaktu 
masyarakat secara tidak bertanggungjawab merusak bumi ini? Apabila kecerdasan kita 
lemah, kita kehilangan pandangan dari tujuan kita dan menjadi semakin mati rasa pada 
umpan balik sehat dari keseluruhan yang lebih besar yang penting bagi kita sebagai 
sistim kecerdasan dan sub sistim. Apabila kecerdasan budaya kita cukup lemah, kita 
menjadi penjahat sel-sel kanker yang kita sangat takuti di dalam kita sendiri.  

 
Kecerdasan adalah Spesifik bagi Tiap Spesis 

Kecerdasan dalam sistim kehidupan adalah ditentukan oleh kualitas dan kuantitas dari 
umpan balik sistim ini mampu menerima, dan kemampuan ini untuk menerima umpan 
balik adalah secara dekat berkaitan dengan kemampuan merasakan hubungan yang 
berarti. Karena setiap spesis hewan unik, jelas sekali bahwa masing-masing spesis 
memiliki jenis kecerdasan khasnya sendiri yang jelas sekali sesuai dengan telosnya, atau 
tujuan, dan pada jenis umpan balik yang ia terima dan hubungan yang ia buat. Katakan 
satu jenis kecerdasan adalah lebih tinggi dari yang lain yang mengabaikannya dengan 
menanamkan standar semaunya, dan biasanya adalah bagian dari prasangka yang 
mengabadikan mode kecerdasan manusia yang dianggap di puncak hirarki.  

Tetapi kita ketahui bahwa secara harafiah ada berbagai jenis kesadaran hewan yang 
tak terhitung banyaknya, dan ada banyak jenis kecerdasan yang sepertinya manusia tidak 
memilikinya. Orang-orang dengan sahabat-sahabat hewan, seperti anjing dan kucing, 
selalu terkagum dengan kemampuan intuitifnya hewan-hewan ini. Sebagai contoh, seperti 
studi tunjukkan, hewan-hewan ini selalu bisa mengetahui saat yang tepat sahabat-sahabat 
manusia mereka, beberapa mil jauhnya, memutuskan untuk kembali ke rumah. Terdapat 
banyak contoh lain dari bukan sahabat-sahabat manusia memiliki kecerdasan yang kita 
hanya bisa terkagum, mampu kembali ke rumah dan bergerak dengan sempurna, 
bermigrasi beribu-ribu mil, dan berkomunikasi dalam cara yang sama sekali tidak bisa 
dijelaskan dengan sains materialistik kita.7 Ironis sekali sewaktu kita dikelilingi oleh 
beribu-ribu spesisi dari kehidupan intelijen yang berbagi bumi kita bersama kita yang 
kesadaran, kemampuan, dan pengalaman subyektif yang kita miliki hampir tidak mulai 
mengerti dan menghargai.  

Keragaman kecerdasan dalam alam adalah menakjubkan karena spesis, subspesis, dan 
individu semuanya memiliki kualitas kecerdasan yang unik. Akan tetapi, para ilmuwan, 
seperti kebanyakan orang dalam kebudayaan kita, biasanya enggan mengenali atau 
menghormati keanekaragaman kecerdasan dalam alam karena mereka berpartisipasi 
dengan cara sadar atau tidak sadar dalam suatu komunitas yang membutuhkan suatu 
dominasi hampir sepenuhnya pada hewan-hewan. Persamaan bisa didapati sebelum 
Perang Sipil Selatan, dimana perbudakan adalah legal. Orang-orang kulit hitam, menjadi 
budak dan obyek dominasi and eksploitasi, “dikenal” oleh budaya dominasi memiliki 
kecerdasan inferior.  

Ironis besar ini yaitu dengan tidak mengindahkan, meremehkan, dan menindas 
kecerdasan dalam hewan-hewan lain, kita dengan aktif mengurangi kecerdasan kita 
sendiri. Ini adalah hal yang terpenting dari penyakit budaya kita hari ini dan alasan jalur 
kita adalah sangat berbahaya. Dengan menolak kecerdasan dalam hewan, mengabaikan 
kemampuan luas mereka untuk merasakan dan untuk hidup sebagai subyek dalam cara 
mereka sendiri di dalam dunia yang alami, kita telah membuat kebudayaan kita dan kita 
sendiri kurang cerdas. Walaupun kecakapan teknologi kita, individu kita dan kecerdasan 
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budaya kita sangat mengganggu dimana kita menciptakan sistim kekerasan dan 
penyalahgunaan yang besar sekali yang merusak bumi ini dan menyebabkan penderitaan 
sangat besar pada manusia dan hewan, dan dengan mudah mengabaikan kerusakan dan 
penderitaan yang kita buat. Sewaktu sistim kehidupan mengabaikan umpan balik dan 
menolak membuat hubungan dimana jenis kecerdasan yang unik disesuaikan, dimana 
sistim kehidupan adalah kurang hidup, kurang sadar, kurang bebas, kurang bisa merespon 
atau mengadaptasi, dan adalah, dari perspektif kelangsungan hidupnya sendiri, dalam 
suatu situasi berbahaya. Keseluruhan yang lebih besar, yang merugikan sistim itu melalui 
kehilangan kecerdasan dan kepekaannya, secara alami akan, sebagai bagian dari 
kecerdasan mereka, membatasi dan menghapuskannya.  

Ini seolah-olah syaraf-syarat kita telah dimatikan dan bagian dari anggota badan kita 
dipotong, tidak merasakan sakit, tidak sadar akan kerusakan yang telah dilakukan, jadi 
tidak termotivasi dan tidak mampu menghentikan perusakan diri sendiri. Sebagai contoh, 
Dan Kindlon and Michael Thompson mendiskusi dalam buku mereka Raising Cain 
tingkat bunuh diri menanjak dengan cepat di antara anak laki remaja, dengan empat belas 
persen dari lima belas tahun bunuh diri pada hari tertentu.

8
 Tetapi apakah setiap orang 

tahu, atau sedih, atau bahkan peduli pada tragedi ini? Sembilan puluh ribu hektar hutan 
hujan dirusak setiap hari, menyebabkan hampir seratus spesis tanaman dan hewan 
menjadi punah setiap hari,9 namun kita telah menguasai seni halus dari pemutusan dan 
dengan tangkas mengabaikan ini dan tragedi terus menerus yang disebabkan manusia. 
Bagaimana kita bisa tanpa belas kasihan menghancurkan laut dengan pengangkapan ikan 
yang berlebih, merusak habitat kehidupan liar dengan limbah peternakan yang beracun, 
dan mengurangi hutan hujan luas yang berseluk-beluk melalui peternakan, menyebabkan 
kepunahan beribu-ribu spesis setiap tahun? Bagaimana kita bisa sangat sembrono dalam 
pencarian laba untuk kita, secara genetik megatur makhluk-makhluk hidup dan semakin 
merampas planet yang ditinggal kita dengan pemboroson militer dan limbah beracun? 

Tindakan yang didorong secara sosial untuk memakan satwa itulah yang terutama 
bertanggung jawab atas hilangnya kecerdasan budaya dan pribadi ini. Mengurung, 
membuntungkan, dan membunuh satwa untuk makanan pada dasarnya amatlah kejam 
dan buruk sehingga kita harus menghilangkan aspek besar dari kecerdasan pribadi dan 
masyarakat kita untuk melakukannya, terutama mengingat besarnya skala satwa 
disembelih dan disiksa saat ini. 

Di atas kecerdasan kognitif, ada kecerdasan etis, yaitu dorongan bertindak untuk 
meringankan penderitaan orang lain. Melukai satwa supaya kita dapat memakan daging, 
susu, dan telurnya pada dasarnya membuat kita amat terusik dan merasa jijik sebagai 
makhluk rohani, sehingga agar kita bisa melakukannya, budaya peternakan harus dengan 
cara sistematis membuat kita mati rasa sejak lahir, mengurangi belas kasih alami kita. 
Penindasan belas kasih sehat yang adalah dasar sifat sejati kita mungkin bahkan lebih 
serius daripada membuat layu kecerdasan kognitif. Ada bukti kuat bahwa anak-anak 
dalam budaya kita, terutama anak laki-laki, dibesarkan untuk menjadi keras dan terputus 
dengan perasaan empati alaminya dan sifat ingin melindungi — sebuah proses yang 
penting dalam budaya peternakan yang mana anak laki-laki secara rutin akan diharuskan 
menjadi pria dewasa untuk menguasai dan membunuh satwa untuk makanan. Pria keras, 
tangguh, terputus dari sumber kecerdasan batin dan belas kasihnya, adalah suatu 
kekuatan yang menakutkan dan merusak di Bumi ini, dan dalam budaya peternakan kita, 
mereka sering menjadi panutan yang secara alami ditiru para anak laki-laki. 
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Ketidakterhubungan yang bertanggung jawab atas hilangnya kecerdasan dan belas 
kasih kita ini menimpa para ilmuwan, dokter, politisi, dan pendeta yang dibayar mahal 
sama parahnya seperti yang juga menimpa para petani kelas pekerja dan buruh. Dalam 
semua kasus, hal itu mempersempit visi, menyebabkan tersedotnya perhatian kepada 
kepentingan egois diri sendiri dan dalam negeri, dan menciptakan gudang yang sangat 
besar dari rasa bersalah dan kekerasan yang menyulut api peperangan, penyakit, 
penindasan, dan ketidakpedulian terhadap penderitaan orang/makhluk lain. Apa yang 
dilakukan ada balasannya. Jika kita menabur benih dominasi dan pengecualian, kita 
kehilangan kecerdasan dan belas kasih, dan kehidupan menjadi pergulatan yang berat dan 
membingungkan. 

 
Apa yang Kita Tabur, Itulah yang Kita Tuai 

Ajaran spiritual paling universal, yang secara lintas-budaya ada pada hampir semua 
tradisi keagamaan dunia, didasarkan pada kebenaran dari kesalingterhubungan kita. Hal 
ini disajikan baik secara positif, dalam apa yang kita sebut sebagai Kaidah Emas 
(berbuatlah kepada orang lain seperti yang kita ingin mereka perbuat kepada kita), dan 
secara lebih netral seperti hukum sebab dan akibat (bahwa apa pun yang kita lakukan 
kepada orang lain akan kembali kepada kita). Secara sederhana, kita tidak pernah bisa 
berharap untuk bahagia jika kita menyebabkan penderitaan kepada makhluk lain, menjadi 
bebas jika kita mengurung orang lain, menjadi makmur jika kita mencuri dari orang lain, 
atau damai jika kita melakukan kekerasan kepada makhluk lain dan menyebabkan 
mereka takut. Seperti dikatakan para Buddhis, apa pun benih yang kita tanam dan pupuk 
melalui tindakan tubuh, ucapan, dan pikiran akan tumbuh, dan kita akan memetik 
buahnya dalam kehidupan kita dalam bentuk kelimpahan, sukacita, kasih, dan kedamaian 
batin, atau kemarahan, penderitaan, kesakitan, dan kekurangan.”Berbahagialah orang 
yang berbelas kasihan”, seperti yang dikatakan dalam Perjanjian Baru, “karena mereka 
akan menerima belas kasihan juga” (Matius 5:7). Karena kita membebaskan makhluk 
lain, kita menjadi bebas, karena kita mengasihi makhluk lain, kita dikasihi, karena kita 
mendukung makhluk lain, kita didukung, karena kita memberkati makhluk lain, kita 
diberkati, karena kita membawa sukacita dan penyembuhan kepada makhluk lain, kita 
menemukan sukacita dan penyembuhan dalam hidup kita. 

Kebijakan kekal ini adalah fondasi kecerdasan dan belas kasih, karena ini dengan 
kuat berlandaskan pada kebenaran dari saling keterhubungan. Di bawah cahayanya, kita 
dapat melihat betapa penganiayaan kita terhadap satwa memiliki dampak yang 
menyakitkan bagi kita. Ironi ini menyesakkan nafas. Misalnya, satwa di alam liar tidak 
pernah gemuk, tapi satwa yang dibesarkan untuk makanan dikurung dengan ketat, diberi 
makanan khusus, dan diberi obat-obatan dan hormon supaya mereka menjadi gemuk 
secara tidak wajar (toh, mereka dijual berdasarkan berat). Obesitas adalah masalah serius 
di antara manusia omnivora, dengan enam puluh persen orang Amerika kelebihan berat 
badan dan dua puluh enam persen terlalu gemuk.10 Biaya medis untuk ini diperkirakan 
berjumlah miliaran dollar, dan biaya psikologis meskipun tak bisa dinyatakan dengan 
angka, sangatlah besar. Kita menabur obesitas dalam miliaran ayam, kalkun, babi, dan 
sapi, dan kita menuainya di dalam diri kita sendiri. Kalkun gemuk yang dibesarkan, 
diberi makan, dan dikurung agar menjadi sangat gemuk sehingga mereka tidak bisa lagi 
melakukan hubungan seksual, sesuatu yang mungkin juga terjadi pada semakin banyak 
orang. 
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Di alam liar, satwa yang kita santap sebagai makanan, hidup dalam keluarga dan 
memiliki hubungan sosial yang kompleks, vital, dan memperkaya hubungan sosial 
dengan satwa lainnya dalam kawanan, kelompok, barisan, dan komunitas mereka. Pada 
peternakan hewan, semua ikatan keluarga dihancurkan, bayi-bayi dengan cepat 
dipisahkan dari ibu mereka, dan setiap satwa dipandang sebagai unit produksi yang 
terpisah. Inilah yang kita tabur, dan apa yang kita tuai dalam budaya manusia, dapat kita 
lihat di mana-mana: terceraiberainya keluarga. Apa yang kita lakukan terhadap satwa, 
kita lakukan pada diri kita sendiri. Lebih banyak daripada sebelumnya, keluarga 
berantakan, orang tua bercerai, anak-anak ditelantarkan atau ditinggalkan, dan orang-
orang merasakan keterasingan menjadi satu-satunya “unit produksi” di dalam sistem 
ekonomi yang tak berperasaan dan penuh persaingan. 

Satwa betina yang dibesarkan untuk makanan dipaksa hamil dini secara tidak alami 
dengan pemberian hormon, terutama pada operasi produksi telur, susu, dan babi, karena 
lebih murah daripada harus memberi mereka makan sampai mereka mencapai 
kematangan seksual secara alamiah. Mereka masih kanak-kanak ketika mereka dibuat 
hamil secara paksa di pabrik peternakan. Praktik ini menghadirkan sejumlah besar 
estrogen dan hormon lain dalam keju, susu, dan produk susu lainnya yang dimakan oleh 
anak-anak kita - mendorong mereka, khususnya para gadis remaja, ke pertumbuhan 
seksual dan kehamilan dini yang tidak wajar. Ini adalah dasar kekuatan pendorong di 
balik trauma kehamilan dan aborsi remaja, tapi kita jarang mendengar hal itu dibahas. 

Contoh menarik lain dari perlakuan kepada diri kita sendiri seperti apa yang kita 
lakukan terhadap hewan adalah mutilasi seksual bayi manusia kita. Satwa jantan muda 
yang dilahirkan ke dalam sistem produksi makanan kita hampir semua dikebiri tanpa 
anestesi supaya lebih mudah dikendalikan sebelum digemukkan dan dijagal. Meskipun 
jelas kita tidak mengebiri semua bayi laki-laki kita, adalah memadai dengan mengatakan 
bahwa prosedur bedah yang paling umum di AS saat ini adalah sunat terhadap bayi laki-
laki kita yang tak berdaya. Seperti yang ditunjukkan oleh Ronald Goldman di 
Circumcision: The Hidden Trauma (Sunat: Trauma Tersembunyi), itu masih saja 
dilakukan meskipun sudah terbukti merusak dan tidak ada gunanya.11 Seperti sunat 
wanita dilakukan oleh sebagian budaya peternakan, sunat pria yang dipraktikkan oleh 
budaya kita mengurangi kepekaan organ seksual. Kulup penis adalah membran mirip 
kelopak mata kita yang membuat kepala penis terlindungi dan lembab ketika penis ereksi, 
memungkinkan kontak kulit yang lebih luas dalam kegiatan seksual. Dengan memotong 
kulup pada bayi, ujung yang sensitif itu terus-menerus terbuka, dan secara bertahap 
membangun lapisan sel ekstra untuk melindunginya dan mengurangi kepekaannya. Kulit 
dari penis yang disunat, ketika ereksi juga tidak wajar ketatnya. Kebanyakan pria dalam 
budaya kita benar-benar telah dimutilasi secara fisik tanpa persetujuan mereka sehingga 
mengurangi kapasitasnya untuk mengalami sensasi seksual. Sulit untuk mengetahui apa 
dampaknya terhadap hubungan, ketidakmampuan seksual, dan pengalaman seksual 
wanita, tapi ini semua pasti ada kaitannya. 

Sunat dapat bertahan sebagian karena para ayah cenderung melakukan pada anak-
anak laki-laki mereka apa pun yang telah dilakukan pada mereka, dan sebagian lagi 
karena perusahaan medis sering merekomendasikan itu. Setiap prosedur bedah berarti 
bertambahnya pendapatan bagi para dokter dan rumah sakit, dan apa yang terjadi pada 
semua potongan kulup yang diambil dari penis manusia? Itu tidak dibuang! Mereka 
mendapat harga lumayan tinggi ketika dijual ke perusahaan farmasi yang 
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menggunakannya dalam produk mereka. Ini adalah refleksi pedih dari praktik lama 
rumah jagal yang menjual pankreas babi ke industri farmasi yang sama untuk 
memproduksi insulin. Bayi satwa yang rentan diikat dan dilukai sehingga bagian tubuh 
mereka bisa dijual, dan sama halnya bayi manusia yang rentan juga diikat dan dilukai 
sehingga bagian tubuh mereka bisa dijual. Sejauh ini sunat adalah prosedur bedah paling 
menyakitkan yang dilakukan di rumah sakit tanpa anestesi, seperti dijelaskan oleh Paul 
M. Fleiss, MD,: 

 
Faktanya, bayi merasakan nyeri lebih hebat dibandingkan orang dewasa, dan semakin 
muda bayinya, semakin besar rasa nyerinya. Jika orang dewasa perlu disunat, ia akan 
diberi anestesi dan penghilang nyeri pasca operasi. Dokter hampir tidak pernah 
memberikan keduanya kepada bayi-bayi tersebut. Satu-satunya alasan dokter bisa pergi 
setelah menyunat bayi tanpa anestesi adalah karena bayi itu tak berdaya dan tidak dapat 
melindungi dirinya sendiri. Jeritan rasa sakit, teror, dan penderitaannya diabaikan.12  

 
Bayi-bayi tidak berdaya dan tidak bisa membalas, sehingga rasa takut dan rasa sakit 

mereka—rasa takut dan rasa sakit kita—seperti rasa takut dan rasa sakit dari anak-anak 
babi dan satwa sumber makanan lainnya, diabaikan begitu saja.  

Mengebiri jutaan satwa jantan muda juga memiliki konsekuensi lain bagi manusia 
pria, karena dengan makan daging dan sekresi dari hewan yang dikebiri ini, pria sering 
kali secara perlahan kehilangan kemampuan seksualnya. Lemak jenuh hewan dan sisa 
kolesterol tak dapat dielakkan menyumbat pembuluh darah dan arteri organ seksual 
mereka, dan akhirnya tidak cukup aliran darah yang bisa lewat untuk mempertahankan 
ereksi. Di atas semua konsekuensi memalukan dan sendu dari kebrutalan macho ini, 
menyantap makanan hewani secara positif berkaitan dengan kanker prostat

13
 dan 

menurunkan jumlah sperma.14 Memakan kekejaman dan kematian mungkin cocok bagi 
seorang pria dengan model maskulinitas keras yang secara budaya bisa diterima, tapi 
keadaan tak masuk akal ini terungkap melalui organnya yang lemas, impoten. 

Prinsip yang sama dilakukan lagi dan lagi dalam berbagai cara yang mencolok. Kita 
pompakan sejumlah besar obat-obatan ke dalam miliaran satwa tak berdaya. Kita 
mengalami kecanduan narkoba, penyalahgunaan narkoba, ketergantungan obat, dan 
semua kengerian dan trauma efek samping, mati rasa, dan bahaya hidup di dalam suatu 
masyarakat yang semakin banyak dicekoki dengan resep-resep medis maupun zat-zat 
terlarang. Kita memaksa hewan ternak untuk hidup di lingkungan sangat tercemar dan 
beracun, untuk menghirup udara beracun berisi amoniak pekat dari kotoran ribuan satwa 
yang terkurung dan penuh sesak, untuk hidup di dalam kotoran mereka sendiri dan makan 
pakan tercemar. Kita menemukan diri kita hidup semakin terbenam di dalam limbah kita 
sendiri karena udara kita menjadi semakin terpolusi dan air dan makanan semakin 
tercemar. Kita memaksa satwa untuk hidup dalam kondisi yang sangat tertekan. Kita 
menemukan diri kita hidup pada kondisi yang semakin penuh tekanan. Kita mengurung 
dan memenjarakan satwa. Kita menemukan diri kita merasa lebih terkurung karena 
bertambahnya tekanan sosial dan ekonomi, dan kita melihat populasi di dalam penjara 
kita meledak.15 

Kita memaksa satwa tak henti-hentinya untuk berproduksi, dan kita menemukan kita 
terus-menerus didesak untuk berproduksi. Kita paksakan kesehatan buruk pada satwa 
yang dibesarkan untuk makanan dengan menjejalkan mereka ke dalam situasi penuh 
racun, tertekan, dan tanpa harapan, dan kita menemukan laju penyakit kita meningkat. 
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Kita memaksa jutaan satwa pabrik peternakan menuju kegilaan melalui frustrasi hebat 
dan merintangi kerinduan dan dorongan alami mereka, dan kita menemukan penyakit 
mental manusia meningkat. 

Kita meneror jutaan satwa yang rentan dan tidak berdaya setiap hari dengan kejutan 
listrik, pemukulan, pemberian cap, pemotongan paruh, pemotongan tanduk, pengebirian, 
penakikan telinga, pemukulan hidung yang menyakitkan, dan dengan memaksa mereka 
untuk menyaksikan pembunuhan satwa lain sebelum mereka dibunuh. Karena kita 
meneror, maka kita semakin takut akan bayangan terorisme, dan kita menghabiskan 
miliaran dolar dalam kampanye untuk “mencegah terorisme”. Kita mencuri dan menipu 
satwa dalam skala besar: kita mencuri bayi mereka, tubuh mereka, susu mereka, telur 
mereka, madu mereka, dan hidup mereka, dan kita menipu mereka dengan kait, umpan, 
jala, dan terowongan rumah jagal. Kita menemukan bahwa kita hidup di dalam 
masyarakat yang semakin penuh dengan penipuan dan pencurian, tempat kapitalisme 
predator dan periklanan canggih bekerja sama untuk menciptakan iklim yang 
mengesahkan kebohongan atas nama keuntungan, dan penipuan licik atas nama laba 
investasi. 

Kita memaksa hewan ternak masuk ke dalam kandang, dan kita menemukan semakin 
banyak dari kita hidup di dalam lingkungan yang dipagari, di balik jeruji dan kunci. Kita 
membuat mereka penuh sesak dan kita semakin berdesakan. Jutaan satwa itu kita siksa 
dan Amnesti Internasional melaporkan bahwa penyiksaan manusia oleh manusia 
jumlahnya selalu besar.16 Faktanya, salah satu teknik penyiksaan manusia paling tersebar 
luas, disukai karena menyebabkan sakit parah sementara meninggalkan sedikit bekas luka 
fisik, adalah kejut listrik. Menurut Amnesti Internasional, teknologi ini dipelopori oleh 
perusahaan-perusahaan AS pada tahun 1970-an untuk dipakai pada satwa, dan sekarang 
ada lebih dari 120 perusahaan di dunia (70 di AS) membuat perangkat kejut listrik yang 
digunakan baik pada hewan maupun manusia.

17
 

Satwa yang dibesarkan untuk makanan sering sengaja dibuat kelaparan— kadang-
kadang ayam betina itu kelaparan sebagai bagian dari “berganti bulu paksa” untuk 
memberi kejutan pada tubuh mereka agar memulai lagi siklus bertelur, dan kadang-
kadang untuk menghemat biaya pakan, atau hanya kelalaian. Kita menemukan budaya 
kita penuh dengan anorexia nervosa karena orang-orang, sebagian besar wanita, 
membuat diri sendiri kelaparan, kadang-kadang sampai mati. Dan, bahkan dengan begitu 
melimpah-ruahnya hasil gandum—tapi diberikan sebagai pakan ternak untuk konsumsi 
orang kaya—ribuan orang miskin, sebagian besar anak-anak, meninggal setiap hari 
karena kelaparan. 

Bagi satwa betina muda yang lahir ke dalam sistem produksi makanan, penyiksaan 
seksual dari pemerkosaan berulang-ulang adalah pengalaman yang menentukan. Hal ini 
diperhalus sebagai “inseminasi buatan”, tetapi itu adalah pemerkosaan secara paksa, dan 
babi, sapi, domba, kambing, kalkun, ayam, bebek dan satwa betina muda lainnya, 
semuanya berulang kali diperkosa oleh manusia untuk menghasilkan keturunan sebelum 
dibunuh. Bagi satwa-satwa betina tak berdaya ini, manusia adalah pemerkosa dan 
pembunuh berantai. Kalkun betina muda, misalnya, diperkosa rata-rata dua kali seminggu 
selama dua belas sampai enam belas bulan sampai mereka disembelih untuk sup kalkun 
dan makanan bayi.18 Selain pelecehan seksual sistematis untuk inseminasi, banyak 
hewan, khususnya babi, adalah korban pelecehan seksual oleh pekerja pabrik peternakan, 
seperti yang telah didokumentasikan oleh pekerja yang menyamar. Perkosaan adalah 
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cerminan inti dari budaya kita dan masalah yang sangat serius, dengan seorang wanita 
atau gadis diperkosa atau diserang secara seksual di Amerika Serikat rata-rata setiap dua 
menit.

19
 Seperti dalam peternakan, di mana satwa betina dan ibu secara brutal dikuasai 

dan dieksploitasi demi keuntungan, di dalam masyarakat manusia kita nilai-nilai feminin 
dan keibuan ditekan dan wanita ditolak kesetaraan derajatnya dengan pria. Dominasi 
berkelanjutan dan tak kasat mata terhadap wanita dan khususnya satwa betina memiliki 
konsekuensi sangat besar dan berakibat jauh yang menjelaskan lebih rendahnya status 
wanita dalam budaya kita. Memandang satwa hanya sebagai daging dan obyek untuk 
dikonsumsi, kita menemukan bahwa wanita, seperti satwa, juga sering dilihat hanya 
sebagai daging untuk digunakan secara seksual. Seperti dijelaskan oleh Carol J. Adams, 
satwa dan wanita dalam budaya kita dihubungkan melalui pornografi, iklan, dan media 
populer, dengan satwa “makanan” yang dipandang sebagai hewan betina yang 
mengharapkan untuk dimakan, dan wanita dikaitkan dengan satwa sebagai obyek seksual 
yang berharap untuk dipakai. 

Karena kita menciptakan penyakit pada hewan melalui kondisi ganjil yang kita 
paksakan pada mereka di pabrik-pabrik peternakan, kita menemukan penyakit baru dan 
mematikan menghantui dan membuntuti kita, seperti SARS, AIDS, penyakit sapi gila, 
dan varietas influenza yang ganas, serta jenis tuberkulosis, streptococcus, E. coli, dan 
patogen penyakit lain pelemah tubuh yang kebal terhadap obat-obatan. Dengan 
menjejalkan satwa dengan cara yang tidak akan pernah terjadi di alam bebas, merusak 
struktur sosial, memaksa mereka untuk memakan tinja, darah, daging, dan organ-organ 
satwa yang biasanya tidak akan pernah mereka makan, dan memaksa mereka ke dalam 
perilaku rutin kanibal dengan memberi mereka makanan “diperkaya” yang mengandung 
bagian-bagian tubuh anggota spesies mereka sendiri, kita membuat operasi pabrik 
peternakan sebagai tempat pembiakan virus mematikan, bakteri, parasit, dan protein yang 
tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk berkembang di alam. Patogen-patogen 
ini, seperti prion (agen menular berupa protein) yang bertanggung jawab atas penyakit 
sapi gila, ditularkan kepada kita saat kita menelan makanan atau obat-obatan yang 
bahannya berasal dari tubuh para makhluk tersiksa ini. Seperti telah ditunjukkan oleh 
Greger Michael, M.D., influenza baru yang ganas dengan mudah dilacak kepada operasi 
pengurungan satwa ternak penuh sesak dan penjagalan,

20
 seperti juga kelaziman penyakit 

yang disebabkan oleh salmonela, E. coli, listeria, campylobacter, dan patogen lainnya. 
Pengurungan satwa ternak secara intensif menyebabkan tingginya tingkat stres, penyakit, 
dan serangan patogen pada satwa yang kita makan, yang diperangi industri dengan 
memberikan sejumlah besar obat dan antibiotik sehingga satwa bisa bertahan sampai 
mencapai berat tubuh layak sembelih. Ini hanya merumitkan masalah kesehatan manusia, 
karena antibiotik dan obat lain mendorong evolusi bakteri dan virus menjadi jenis-jenis 
yang lebih tangguh dan lebih kebal terhadap obat-obatan. Praktik ini terkenal telah 
menghasilkan jenis patogen baru dan lebih mematikan, seperti baksil tuberkulosis yang 
sangat kebal obat sehingga penderitaan yang disebabkan oleh penggunaan sejumlah besar 
obat-obatan beracun untuk melawan penyakit ini dianggap lebih berat dari penyakit itu 
sendiri. Hal ini tidak sulit untuk dimengerti, tetapi penyakit baru dan operasi pabrik 
peternakan intensif dalam kandang yang semakin besar, keduanya terus berkembang 
dengan hanya sedikit masyarakat yang mempertanyakannya karena operasi itu sangat 
menguntungkan, dan masyarakat sulit mengubah kebiasaan makanannya. Menabur 
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penyakit pada satwa tak berdaya, kita hanya bisa menuai hal yang sama untuk diri kita 
sendiri. 

Dengan berbagai cara, ayam-ayam pulang untuk bertengger. Memaksakan horor pada 
satwa, kita menemukan meningkatnya horor di media massa dan hiburan populer. Karena 
kita membunuh satwa muda untuk makanan, kita menemukan angka bunuh diri anak dan 
remaja meroket. Karena kita sengaja membuat marah para satwa, seperti di rodeo, kita 
menemukan meningkatkannya kemarahan kita sendiri. Karena kita sengaja menimbulkan 
rasa takut mereka, seperti dalam percobaan laboratorium yang menakutkan, rasa takut 
kita sendiri semakin meningkat. Karena kita memaksakan osteoporosis pada mereka 
dengan memaksa mereka menghasilkan susu dan telur secara berlebihan, kita 
menemukan diri kita dijangkiti epidemi osteoporosis. Karena kita sengaja memaksa 
mereka untuk menghasilkan hati bengkak dari itik dan angsa yang sakit supaya dapat kita 
makan sebagai foie gras, kita menemukan diri kita sendiri secara kronis makan 
berlebihan makanan dengan residu beracun dan dengan demikian merusak hati dan organ 
internal lain kita. Karena kita memaksa hewan untuk menjadi gemuk, berpenyakit, penuh 
sesak, cemas, dan stres, hal yang sama terjadi pada kita. Karena kita memberi mereka 
makanan yang diproses secara tidak alami, makanan yang sarat-kimia, kita menemukan 
toko bahan makanan kita dipenuhi dengan produk serupa yang dijual sebagai makanan. 
Karena kita mengurung mereka dalam kotak kecil, kita menemukan diri kita terkurung di 
bilik kantor yang kita buat sendiri. Karena kita mengabaikan penderitaan satwa, kita 
saling mengabaikan penderitaan kita. Karena kita menyangkal martabat dan privasi 
satwa, kita menyangkal martabat kita sendiri dan menemukan privasi kita menjadi 
semakin terkikis. Karena kita memaksa mereka sampai tidak berdaya, kita merasa 
semakin tidak berdaya. Karena kita merendahkan mereka sebagai barang dagangan, diri 
kita pun hanya menjadi komoditas belaka. Karena kita menghancurkan kemampuan 
mereka untuk memenuhi tujuan hidupnya, kita kehilangan jejak tujuan kita. Karena kita 
menyangkal hak-hak mereka, kita kehilangan hak-hak kita sendiri. Karena kita 
memperbudak mereka, kita sendiri menjadi budak. Karena kita mematahkan semangat 
mereka, roh kita sendiri rusak. Apa yang kita tabur, kita tuai. 

Unit jantung rumah sakit metropolitan telah menjadi lini perakitan untuk operasi 
bypass jantung. Banyak orang mengalaminya setiap hari, satu demi satu, untuk menjalani 
operasi mahal dan radikal ini. Mereka biasanya adalah orang-orang yang banyak 
memakan daging satwa. Sementara itu, satwa berbaris di jalur pemotongan rumah jagal 
dan dibacok, satu demi satu. Orang-orang memakan daging mereka dan berbaris di rumah 
sakit untuk disayat, satu demi satu. Karena kita membacok, jadi kita akan disayat. 

Saat ini para ilmuwan bekerja keras menangkarkan satwa untuk makanan yang akan 
dibuat menjadi sebisa mungkin dungu, tidak peka, dan mudah dikendalikan supaya dapat 
menahan rasa sakit dan stres tak terbayangkan yang dipaksakan kepadanya di pabrik 
peternakan. Mereka ingin menciptakan satwa dengan perasaan dan kesadaran minimal, 
satwa yang lahir dengan roh yang rusak, tanpa semangat hidup dan tanpa tujuan lain 
selain untuk melayani kehendak penguasa mereka. Itu akan baik untuk bisnis. Karena kita 
menyebabkannya terjadi pada makhluk lain, hal yang sama terjadi pada kita - dan, dalam 
kasus ini, mungkin, sedang terjadi.  

Semoga kita merenungkan dalam-dalam kebijaksanaan Kaidah Emas sebelum 
terlambat, dan mulai benar-benar menjalankannya dengan menghormati para satwa yang 
tergantung dari belas kasih kita. Jika tidak, masa depan kita akan sangat suram: semua 
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yang kita paksakan kepada makhluk lain agar mengalaminya, cepat atau lambat akhirnya 
kita sendiri yang akan mengalaminya. 
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“Orang-orang ingin hidup mapan. Hanya sejauh mereka belum mapanlah maka 
harapan masih ada bagi mereka.”  

- Emerson. 
 

“Adalah suatu bentuk kekerasan untuk berupaya membujuk anak-anak agar 
menyukai racun mematikan, cita rasa kasar dan tekstur tanpa kasih dari daging 

hewan.” 
 - Jon-Wynne Tyson. 

 
“Ini mengerikan! Tidak hanya penderitaan dan kematian satwa, tapi manusia 

menindas, secara tak perlu, kapasitas rohani tertinggi di dalam dirinya - yaitu rasa 
simpati dan belas kasih terhadap makhluk hidup seperti dirinya sendiri - dan 

dengan melanggar perasaannya sendiri ia menjadi kejam.” 
 - Leo Tolstoy 

 

 

Warisan Kita: Indoktrinasi Sejak Bayi 
Alih-alih mengurangi kecerdasan dan belas kasih dengan menyangkal dan 
menghancurkan kecerdasan dan tujuan hidup para satwa, kita bisa merayakan, 
menghormati, dan menghargai luasnya keanekaragaman dari kecerdasan, keindahan,  
kemampuan, dan hadiah yang dimiliki satwa-satwa dan sumbangsihnya bagi dunia kita. 
Kita bisa membebaskan diri dengan membebaskan mereka dan membiarkan mereka 
untuk memenuhi tujuan yang dirindukan oleh kecerdasan khusus mereka. Kita bisa 
menghormati kehidupan mereka dan memperlakukan mereka dengan kebaikan. 
Kesadaran dan belas kasih kita akan berkembang, membawa lebih banyak kasih dan 
kebijaksanaan ke dalam hubungan kita satu sama lain. Kita bisa hidup dalam keserasian 
yang jauh lebih besar dengan kecerdasan universal yang adalah sumber kehidupan kita. 
Namun, untuk melakukannya, kita harus berhenti memandang satwa sebagai komoditas, 
dan ini berarti kita harus berhenti memandang mereka sebagai makanan. 
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Jika kita melihat satwa pada umumnya, kita menyadari bahwa mungkin tidak ada  
pelajaran yang lebih mendasar dan penting yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya 
selain cara memberi makan. Dalam mencari, mempersiapkan, dan menyantap makanan, 
makhluk dewasa dari setiap spesies mengajar anak-anak mereka baik secara langsung 
maupun melalui contoh. Kita manusia juga demikian. Faktanya, karena ketika masih bayi 
kita lebih rentan daripada satwa, pendidikan terhadap makanan bahkan jauh lebih penting 
lagi. Hubungan paling awal dan mendasar antara kita dengan orang tua ada di sekitar 
makanan dan bersantap. 

Sejak lahir kita minum air susu ibu kita. Bagi kita dan semua mamalia, cara menyusui 
ini melambangkan perasaan dicintai, dirawat, dilindungi dan terikat dengan ibu kita dan 
dengan semua yang diwakili ibu kita. Dia telah melahirkan kita keluar dari tubuhnya dan 
memberi kita makan dari payudaranya. Dia mewakili struktur kehidupan yang tak 
terbatas, kecerdasan penuh kasih sangat besar yang merupakan asal kita dan asal dari 
semua kehidupan, yang memberi makan dan mengasihi semua makhluk sebagai 
perwujudan dirinya sendiri dalam keberadaannya yang tak terbatas. Minum susu dari 
payudara ibu kita adalah salah satu simbol tindakan alamiah paling kuat yang bisa kita 
lakukan sebagai manusia. Kita merasa aman, dicintai, tercukupi, dan terhubung langsung 
dengan sumber kehidupan kita yang sarat dengan kasih dan misterius. Kita benar-benar 
mempercayai ibu kita dan air susunya. 

Ketika kita tumbuh lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih mandiri, ibu kita 
mempersiapkan makanan lunak khusus buat kita. Dalam sebuah peristiwa yang sangat 
penting bagi kita sebagai anak-anak, kita dipisahkan dari air susu ibu kita dan diajarkan 
cara menyantap makanan kita dan menyuapi diri kita sendiri. Sangat mungkin perasaan 
kehilangan masa menyusui yang mengganggu itu merekam dengan kuat makanan 
pengganti yang diberikan kepada kita terutama pada anak-anak belia kita yang pikirannya 
mudah menerima. Kita kehilangan kehangatan dan keintiman minum air susu ibu dan kita 
mulai diberi makan makanan orang tua kita seperti makanan lunak untuk bayi–termasuk 
daging ayam, daging anak lembu (veal), keju dan produk hewani lainnya. Seiring dengan 
bertambahnya usia, jumlah daging, susu, dan telur yang diberikan kepada kita meningkat 
dan secara bertahap menjadi lebih nyata dan tak bisa disangkal. Tubuh dan pikiran kita 
dikondisikan oleh daya paling kuat di dunia kita (orang tua dan keluarga kita) dan dengan 
cara yang paling kuat (melalui perawatan dan pemberian makan) untuk meyakinkan 
bahwa kita adalah omnivora, bahkan karnivora alamiah, dan oleh karena itu adalah 
pemangsa. Tidak heran, sangat sulit untuk mempertanyakan makanan yang kita makan, 
dan tabu ini mengakar begitu dalam!  

Kita tidak bisa bertahan hidup tanpa makanan yang diberikan orang tua kita, sebuah 
ungkapan nyata dan bisa diterima dari cinta dan kepedulian mereka kepada kita. Ketika 
kita menerima makanan dari mereka, kita menerima mereka serta nilai-nilai dan budaya 
mereka. Pada setiap acara makan, tiga kali sehari, makanan mereka menjadi kita. Budaya 
dan makanan mereka menjadi budaya dan makanan kita.  

Kebanyakan dari kita menolak jika diberi tahu bahwa kita telah di indoktrinasi. 
Bagaimanapun, kita hidup di negeri yang bebas, dan kita mengira kita dengan bebas 
sampai pada keyakinan bahwa kita perlu makan produk hewani dan bahwa itu wajar dan 
benar untuk dilakukan. Faktanya, keyakinan ini telah diwariskan kepada kita. Ketika 
masih menjadi bayi yang rentan kita telah di indoktrinasi jauh sampai mengurat akar 
dengan semua cara kuat yang mungkin; namun karena budaya kita menyangkal adanya 



 41 

indoktrinasi, kenyataan proses ini tak terlihat, membuatnya sulit bagi sebagian besar dari 
kita untuk menyadari atau mengakui kebenarannya. Kita menjadi marah bila seseorang 
menyampaikan bahwa makanan penuh cinta dari ibu dan daging panggang buatan ayah 
kita adalah bentuk indoktrinasi. Ibu dan ayah kita tidak berniat untuk mengindoktrinasi 
kita, sama seperti orang tua mereka juga tidak berniat untuk mengindoktrinasi mereka. 
Namun, budaya kuno peternakan kita, pertama melalui keluarga dan yang kedua melalui 
agama, pendidikan, ekonomi, dan lembaga pemerintah, terus memaksa proses 
indoktrinasi ini agar pengikutnya bertambah banyak dalam setiap generasi dan terus 
berlanjut.  

Alasan bahwa keyakinan yang diindoktrinasikan ini menolak untuk direnungkan atau 
dipertanyakan adalah karena kita tidak sampai kepadanya secara bebas, tidak dengan 
kemauan kita sendiri. Jika kita ditantang dalam sebuah keyakinan yang mana kita telah 
bersusah payah sendiri untuk mencapainya, kita merasa bersemangat dan menyambut 
kesempatan untuk memperdalam pemahaman kita, untuk saling bertukar, untuk 
bertumbuh. Namun jika keyakinan itu adalah hasil indoktrinasi, kita merasa cemas dan 
terganggu jika ditantang. Ini bukanlah keyakinan kita, namun kita tetap percaya. Jadi kita 
mencoba untuk mengubah topik pembicaraan, dan jika itu tidak berhasil, kita 
mengalihkannya, atau mengakhirinya, atau pergi, atau menyerang orang yang menantang 
keyakinan kita yang diindoktrinasikan itu. Kita melakukan apa saja yang bisa untuk 
menghalangi umpan balik atau pertanyaan. Karena kita telah menerima keyakinan itu 
secara tidak sadar, kita tidak bisa membela atau mendukung keyakinan itu tetapi harus 
tetap tidak sadar akan masukan dari dalam atau dari luar yang menantangnya.  

Ketidaksadaran yang dipaksakan ini menjadi semacam perisai, menumpulkan pikiran 
dan mematikan percikan kerohanian penting dalam diri kita yang mencari kesadaran 
lebih tinggi melalui peningkatan pemahaman dan kebebasan batin. Harga yang kita bayar 
untuk indoktrinasi yang tak bisa dipertanyakan dan kepercayaan yang diwariskan ini 
sangat besar. Dengan secara tidak kritis menerima kepercayaan yang ditransmisikan 
melalui budaya, kita tetap menjadi kanak-kanak, secara etika maupun rohani. Karena 
pikiran kita telah terkondisi dan kita tidak mampu untuk mempertanyakan pengondisian 
tersebut, kita merasa sulit untuk menjadi dewasa atau menyumbangkan hadiah unik kita. 
Lagu kita bisa mati dalam diri kita tanpa pernah dinyanyikan sepenuhnya, sehingga 
semua orang rugi, terutama diri kita sendiri.  

  
Pentingnya Meninggalkan Rumah 

Jika kita ingin dewasa secara rohani dan moral, dan jika kita ingin memelihara benih-
benih kecerdasan, kasih sayang, dan kebebasan dalam diri kita, kita harus berlatih 
mempertanyakan dasar asumsi-asumsi dari keluarga dan budaya tempat kita dilahirkan. 
Ini telah dipahami selama berabad-abad sebagai hal yang mendasar baik untuk 
kebangkitan kerohanian secara individu maupun kemajuan sosial. Dalam ajaran Buddha, 
ini disebut “meninggalkan rumah.” Yesus merujuk kepada praktik yang sama ketika 
secara retoris Ia bertanya, “Siapakah ibu-Ku? Dan siapakah saudara-saudara-Ku “(Matius 
12:47) dan ketika Ia mengatakan, “Setiap orang yang demi Aku dan Injil meninggalkan 
rumahnya,… ia akan menerima kembali seratus kali lipat sekarang, pada masa ini juga, 
dan pada dunia yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal.” (Markus 10:29-
30).  
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Meninggalkan rumah adalah istilah kaum Buddhis untuk praktik rohani 
mempertanyakan nilai-nilai masyarakat kita dan menyetujui seperangkat nilai yang lebih 
tinggi. Ini sangat penting untuk kemajuan rohani karena ia menghasilkan kematangan 
yang dapat mengarah pada kesadaran yang lebih tinggi, belas kasih yang lebih besar, dan, 
akhirnya, kebebasan dari khayalan sebagai diri yang pada dasarnya terpisah dan 
penderitaan dan kekerasan yang disebabkan oleh khayalan ini. 

Ketika secara sadar merenungkan dan mempertanyakan pandangan dunia dan praktik-
praktik orang tua, keluarga, dan budaya kita, kita menjadikan tindakan meninggalkan 
rumah sebagai fondasi penting dan prasyarat bagi pertumbuhan rohani kita dan untuk 
melakukan apa yang disebut oleh Joseph Campbell sebagai Perjalanan Pahlawan. 
Perjalanan Pahlawan itu adalah pencarian rohani yang diakui secara lintas-budaya yang 
mana kita meninggalkan penjara rumah dan budaya, melakukan perjalanan ke dalam 
batin (dan biasanya ke luar) dan mencapai pemahaman lebih tinggi, dan kemudian 
kembali ke dalam budaya kita dengan kekuatan baru untuk memperbaharui, 
menggairahkan, dan mengangkat komunitas kita melalui perkembangan batin yang 
diperoleh dalam perjalanan kita.  

Dalam mempertanyakan praktik budaya kita yang paling mendasar dan menentukan, 
yaitu memenjarakan dan bertindak brutal terhadap satwa untuk makanan, kita berlatih 
meninggalkan rumah dan memulai perjalanan rohani yang pada dasarnya akan 
menempatkan kita berlawanan dengan nilai-nilai budaya kita, tapi pada saat yang sama 
memungkinkan kita untuk menjadi pahlawan yang dapat membantu mengangkat dan 
mengubah budaya kita yang sedang sakit. Dengan mengenali dan memahami kekerasan 
yang melekat dalam ritual makan kita dan secara sadar menjalankan pola makan nabati, 
menjadi suara bagi mereka yang tak memiliki suara, kita bisa memperoleh belas kasih 
dan kebahagiaan yang lebih besar dan dengan lebih utuh menjalani kebenaran saling 
keterhubungan kita dengan semua kehidupan. Dengan ini kita memenuhi ajaran-ajaran 
universal yang mempromosikan kecerdasan, keserasian dan kebangkitan rohani. Hidup 
kita dapat menjadi ladang kebebasan dan perdamaian begitu kita memperdalam 
pemahaman kita tentang kesakralan dan saling ketergantungan antara semua makhluk 
hidup, dan menolak bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan yang memandang makhluk 
hidup hanya sebagai barang dagangan.  

Dengan mempertanyakan pengondisian budaya yang kita warisi untuk 
memperdagangkan, menyiksa, dan makan daging satwa, kita mengambil langkah terbesar 
yang dapat kita lakukan untuk meninggalkan rumah, menjadi orang dewasa yang 
bertanggung jawab, dan dewasa secara rohani, dan dengan secara aktif membantu orang 
lain melakukan hal yang sama, kita pulang dengan pesan belas kasih dan kebenaran yang 
membebaskan sehingga dapat mengilhami dan memberkati orang lain. Dengan 
meninggalkan rumah kita dapat menemukan rumah sejati kita, memberikan sumbangsih 
terhadap kemajuan sosial, dan juga membantu para satwa yang dengan mereka kita sama-
sama berbagi Bumi yang berharga ini, agar memiliki kesempatan untuk merasa di rumah 
lagi.  

 
Kekuatan Tekanan Sosial 

Sebagaimana yang bisa kita lihat, meresapnya kepercayaan budaya kita dalam hal makan, 
menguasai, dan memperdagangkan satwa adalah warisan hidup, yang diturunkan dari 
satu generasi ke generasi berikutnya melalui praktik ritual berbagi kita yang paling kuat, 
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yaitu menyantap makanan. Sebagian besar dari kita, jika ditanya mengapa makan daging, 
akan memiliki tiga alasan dasar: kita butuh protein, orang lain juga melakukannya, dan 
rasanya enak. Alasan pertama adalah contoh yang bagus dari keyakinan yang diwariskan. 
Kita telah diberi tahu sejak masa kanak-kanak bahwa kita perlu protein hewani, dan kita 
mempercayainya meskipun sangat banyak bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya. 
Seiring dengan indoktrinasi mendalam bahwa kita harus makan daging hewan, yang bisa 
kita pertanyakan melalui praktik kita meninggalkan rumah, dua alasan utama lain 
mengapa orang-orang saat ini makan daging hewan berpangkal pada tekanan sosial dan 
cita rasa.  

Kita manusia sangat peka terhadap tekanan sosial. Kita dikelilingi oleh budaya 
omnivorisme seperti ikan yang hidup dikelilingi oleh air. Kita ingin merasa diterima dan 
menjadi bagian dari kelompok yang kita kenal, jadi kita tak mungkin dengan serius 
memeriksa praktik makan daging hewani yang telah meresap secara budaya ini. Makanan 
membawa pengaruh besar secara sosial, dan kita khawatir orang lain mungkin akan sakit 
hati atau tersinggung atau tidak menyukai kita jika kita menentang kebiasaan makan 
daging ini. Kita menyadari bahwa dengan tidak makan makanan hewani, kita akan 
dipandang sebagai ancaman dan secara implisit mengkritik mayoritas orang di sekitar 
kita yang memakannya. Karena kita secara alami ingin menyenangkan teman-teman, 
keluarga, kolega, dan rekan kerja dan diterima oleh mereka, kita tahu secara naluriah 
untuk tidak mempertanyakan praktik utama seperti makan daging hewani saat makan 
bersama yang sangat mendasar bagi hubungan kita. Membicarakan tentang betapa 
lezatnya makanan, berbagi resep, acara masak bersama, memancing, bepergian bersama-
sama, berbagi restoran favorit, bersantai dan menikmati acara gereja memanggang 
daging: ini hal-hal menakjubkan dari kehidupan sosial kita yang berkisar tentang berbagi 
makanan, dan tidak ada yang lebih berpotensi mengganggu semua ini daripada menolak 
untuk mengurung dan membunuh satwa tak berdaya, yang merupakan dasar dari 
makanan kita. Tidak ada tindakan yang lebih subversif terhadap budaya peternakan 
daripada menolak melihat satwa sebagai barang dagangan—atau lebih konkret lagi, 
daripada menolak untuk makan makanan hewani. Kita sungguh memahami hal ini, dan 
tekanan sosial supaya bisa diterima dan menyantap apa yang dimakan setiap orang 
berlangsung tanpa henti.  

Di atas semua tekanan sosial ini adalah tekanan pemasaran yang berasal langsung dari 
industri makanan hewani. Industri daging, susu dan telur terkenal agresif memasarkan 
produk mereka, membidik anak-anak dan pakar kesehatan profesional pada khususnya. 
Contohnya sudah menjadi rahasia umum bahwa industri susu telah memberikan “materi 
pendidikan” gratis untuk sekolah-sekolah selama beberapa dasawarsa, dan tanpa rasa 
malu mempromosikan produk susunya. Industri makanan hewani juga membina 
hubungan yang hangat dengan para ahli gizi profesional, pakar pola makan, dan asosiasi 
medis dengan mendanai program-program dan sekolah mereka, serta membantu mereka 
secara finansial. Asosiasi-asosiasi ini tentu saja membalas kebaikan mereka dengan 
merekomendasikan—atau setidaknya tidak mempertanyakan—praktik makan makanan 
hewani.  

Kita dikelilingi oleh gambar-gambar di media dan pesan-pesan yang mempromosikan 
makan daging, produk susu, dan telur. Restoran cepat saji berbasis daging ada di mana-
mana dalam ranah budaya kita, dan mereka menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya 
untuk iklan dan mempromosikan produk-produk mereka. McDonald's misalnya, 
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dilaporkan menghabiskan sebanyak US$500 juta hanya untuk satu kampanye iklan, 
sedangkan Institut Kanker Nasional menghabiskan hanya sekitar US$1 juta per tahun 
untuk mempromosikan makanan berbasis lima porsi buah-buahan dan sayur-mayur per 
hari. Industri susu menghabiskan ratusan juta dolar AS dalam kampanye iklan yang 
sangat efektif, dan bahkan mendapatkan bantuan keuangan dan hukum dari pemerintah 
federal untuk mempromosikan produk-produknya! Makanan adalah industri terbesar AS, 
dan dikuasai oleh produsen daging, susu, dan telur. Sebagai konsumen potensial, kita 
semua terus dibombardir dengan pesan-pesan yang halus dan tak-begitu-halus untuk 
membeli produk mereka. Promotor penjualan terhebat dari industri daging, susu, dan 
telur tentu saja adalah orangtua, keluarga, tetangga, dan guru kita saat kita tumbuh, dan 
rekan-rekan kerja, keluarga, dan teman-teman kita saat kita bertambah tua.  

Kita memasukkan nilai ini dan menciptakan citra diri—sebagai orang yang makan 
secara normal dan menikmati makanan tertentu—yang menentukan perilaku kita. Sudah 
lama industri periklanan memahami bahwa meskipun kita menolak untuk dipengaruhi 
secara langsung, namun kita mudah terpengaruh jika kita bisa diidentifikasikan dengan 
citra tertentu. Begitu kita memihak kepada suatu citra, industri hanya perlu memanipulasi 
citra tersebut untuk memanipulasi perilaku kita. Melihat sebuah citra yang 
menggambarkan “orang Amerika yang sukses” menyantap makanan tertentu, misalnya, 
kita secara alami ingin membeli makanan yang sama karena kita membayangkan diri kita 
adalah orang Amerika yang sukses juga. Dengan cara ini, program dan iklan di media 
massa bekerja bergandengan tangan untuk menciptakan permintaan yang kuat dan dapat 
diandalkan untuk produk tertentu.  

Perlu dicatat bahwa sumber mendasar lain yang memberi tekanan untuk menyantap 
makanan hewani adalah perusahaan obat-obatan, yang menunjukkan hampir antipati 
universal terhadap makanan nabati. Obat-obatan adalah industri terbesar kedua di AS 
setelah makanan, dan industri farmasi, seperti juga industri makanan cepat saji, 
menghabiskan banyak uang untuk iklan dan mempromosikan produk-produknya. Dengan 
investasi besar-besaran di rumah sakit, riset, peralatan, para dokter, sekolah kedokteran, 
dan aspek lain dari substrukturnya yang sangat besar, industri medis (dan industri 
perbankan yang sembunyi di baliknya) menuntut aliran terus-menerus yang dapat 
diandalkan dari orang-orang sakit. Tiba-tiba bisa dipahami mengapa begitu banyak cara 
digunakan untuk mencegah orang mempertanyakan pola makan omnivoranya, mengingat 
begitu banyak bukti meyakinkan bahwa kita akan jauh lebih sehat dan akan menjadi 
konsumen produk farmasi dan layanan kesehatan yang kurang bisa diandalkan, jika kita 
meninggalkan makanan hewani.  

Jadi, tekanan sosial dari teman, keluarga, rekan kerja ditambah dengan tekanan pasar 
dari industri makanan dan medis menekan kita semua dengan hebat untuk menyantap 
makanan hewani dan membatasi kesadaran kita akan akibat dari tindakan kita. Kekuatan 
yang berpengaruh dalam kehidupan kita ini tidak ingin kita meninggalkan rumah dan 
berpikir untuk diri kita sendiri tentang apa yang kita makan dan konsekuensi dari pilihan 
makanan kita. Puncak ironinya adalah, di tengah semua tekanan ini, kita mungkin dengan 
marah menanggapi orang-orang yang mempertanyakan mengapa kita menyantap 
makanan hewani dengan berkata, “Jangan mengatur apa yang harus saya makan!” Kita 
sudah diberi tahu, dan sedang diberi tahu dengan cara yang jelas, apa yang sebaiknya kita 
makan.  
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Kita bisa melihat bahwa secara historis, tekanan sosial telah menjadi faktor kuat 
dalam memperlambat kemajuan sosial dan mempromosikan rasisme, intoleransi, 
kekerasan, dan perang. Sementara adat istiadat sosial tentu dapat mempengaruhi kita 
secara positif, sangat jelas bahwa mereka juga mempengaruhi kita dalam banyak hal yang 
bersifat negatif. Tekanan sosial di antara remaja laki-laki adalah faktor yang kuat dalam 
hal, misalnya, mendorong penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, melihat gadis-gadis 
sebagai obyek seksual, dan sangat tidak menyetujui homoseksualitas, yang mendorong 
sebagian anak laki-laki putus asa dan bunuh diri. Sudah terkenal bahwa di dalam Nazi 
Jerman, tekanan sosial memainkan peran kunci terhadap kemampuan Adolf Hitler untuk 
menggabungkan kekuasaan, membunuh jutaan orang Yahudi, gipsi, komunis, 
homoseksual, dan pergi berperang melawan jutaan orang lain. Perburuan penyihir abad 
pertengahan Eropa yang terjadi selama beberapa abad, meneror wanita dan dengan kejam 
membunuh puluhan ribu orang, adalah sebuah contoh suram yang bisa digunakan oleh 
kekuatan tekanan sosial yang mengerikan.  

Tekanan sosial jelas berpengaruh kuat di daerah Selatan AS sebelum masa perang 
sipil, memperkuat sikap kaum rasis kulit putih bahwa perbudakan dibutuhkan dengan 
kepercayaan umum dan ritual sosial yang menegaskan supremasi kulit putih. Kini, 
tekanan sosial pada dasarnya sama saja dalam mempromosikan perilaku supremasi 
manusia bahwa satwa adalah milik kita untuk dimakan, dikenakan sebagai pakaian, dan 
digunakan. Kepercayaan umum satwa dipergunakan sebagai makanan sungguh sangat 
negatif, sama sekali membutakan kita akan kecerdasan dan keindahan babi, sapi, ayam, 
kalkun, ikan, dan satwa lainnya. Ritual sosial yang bersifat menguasai, seperti rodeo, 
sirkus, dan kebun binatang; semua ini memperkuat ritual dominasi dan pengucilan setiap 
hari yang dikenal sebagai makanan. Intensitas tekanan sosial untuk secara kolektif 
menyiksa satwa ini sungguh besar: bahkan anggota Ku Klux Klan yang paling antusias 
sekalipun tidak membakar salib tiga kali sehari!  

Kita sering menemukan bahwa jika kita tidak ikut serta dalam memakan dan 
menguasai satwa, orang mengerutkan kening dan kita disingkirkan dalam berbagai cara. 
Tekanannya mungkin lebih terbuka dalam budaya koboi dari Wyoming daripada budaya 
urban di Chicago, namun tekanan itu sama menyeluruhnya dan, bagi banyak orang, 
terlalu menakutkan untuk ditahan, terutama jika hal itu berasal dari anggota keluarga atau 
rekan yang ingin kita senangkan hatinya. 

 
Merenungkan Rasa 

Selain indoktrinasi anak serta tekanan sosial dan pasar, ada faktor ketiga yang mendorong 
orang mengonsumsi makanan hewani, yaitu rasa. Yakni aroma daging yang dimasak – 
aroma yang akrab dari daging panggang dalam periuk, misalnya – sungguh enak, atau 
aroma yang memicu kenangan manis masa kecil? Aroma tersebut mengingatkan 
kenangan pada dapur ibu kita dan perasaan hangat cinta yang kita dapatkan melalui 
masakan ibu di rumah. Jika pasangan kita ingin menjalankan pola makan nabati dan 
menyiapkan tumis sayuran dengan tempe dan kentang bakar, kita mungkin tidak 
menganggap aromanya sangat sedap sebab kita tidak pernah menciumnya di dapur ibu 
kita. Kita akan menentang makanan tersebut dan menggunakan tekanan sosial kepada 
pasangan kita yang vegetarian agar kembali pada “makanan sesungguhnya.”  

Mungkin benar, seperti pepatah mengatakan bahwa rasa tidak bisa diperdebatkan, 
tetapi hal ini selalu bisa direnungkan. Saat merenungkan rasa makanan hewani, beberapa 
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hal akan menjadi jelas dengan seketika. Salah satunya adalah kita jijik makan daging 
dalam keadaannya yang alami. Betapa ironis! Tidak seperti makanan nabati, yang lebih 
enak bila tidak dimasak, daging mentah pada dasarnya menjijikkan bagi kita. Pada 
hakikatnya daging selalu dimasak dan disajikan dengan baik agar pantas menjadi 
makanan kita manusia, tidak seperti daging mentah, darah, sisik, kulit, tulang, dan organ-
organ yang dilahap oleh omnivora dan karnivora alami. Jika karena terpaksa kita makan 
daging mentah alami atau bukan daging, saya kira kita akan langsung menjadi vegetarian. 

Hal lain yang kita perhatikan adalah bahwa kita tidak menyukai daging jika basah 
oleh darah walaupun sudah dimasak. Alasan utama satwa menderita dengan sangat 
mengerikan di rumah jagal adalah mereka harus masih hidup saat kerongkongannya 
digorok sehingga jantungnya yang masih berdenyut bisa memompa darah keluar dari 
tubuhnya dan dagingnya menjadi setengah kering. Jika mereka dibunuh dengan cara lain 
dan mayatnya dipotong, dagingnya akan basah oleh darah sehingga tidak ada yang mau 
memakannya.  

Satu fakta yang biasanya tidak kita perhatikan adalah daging tanpa darah yang 
dimasak dengan baik yang kita santap, diresapi dengan limbah dari sel-sel yang 
membentuk daging. Limbah ini, atau urea, tidak bisa dipisahkan dari daging, dan 
sebelumnya mengalir ke dalam darah saat hewan dibunuh, untuk disaring keluar dari 
darah oleh ginjal dan dikeluarkan sebagai air seni. Nyatanya, yang membuat daging 
berbeda dan rasanya menggugah selera adalah urea yang matang di dalam daging itu. 
Asin dan “berisi,” urea memberikan rasa pada daging yang kita anggap sebagai makan 
malam yang mewah dan tamasya menyenangkan makan daging panggang.  

Hal keempat yang kita perhatikan tentang rasa produk hewani adalah, dalam banyak 
hal, semakin kita menyamarkan dan menyembunyikannya, kita akan semakin 
menyukainya. Kita memasak daging dan telur dengan menambahkan garam, merica, 
bumbu, bumbu herbal dan segala macam penyedap dan pengubah rasa. Sebagian besar 
keju melibatkan memasak susu hewani, dan tanpa tambahan garam, kebanyakan keju 
akan tidak menarik selera sebagian besar orang. Kita menambahkan semua jenis bumbu, 
buah-buahan dan gula agar krim dan susu lebih menarik dalam es krim, susu cokelat, dan 
yogurt yang diberi perasa. Kita mengubur pastel daging lunak asap asin yang digiling 
halus dalam irisan tomat, bawang, selada, sesawi, kecap, saus selada, dan perangsang 
selera. Kita harus bertanya, apakah sesungguhnya rasa dari daging dan produk hewani 
yang sangat kita nikmati? Ataukah semua bumbu, rempah-rempah, dan saus nabati yang 
menyamarkan dan menyedapkan rasa produk hewani yang selama ini ditekankan agar 
kita makan? Selain rempah-rempah, hamburger disamarkan dengan baik dalam 
propaganda; McDonald mengatakan kepada anak-anak kita bahwa hamburger berasal 
dari bibit burger yang ditanam (“burger patch”). 

Jika dimasak dan disamarkan dengan benar, produk-produk daging, telur, dan susu 
semua punya satu faktor rasa: yaitu tinggi lemak jenuhnya. Kita sebagai manusia 
tampaknya sangat mudah mengembangkan keinginan pada makanan berlemak, krim, 
berminyak, dan makanan hewani cenderung memenuhi keinginan akan selera ini, 
walaupun makanan nabati tentu saja bisa disajikan berminyak, dengan krim jika kita 
sangat menginginkannya, dan tanpa kolesterol beracun dari makanan hewani. Karena 
kombinasi lemak dan urea yang dimasak tidak bisa ditiru secara tepat oleh makanan 
nabati, memang ada rasa dan tekstur dalam makanan hewani yang tidak bisa ditiru secara 
persis oleh makanan nabati, tapi banyak pengganti daging belakangan ini yang secara 
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menakjubkan sangat mirip. Bagaimanapun juga, kebanyakan orang yang dibesarkan 
sebagai omnivora dan telah beralih kepada pola makan nabati selama paling sedikit satu 
atau dua tahun sama sekali tidak menemukan sesuatu yang menarik dalam rasa dan 
tekstur makanan hewani. Dari pengalaman saya, mereka tidak menginginkannya sama 
sekali, dan merasa semakin jijik terhadapnya.  

Menurut Neal Barnard, M.D., “Salah satu penemuan yang paling mengagetkan dalam 
ilmu selera makan adalah bahwa rasa membutuhkan pemeliharaan.”

2
 Karena sel rasa kita 

diperbaharui setiap tiga minggu, Dr Barnard menunjukkan bahwa “hanya diperlukan dua 
atau tiga minggu” oleh sel rasa kita untuk melupakan rasa makanan hewani, dan ini akan 
melenyapkan sebagian besar keinginan kita untuk menyantapnya, sebab sel rasa yang 
baru akan terbiasa hanya dengan rasa makanan nabati. Keinginan kita akan makanan 
hewani dikondisikan dengan pemeliharaan dan pengulangan, dan pola makan umum kita 
– tinggi lemak hewani, protein hewani, dan kolesterol – yang pada dasarnya beracun bagi 
perangkat tubuh kita. 

Tetapi penghapusan keinginan tersebut mungkin tidak begitu sederhana. Seperti 
dibicarakan oleh Neal Barnard dalam Breaking the Food Seduction, semakin banyak riset 
yang menunjukkan bahwa daging dan khususnya keju menyebabkan ketagihan secara 
fisik. Saat dicerna, keju melepas racun yang disebut casomorphin serta zat kimia 
menyerupai amphetamine yang disebut phenylethylamine, yang juga ditemukan dalam 
sosis. Ham, salami, tuna, dan daging lainnya juga tampaknya menyebabkan ketagihan, 
sebab obat-obatan yang menghalangi candu mengurangi keinginan orang terhadap 
makanan tersebut.

3
 Selain ketagihan fisik apapun yang mungkin, banyak keinginan akan 

makanan hewani kelihatannya bersifat mental dan emosional; aroma dari masakan daging 
panggang mengingatkan kita kepada ibu dan rasa aman serta citra-diri. 

Menyantap makanan sangat menyerupai hubungan seksual dalam hal citra dan sikap 
batin yang kita miliki lebih penting bagi kenikmatan kita daripada tubuh fisik atau 
kenyataan obyektif diri kita atau pasangan kita. Rasa kita pada akhirnya ditentukan oleh 
pikiran kita. Saya telah menemukan secara pribadi bahwa apresiasi rasa yang saya miliki 
terhadap makanan berkembang pesat sejak saya mulai mengikuti pola makan nabati tiga 
puluh tahun yang lalu, dan seiring berjalannya waktu, rasanya lebih kaya, lebih bervariasi 
tanpa batas, dan terus bertambah lezat. Kebanyakan vegan yang saya ajak bicara juga 
membenarkan hal ini. Mungkin ada dua alasan utama untuk hal ini. Kesatu yaitu 
makanan nabati cenderung lebih halus dalam rasa daripada makanan hewani. Saat kami 
berdiskusi, makanan hewani terasa asin karena urea dan tambahan garam, dan biasanya 
dibubuhi dengan pelunak, saus, bumbu, dan penyedap rasa yang rasanya kuat,

4
 Indra 

perasa kita bisa menjadi sedikit mati rasa oleh rasa yang kuat, jadi pada awalnya pola 
makan nabati sering terasa hambar.

5
 Walaupun begitu dalam beberapa minggu, saat indra 

perasa berubah dan menjadi lebih sensitif karena tidak lagi dibebani secara kronis oleh 
rasa kuat buatan yang ditambahkan pada makanan hewani, kita menjadi lebih sensitif 
pada rasa lembut dari sayur-mayur, padi-padian, polong-polongan, dan buah-buahan, 
serta segala cara tak terhingga dalam menyajikan dan mencampur makanan nabati 
tersebut. Pandangan rasa baru terkuak secara terus-menerus . 

Alasan lain makanan nabati terasa lebih enak yaitu kita merasa lebih baik saat 
menyantap makanan nabati dan merenungkan asalnya. Makan dengan perlahan, kita 
menikmati bayangan akan kebun buah organik dan kebun-kebun yang menyediakan 
sayur-mayur, buah-buahan, dan padi-padian lezat yang kita makan. Kita tumbuh untuk 



 48 

menghargai keindahan nyaris ajaib dari kubis dan kembang kol, aroma biji wijen 
panggang, irisan jeruk, irisan cilantro, labu kabocha bakar, serta tekstur mengagumkan 
dari alpukat, kesemek, quinoa kukus dan tumis tempe. Kita berterima kasih atas 
hubungan yang kita rasakan dengan Bumi, awan, petani yang memeliharanya, dan 
musim-musim, dan rasa adalah hadiah lezat yang secara alami kita membuka diri 
kepadanya dengan senang hati, seperti kita terbuka kepada orang terkasih dalam bercinta 
dan menghargainya sepenuh hati. Sebaliknya, menyantap makanan hewani sering 
dilakukan dengan cepat, tanpa merasakan asal makanan itu secara mendalam – sebab 
siapa mau merenungkan neraka jahanam yang menghasilkan ikan, ayam, telur, keju, 
bistik, daging babi, hot dog, atau burger dari pabrik peternakan? Merasa bersalah, kita 
hanya mengambil energi kehidupannya, tanpa benar-benar membuka diri pada hal itu, 
seolah-olah kita berhubungan seks dengan wanita tuna susila, menolak mengakui bahwa 
ia adalah makhluk unik dan berharga, dan menjauhkan diri kita dari penderitaannya. 
Hanya kesenangannya saja, – lebih dari itu akan merusak kesenangan kita. Nyatanya, 
rasa yang kita hargai dalam makanan hewani lebih menyerupai hubungan seks yang 
dilakukan seperti pemerkosa, sebab wanita tuna susila itu setidaknya menyetujui dan 
mendapat keuntungan dari keinginan kita, tetapi hewan selalu dipaksa melalui siksaan 
dan dibunuh demi selera dan kesenangan kita yang patut dipertanyakan.  

Saat kita merenungkan selera kita, kita bisa melihat betapa sesungguhnya hal ini 
terkondisikan. Meskipun begitu yang lebih penting, kita bisa melihat betapa hal itu sangat 
tidak bisa dibuat sebagai alasan untuk melakukan kekejaman terhadap makhluk-makhluk 
tak berdaya yang bisa merasakan. Keinginan yang mementingkan diri sendiri demi 
kesenangan dan kepuasan dengan mengorbankan makhluk lain adalah bertentangan 
dengan Kaidah Emas dan semua standar moralitas. 

Kita tahu melukai ciptaan yang berperasaan hanya untuk memuaskan selera pribadi 
kita, tidak bisa diterima. Jika kita melihat seseorang dengan payung yang menarik, kita 
tahu adalah salah jika kita menyerang atau membunuh dan mencuri payungnya hanya 
karena selera kita menginginkannya. Atau jika kita melihat wanita dengan badan yang 
menarik, kita tahu adalah salah jika memukul dan memerkosanya hanya karena kita ingin 
melakukan hal tersebut. Tindakan ini salah karena semua ini menyebabkan penderitaan 
makhluk lain dan melanggar keutuhan suci mereka hanya demi alasan yang egois. Kita 
juga tahu bahwa kita harus menghadapi konsekuensi sosial dan hukum jika kita 
melakukan tindakan seperti ini. Bagaimanapun juga, jika kita menginginkan daging atau 
susu atau telur satwa karena kita suka rasanya – dan ini berarti membunuh, memukul, 
memerkosa, mengurung, mencuri darinya, dan dengan kata lain menyakiti satwa dan 
melanggar keutuhan sucinya – kita sepenuhnya didorong untuk melakukannya! 
Konsekuensi sosial dari menyakiti satwa untuk makanan semuanya adalah positif. Karena 
budaya kita menyangkal satwa yang dipakai sebagai makanan untuk memiliki hidupnya 
sendiri sebagai hak asasinya, membatasi nilai mereka hanya pada harganya sebagai 
barang dagangan bagi pemiliknya, satwa tidak memiliki perlindungan. Memesan daging 
panggang pasti disetujui, dan teman-teman kita menyambut hangat iga bakar saat piknik 
kantor. Kenyataan pengurungan, pemaksaan, pemotongan, dan pembunuhan dengan hati-
hati disembunyikan seperti rahasia memalukan yang membuat kita sangat tidak nyaman 
jika kita menyaksikannya atau, lebih buruk lagi, melakukannya sendiri.  

Dua ratus tahun yang lalu di Selatan, seorang budak boleh dipukul, dicuri, dikurung, 
diperkosa, dimutilasi, dan dibunuh oleh tuannya atau pengawasnya tanpa perasaan 
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menyesal; perilaku ini didorong oleh budaya dan pendidikan dari kelas penguasa. 
Pendidikan ini menumpulkan perasaan welas asih, keterhubungan, dan keadilan manusia 
yang alami, menghambat kecerdasan orang, dan membiarkan mereka bertindak secara 
brutal tanpa perasaan menyesal. Walaupun begitu, jauh di lubuk hati, mereka pasti tahu 
dengan lebih baik, sama seperti kita tahu dengan lebih baik sekarang ini saat kita 
memesan omelet keju dengan daging babi sebab kita menyukai rasanya. Walaupun 
kecerdasan alami kita mengetahui ini adalah tindakan yang sangat amoral, pengetahuan 
kita ditindas dan hati kita dikeraskan terhadap kesengsaraan yang dipikul oleh seekor 
ayam, sapi, dan babi untuk memuaskan hidup kita dan kesenangan rasa yang telah 
terkondisikan. Kita lebih suka tidak mengetahui dan merasa nyaman mengetahui bahwa 
tidak seorang pun – tidak pelayan, atau teman kita, atau media, – dengan cara apapun 
akan mengingatkan kita tentang besarnya kesengsaraan yang harus dialami satwa karena 
tuntutan kita. Para satwa menderita di luar pengetahuan kita dan jeritannya tidak kita 
pedulikan. Mereka tidak punya suara selama kita menolak untuk mendengarkan hati kita. 

 

Mempertahankan Benteng 
Kita bisa melihat tiga alasan kita menyantap makanan hewani – indoktrinasi anak, 
tekanan sosial dan pasar, dan rasa – saling memperkuat dan menciptakan medan kekuatan 
di sekitar pilihan makanan kita sehingga seperti benteng yang kokoh, menahan segala 
serangan. Tembok-tembok berdiri dan dibentengi dengan baik. Namun benteng tersebut 
mungkin tidak sekuat penampilannya. Sebab, pertama, ia mengurung kita dan 
menghalangi keinginan alami kita untuk memenuhi potensi yang lebih tinggi dan untuk 
berkembang secara rohani. Alasan lainnya, ia tidak didirikan di atas kebenaran dari sifat 
mendasar kita, yaitu kebaikan, tidak juga pada rasa saling keterhubungan dengan 
makhluk-makhluk hidup lain, dan ia menghalangi kemampuan kita untuk 
membangkitkan kebijaksanaan dan bersama-sama hidup dalam kebebasan. Pada 
hakikatnya, kita rindu untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi, dan untuk hidup 
dalam damai dan selaras di atas Bumi ini. Tembok benteng itu dibangun dari kekejaman, 
pengingkaran, ketidaktahuan, paksaan, pengondisian, dan egoisme. Yang paling penting, 
semua itu bukan pilihan kita. Semuanya telah terus dan sedang dipaksakan kepada kita. 
Kesejahteraan kita – dan kelangsungan hidup kita – tergantung pada kejelasan pandangan 
kita terhadap hal ini dan melepaskan belenggu dominasi dan ketidaksadaran kita. Dengan 
menyakiti dan mengeksploitasi miliaran satwa, kita mengurung diri kita sendiri secara 
rohani, moral, emosional, dan dalam proses berpikir, dan membutakan mata kita terhadap 
kepedihan, keindahan yang mengharukan dari alam, satwa, dan satu sama lain.  

Supaya bebas, kita harus memberikan kebebasan bagi makhluk lain. Untuk 
merasakan kasih, kita harus memberikan kasih bagi makhluk lain. Untuk mendapatkan 
kehormatan diri yang sejati, kita harus menghormati makhluk lain. Satwa dan makhluk 
lain yang tak memiliki suara, manusia yang kelaparan dan generasi masa depan, 
memohon kita untuk melihat: itu ada di atas piring kita.  
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“Penolakan saya untuk makan daging kadang-kadang merepotkan, dan saya 

sering dicerca karena keanehan saya, tetapi, dengan makanan yang lebih ringan 
ini, saya membuat kemajuan yang lebih besar, dari pikiran yang lebih jernih dan 

pemahaman yang lebih cepat.” 
—Benjamin Franklin 

 
“Manusia bukan karnivora alami. Bila kita membunuh satwa untuk memakannya, 

mereka pada akhirnya membunuh kita sebab dagingnya yang terdiri dari 
kolesterol dan lemak jenuh, tidak pernah ditujukan bagi manusia, yang adalah 

herbivora alami.” 
—William C. Roberts, M.D., 

 
Kepala Editor, The American Journal of Cardiology 

Kesakitan dan penderitaan yang diderita oleh anak-anak karena pola makan warga 
Amerika sedemikian brutalnya sehingga jika hal itu dipaksakan dengan pentungan, 

para orangtua akan dipenjara.” 
—John McDougall, M.D.1 

 

 

 

Hadiah 
Alasan mendasar miliaran satwa menderita dalam kurungan dan penjagalan adalah 
keyakinan budaya kita bahwa kita perlu menyantap makanan hewani supaya sehat, 
meskipun salah satu motivasi paling umum kebanyakan dari kita untuk mengurangi 
konsumsi makanan hewani adalah untuk memperbaiki kesehatan! Menjelaskan paradoks 
ini memerlukan penelitian organ-organ tubuh manusia dan makanan hewani yang kita 
santap, serta menghubungkannya kembali dengan pemahaman abadi bahwa memupuk 
kebaikan dan kesadaran memperbaiki kesehatan fisik dan mental, sementara kekejaman 
dan ketidaksadaran pada akhirnya menghasilkan penyakit fisik dan mental. Kita bisa 
menyadari bahwa kita dimaksudkan untuk hidup serasi dengan satwa/makhluk lain di 
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Bumi ini, sebab kita sudah diberi tubuh yang sebenarnya berfungsi secara lebih baik 
tanpa membunuh dan mencuri darinya. Sungguh sebuah hadiah yang membebaskan! 
Tidak ada satwa yang perlu takut kepada kita, sebab tidak ada nutrisi yang kita perlukan 
yang tidak bisa kita dapatkan dari sumber non-hewani. Bukti tentang hal ini sangat 
banyak, dan kita akan melihat sebagian darinya dalam bab ini dalam rangka 
mempertanyakan khayalan bahwa kita perlu menyantap makanan hewani agar benar-
benar kuat, dan sehat. Baik kajian medis maupun contoh nyata dari orang-orang vegan 
sehat yang ada di sekitar kita mengatakan bahwa menyantap produk hewani tidak 
diperlukan, dan dalam banyak hal malah merusak kesehatan kita. 

Sebagian dari kita mungkin menyanggah, “Sebentar! Bagaimana bisa makan produk 
hewani tidak sehat? Ini tampak begitu alami!” Mari kita mengamati tubuh manusia 
dengan lebih teliti. Cara yang baik untuk memulainya adalah dengan mengamati dengan 
mata yang baru membandingkan tubuh kita dengan beberapa satwa yang hidup bersama 
kita di planet ini. Betapa halus, tanpa bulu, dan lembutnya kita manusia! Dan betapa 
lemah secara fisik! Seorang manusia, misalnya, hanya punya seperenam kekuatan 
simpanse biasa.² Kita menguasai satwa tidak melalui kekuatan fisik, tetapi dengan 
menggunakan alat dan pengkhianatan.  

Kita dapat memperhatikan organ pencernaan kita, mulut kita. Kita lihat betapa 
kecilnya, betapa kecilnya geligi kita, betapa pendeknya dibandingkan dengan gigi 
panjang, tajam anjing yang bisa merobek daging alot, serta kuatnya tulang rahang yang 
berat dan otot rahang karnivora serta omnivora. Kita juga memperhatikan betapa 
lunaknya geligi manusia, dibandingkan dengan geligi satwa karnivora yang jauh lebih 
keras yang mampu meremukkan tulang untuk mendapatkan sumsum tulang.3 Gigi-gigi 
dan rahang kita dengan jelas dirancang bukan untuk merobek daging dan menggerogoti 
tulang; seperti frugivora dan herbivora kita punya gigi seri di depan dengan geraham di 
kedua sisi untuk menggigit dan mengunyah makanan nabati. 

Menarik untuk membayangkan kita berusaha membunuh dan memakan mamalia lain 
tanpa menggunakan alat apapun, hanya dengan mulut kita yang lembut dan tangan yang 
halus tanpa cakar. Bisakah kita melakukannya? Bisakah orangtua, anak-anak, atau teman-
teman kita melakukannya? Bisakah semua manusia melakukannya? Bisakah seseorang, 
atau maukah seseorang mengejar, misalnya, seekor rusa, sapi, babi, biri-biri, kambing, 
atau kelinci di alam liar dan kemudian, bisa menangkapnya (sangat tidak mungkin) 
dengan menggigit lehernya dengan mulut kita yang kecil dan datar, merobek kulitnya 
yang berbulu untuk mendapatkan daging hidup dengan gigi-gigi kecil kita, dan 
memenuhi mulut kita dengan darah segar, hangat dari makhluk yang malang itu? 
Skenario ini menunjukkan prilaku sangat tak masuk akal yang dilakukan manusia bila 
kita makan daging satwa. Kita tidak memiliki cakar atau geligi untuk merobek dan 
mengoyak daging mentah, menggigit menembus kulit berbulu, bulu burung, sisik, atau 
tulang, kita juga tidak memiliki selera terhadap darah segar di mulut kita.  

Kita mungkin memperhatikan rahang kita memiliki engsel khusus yang 
memungkinkan gerakan menyamping. Ini adalah konstruksi rahang yang juga dimiliki 
mamalia herbivora untuk mengunyah berbagai jenis materi nabati; mamalia omnivora 
dan karnivora memiliki rahang yang berengsel kaku dan hanya mengunyah dengan 
gerakan atas-bawah. Lebih jauh kita perhatikan bahwa tujuan dari enzim yang dominan 
pada ludah kita, ptialin, adalah untuk memecah karbohidrat yang kompleks dalam 
makanan nabati menjadi glukosa untuk energi. Karbohidrat ini adalah bahan bakar yang 
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dirancang untuk dipakai tubuh kita, sedangkan itu tidak terkandung di dalam daging 
satwa! 

Tidak seperti karnivora, kita tidak memiliki asam perut yang kuat untuk mencerna 
daging dengan cepat, atau usus yang pendek dengan dinding yang lembut untuk 
melewatkan daging yang sedang membusuk dari tubuh kita dengan cepat. Alih-alih, kita 
memiliki asam perut yang lebih lemah dan usus yang jauh lebih panjang dan jauh lebih 
berbelit dari herbivora dan frugivora untuk menyerap nutrisi dengan perlahan dari 
makanan nabati saat lewat di dalamnya dan dicerna.4 Usus kecil kita yang panjang dan 
berbelit telah ditetapkan sebagai sifat herbivora, dengan ribuan kantong kecil dan jari-jari 
kecil, atau villi yang tak terhitung banyaknya, yang membentuk area keseluruhan 
permukaan sangat luas – lebih luas dari lapangan tenis! – bagi zat makanan kita untuk 
diserap ke dalam darah kita.5 Sistem pencernaan kita memerlukan makanan berserat 
tinggi untuk menjaga dinding usus agar tetap bersih dan berfungsi dengan baik. Makanan 
hewani tidak hanya tanpa serat tetapi juga cenderung lebih menyumbat dibanding 
makanan nabati saat ia membusuk, menyebabkan sembelit, wasir, radang usus besar, 
radang usus besar (diverticulitis), kanker usus besar, dan penyakit-penyakit lain. Kita 
juga memiliki sistem sirkulasi herbivora, yang mengalami kesulitan menangani lemak 
jenuh dan kolesterol. Jika kucing, misalnya, makan sejumlah besar lemak dan kolesterol 
dalam bentuk daging atau telur, ia tidak akan mendapatkan timbunan dan sumbatan di 
dalam arterinya, tetapi jika seekor kelinci, gorila, manusia, atau frugivora atau herbivora 
lainnya melakukan hal ini, arterinya akan tersumbat dan tak sehat, menyebabkan radang 
pembuluh darah (arteriosclerosis), tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan, pada 
manusia dijamin memerlukan obat-obatan dan operasi.  

Dengan mengabaikan fakta yang jelas bahwa manusia tidak dirancang untuk 
menyantap makanan hewani dalam jumlah besar yang lazim dalam budaya kita, 
perusahaan farmasi-medis sebenarnya berperan memasok banyak orang sakit dan 
menjamin apa yang disebut oleh John McDougall, M.D., sebagai “jaminan pekerjaan.”6 
Ini secara tidak langsung bukan untuk menyatakan adanya suatu komplotan atau bahwa 
kebanyakan dokter tidak termotivasi oleh dorongan hati mengutamakan orang lain. 
Namun perusahaan medis, seperti industri lainnya yang berfungsi dalam kerangka 
ekonomi budaya kita, semata-mata mengikuti jalan yang hambatannya lebih sedikit dan 
yang paling bisa diandalkan dalam menghasilkan uang. Bagi mereka yang ada di jenjang 
atas pada piramida industri medis, yang membantu memutuskan strategi politik dan 
kebijakan media/pendidikan, mempertahankan keadaan sekarang ini (status quo) pastilah 
tampak seperti suatu gagasan mendasar yang bagus, maka mereka tidak menekankan 
pencegahan demi kepentingan obat-obatan dan tindakan operasi serta mendukung terus 
diterimanya pola makan omnivora untuk manusia.  

Menggolongkan alat-alat tubuh manusia telah selalu menjadi masalah dalam budaya 
kita dan tetap menimbulkan kontroversi hingga saat ini. Sementara sudah jelas kita pada 
dasarnya bukanlah karnivora, sudah jelas pula bahwa kita bukan pemamah biak rumput 
atau herbivora yang berjalan di atas kuku seperti biri-biri, rusa, kuda, dan sapi, yang bisa 
merambah rumput dan dedaunan karena memiliki kantong pencernaan berlipat ganda. 
Kita paling tepat digolongkan sebagai herbivora pemakan buah, yang terutama dirancang 
untuk buah-buahan, biji-bijian, sayur-mayur, kacang-kacangan, dan umbi-umbian serta 
dedaunan yang berair. Walaupun begitu, sebagian besar ahli fisiologi masih mengakui 
manusia sebagai omnivora alami. Namun kuda sekalipun bisa diajar untuk makan daging 
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rusa, dan sapi, biri-biri, dan kambing diajar untuk makan dan menikmati daging ikan, 
ayam dan babi dalam operasi modern pemberian makan dalam kandang – berapa banyak 
dari pilihan makanan sehari-hari kita yang merupakan hasil dari pengajaran apa yang 
sebaiknya dimakan?  

Setidaknya ada tiga poin yang tampaknya tidak bisa dipungkiri: bahwa kita punya 
pilihan, bahwa satwa menderita karena pilihan kita untuk memakannya, dan bahwa 
tingginya tingkat konsumsi makanan hewani pada saat ini belum pernah terjadi 
sebelumnya dan dampaknya merusak kesehatan kita. Hal ini terbukti dari peninggalan 
fosil bahwa hominid (keluarga hominoidea) awal terutama hidup dari pola makan nabati, 
dan bahwa budaya mencari makan jaman sekarang juga begitu. Nyatanya, ahli 
antropologi terkenal Ashley Montagu menyatakan bahwa budaya ini seharusnya disebut 
pengumpul hasil bumi yang kadang-kadang berburu satwa (gathering-hunting) alih-alih 
pemburu satwa yang kadang-kadang mengumpulkan hasil bumi (hunting-gathering).7 

Seperti semua satwa, kita pada dasarnya adalah makhluk rohani, perwujudan dari 
kecerdasan universal dan penuh kasih yang telah memberi kita tubuh yang dirancang 
untuk tumbuh dengan makanan berlimpah yang bisa dipelihara secara damai dan 
dikumpulkan dari kebun buah-buahan, ladang, dan kebun sayuran. Tubuh kita 
mencerminkan kesadaran kita, yang rindu untuk menyingkap kreativitas, welas asih, 
kegembiraan, dan kesadaran, pada dimensi yang lebih tinggi, dan rindu melayani aspek 
keseluruhan yang lebih luas—budaya kita, Bumi kita, dan sumber segala kehidupan yang 
penuh kemurahan hati—dengan memberkati dan menolong makhluk lain dan dengan 
berbagi, memelihara, dan merayakan. Kita mempunyai, tepatnya, suatu fisiologi damai. 

Pembunuhan dan penyiksaan satwa besar-besaran untuk makanan menciptakan 
rintangan terhadap rasa welas asih kita yang mendasar, maka kita menyamarkan 
kebenaran yang mengganggu dari makanan kita melalui rasionalisasi penipuan diri 
sendiri dan rumitnya metode memasak, menghancurkan, mengaduk, melapisi, memberi 
bumbu, dan menutupi. Pada tingkat yang mendalam kita tahu bahwa kita telah 
dianugerahi hadiah berharga berupa tubuh yang tidak memerlukan makhluk lain agar 
menderita, takut, atau mati demi makanan kita – tetapi kita melemparkan kembali hadiah 
ini ke wajah alam semesta yang penuh kemurahan hati dengan kekejaman yang 
diakibatkan oleh pilihan makanan kita.  

 
Unsur-unsur Pokok dari Makanan Hewani 

Menyantap makanan hewani dalam jumlah besar yang merupakan ciri khas makanan 
kebudayaan kita, menyebabkan banyak masalah. Sebagaimana yang disinggung di atas, 
daging hewani sama sekali tidak memiliki serat yang kita butuhkan di dalam sistem 
pencernaan kita maupun karbohidrat yang telah dirancang agar dibakar oleh sel-sel kita 
untuk mendapatkan energi. Lemak jenuh dan kolesterol yang selalu terdapat dalam 
daging, produk susu, dan telur pada dasarnya beracun bagi manusia, berperan 
menghadirkan penyakit pembuluh darah. Sifat utama lemak hewani yang sangat merusak 
adalah lemak itu mengandung lemak tak jenuh (trans fat), yang sangat terkenal sebagai 
unsur tidak stabil yang meningkatkan risiko kanker dan penyakit jantung. Kenyataannya, 
Akademi Sains Nasional AS telah menyimpulkan bahwa “satu-satunya jumlah asupan 
lemak tak jenuh yang aman adalah nol.”8 

Protein hewani yang sangat digembar-gemborkan sehingga kita semua ketakutan dan 
percaya harus memakannya supaya sehat, kemungkinan juga memiliki senyawa yang 
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beracun, terutama dalam jumlah besar yang dikonsumsi oleh budaya kita sekarang ini. 
Makanan hewani mengandung lebih banyak protein terkonsentrasi dibandingkan dengan 
makanan nabati, dan ini bisa tidak menyehatkan karena lebih sulit bagi tubuh kita untuk 
memperoleh energi dari protein dibandingkan energi dari karbohidrat yang secara alami 
ada di dalam buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, polong-polongan dan makanan 
nabati lainnya. Juga sangat tidak bisa dipungkiri bahwa tubuh kita bisa menyatukan 
sebagian besar asam amino dari asam amino lainnya, sehingga dalam praktiknya hanya 
ada sedikit kebutuhan bagi orang yang menjalankan pola makan nabati untuk 
“mengombinasikan” protein atau makanan dengan cara tertentu agar mendapat “profil 
asam amino yang tepat”. Mitos kuno tentang “protein lengkap” itu didasarkan pada 
kesimpulan keliru yang dibuat oleh para ilmuwan akibat eksperimen yang dilakukan 
terhadap tikus di tahun 1920-an.9 Bahkan organisasi-organisasi yang konservatif seperti 
FDA dan Asosiasi Ahli Pola Makan Amerika (American Dietetic Association / ADA) 
mengakui secara resmi dalam rekomendasi pola makan bahwa pola makan nabati 
memberikan protein berkualitas-tinggi yang cukup bagi manusia. ADA telah menemukan, 
“Data ilmiah memberikan hubungan positif antara pola makan vegetarian dan 
menurunnya risiko terhadap beberapa penyakit dan kondisi degeneratif kronis, termasuk 
obesitas, penyakit pembuluh jantung, tekanan darah tinggi, diabetes melitus, dan 
beberapa jenis kanker”. Asosiasi itu telah menyimpulkan bahwa “pola makan vegetarian 
yang terencana dengan baik adalah menyehatkan, cukup bergizi, dan memberikan 
manfaat kesehatan bagi pencegahan dan pengobatan penyakit-penyakit tertentu”.10 

Menurut T. Colin Campbell, Ph.D., dosen biokimia nutrisi di Cornell University dan 
ketua peneliti dari salah satu kajian terbesar yang pernah dilakukan terhadap nutrisi 
manusia, protein hewani semuanya bermutu lebih rendah daripada protein nabati bagi 
kebutuhan manusia: 

 
Penelitian kami menyarankan bahwa semakin dekat seseorang kepada pola makan nabati 
total, semakin besar manfaat kesehatannya… Ternyata protein hewani, saat dikonsumsi, 
memperlihatkan beragam efek kesehatan yang tidak diinginkan. Apakah itu sistem 
kekebalan tubuh, berbagai sistem enzim, pembuangan karsinogen ke dalam sel-sel, 
maupun aktivitas hormon, protein hewani pada umumnya hanya menyebabkan 
kerusakan.11 

 
Karena kita manusia sebenarnya membutuhkan protein yang relatif sedikit untuk 

berfungsi dengan baik, protein berlebihan yang terdapat dalam makanan hewani 
menguras energi tubuh kita, yang mana tubuh kita bagaimanapun juga harus menemukan 
cara untuk membuangnya. Para ahli nutrisi memahami bahwa kebutuhan protein kita 
yang sesungguhnya adalah relatif kecil: antara empat dan delapan persen kalori kita 
seharusnya dalam bentuk protein.

12
 Hampir semua biji-bijian, polong-polongan, dan 

sayuran memiliki protein antara delapan dan dua puluh persen, dengan beberapa makanan, 
seperti tempe, bahkan lebih tinggi.13 Andrew Weil, MD., menulis, 

 
Dalam masyarakat kita, kekurangan protein secara praktis tidak ada. Melainkan, 
kebanyakan orang mengonsumsi terlalu banyak protein, yang juga bisa berpengaruh 
buruk bagi kesehatan… Jumlah yang sedikit saja cukup untuk memenuhi kebutuhan 
minimal dari rata-rata orang dewasa–mungkin 2 ons, atau 60 gram, makanan berprotein 
sehari. Banyak orang dalam masyarakat kita makan jauh lebih banyak daripada jumlah 
itu pada setiap santapan… Mengurangi asupan protein akan membebaskan energi, 
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menghemat sistem pencernaan dan khususnya hati serta ginjal kita dari kerja ekstra, dan 
melindungi sistem kekebalan tubuh Anda dari gangguan.14 

 
Di tempat lain, Dr. Weil menuliskan, “Menurut pendapat saya, salah satu dari 

perubahan pola makan paling sehat yang bisa dilakukan orang adalah dengan mengganti 
sebagian (atau semua) makanan hewani yang sekarang ini mereka santap dengan 
makanan dari kedelai”.15 

Menurut ahli mikrobiologi Robert Young, kelebihan protein menyebabkan pH 
jaringan tubuh menjadi terlalu bersifat asam. Ia menekankan bahwa kondisi asam ini 
tidaklah sehat dan memberi isyarat kepada bakteri di dalam dan di sekitar tubuh bahwa 
tubuh tersebut lemah, membusuk, dan sekarat.

16
 Saat satwa apa pun mati, karena 

kehidupan telah lenyap dari tubuh itu, dagingnya menjadi semakin bersifat asam, 
memberi isyarat kepada mikroorganisme di wilayah itu bahwa saatnya sudah tiba bagi 
mereka untuk melakukan tugas dan menguraikan daging itu agar ia bisa kembali ke bumi 
dan didaur ulang. Menurut penelitian yang ia lakukan, alih-alih menyimpan bakteri yang 
terutama bermanfaat membantu tubuh dalam berbagai proses penopang-hidup, tubuh 
manusia omnivora bisa cenderung untuk menyimpan bakteri yang terutama merusak yang 
hanyalah berusaha melakukan tugas alamiahnya untuk menguraikan tubuh karena tubuh 
itu memberi isyarat, dengan kandungan asam yang tinggi di dalam jaringan dan 
kehadiran daging satwa yang membusuk, bahwa tubuh itu sedang sekarat. 

Tanggapan dari perusahaan medis, alih-alih menasihati kita untuk berhenti makan 
protein hewani, adalah dengan memasok antibiotik dan obat-obatan lainnya yang 
mencoba untuk membantu sistem kekebalan tubuh yang terkepung itu dengan cara 
membunuh patogen-patogen di dalam tubuh. Efek yang disayangkan dari praktik ini 
adalah bahwa antibiotik tidak pandang bulu dan mungkin membunuh bakteri yang 
bermanfaat juga. Yang disebut sebagai bakteri berbahaya, yang hanya melakukan fungsi 
vital mereka di alam, sering menjadi lebih kebal sehingga dibutuhkan pemberian dosis 
obat antibiotik yang selalu meningkat. Kebalnya bakteri terhadap obat-obatan ini juga 
secara langsung bisa diakibatkan oleh pemberian antibiotik secara rutin terhadap hewan 
ternak dan ikan dari pabrik peternakan, dan daging, produk susu, dan telur yang berasal 
dari satwa-satwa itu mungkin mengandung patogen kebal-antibiotik berkadar tinggi. 

Salah satu hasil dari stres yang dialami tubuh kita karena produk-produk hewani 
adalah meningkatnya risiko kanker. Sekarang telah diketahui dengan baik bahwa setiap 
menit beberapa sel dari triliunan sel di tubuh kita menjadi bersifat kanker. Sistem 
kekebalan tubuh yang sehat bisa dan secara rutin menemukan dan menghancurkan sel-sel 
ini, sehingga mencegah berkembangnya kanker apa pun di dalam tubuh yang sehat. 
Ketika armada sistem kekebalan tubuh bekerja melampaui batas, akibat beban lemak tak 
jenuh dan patogen dalam makanan hewani, penyebaran armada itu mungkin terlalu 
sedikit untuk mendeteksi kanker di dalam tubuh dan untuk mencegahnya berkembang. 
World Cancer Research Fund (Dana Riset Kanker Dunia) menyimpulkan setelah 
menganalisa lebih dari 4.500 riset penelitian kanker bahwa “Pola makan vegetarian 
menurunkan risiko kanker”, dan rekomendasi utamanya untuk pola makan adalah, 
“Pilihlah porsi utama pola makan nabati dengan sayuran, buah-buahan dan polong-
polongan yang sangat beragam”.17 Kanker sudah jelas dan secara positif berkaitan dengan 
mengonsumsi makanan hewani. 

Tubuh kita, dengan bijaksana, senantiasa mengatur kadar pH darah, yang harus 
berada di dalam suatu batas yang sempit. Dengan pola makan Barat modern, tubuh harus 
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bekerja keras untuk mempertahankan agar darah tidak menjadi bersifat terlalu asam 
akibat berlebihnya protein hewani yang dimakan. Untuk melakukan ini, tubuh memakai 
bahan jaringan tulang yang sifatnya alkali seperti bikarbonat dan kalsium. Hal ini bisa 
mengakibatkan hilangnya kepadatan tulang dan membantu menjelaskan tingkat 
osteoporosis yang tinggi di dalam budaya di mana orang-orang mengonsumsi makanan 
hewani yang bersifat asam dalam jumlah besar. Tingkat osteoporosis di antara orang-
orang Eskimo, yang hampir seluruhnya berpola makan daging, adalah salah satu yang 
tertinggi di dunia.18 Yang berikutnya adalah orang-orang Eropa Utara dan Amerika Utara, 
yang mengonsumsi daging, telur, dan produk susu dalam jumlah besar.

19
 Sementara ada 

faktor-faktor lainnya yang mungkin memengaruhi kesehatan tulang, misalnya asupan 
vitamin dan mineral, tingkat latihan angkat berat, serta faktor mental dan emosional, 
terdapat bukti bahwa tulang yang rapuh dan osteoporosis berkaitan dengan konsumsi 
protein hewani dalam jumlah besar yang merupakan ciri khas santapan kita. 

Penelitian-penelitian ilmiah telah mengaitkan banyak penyakit lain dengan tingginya 
asupan makanan hewani, misalnya penyakit jantung, diabetes, kanker payudara, prostat, 
dan usus besar; batu empedu; serangan otak; serta penyakit hati dan ginjal. Banyak buku 
dan artikel yang mendokumentasikan penemuan-penemuan ini, tetapi hanya sedikit 
insentif keuangan untuk menerbitkan informasi itu, dan insentif keuangan sangat besar 
untuk mengabaikannya dan mendanai penelitian semu serta kampanye iklan untuk 
membingungkan masyarakat tentang efek dari menyantap makanan hewani. Menurut 
kajian Universitas Cornell baru-baru ini, 84 persen orang kerap kali dibingungkan tentang 
makan secara sehat atau telah sama sekali menyerah dalam upaya untuk membuat semua 
itu menjadi masuk akal.21 Hal ini banyak mengungkap keefektifan gelombang 
propaganda yang dihasilkan oleh industri makanan, serta kecenderungan kita untuk 
menghalangi kaitannya saat dihubungkan dengan penderitaan di atas piring kita. 

Kolesterol dan lemak jenuh di dalam darah kita mungkin menciptakan masalah-
masalah lain. Selain menyumbat pembuluh darah vena dan nadi tubuh kita serta 
menyebabkan penyakit jantung dan stroke, kolesterol mungkin menyumbat pembuluh 
kapiler yang mengangkut darah ke masing-masing sel, yang menyebabkan sel-sel 
menjadi lemah, kekurangan oksigen dan nutrisi, dan tidak sanggup untuk secara total 
membersihkan racun dan karbondioksida yang merupakan produk-sampingan dari proses 
aerobiknya. Karena berenang di dalam lingkungan yang tidak sehat ini, sel-sel itu lambat 
laun bisa mulai memburuk dan mati.  

Salah satu contoh dari hal ini adalah meningkatnya kejadian umum dari merosotnya 
makula, yang menyebabkan kerusakan penglihatan yang parah serta kebutaan, 
kebanyakan pada orang-orang tua. Pengonsumsian protein, lemak dan kolesterol hewani 
selama bertahun-tahun, menyebabkan pembuluh kapiler mata yang halus menjadi 
tersumbat oleh puing-puing limbah, dan jutaan sel di area makula retina mata, sel-sel 
yang berfungsi khusus untuk penglihatan, mulai mati atau dihalangi oleh upaya tubuh 
untuk membangun pembuluh kapiler baru. Penglihatan menurun dan diikuti oleh 
kemerosotan makula. Skenario yang sama juga bisa menjelaskan banyak kemerosotan 
kesehatan lainnya seperti katarak, dan kehilangan penglihatan lain, cacat pendengaran 
dan, khususnya, cacatnya fungsi mental yang disebabkan oleh tersumbatnya pembuluh 
kapiler yang melayani sel-sel otak yang vital. 

Penyumbatan pembuluh kapiler otak oleh lemak dan kolesterol hewani juga bisa 
berperan terhadap berkurangnya tingkat kecerdasan sebenarnya di dalam budaya yang 
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berpola makan hewani dalam jumlah tinggi. Pembuluh kapiler yang tersumbat bisa 
mengurangi efisiensi otak dan menghalangi kemampuannya untuk membuat koneksi 
secara efektif. Ini bisa mengurangi kecerdasan yang diperlukan bagi kreativitas dan 
kerohanian, dan mungkin membantu menjelaskan mengapa kita bertindak secara begitu 
merusak diri tanpa mampu menyadarinya. Anak-anak vegetarian telah ditunjukkan 
memiliki IQ yang lebih tinggi secara berarti daripada rata-rata23 dan sudah terkenal, 
misalnya, bahwa Thomas Edison, selama tahun-tahun ketika ia bekerja keras untuk 
menemukan rahasia listrik, ia menghindari makan daging karena menemukan bahwa ia 
bisa berpikir lebih jernih dan membuat koneksi vital dengan lebih mudah dengan pola 
makan nabati. Orang-orang genius lainnya seperti Pythagoras, Leonardo da Vinci, dan 
Mahatma Gandhi menghindari makan satwa. Plutarch menulis,  

 
“Saat kita menyumbat dan memuati tubuh kita dengan daging, kita juga membuat pikiran 
dan kecerdasan kita menjadi kasar. Saat tubuh tersumbat akibat makanan yang tidak 
alami, pikiran menjadi bingung dan tumpul serta kehilangan keceriaannya. Pikiran 
semacam itu melibatkan diri mengejar hal-hal yang sepele, karena mereka kehilangan 
kejernihan dan semangat untuk pemikiran yang lebih tinggi.”24 

 
Jalur-jalur yang tersumbat itu bisa juga secara langsung maupun tidak langsung 

menyebabkan rendahnya energi, keletihan kronis dan menyimpan penyakit-penyakit 
lainnya. Pada pria dewasa, misalnya, pembuluh nadi dalam jaringan vaskular dari alat 
kelamin bisa menjadi tersumbat oleh lemak jenuh dan kolesterol dari pola makan hewani, 
menurunkan kemampuan alamiah dari banyak pria untuk mengalami ereksi. Karena 
penyakit jauh lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan farmasi daripada kesehatan, 
seiring meningkatnya kekayaan industri obat, kemampuan peradaban kita untuk 
mengenali sumber sejati dari masalah itu ditindas. 

Penyakit ginjal, batu ginjal, dan batu empedu adalah akibat langsung lainnya dari 
mengonsumsi makanan hewani, karena ginjal mengemban tugas yang sulit untuk 
memurnikan darah kita yang berlemak dan bersifat asam. Batu-batu besar bisa ditimbun 
di ginjal kita akibat kelebihan kalsium dan asam urat yang disebabkan oleh protein 
hewani di dalam santapan kita. Batu-batu ini mengganggu fungsi ginjal kita dan mungkin, 
tubuh dengan bijaksana, berusaha mengeluarkan batu-batu itu melalui saluran kemih, 
suatu proses yang luar biasa menyakitkan. Berlebihnya lemak dan kolesterol di dalam 
makanan hewani bisa menyebabkan batu empedu dan penyakit kandung empedu. Hati, 
sebagai organ yang paling bertanggung jawab langsung dalam menangani gangguan zat-
zat beracun, menjadi terlalu terbebani saat kita memakan satwa mati, terutama hewan 
yang dipenjara dalam kondisi yang tak terbayangkan di pabrik peternakan modern. 
Tubuh-tubuh mengenaskan dari satwa-satwa ini begitu penuh racun, hormon 
pertumbuhan buatan, residu obat dan zat-zat kimia, steroid, tumor, dan penyakit kronis 
sehingga menelannya akan menimpakan tugas sangat berat tiada akhir kepada hati. 

Kulit, sebagai organ pembuangan terbesar, juga dengan parah dibebani oleh racun-
racun yang ada di dalam makanan hewani, dan banyak dari penyakit kulit serta reaksi 
alergi yang kita alami bisa dikaitkan dengan upaya tubuh untuk membersihkan dirinya 
dengan mengeluarkan racun melalui kulit. Kulit kita mungkin dengan parah dipengaruhi 
oleh kelebihan lemak dan kolesterol di dalam produk susu, yang bisa menyumbat pori-
pori dan bisa berperan terhadap jerawat, reaksi alergi, dan bau badan yang berlebihan. 
Banyak orang berkomentar tentang bagaimana beralih kepada suatu pola makan nabati 
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bukan hanya membantu mereka menurunkan berat badan, tetapi juga memberi mereka 
warna kulit yang lebih bersih, yang tampak lebih segar, mengurangi kebutuhan akan 
kosmetik. 

 

Lemak dari Bahan Itu 
Kolesterol dan tingginya konsentrasi lemak jenuh di dalam makanan hewani 
meningkatkan risiko kita akan penyakit jantung dan stroke. Kandungan lemak yang tinggi 
itu meningkatkan risiko kita terhadap obesitas dan keseluruhan panorama masalah 
kesehatan yang diakibatkan oleh kelebihan berat badan, seperti diabetes dan kanker. 
Dengan enam puluh persen orang Amerika saat ini kelebihan berat badan, dan disertai 
biaya pelayanan kesehatan senilai $100 milyar

25
 (dan terus membesar), obesitas sekarang 

ini membunuh 330.000 orang Amerika setiap tahun dan akan segera melampaui 
tembakau sebagai penyebab utama penyakit dan kematian yang sebenarnya bisa 
dicegah.26 

Meskipun kita semua adalah unik secara genetik, tidaklah alami bagi siapa pun untuk 
memiliki lemak tubuh dalam persentase tinggi atau kelebihan berat badan secara kronis. 
Kita menjadi gemuk karena kita mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang bisa 
kita bakar, dan lemak memiliki kalori yang sangat tinggi. Secara umum, konsentrasi 
lemak jauh lebih tinggi di dalam makanan hewani daripada di dalam makanan nabati, dan 
satwa yang dipelihara demi piring makan kita terutama adalah satwa yang gemuk. 
Mereka secara khusus dikembangbiakkan, dikurung, diberi obat, dan dimanipulasi agar 
menjadi segemuk mungkin. Ayam kalkun yang kita lahap untuk santapan ritual 
Thanksgiving (perayaan syukur) kita, begitu gemuknya sehingga ia hampir-hampir tidak 
bisa berjalan dan tidak bisa kawin saat hidup, suatu karikatur dari unggas liar, peka yang 
mendiami hutan kita. Babi, sapi, dan ayam di pabrik peternakan dan tempat pemberian 
makan modern dipaksa untuk menjadi gemuk serupa itu. Apakah kita menciptakan 
makhluk-makhluk ini di dalam citra kita, ataukah mereka menciptakan kita di dalam citra 
mereka? 

Untuk memahami obesitas dan berat badan, kita hanya perlu memahami hal yang 
telah lama diketahui oleh bisnis ternak penggemuk satwa: mengonsumsi kalori dan lemak 
berlebihan membuat satwa herbivora yang dikurung menjadi gemuk. Hal yang sama juga 
berlaku bagi kita. Kuncinya adalah untuk menyadari dan mengingat bahwa semua 
makanan hanya memiliki tiga komponen dasar: karbohidrat, protein, dan lipid (lemak). 
Karbohidrat adalah bahan bakar penting yang kita bakar untuk mendapatkan energi. 
Makanan hewani memiliki kadar lemak dan protein yang tinggi dan tidak memiliki 
karbohidrat, kecuali madu dan laktosa di dalam susu. Karbohidrat kompleks belum 
diproses yang berasal dari biji-bijian utuh, buah-buahan, sayuran, dan polong-polongan, 
serta protein yang berasal dari sumber nabati maupun hewani itu sendiri, secara umum 
tidaklah menggemukkan, karena tubuh pertama-tama harus mengubahnya menjadi lemak 
agar bisa menyimpannya sebagai lemak. Hal ini telah ditunjukkan secara ilmiah, oleh 
Neal Barnard, M.D.: “Para ilmuwan telah mengambil (biopsy) simpanan lemak orang-
orang dan menemukan bahwa pada hakikatnya semua lemak mereka berasal dari lemak 
di dalam makanan yang telah mereka makan, dan hampir tidak ada satu pun darinya yang 
diproduksi oleh karbohidrat”.27 

Mengapa begitu banyak dari kita yang secara salah meyakini bahwa karbohidrat itu 
menggemukkan? Terdapat dua alasan utama. Yang pertama adalah bahwa budaya kita 
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telah menciptakan dan memproduksi secara massal suatu bentuk karbohidrat yang sama 
sekali tidak alami, gula putih, dan tepung putih olahan yang dipakai oleh industri 
makanan untuk membuat makanan rongsokkan (junk food) yang juga berkadar lemak 
tinggi. Makanan olahan ini memiliki indeks glisemik yang tinggi dan terlalu cepat terurai 
di dalam tubuh, yang berperan terhadap ketidakseimbangan kadar gula di dalam darah. 
Para ahli nutrisi dengan tepat sependapat bahwa makanan itu sebaiknya dihindari. Alasan 
kedua adalah bahwa karbohidrat olahan yang tidak alami ini telah menjadi kambing 
hitam dari budaya peternakan kita, karena hal terakhir yang ingin kita akui adalah bahwa 
sumber dari obesitas kita dan masalah-masalah lainnya adalah makanan hewani yang 
membentuk kita. Jadi kita secara keliru mempersalahkan “karbohidrat”, yang 
sesungguhnya adalah sehat dan merupakan bahan bakar alami untuk mengoperasikan 
organ-organ damai tubuh kita. Pola makan rendah lemak, tinggi karbohidrat kompleks 
yang didasarkan kepada sayuran, polong-polongan, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, 
dan buah-buahan telah ditunjukkan secara universal sebagai yang paling sehat bagi 
manusia, sebagaimana yang disimpulkan oleh penelitian Oxford-Cornell di bawah 
pimpinan T. Colin Campbell. Kajian USDA tahun 2002, misalnya, menemukan bahwa 
orang dewasa yang mengonsumsi pola makan tinggi karbohidrat (dengan porsi produk 
biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran yang tinggi) lebih cenderung berada di dalam 
cakupan kategori berat badan yang normal daripada mereka yang mengonsumsi pola 
makan rendah karbohidrat.

28
 

Mengakhiri obesitas akan tetap sulit, misterius, rumit, dan kalah bertempur selama 
kita meneruskan untuk mengonsumsi pola makan yang kaya lemak-tinggi dari daging 
hewan, telur, dan produk susu. Tentu saja adalah mungkin untuk mengonsumsi pola 
makan nabati berkadar lemak tinggi jika kita menyantap sejumlah besar alpukat, mentega 
kacang, minyak olahan, keripik kentang, atau makanan tinggi lemak lain, namun adalah 
sangat mudah dan sungguh alami untuk menjalani pola makan nabati rendah lemak dan 
pada hakikatnya tidaklah mungkin untuk mengonsumsi pola makan rendah lemak yang 
berbasis makanan hewani. Kita adalah suatu budaya dari orang-orang yang secara alami 
memakan tumbuhan, yang mengonsumsi terlalu banyak makanan berlemak, menjadi 
menderita karenanya, dan kemudian melakukan “diet” untuk menurunkan berat badan 
dan menderita secara tidak perlu. Kita membaca jutaan buku tentang pola makan, banyak 
di antaranya yang secara meyakinkan menyarankan untuk memakan daging dan cairan 
satwa, dan dalam prosesnya menjadi semakin diperbudak oleh kompleks medis-daging. 
Faktanya, program pola makan yang paling populer – seperti Pola Makan Atkins, Pola 
Makan berdasarkan Golongan Darah, Pola Makan Zona, Pola Makan Pantai Selatan, dan 
Pola Makan Pencandu Karbohidrat yang diberi nama secara ironis – bisa diduga 
menyarankan pola makan tinggi protein, rendah karbohidrat, kaya akan makanan yang 
berasal dari satwa. Pola-pola makan tersebut disambut dengan tangan terbuka hanya 
karena fondasi kehidupan budaya kita adalah membunuh dan menyantap satwa dan kita 
secara alami mendambakan suara dari otoritas dalam bidang ilmiah dan medis untuk 
meyakinkan kita bahwa praktik ini dibutuhkan oleh fisiologi kita. 

Lemak yang berlebihan menyebabkan ketegangan pada tubuh kita, dan, bagaikan 
suatu penjara buatan kita sendiri yang kita bawa-bawa, ia bisa menurunkan kemampuan 
kita untuk berekspresi, mencipta, dan bergerak dengan bebas. Lemak memperlambat 
aliran darah, membuat darah menjadi lekat, dan menyumbat pembuluh darah vena dan 
nadi, menyebabkan sel-sel memburuk. Berat badan yang tidak diperlukan membuat 
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jantung memompa lebih keras daripada yang seharusnya, dan meningkatkan tekanan 
darah. Hal itu melemahkan energi dan membebani sistem tulang punggung dan syaraf. 
Diabetes berkaitan dengan kelebihan lemak. Sistem kekebalan tubuh juga harus bekerja 
lebih keras untuk memeriksa sekelompok besar sel-sel beban yang tidak perlu yang 
sering menjadi lokasi pembuangan bagi racun-racun yang datang melalui makan, minum, 
dan bernapas. Sel-sel itu lalu cenderung untuk menjadi bersifat kanker, dan memang 
obesitas telah dikaitkan dengan meningkatnya risiko kanker. Obesitas sering 
menyebabkan rasa rendah diri dan masalah kejiwaan lainnya pada kita juga. 

Lemak yang kita bawa–bawa di bawah kulit kita terutama adalah lemak dari satwa 
yang sengsara dan ketakutan—tidaklah mengherankan jika kita ingin sekali melenyapkan 
lemak itu! Jika kita mendasarkan pola makan kita pada biji-bijian utuh, buah-buahan, 
sayuran, dan polong-polongan sesuai rancangan tubuh kita, kita akan mendapati masalah 
obesitas di dalam budaya kita menguap, bersama dengan banyak masalah lainnya. Albert 
Einstein benar dalam mengatakan bahwa tidak ada masalah yang bisa dipecahkan pada 
tingkat di mana masalah itu diciptakan. Sebagai omnivora, kita harus memasuki tingkat 
lain untuk memecahkan masalah kelebihan lemak kita, suatu tingkat di mana kita tidak 
lagi membunuh dan mengurung satwa dengan perantaraan orang lain dan mengonsumsi 
sisa-sisanya yang sarat lemak. 

 

Racun 
Saat kita mendapatkan protein kita dari sumber-sumber hewani, kita membawa serta ke 
dalam tubuh kita lebih banyak kontaminasi beracun yang kadarnya lebih tinggi daripada 
yang kita dapatkan dengan makan makanan nabati secara langsung, karena biji-bijian 
untuk pakan ternak banyak disemprot dengan pestisida dan racun-racun ini cenderung 
terkonsentrasi di dalam daging hewan, susu, dan telur, seperti yang Andrew Weil 
tunjukkan:  

 
Satu masalah adalah pola makan yang kaya protein hewani menempatkan Anda pada 
posisi yang tinggi pada rantai makanan, bukan tempat yang baik ... Satu konsekuensi dari 
tingginya posisi rantai makanan adalah Anda memasukkan dosis racun yang lebih besar, 
karena kadar konsentrasi racun itu naik seiring gerak naik Anda tingkat demi tingkat. 
Lemak hewan-hewan domestik sering mengandung konsentrasi tinggi dari racun yang 
ada dalam konsentrasi yang lebih rendah di dalam biji-bijian, contohnya. Sebuah masalah 
tersendiri adalah metode-metode yang kita gunakan untuk meningkatkan jumlah hewan 
sumber protein dengan menjejali mereka dengan zat-zat yang tidak sehat.29 

 
Hewan – hewan tidak beruntung yang dipelihara untuk makanan itu dicekoki 

sejumlah besar tepung ikan dan diberikan daging hewan dan jeroannya, yang sungguh-
sungguh tidak alami bagi mereka, agar mereka gemuk dengan cepat. Kotoran hewan juga 
digunakan untuk “memperkaya” makanan mereka, dan tambahan-tambahan ini 
meningkatkan konsentrat racun-racun hingga mencapai kadar yang bahkan lebih tinggi 
daripada makanan nabati yang diberikan kepada hewan-hewan itu. Racun-racun dalam 
makanan hewan yang kita makan meliputi logam berat karsinogenik, PCB yang 
mematikan, residu kimiawi, antibiotik, dan mimpi buruk ciptaan manusia yang sekarang 
kita sebut “prion”. Prion-prion ini diduga sebagai penyebab dari penyakit sapi gila dan 
ensefalopati spongiform menular lainnya yang telah menggila baik pada populasi 
manusia kanibal (seperti masyarakat “Fore” yang kanibalistik di Papua Nugini di mana 
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satu tipe ensefalopati spongiform manusia, mereka sebut “kuru” yang pertama kali 
didokumentasikan pada tahun 1950an) maupun pada populasi hewan kanibal (seperti 
peternakan domba dan populasi cerpelai yang mengembangkan scrapie dan ensefalopati 
cerpelai yang menular setelah diberi makan daging hewan). Penyakit-penyakit yang 
serupa seperti penyakit Creutzfeld-Jacob (ekuivalen sapi gila pada manusia) dan, menurut 
beberapa peneliti, bentuk-bentuk tertentu dari penyakit Alzheimer, sekarang mengancam 
populasi manusia dengan pola makan omnivora juga karena standar industri jahat yang 
telah memerintahkan pemberian sapi untuk pakan sapi lainnya, dan masih memberi babi 
untuk pakan babi lainnya, ayam untuk pakan ayam lainnya, dan babi dan ayam untuk 
pakan sapi.30 

Juga diketahui dengan baik bahwa makanan-makanan hewan terkontaminasi berat 
dengan virus dan bakteri seperti salmonela, listeria, E. Coli, campylobacter, dan 
streptococcus, yang dapat menjadi berbahaya jika tidak fatal bagi orang-orang, khususnya 
dengan sistem kekebalan yang ada sekarang yang sudah kelebihan beban kerja.31 Urea 
dalam daging hewan juga mengandung racun. Lebih lanjut telah ditunjukkan baru-baru 
ini bahwa daging hewan yang sudah dimasak mengandung amino heterosiklik, yang 
merupakan bahan kimia karsinogenik yang terbentuk selama proses memasak. Jadi, 
dengan tidak memasak daging, kita mungkin membuka diri kita bagi salmonela, E.coli, 
dan patogen lainnya, dan dengan memasaknya, kita jadi makan bahan kimia penyebab 
kanker yang terbentuk oleh pemanasan lemak hewan. 

Industrialisasi produksi makanan telah menciptakan Operasi Pencatuan Pakan Hewan 
dalam Kurungan (CAFO) berskala besar, juga disebut peternakan pabrik, yang 
mengurung hewan-hewan di lingkungan yang padat, beracun, yang mengurangi biaya 
tenaga kerja dan memungkinkan harga yang lebih rendah dari makanan hewan dengan 
mengandalkan pada bahan bakar fosil yang murah serta subsidi. Untuk mengurangi biaya, 
mamalia , burung-burung, dan ikan yang terkurung dikembangbiakkan agar bertambah 
berat dengan cepat dan diberikan hormon steroid untuk mempersingkat waktu antara 
kelahiran dan penyembelihan. Ayam, sebagai contoh, sekarang dibunuh saat baru 
berumur empat puluh lima hari, dibanding dengan delapan puluh empat hari pada tahun 
1950an.32 Hormon-hormon dan zat-zat pemacu pertumbuhan ini adalah ilegal di Eropa 
karena penelitian menunjukkan zat-zat itu meningkatkan risiko kanker dan disfungsi 
reproduksi pada manusia—namun mereka ini disetujui dan digunakan di lebih dari 
sembilan puluh persen sapi pedaging di AS.

33
 Stres, bau, serangga, penumpukan kotoran 

dan air seni, insektisida, dan kepadatan yang berlebihan menciptakan kondisi ideal untuk 
berkembangnya penyakit, dan antibiotik serta obat-obatan lain yang secara rutin 
diberikan juga berakhir di dalam daging hewan, susu, dan telur. Hampir tidak ada 
pengawasan pada obat-obatan yang digunakan pada hewan-hewan di peternakan pabrik. 
Peneliti Gail Eisnitz menulis, 

 
Para pekerja yang tidak terlatih, bukan dokter hewan, memberikan obat-obatan kepada 
hewan-hewan yang sakit, sering dengan cara diinjeksi. Menurut seorang pekerja yang 
memberikan perawatan medis, obat-obat dan takaran dosis yang mereka gunakan adalah 
masalah “percobaan dan kesalahan”.  

“Saya menggunakan jarum yang sama pada ratusan ekor babi, hingga tidak dapat 
menembus lagi ke dalam kulit. Atau sampai jarumnya patah. Lalu saya harus 
menggunakan tang dan menarik jarum itu keluar”. Perjalanan sisa dari obat-obatan ini 
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dapat berakhir di dalam daging ham babi di sebelah telur sarapan pagi hari konsumen 
itu.34  

 
Karena semua alasan ini, makanan hewani di toko-toko serba ada membawa kadar 

kontaminasi racun dan patogen yang tinggi. Karena kondisi menyedihkan dalam 
pengoperasian petelur baterai, sebagai contoh, lebih dari 650.000 orang Amerika sakit 
setiap tahunnya oleh bakteri salmonela di dalam telur; kontaminasi salmonela ditemukan 
di dalam tujuh puluh dua persen dari ayam yang disembelih.35 Kampilobakter, yang 
adalah penyebab nomor satu dari penyakit perut dan berhubungan dengan sindrom 
Guillain-Barré, menginfeksi sembilan puluh delapan persen ayam yang dijual di toko.36 
Listeria adalah patogen yang sungguh berbahaya yang sering kali ditemukan dalam keju, 
telur, kerang-kerangan, dan daging, yang menyebabkan sembilan puluh dua persen dari 
orang yang terinfeksi perlu dirawat di rumah sakit. Hal ini berhubungan dengan 
kerusakan otak dan cerebral palsy pada bayi-bayi yang lahir dari wanita hamil yang 
terinfeksi.

37
 Dan E. coli 0157 menjangkiti ratusan pemakan hamburger dan mematikan 

beberapa penderitanya setiap hari, menurut angka konservatif dari Pusat Pengendalian 
dan Pencegahan Penyakit.

38
 Seperti penyakit sapi gila, ini disebabkan oleh praktik-

praktik kejam dan tidak bertanggung jawab yang menjalar di peternakan-peternakan 
pabrik, yang menyebabkan hewan-hewan tiba di tempat penjagalan dalam keadaan 
berpenyakit dan bergelimang kotoran. 

Kondisi di tempat-tempat penjagalan saat ini menjamin bahkan lebih banyak 
kontaminasi beracun di dalam daging yang kita makan. Selama dua puluh tahun terakhir, 
kecepatan rantai proses penjagalan telah meningkat dengan cepat dan inspeksi dan 
pengawasan USDA telah berkurang, sekarang dengan bagian dari HAACP (Analisa 
Bahaya Titik-titik Pengendalian Kritis) tahun 1996, industri daging pada dasarnya adalah 
swakelola dan swainspeksi. Eisnitz memberi tahu apa yang para pekerja, dengan 
kesaksian tertulis yang ditandatangani, katakan tentang produksi rumah jagal penyedia 
daging yang kita makan: 

 
“Setiap hari saya melihat ayam hitam, ayam hijau, ayam yang berbau busuk, dan ayam 
yang terkena kotoran. Ayam seperti ini seharusnya dibuang, tapi malah dikirim untuk 
diproses”. Seorang pekerja di rumah jagal lain berkata, “Saya pribadi bahkan pernah 
melihat daging busuk—Anda dapat mengenali dari baunya. Daging busuk ini tercampur 
dengan daging segar dan dijual untuk makanan bayi. Kami diminta untuk mencampurnya 
dengan makanan segar, dan ini adalah caranya produk itu dijual. Anda dapat melihat ulat 
di dalam daging itu”. 

Seorang pekerja lain, “di departemen di mana tulang-belulang ayam digiling dan 
diproses menjadi potongan dan gelondongan ayam”, melaporkan bahwa “hampir terus 
menerus, tulang belulang tersebut, berbau busuk, mengerikan. 

Terkadang tulang-belulang itu datang dari rumah jagal lain dan telah tergeletak 
selama beberapa hari. Sering kedapatan belatung. Tulang-belulang ini tidak pernah 
dibersihkan dan karena itu belatung itu digiling dengan bahan apa saja dan tertinggal 
dalam produk akhir”.39  

 
Dikarenakan proses pemeriksaan baru yang “dirampingkan”, pada hakikatnya apa 

saja diperbolehkan. Pernyataan tertulis dari para inspektur USDA yang sekarang kurang 
berotoritas terhadap rumah-rumah jagal berulang kali memberikan cerita sama yang 
mengejutkan tentang implikasi bahaya kesehatan dari makanan hewani: 
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“Saya pernah melihat unggas dengan tumor kanker datang secara teratur, terkadang 
sehari penuh. Saat sedang berada di bagian pengendalian mutu, saya akan tarik keluar 
unggas-unggas sakit yang saya lihat, tapi saya tidak mungkin menangkap mereka semua. 
Segera setelah saya menaruh mereka dalam drum lama, mandor akan menyuruh pekerja 
lantai menggantung kembali unggas-unggas itu ke kabel berjalan”.40 

 
Setiap hari, bangkai (bongkahan besar daging ternak yang baru disembelih) jatuh di atas 
lantai dan tidak dirapikan sebelum perusahaan menaruh mereka kembali ke kabel 
berjalan. Lantai-lantai begitu kotor, tercecer dengan darah, lemak, tinja, nanah dari bisul, 
dan lumpur. Banyak yang tertanam di dalam daging bangkai tersebut dari sebab 
penyemprot bangkai bertekanan tinggi. . . .41 

 
Bukannya memotong bagian yang terkontaminasi tinja dan tumor, para pekerja 

sekarang menggunakan semprotan air panas bertekanan tinggi, yang membawa efek 
mendorong partikel kontaminasi masuk lebih jauh ke dalam daging. Dalam operasi 
penjagalan babi dan unggas, digunakan tangki air panas: 

 
Dalam tangki pemanasan, kontaminasi tinja pada kulit dan bulu terhirup oleh unggas 
yang hidup, dan air panas membuka pori-pori burung, memungkinkan bakteri-bakteri 
patogen meresap ke dalam. Aksi hentakan dari mesin pencabut bulu pada tubuh unggas 
tersembelih menciptakan efek penyemprot air yang terkontaminasi tinja yang kemudian 
ditumbuk masuk ke dalam tubuh unggas. Kontaminasi juga terjadi saat isi perut unggas 
dikeluarkan dengan mesin otomatis pengeluar isi perut. Mesin berkecepatan tinggi itu 
biasanya mengoyak keluar isi perut, menumpahkan tinja ke dalam rongga tubuh unggas.42  

 
Tangki pendingin juga digunakan: 
 
Contoh lainnya kontaminasi berkecepatan tinggi terjadi ketika ayam-ayam dicelupkan 
dalam tangki pendingin. “Air di tangki ini tepatnya disebut ‘sup tinja’ untuk segala 
kotoran dan bakteri yang mengambang”, Tom Devine dari GAP [Proyek Akuntabilitas 
Pemerintah] memberi tahu saya. “Dengan mencelupkan unggas sehat yang bersih ke 
dalam tangki yang sama dengan yang kotor, hampir dipastikan terjadi kontaminasi 
silang.”43 

 
Eisnitz menulis tentang menelusuri berkas GAP dari tahun 1996 dan menemukan 

berbagai macam hal yang para pengawas telah hentikan, namun tidak mampu lagi untuk 
menghentikan: 

 
Daging yang telah berbau telah diasapi untuk menutupi bau busuk, atau direndam saus 
bumbu dan ditaburi bubuk roti untuk menyamarkan lendir dan bau. Daging yang masih 
hangat atau produk daging yang mulai rusak ditambahkan ke daging yang baik lalu 
diproses. . . .Ayam-ayam dan ham direndam dalam bak klorin untuk menghilangkan 
lendir dan bau busuk, dan pewarna merah ditambahkan ke daging sapi untuk 
membuatnya kelihatan segar. 

Berkas-berkas dokumen tersebut melukiskan tentang kemasan daging di dalam boks 
dengan gumpalan tinja seukuran tinju. Potongan paru-paru, dubur, dan serangga mati 
telah ditemukan juga. . . . Belatung berkembang biak dalam bak dan kotak transportasi, di 
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lantai, dalam peralatan pemrosesan dan pengemasan. Petugas pabrik menyekop makanan 
secara langsung dari lantai ke dalam keranjang sosis yang dimakan.44  

 
Ini hanyalah puncak dari gunung es terapung. Saat kita memakan makanan hewani 

untuk protein atau beberapa manfaat yang dibayangkan, kita tak terhindarkan lagi 
membawa ke dalam sosok psikofisik kita produk-produk yang sangat terkontaminasi. 
Dalam usaha untuk mengurangi risiko tersebut, pada Februari 2000 USDA mengesahkan 
penerapan radiasi nuklir terhadap produk daging untuk membunuh kuman-kuman 
patogen berbahaya yang melekat di dalamnya; efek jangka panjang dari makan makanan 
ter-iradiasi belum diketahui, tapi kajian-kajian jangka pendek menunjukkan kemungkinan 
menciptakan karsinogen dan bakteri termutasi. Menariknya, lembaga medis belum 
terlihat mengajukan penolakan apapun terhadap hal ini. 

 
Kerumitan dari Medis-Daging 

Kita telah dilatih oleh kebiasaan pola makan kita untuk melihat tanpa berpikir. Sebagai 
satu contoh dari hal ini, penyakit yang disebabkan diri sendiri, serangan diabetes pada 
usia dewasa, sekarang mencapai proporsi epidemi. Walaupun bukti dengan jelas 
menghubungkan diabetes dengan konsumsi makanan hewani, jutaan dolar dihabiskan 
untuk mencari obat-obatan “penyembuh” untuk diabetes. Warga biasa bahkan dengan 
baik hati menyumbangkan waktu untuk menempuh perjalanan maraton untuk 
mengumpulkan uang bagi “penelitian penting diabetes”. Diabetes jarang terjadi di antara 
mereka yang makan dengan pola makan berbasis nabati tetapi merupakan risiko 
signifikan di antara orang-orang yang makan daging, telur, dan produk susu. Hal ini 
tidaklah sulit dipahami penyebabnya. Kelebihan lemak dalam pola makan berbasis 
hewani itu dapat, jika tidak dibakar, memaksa tubuh akhirnya menjadi kebal terhadap 
kegiatan insulinnya, hormon yang mendorong lemak ke dalam sel-sel lemak. Jadi lemak 
itu, di metabolisme menjadi gula, dihilangkan dari tubuh melalui urine. Seperti yang John 
McDougall, M.D., tunjukkan, “Kehilangan gula ini (kalori) adalah reaksi penyesuaian 
tubuh atas kelebihan kalori yang diterima dan disimpan (lemak tubuh)”.45 Jika kita 
berhenti menerima makanan hewani, tubuh dapat secara dramatis - mengurangi atau 
melenyapkan kondisi diabetes yang diidapnya itu, dan ini telah ditunjukkan berulang kali. 

Bahkan lebih mengherankan adalah kenyataan bahwa, dengan pasukan-pasukan yang 
nampaknya terdiri dari orang-orang cerdas yang bekerja pada krisis diabetes, melakukan 
segala macam percobaan, mengajukan permintaan dana, menulis makalah-makalah 
penelitian, dan berbagi penemuan mereka, nampaknya sedikit yang melihat hubungan-
hubungan yang jelas ini. Para peneliti terus bergegas maju, menghabiskan uang dan 
menyiksa hewan-hewan laboratorium dalam pencarian “mekanisme” dan peluru obat 
yang dapat dipatenkan untuk menguntungkan majikan mereka. Namun, seperti yang 
McDougall tuliskan dalam suatu kesempatan langka di mana seseorang secara murni 
menyatakan kejelasan itu dari dalam lingkungan profesi medisnya,  

 
Bukanlah suatu kebetulan bahwa pola makan yang membantu mencegah atau mengobati 
diabetes itu juga menyebabkan penurunan berat badan tanpa usaha, menurunkan 
kolesterol yang dan trigliserida, membersihkan pembuluh nadi, dan mengembalikan 
tubuh ke fungsi sempurna. Tapi tidak peduli berapa banyak penelitian yang muncul dan 
mengatakan hal yang sama berulang kali, gelombang itu tidak mungkin berubah karena 
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insentif ekonomi untuk kelembagaan medis bagi penyakit berkepanjangan dan perawatan 
yang menguntungkan.46 

 
Lemak, kolesterol, dan protein beracun dalam pola makan kita adalah dasar dari suatu 

kompleks medis yang besar yang terus menuai keuntungan dari penyakit kita. Penurunan 
berat badan adalah industri besar dan berkembang, dengan kedua program baik yang 
alternatif maupun yang konvensional ditawarkan, sebagian besar dari mereka nampaknya 
mengalihkan perhatian orang dari kebenaran-kebenaran sederhana dan merumitkan 
masalahnya demi keuntungan mereka sendiri. Invasi-invasi farmasi dan bedah yang 
menguntungkan, seperti obat-obatan, teknik penyedotan lemak, bedah pengecilan volume 
perut dan bedah by-pass lambung, sering lebih disukai oleh kompleks medis ketimbang 
tindakan lebih sederhana dengan memberikan saran kepada orang-orang untuk makan 
dengan pola makan lebih banyak berbasis nabati. 

Di samping menyebabkan kegemukan, lemak dan kolesterol dalam makanan hewani 
menyumbat pembuluh darah kita, dan kita kembali menemukan pelanggan-pelanggan 
yang enggan dari industri medis yang cerdas, mahal, dan dengan solusi-solusi yang tidak 
begitu efektif. Ini meliputi sederet penuh obat-obatan (lengkap dengan efek “sampingan”) 
yang secara palsu mengencerkan kadar kolesterol darah kita. Dan ada prosedur bedah 
juga. Ini meliputi pelebaran pembuluh darah kita, pemasangan pipa balon, dan bedah 
bypass jantung. 

Dengan rantai waralaba makanan cepat saji dan menu yang kaya dengan produk 
hewani menempatkan contoh di rumah sakit, industri medis diyakinkan bahwa perbaikan-
perbaikan itu bersifat sementara dan karena pasien itu terus makan daging, telur, dan 
produk-produk susu, mereka akan kembali menjadi pelanggan rawat ulang. Pemulihan 
permanen dari penyakit jantung dan arteriosklerosis, seperti Dean Ornish, M.D., berhasil 
dicapai oleh pasien jantung yang mengadopsi pola makan nabati, olah raga, dan belajar 
untuk mengurangi stres, dianggap terlalu radikal.47 Ironi hebatnya adalah berubah menuju 
pola makan berbasis nabati dianggap lebih radikal bahkan dibandingkan dengan membuat 
badan seseorang berulang kali ditusuk, digergaji, dimutilasi, dibius, dan berpotensi 
terbunuh. Mungkin ini sebenarnya adalah lebih radikal, karena dalam budaya rakyat biasa, 
tidak ada yang lebih subversif terhadap tatanan eksploitasi dan hak istimewa yang mapan 
daripada dengan sadar menolak untuk turut ambil bagian dalam membeli dan 
mengonsumsi makanan hewani yang menjadi definisi budaya itu. 

 
Efek Plasebo 

Kabar baiknya adalah bahwa tubuh kita tumbuh subur dengan pola makan berbasis nabati 
yang berkesadaran, dan pola makan ini secara tak terhingga lebih penuh kasih terhadap 
hewan-hewan dan orang-orang dan lebih ramah lingkungan yang berkelanjutan daripada 
makanan hewani. Siapa saja dan kita semua bisa mengadopsi cara makan menyehatkan, 
rendah kekejaman mulai hari ini dan tidak perlu menoleh ke belakang! Mengapa kita 
semua tidak bergembira pada penemuan ini dan segera berubah, mengubah budaya kita, 
pikiran kita, hidup kita, kesejahteraan kita, dan planet kita? Mengapa kita memalingkan 
mata kita, mengeluh, menggumamkan alasan-alasan, dan bertahan begitu kuatnya? 
Mengapa kita begitu lumpuh? Saya bertemu James Gibson, M.D., di kampung 
halamannya di El Paso, dan menanyakannya apakah ada makhluk insani di bumi ini yang 
secara fisiologi diharuskan makan makanan hewani apa saja. Jawaban cepatnya adalah 
tidak ada yang seperti ini; setiap manusia memiliki dasar fisiologi yang sama dan 
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dirancang untuk makanan nabati. Lalu mengapa, saya bertanya, orang berpikir mereka 
perlu memakan makanan hewani? “Setiap orang telah dicuci otak” jawabnya. 

Kekuatan keyakinan bersama yang terbentuk secara budaya adalah sangat besar. 
Kekuatan ini membentuk medan daya di sekitar kita, menentukan pikiran, sikap, dan 
tindakan kita. Di dalam budaya di mana kita semua lahir, sikap intinya adalah 
pengecualian dan dominasi, dan tindakan inti yang memperkuat sikap ini adalah makan 
hewan. Karena kebudayaan kita mengajarkan keterpisahan kita dari alam, hewan, dan 
Tuhan, ia juga telah mengajarkan kita bahwa pikiran dan tubuh kita pada dasarnya adalah 
terpisah. Walaupun pandangan dualistis ini disanggah, hal ini tetap mendominasi 
pandangan dunia kita, membuatnya sulit dipahami bahwa apa yang kita percayai dan 
bagaimana kita berpikir dan merasakan menimbulkan getaran langsung di dalam tubuh 
kita, dan keadaan tubuh kita secara intim mempengaruhi pikiran kita juga. Kekuatan dari 
efek plasebo didasarkan pada kesatuan pikiran dan tubuh ini, dan adalah menakjubkan 
bagaimana kuatnya hal ini. Telah banyak kajian dilakukan di mana pasien-pasien yang 
diberikan hanya pil gula oleh dokter mereka menunjukkan kesamaan atau bahkan 
perubahan lebih baik pada kondisi fisik/mental mereka dibandingkan mereka yang 
menerima obat sungguhan!48 Harapan adalah kekuatan yang sangat kuat. Beberapa orang 
memberi tahu mereka yang menggunakan program kemoterapi untuk kanker bahkan 
kehilangan rambut mereka, meskipun mereka hanya diberikan plasebo, bukan obat-
obatan. Dan menurut Wayne B. Jonas, M.D., seorang pimpinan dalam penelitian plasebo 
dan direktur dari Institut Biologi Informasi Samueli, operasi plasebo—memberitahu 
pasien bahwa operasi akan dilakukan, tetapi tidak dilakukan saat di ruang operasi—
”adalah sama efektifnya atau lebih efektif daripada operasi nyata”.49 Meskipun kerangka 
kerja biomedis budaya kita yang mekanistik bingung dan terancam oleh kekuatan besar 
dari efek plasebo dan memandangnya secara negatif, ini berguna untuk menyadarkan 
bahwa ini sama sekali tidaklah negatif, tetapi amat sangat positif. Memahami kesatuan 
dari pikiran dan tubuh ini memungkinkan kita secara potensial untuk melepaskan tali 
pengikat kekuatan penyembuhan dan menghidupkan yang besar melalui pikiran, gagasan, 
perasaan, dan wawasan kita. 

Kebanyakan dari kita yang beralih ke diet berbasis nabati merasakan efek positif 
seperti suatu beban berat diangkat dari tubuh-tubuh fisik, mental, emosional, dan spiritual 
kita, tapi beberapa dari kita merasa lebih buruk, khususnya pada permulaannya. Kekuatan 
efek plasebo yang besar dan belum dikenal ini membantu menjelaskan mengapa ini bisa 
terjadi, khususnya jika kita melakukan peralihan itu sendiri dan tidak memiliki contoh 
vegan-vegan yang sehat, penuh semangat di sekitar kita setiap hari. Program kuno dapat 
dengan mudah diaktifkan, diperkuat oleh iklan dan pesan promosi di mana-mana untuk 
daging, susu, telur, dan industri medis. Ini mempengaruhi Hal itu dihantamkan ke dalam 
otak kita secara praktik praktisnya sejak kita lahir, oleh mereka yang terdekat dengan kita 
dan dalam posisi dengan wewenang yang tertinggi, bahwa kita akan menjadi lemah atau 
sakit jika kita tidak mendapat “protein” kita—keju, telur, dan daging kita—dan suara 
mereka secara alami tetap hidup di dalam kita. Tanpa sadar, saat kita beralih ke diet 
berbasis nabati, kita mungkin menduga kita akan merasa lemah atau menjadi sakit, dan 
dari itu tubuh kita mungkin mewujudkan hal ini. Oleh karena itu, saat kita lepas dari 
memakan makanan hewani, adalah penting untuk melepaskan dengan sadar kepercayaan 
budaya yang melekat bahwa kita membutuhkan makanan hewani untuk menjadi sehat. 
Kita berenang dalam lautan pemikiran yang terisi secara emosional yang diciptakan oleh 
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generasi-generasi omnivora, dan kesadaran massal ini mungkin membuat hal ini lebih 
sulit untuk beberapa dari kita untuk percaya pada tingkat lebih dalam bahwa kita dapat 
dan akan lebih sehat bersemangat tanpa makan makanan hewani. 

Di atas hal ini, para peneliti telah memperhatikan bahwa plasebo adalah lebih efektif 
jika mereka tidak menyenangkan. Plasebo-plasebo yang pahit rasanya dan mahal, sebagai 
contoh, seperti obat yang pahit dan mahal harganya, “bekerja” lebih baik —karena kita 
harus melalui beberapa trauma dan pengorbanan untuk menelannya, kita tanpa sadar 
berharap efek mereka menjadi lebih kuat. Makan daging dan sekresi hewan juga secara 
fundamental begitu menjijikkan kita sebagai manusia sehingga makanan hewani ini 
membuat plasebo yang istimewa kuatnya. Kami mendapati burung nazar itu menjijikkan 
karena mereka makan bangkai, tapi kita makan persis makanan yang sama! Terkadang 
makanan itu diungkapkan secara halus sebagai daging sapi yang dilayukan. Namun, 
karena kita telah diajarkan untuk menghubungkan kekuatan dan energi dengan konsumsi 
makanan hewani, dan harapan kita membantu psikofisiologi kita yang cukup ajaib dan 
fleksibel untuk mengatasi secara parsial makanan yang secara esensial mengganggu dan 
bersifat racun ini maka kita dapat bertahan dan berfungsi. Sebagai anak-anak, kita tidak 
punya pilihan lain. 

Ada dua kesulitan lain yang mungkin kita alami saat beralih ke pola makan nabati. 
Pertama adalah ketika kita berhenti mencerna lemak jenuh, kolesterol, dan racun lain 
dalam makanan hewani, saat itu tubuh kita mempunyai kesempatan untuk membersihkan 
rumahnya. Buah dan sayur-sayuran adalah pembersih darah alami dan pembuang racun, 
dan ketika tubuh kita beralih dari mode bertahan hidup dan menyimpan racun di dalam 
sel lemak ke mode pembersihan, memperbarui, dan mengurangi sel-sel lemak, racun 
yang tersimpan mulai mengalir ke dalam aliran darah kita untuk dikeluarkan. Kita 
bukannya merasa lebih baik, tapi mungkin merasa lebih buruk selama satu atau dua 
minggu karena residu obat dan racun dibersihkan keluar. Ini sebenarnya merupakan kabar 
gembira karena racun-racun itu tidak lagi tinggal di dalam jaringan kita. 

Ingatlah bahwa jika kita pergi ke dokter untuk meminta nasihat selama masa 
pembersihan ini, kita mungkin akan menemui bahwa ia akan menentang pola makan 
nabati dan membelokkan tujuan baik pembersihan, memperingatkan kita bahaya dari 
“pola makan ngetren” dan menasihati kita bahwa kita “butuh” makanan hewani agar 
menjadi sehat. Sayangnya kita mungkin kembali kepada kecenderungan sifat kebrutalan 
hewan, keyakinan kita untuk “mencoba” menjadi vegetarian runtuh karena dokter kita 
mengatakan kita tidak mendapatkan cukup protein, atau zat besi, atau vitamin B-12, atau 
energi dalam makanan kita, atau tipe darah kita mengharuskan kita makan beberapa 
protein hewani, atau beberapa alasan lain yang melemahkan kita dari penghentian siklus 
kekejaman yang terlibat dalam kebiasaan makan kita. 

Tapi ingat bahwa ada begitu banyak pelajaran medis yang disampaikan di sekolah-
sekolah kedokteran, sedangkan pelajaran ilmu gizi menjadi prioritas yang rendah. 
Kebanyakan dokter hanya sedikit mengetahui tentang ilmu gizi karena kurang dari 
seperempat sekolah kedokteran hanya mempunyai satu pelajaran gizi, dan mereka sangat 
sedikit mempelajari dampak dari daging, susu, dan industri telur, maupun orientasi 
budaya kita. Pengaruh ini juga mempengaruhi mereka yang mempelajari ilmu gizi 
sebagai profesi. Marion Nestle memperlihatkan dalam Politik Makanan (Food Politics) 
bahwa industri makanan hewani mempunyai sumber keuangan yang cukup besar dan 
sangat besar pengaruhnya di semua tingkat pemerintahan kita, dan juga di bidang ilmu 
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pengetahuan dan dunia kesehatan. Tidak ada kekuatan yang mendukung makanan nabati. 
Juga perlu diketahui bahwa perusahan makanan hewani mendanai penelitian universitas, 
menerbitkan bahan artikel dan pendidikan, serta mengajak organisasi penelitian medis 
profesional untuk mempromosikannya. Berikut ada dua contoh tentang hal ini, Lembaga 
Kanker Amerika dan yayasan penelitian kanker yang lain bekerja sama dengan industri 
daging untuk menyeponsori perjamuan bistik tahunan bernama “Cattlemen’s Balls” 
untuk mengumpulkan uang bagi penelitian kanker! Dan Asosiasi Jantung Amerika telah 
memberikan hak kepada jaringan makanan cepat saji Subway untuk logonya “melawan 
penyakit jantung dan stroke” setelah menerima “sumbangan” sepuluh juta dolar dari 
Subway, meskipun menu di restoran itu terutama terdiri dari daging olahan dan keju yang 
diketahui dapat meningkatkan risiko penyakit jantung.

50
 

Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa jika kita menghabiskan uang untuk 
makan daging dalam separuh hidup kita yang pertama, maka nanti kita akan 
menghabiskan uang untuk pergi ke dokter dalam separuh hidup kita yang kedua. Jadi 
setelah kita berhenti mengonsumsi makanan hewani, kita mungkin merasa lebih buruk 
selama beberapa minggu, saat pembersihan, tapi manfaat perubahannya sangat jelas, 
seperti yang diamati Andrew Weil: “Penelitian yang konsisten menunjukkan bahwa para 
vegetarian lebih sehat dan hidup lebih lama daripada pemakan daging.”

51
 

Alasan ketiga mengapa kita sulit beralih ke pola makan nabati adalah karena kita 
tidak tahu bagaimana menyiapkan makanan vegan yang enak, bergizi, dan mudah. 
Sangatlah mudah melakukannya, tapi harus melalui proses belajar dan pengalaman. 
Untungnya, ada peningkatan dalam persediaan buku masakan, kelas memasak, grup, 
program, dan makanan cepat saji vegan dan vegetarian. Untuk satu hal, kita mungkin 
berhenti makan daging tapi terus makan produk susu dan telur. Produk-produk ini 
setidaknya juga melibatkan banyak kekejaman, racun, kolesterol, dan protein hewani 
seperti daging, jadi mungkin hanya ada sedikit perbaikan yang akan terlihat. (Itulah 
sebabnya mungkin lebih baik kita jangan bertahap saat ingin beralih ke pola makan 
nabati sepenuhnya, tapi langsung sekaligus. Misalkan menjadi seorang “pescovegetarian” 
yang masih makan produk susu, telur, dan ikan. Itu mungkin sudah cukup mengganggu 
tapi belum cukup memberi perbaikan yang berarti dalam tubuh-pikiran kita.) Kita 
mungkin tidak akan mendapat kemajuan yang berarti jika kita beralih ke pola makan 
nabati tapi tetap menyukai makanan vegan yang sampah—yang banyak mengandung 
lemak jahat, tepung putih, gula putih, pemanis buatan, pengawet, dan bahan kimia. 

Sangat sederhana dan mudah untuk mendapatkan semua nutrisi yang kita butuhkan 
pada pola makan nabati. Makan bermacam-macam sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, 
polong-polongan, dan buah-buahan akan menjamin bahwa kita akan mendapatkan 
vitamin, mineral, dan protein yang kita butuhkan untuk kesehatan yang optimal. Dua zat 
utama yang mungkin kurang pada pola makan vegan adalah vitamin B-12 dan asam 
lemak omega-3. Vitamin B-12 adalah zat yang tersedia secara alami, banyak terdapat 
dalam tanah dan air kita, tapi sekarang sulit didapat di air karena metode penyaringan air 
modern dan pencucian makanan di dalam industri yang menghilangkannya dari makanan 
nabati serta air minum kita. Tambahan yang diperlukan sangat dianjurkan, dan mudah 
diperoleh dalam susu kedelai yang diperkaya dan produk-produk vegan yang lain. Dan 
karena praktik menyuling makanan modern kita kebanyakan untuk asam lemak omega-6, 
ide yang bagus jika para vegan makan walnut dan biji rami atau minyak rami untuk sari 
asam lemak omega-3. Dua sendok makan biji rami giling setiap hari dianggap cukup. 
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Sumber yang baik yang meliput aspek nutrisi dari pola makan vegan Anda dapat 
membaca buku Becoming Vegan (Menjadi Vegan) oleh Brenda Davis dan Vesanto 
Melina, dua ahli gizi terdaftar.

52
 

Ironisnya mitos tentang kemungkinan kekurangan gizi dibebankan kepada para vegan 
(“darimana Anda mendapatkan protein/vitamin B-12, dan sebagainya?”), karena 
penelitian menunjukkan bahwa vegan biasanya memiliki asupan buah-buahan dan 
sayuran dua kali lebih banyak daripada orang yang makan sesuai dengan standar pola 
makan orang Amerika. Pada penelitian baru-baru ini, enam belas dari sembilan belas 
penelitian gizi kepada orang-orang vegan sebenarnya lebih tinggi, termasuk tiga kali 
lebih banyak vitamin C, vitamin E, dan serat; dua kali folat, magnesium, tembaga, dan 
baja, lebih banyak kalsium dan protein.

53
 Orang vegan juga memiliki asupan lemak jenuh 

setengah, seperenam angka kelebihan berat tubuh lebih rendah, dan orang vegan hanya 
menunjukkan risiko kekurangan tiga macam gizi (kalsium, yodium, dan vitamin B-12), 
sedangkan orang dengan pola makan standar orang Amerika berisiko kekurangan tujuh 
macam gizi (kalsium, yodium, vitamin C, vitamin E, serat, folat, dan magnesium).54 

Membeli hasil bumi, biji-bijian, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang tumbuh secara 
organik adalah penting, bukan saja karena vitamin dan mineralnya lebih tinggi, tapi juga 
karena limpahan toksin dari pertanian konvensional turut meracuni sungai dan orang-
orang, juga membunuh burung, ikan, serangga, dan satwa liar. Sejumlah racun yang 
digunakan untuk menghasilkan sebuah selada atau semangkuk nasi walau bagaimanapun 
masih ada , meskipun masih jauh lebih sedikit dibandingkan yang digunakan untuk 
menghasilkan sebuah roti sosis, telur dadar keju, atau sepotong ikan lele karena makanan 
hewani memerlukan jumlah biji-bijian berpestisida tinggi untuk menghasilkannya.55 

Berbicara mengenai selera, bagi kita yang telah mengikuti pola makan nabati selalu 
melaporkan bahwa kita telah menemukan pandangan baru tentang makanan lezat yang 
tidak kita ketahui sebelumnya. Hidangan nabati dari Mediterania, Afrika, India, Asia 
Timur, Meksiko, dan Amerika Selatan semuanya menawarkan kelezatan dan gizi. Selera 
kita hidup kembali, kita menemukan lebih banyak nuansa halus, dan hati serta pikiran 
kita akan relaks dan senang lebih mendukung makanan yang bebas dari kekejaman, 
makanan menjadi lebih lezat. Karena hubungan tubuh-pikiran, mereka juga bertambah 
bergizi sambil kita mulai senang ikut serta akan ketertarikan dan regenerasi buah-buahan 
dan tumbuhan di Bumi kita. Sadar bahwa makan adalah dasar penting bagi kebahagiaan 
dan perdamaian. 

 
Tubuh Kita, Sahabat Kita 

Ketika kecerdasan kita menurun, kita menggunakan obat-obatan untuk memaksa tubuh 
kita seperti kita memaksa hewan tidak berdosa. Misalkan, saat tubuh kita yang bijak ingin 
membersihkan dirinya dari kemacetan dan racun yang diperkenalkan kepadanya melalui 
pola makan kita, dan menimbulkan pilek atau demam untuk membantu dalam proses 
pembersihan ini, kita sering menelan obat farmasi untuk menahan gejala 
ketidaknyamanan, ini malah sebaliknya membelokkan proses penyembuhan alamiah. 
Kecerdasan akan menyadari bahwa tubuh kita adalah teman kita yang paling berharga. 
Yang bekerja terus menerus untuk memelihara kesehatan dan keselarasan, ia merupakan 
kendaraan kita untuk merasakan dan mengalami dunia ini. Apa yang dapat menjadi 
perawatan dan perlindungan yang lebih berharga dan pantas? Ia tidak pernah bekerja 
melawan kita, tapi selalu melakukan apapun yang terbaik yang harus dikerjakan. Ini 
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sungguh memalukan karena ada begitu banyak hadiah berharga yang tak ternilai dari 
sumber kasih dari seluruh kehidupan, ekspresi indah dari daya cipta rohani terganggu dan 
terluka karena hal-hal yang tidak penting, memasangkannya pelana dengan beban berat 
yang tidak dimaksudkan atau diharapkan oleh alam, dan dihancurkan dengan tragis oleh 
ketidaktahuan, ketakutan, dan kurangnya kepedulian. Kesehatan fisik yang bersinar-sinar 
adalah harta karun yang sesungguhnya; namun betapa langkanya saat ini, khususnya di 
antara kita yang menyalahgunakan hewan sebagai makanan.  

Sebenarnya cukup jelas mengapa penyakit jantung dan kanker “terjadi sekeluarga.” 
Semua orang dalam keluarga kakinya ada di bawah meja makan yang sama!

56
 Sebagai 

anak-anak kita tidak hanya makan seperti keluarga kita tapi juga menyerap sikap mental 
dari mereka. Kecuali kita secara metafora meninggalkan rumah dan meragukan 
mentalitas budaya makanan kita dan propaganda kompleks medis-daging yang 
memperbudak, kita akan menemukan kesulitan untuk melihat misi unik dan pertumbuhan 
rohani kita. Kesehatan rohani, seperti kesehatan fisik dan mental, mendorong kita untuk 
bertanggung jawab atas hidup kita, dan membaktikan diri kita kepada alasan yang lebih 
tinggi daripada keasyikan kita sendiri. 

Dengan mengandalkan daging, produk susu, telur, farmasi, dan industri medis yang 
enggan membuat kaitan yang telah kita bicarakan, kebudayaan kita telah menciptakan 
kondisi ketidakharmonisan dan perbudakan. Peternakan terus mencoba menghasilkan 
lebih banyak melalui perkembangbiakan, pengurungan intensif, dan menggunakan 
hormon, antibiotik, obat-obatan dan biji-bijian yang “diperkaya” dengan ikan, kotoran, 
dan bangkai hewan. Ironisnya adalah: dengan menggemukkan dan meracuni hewan 
vegetarian dengan daging, susu, dan telur hewan secara tidak wajar, kita memperlakukan 
hewan dan diri kita dengan kejam sampai sakit, diperbudak, dan mati muda. Ini semua 
tidak diperlukan, dan kita punya kekuatan untuk menghentikannya. 

Banyak orang yang melihat sekilas uraian di atas, meninggalkan “daging merah” dan 
merasa bahwa dengan melakukan hal ini, pada dasarnya telah menjadi vegetarian dan 
berpola makan sehat. Tentu saja tidak ada yang lebih jauh dari kebenaran. Daging babi, 
ayam, kalkun, bebek, dan hewan-hewan peternakan yang lain sama berkolesterol tinggi, 
protein mengasamkan, penderitaan, ketakutan, adrenalin, dan residu racun dari bahan 
kimia dan obat-obatan seperti daging sapi, dan mungkin lebih. Jika daging terjamin 
“organik,” ia mungkin memiliki lebih sedikit residu racun, tapi itu masih saja memiliki 
semua sisa. Daging dari hewan-hewan yang lebih aneh, seperti burung pegar, burung 
belibis, burung unta, burung besar, banteng, rusa, kelinci, kuda, katak, buaya dan kura-
kura, sama juga tidak sehat dan setidaknya menyebabkan penderitaan. Semua hewan 
sangat menderita dan tidak semestinya agar kita dapat makan di atas tubuh mereka yang 
disiksa. 

Yang lain mungkin melangkah lebih jauh, melepaskan seluruh “daging” tapi masih 
makan ikan, kerang, produk susu, dan telur—makanan yang mereka percaya lebih sehat 
daripada “daging.” Sebelum Anda percaya, lihat lebih banyak pada bab berikut ini, ini 
mungkin membantu untuk mengenali kesehatan kita sendiri sebagai dasar yang penting, 
mengasyikkan, dan tak tergoyahkan saat ingin berpantang makanan hewani. Motivasi 
yang paling kuat dan tahan lama untuk melakukannya pada akhirnya berdasarkan 
kepedulian kita terhadap yang lain—dalam hal ini hewan-hewan yang dipenjara, hewan 
liar, orang kelaparan, pekerja rumah jagal, generasi masa depan, beberapa yang rusak 
karena keinginan kita akan makanan hewani. Keuntungan dari pola makan nabati bagi 
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kesehatan adalah tambahan dari sifat kebaikan, sifat kasih dan kesadaran akan kesakitan 
serta kegelisahan yang disebabkan oleh makanan hewani yang terjadi karena kita 
melanggar hukum alam. Jika motivasi kita satu-satunya untuk tidak mengonsumsi 
makanan hewani adalah karena kesehatan kita sendiri, maka kita akan mudah “menipu” 
sedikit di sana dan sini dan tak lama setelah itu kembali memakannya lagi. Jika motivasi 
kita berdasarkan cinta kasih, itu akan dalam dan abadi, karena kita mengerti bahwa 
tindakan kita berakibat langsung terhadap mereka yang rentan. Kita tidak pernah 
“berbohong”, karena itu langsung mencelakai yang lain, yang tidak ingin kita lakukan. 
Sementara itu ada banyak “mantan vegetarian,” tak percaya bahwa “mantan vegan” 
benar-benar vegan; sepertinya meragukan bahwa cinta kasih yang pernah didapat 
kemudian hilang. 

Alasan utama membahas beberapa dampak negatif memakan produk hewani bagi 
kesehatan dalam bab ini adalah untuk membantu kita membebaskan diri dari gagasan 
yang salah di mana tubuh kita “membutuhkan” makanan hewani. Kepercayaan yang 
keliru ini membuka pintu gerbang menuju kesengsaraan besar yang tak terhitung 
banyaknya. Penderitaan yang dialami oleh hewan yang dijadikan makanan, penderitaan 
dari mereka yang memakannya dan yang diuntungkannya, penderitaan dari orang-orang 
kelaparan yang seharusnya dapat makan dengan biji-bijian yang diberikan kepada hewan-
hewan ini, dan penderitaan yang tak terpikirkan yang mengganggu ekosistem, makhluk 
lain, dan generasi masa depan yang semuanya saling berhubungan. Inilah keterkaitan 
antara penderitaan dengan kemunduran cinta kasih, kepedulian, dan kesadaran, yang 
memanggil sikap pengertian diri kita. 
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MENANGKAP DAN MEMELIHARA HEWAN LAUT 
 
 

 
 
 

 
“Dunia yang hidup, mati di masa kita. . . . Ketika nenek moyang kita memulai 
eksploitasinya untuk benua ini, mereka percaya bahwa sumber bernyawa dari 

Dunia Baru saat itu tidak terbatas dan tidak akan habis-habisnya. Kerentanan dari 
struktur kehidupan—kerumitan dan kerapuhan dari semuanya juga bagian dari 

yang terbatas—di luar pemahaman mereka. Itu dapat dikatakan bahwa rasa aman 
mereka ada karena ketidaktahuan mereka terhadap dampak pemusnahan massal 
yang tak dapat dihindari. Kita yang hidup hari ini tidak dapat membenarkan lagi 

tindakan memusnahkan kita dan dampaknya yang mengerikan.” 
—Farley Mowat, Sea of Slaughter1

 
 

“Bumi dapat menyediakan cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia, tapi 
tidak untuk setiap kerakusan manusia.” 

—Mahatma Gandhi 
 

Limbah Beracun, Daging Beracun 

Ketika kita melihat ikan, kerang, produk susu, dan telur, makanan hewani yang dianggap 
sehat oleh masyarakat umum, mungkin secara sepintas makanan ini sepertinya kurang 
menyebabkan penderitaan daripada memakan daging burung atau mamalia lain. Pertama 
mari kita lihat beberapa akibat dari memakan hewan yang ada di air bumi kita. Seperti 
daging semua hewan, daging ikan dan kerang-kerangan tinggi dalam tiga elemen beracun 
seperti yang diuraikan terdahulu: lemak hewani yang jenuh, kolesterol, dan protein 
hewani. Persentase antara lemak jenuh relatif dengan lemak tak jenuh mungkin “lebih 
baik” pada ikan daripada hewan yang lain, tapi tidak dengan ikan, yang dianggap, 
makanan “rendah-lemak”. Selain menjadi makanan tinggi lemak, kolesterol, dan protein 
hewani, jadi itu mendorong sakit jantung, kanker, kegemukan, diabetes, dan efek-efek 
negatif lain dari memakan zat-zat ini, ikan, karena mereka hidup di air, biasanya bahkan 
ada lebih banyak racun daripada industri peternakan burung dan mamalia. Banyak yang 
mengatakannya! Mengapa bisa begitu? 

 Alasan yang paling mendasar adalah jutaan ton racun yang dihasilkan dalam 
kebudayaan kita semua berakhir di dalam air. Bagian terbesar dari polusi ini berasal dari 
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peternakan hewan dalam bentuk herbisida, pestisida, fungisida, obat pembasmi jamur, 
dan pupuk kimia limpahan dari lahan, dan pembuangan kotoran dari pabrik peternakan 
yang penuh dengan residu dan racun lain. Peternakan menghasilkan 10.000 pon kotoran 
untuk setiap orang di AS,2 dan kelebihan fosfor maupun nitrogen dari limbah ini 
menyebabkan berkembangnya alga, bakteri merah, dan perkembangbiakan makhluk 
bersel tunggal yang mematikan seperti Pfisteria piscicida yang membunuh miliaran ikan 
dan menyebabkan penyakit yang aneh pada orang yang berenang.

3
 Perairan tambah 

tercemar oleh berbagai macam dioksin karsinogenik, poliklorinasi bifenil (PCBs), logam 
berat beracun dari sisa limbah industri, dan residu lain dari pertambangan, penyamakan, 
kertas, energi, industri minyak, dan produksi industri, maupun residu farmasi berbahaya 
dan kontaminasi radioaktif dari kebocoran nuklir. Sebagai tambahan atas semua ini, 
racun yang mencemari udara pada akhirnya akan hanyut ke dalam danau dan lautan, dan 
tempat pembuangan sampah padat serta tanah juga hanyut terbawa air, yang membawa 
serta racunnya ke dalam sungai dan laut. 

Air adalah pelarut di planet kita, dan seluruh rangkaian zat pencemar lingkungan 
yang kita hasilkan akan berakhir di sungai, danau, aliran air, dan muara, menyebabkan 
polusi yang semakin parah pada laut kita. Ada area lautan yang besar yang disebut zona 
mati di mana tidak ada ikan yang dapat hidup di area air yang sangat beracun dan 
kekurangan oksigen, suatu kondisi yang kita kenal dengan hypoxia. Ini adalah akibat dari 
sejumlah besar pupuk nitrogen dan kotoran ternak yang mengalir masuk ke sungai dan 
lautan. Ini tidak alami, air “bernutrisi tinggi” mendorong pertumbuhan alga yang 
berlimpah dan sebagai akibat dari penipisan oksigen, menyebabkan kekurangan napas 
pada ikan dan kehidupan laut. Satu zona mati seperti itu dengan lebih dari 7.000 mil 
persegi (18,1 juta km persegi) di lepas pantai Lousiana, di mana setiap hari timbunan 
miliaran galon air teracuni oleh limpasan peternakan dan kotoran industri ke Teluk 
Meksiko, mendatangkan malapetaka sulit dan ekosistem laut yang saling berhubungan 
secara misterius.4 Makan hewan yang hidup di air bumi kita berarti memakan polusi 
berbahaya untuk diri kita sendiri. 

Kita tahu bahwa racun lingkungan akan terkonsentrasi di jaringan lemak semua 
hewan. Fakta yang mendasar ini seharusnya membuat kita berhenti sebentar. Ikan air 
tawar dan ikan air laut keduanya menimbun dan menyimpan zat-zat racun dan kimia 
karsinogenik dalam dagingnya yang konsentrasinya ratusan ribu kali lebih besar daripada 
di dalam air itu sendiri. Ada dua alasan dasar untuk ini. Pertama, ikan bernapas di air, 
melewati insangnya untuk menyaring oksigen penting. Jadi melalui pernapasan, semua 
ikan memakai sejumlah besar air, dan racun cenderung terkumpul dalam insangnya dan 
berakhir di jaringan lemak dalam dagingnya. Kedua, ikan besar adalah karnivora yang 
hidup dari ikan yang lebih kecil, yang bahkan bergantung hidup pada ikan yang lebih 
kecil, yang makan ikan lebih kecil. Tidak seperti hewan darat dan burung, yang 
kebanyakan herbivora, beberapa “karnivora puncak” makan jauh lebih banyak tikus, 
kelinci, rusa, dan sebagainya; tapi ikan bahkan hidup di dunia yang lebih karnivora. Pada 
tiap tingkat, konsentrasi racun berlipat ganda secara eksponensial. Kebanyakan kita suka 
makan ikan yang lebih besar, seperti ikan tuna, ikan todak, ikan hiu, dan ikan salmon. 
Para peneliti mengetahui bahwa daging dari ikan besar mengandung konsentrasi racun 
yang sangat tinggi, dan menurut Lembaga Perlindungan Lingkungan, misalnya, secara 
kasar konsentrasi karsinogenik PCB dalam ikan sembilan juta kali lebih banyak daripada 
konsentrasi dalam air.5 yang dekat dengan pantai dan karena itu berenang di air anak 
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sungai yang memiliki konsentrasi lebih tinggi sangatlah berbahaya. Semakin banyak 
limpasan racun pertanian dan industri yang kita hasilkan, semakin beracun daging dari 
makhluk yang tinggal di dalam air. 

Karena manusia telah menjadi “karnivora tertinggi” di planet ini, daging kita 
mungkin paling beracun, ini tercermin dalam tingkat kanker kita yang tinggi. Sungguh 
permulaan yang disayangkan bagi seorang bayi yang minum susu dari seorang ibu 
omnivora dan membanjirinya dengan racun yang mengalir dalam susunya. DDT, 
misalnya, masih banyak digunakan di seluruh dunia, dan wanita menyusui yang makan 
ikan menunjukkan tingkat DDT yang berarti dan kontaminasi pestisida lainnya dalam asi 
mereka.6 Bayi dari semua mamalia, terutama paus dan lumba-lumba, juga sapi, kambing, 
dan domba, juga tercemar oleh konsentrasi racun yang tinggi dalam susu ibu mereka. 
Anak dari hewan ternak biasanya tidak ada yang mendapatkan susu dari ibu mereka: ia 
dicuri darinya sebelum mereka bisa mendapatkannya. Sebelum kita sampai pada 
persoalan susu sapi, pertama, kita melihat lebih dekat tentang implikasi dari ikan, 
kepiting, udang laut, tiram, udang, dan makhluk air yang salah diartikan sebagai makanan 
sehat untuk manusia. 

Daging ikan, seperti petunjuk Michael Klaper, M.D., “proteinnya sangat 
terkonsentrasi.” Karena protein pada dasarnya hanya digunakan untuk menumbuhkan 
rambut dan kuku, menyembuhkan luka dan membangun kembali jaringan, dan semasa 
kanak-kanak untuk pertumbuhan, kita biasanya mendapatkan lebih banyak protein 
daripada yang dapat kita gunakan dari daging ikan. Tubuh kita tidak dapat menyimpan 
protein, jadi kita harus mencernanya, yang menyebabkan stres pada hati, ginjal, dan 
sistem kekebalan kita. Klaper juga melawan konsumsi daging dan minyak ikan karena 
alasan lain: 

 
Minyak ikan yang dipromosikan dapat memberi perlindungan bagi pembuluh arteri 
terhadap ateroklerosis, juga dapat menjadi bahaya yang serius karena mereka mengurangi 
kemampuan darah untuk membekukan agar pendarahan berhenti. Minyak ikan juga 
menghalangi kerja insulin. Ini merupakan kabar buruk bagi penderita diabetes manapun 
yang sedang berusaha menjaga kadar gula normalnya dengan meminum kapsul minyak 
ikan dan mungkin juga menerapkan pola makan daging ikan dalam jumlah yang 
banyak. . . . Masalah penting lain yang tidak dipublikasikan dari minyak ikan adalah 
kecenderungan nyata terhadap perpanjangan masa kehamilan dari yang normal. Masa 
kehamilan yang terlalu lama akan menambah berat tubuh bayi itu, risiko ini menyertai 
kecelakaan saat kelahiran, pembedahan saesar, dan kematian ibu hamil.  

Selain kampanye iklan-iklan belakangan ini, tak seorang pun perlu makan minyak 
yang diambil dari daging atau hati ikan, faktanya, minyak dari hati ikan adalah salah satu 
dari zat teraneh yang harus dipertimbangkan untuk dimakan. Hati dari hewan apa pun 
adalah penghilang racun kimia untuk tubuh, jadi merupakan konsentrasi semua polutan 
yang dikonsumsi hewan itu. Minyak yang diperas dari hati ikan mungkin berisi racun 
hidrokarbon dalam kadar yang tinggi seperti PCB dan dioksin. Orang yang menggunakan 
minyak ikan “sebagai pelindung pembuluh arteri” sebenarnya justru meracuni dirinya 
sendiri dengan hidrokarbon, jadi meningkatkan risiko kanker karena pola makan minyak 
ini. 

Solusi yang lebih baik untuk membuat pembuluh darah kita bersih adalah jangan 
membebani darah kita dengan lemak jenuh hewani sebagai cara utama. Orang yang tidak 
makan lemak jenuh hewani pada umumnya memiliki risiko penyumbatan pembuluh 
darah yang lebih kecil. Ikan bukanlah “makanan otak”—ini kenyataan, sekarang justru 
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menjadi kebalikannya— merkuri meracuni otak dan sel-sel saraf. Karena, pengertian kita 
saat ini tentang pola makan vegan dapat, secara teori, memenuhi semua kebutuhan nutrisi 
tubuh manusia, dan membantu melindungi penyumbatan pembuluh darah, serangan 
jantung, stroke, dan kanker, Anda akan menjaga kesehatan Anda (dan juga ikan!) dengan 
membiarkan mereka “lepas dari kesulitan.”7 

 
Menjadi Vegan menguraikan secara detil tentang sumber asam lemak omega-3 dari 

nabati di mana orang sering makan daging atau minyak ikan untuk mendapatkannya. 
Sumber utamanya adalah biji rami (flax seed), kacang walnut, kedelai, tahu, minyak 
canola, minyak rami (hemp oil), sayuran berwarna hijau gelap, dan rumput laut.

8
 

Ikan menyerap dan mengumpulkan racun-racun secara intensif seperti PCB, dioksin, 
zat radioaktif, dan logam berat seperti merkuri, timah, kadmium, dan arsenik,

9
 semuanya 

itu berhubungan erat dengan kanker dan juga kelainan sistem saraf, kerusakan ginjal, dan 
gangguan mental. Mereka mengandung banyak kolesterol, protein hewani, dan zat-zat 
berbahaya, minyak pengubah-darah. Selain menyumbang secara langsung terhadap 
penyakit dan penderitaan pada manusia melalui produk beracunnya, industri makanan 
laut juga menyebabkan kerusakan yang sangat besar terhadap ekosistem laut di seluruh 
dunia. 

 
Beternak Ikan 

Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa pertambakan, industri ikan dan kerang adalah 
industri yang besar dan berkembang, yang disamarkan artinya sebagai “Revolusi Biru.” 
Kenyataannya, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa Bangsa, 
sekitar tiga puluh persen produksi perikanan laut dan tawar di seluruh dunia berasal dari 
operasi industri perikanan komersial.

10
 Di AS, persentasinya sedikit lebih tinggi, dengan 

sekitar empat puluh persen udang, kepiting, dan keluarga kerang-kerangan yang lain, 
sembilan puluh persen salmon, dan enam puluh lima persen ikan air tawar yang 
dikonsumsi di sini berasal dari operasi perikanan.11 Ikan trout, lele, nila, dan ikan air 
tawar yang lain dipaksa hidup bersesakan dalam bak beton. Saya berbicara dengan 
seorang penyelidik yang mengunjungi sebuah peternakan ikan di Illinois yang ditampung 
dalam sebuah gudang baja yang sangat besar. Ketika dia masuk, udara di sekitarnya 
sangat amis sehingga dia tak bisa bernafas. Kolam dangkal yang besar di dalamnya 
hampir seluruhnya hitam dan pada awalnya dia tak bisa melihat seekor ikan pun. 
Sebentar kemudian dia baru sadar bahwa air itu sangat penuh dengan ikan, berjejalan 
dalam satu tempat, dan warna hitam dari air itu adalah akibat dari konsentrasi kotoran 
mereka. Saya pernah melihat ikan yang berjejalan yang terkurung dalam air berwarna 
kehitaman karena kotoran di suatu peternakan ikan terbuka di selatan Kalifornia dan 
merenungi makhluk yang hidup sengsara ini, mereka berjejalan dalam kotoran mereka 
sendiri, dan kemudian disembelih tanpa belas kasihan. Orang memesannya di restoran itu, 
dan ironisnya percaya bahwa mereka akan mendapatkan omega-3 atau ikan 
direkomendasikan berdasarkan tipe darah mereka. 

Jelas bahwa ikan yang diternak dalam operasi peternakan ikan komersial 
mengumpulkan racun dari air melalui pernapasan insang, dan antibiotik dalam jumlah 
besar yang diberikan secara rutin, ini tak hanya untuk mempercepat pertumbuhan secara 
tidak alami tetapi juga untuk mengontrol penyakit yang selalu ada dalam kondisi yang 
tidak higienis seperti itu. Makanan ikan juga mengandung zat pencemar dalam jumlah 
yang tinggi, karena biji-bijian selain mengandung kotoran, sampah, dan produk 
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sampingan dari industri peternakan, juga dari ikan serta produk sampingan ikan yang 
tidak cocok untuk dikonsumsi manusia atau hewan peliharaan. 

Perikanan air laut juga melibatkan penjejalan ikan yang tidak manusiawi dan tidak 
sehat, biasanya di tambak lepas pantai. Operasi ini menyebabkan polusi air dalam jumlah 
yang sangat besar, memaksa ribuan ikan hidup di area yang sangat berdesakan, dengan 
kotoran, antibiotik, pestisida, dan racun-racun kimia—seperti pigmen yang mengubah 
warna daging salmon dari abu-abu muda menjadi berwarna merah muda yang 
menggiurkan—semuanya mengalir ke air laut di sekitarnya.12 Salmon dalam tambak 
Skotlandia, misalnya, menghasilkan jumlah limbah yang tak terolah yang setara dengan 
limbah delapan juta orang, jauh lebih besar daripada populasi penduduk Skotlandia.13 
Operasi peternakan ikan ini ironisnya mempunyai efek menghancurkan terhadap 
perikanan laut karena ikan-ikan yang dipelihara memerlukan ikan laut dalam jumlah yang 
besar untuk makanan mereka. Sebagai contoh, diperlukan tiga sampai lima pon ikan dari 
lautan bebas untuk memproduksi satu pon ikan atau udang laut dari peternakan ikan.14 
Sebagai tambahan dari semua ini, peternakan ikan membantu perkembangan penyakit 
yang dapat mudah tersebar ke salmon liar atau ikan lain dan memusnahkan seluruhnya. 
Hal inilah yang terjadi pada kawanan rusa liar dan kijang yang menderita penyakit kronis 
karena infeksi yang diakibatkan oleh kegiatan peternakan sapi. Sebagai salah satu contoh, 
kutu parasit laut merajalela di dalam industri perikanan salmon yang padat. Industri ini 
menggunakan racun pestisida dan antibiotik secara sia-sia untuk mengontrol parasit, yang 
meluas seperti kabut di dalam perairan sekitarnya, membentang hingga sembilan belas 
mil di sekitar perikanan itu, mengerumuni populasi salmon liar di tempat itu dan 
membantainya.15 Kejadian lainnya yang merupakan petaka pada populasi liar adalah 
spesies ikan ternak yang terlepas ke dalam ekosistem setempat. Perikanan udang 
komersial terkenal sebagai pengrusak lingkungan lain yang menyebabkan polusi yang 
membunuh terumbu karang yang berharga dan hutan bakau di tepi laut di seluruh dunia. 
Daging ikan dari pabrik perikanan tambak komersial membuat kesengsaraan, keracunan, 
dan kerusakan lingkungan yang sangat tinggi. 

 
Kapal Apung Kematian 

Cerita di balik penjaringan makhluk hidup dari lautan bumi kita ini sangatlah tragis, 
meskipun dengan cara yang berbeda. Ekosistem lautan dunia sedang dirampas dengan 
bengis. Lama berselang, pada saat orang-orang Eropa pertama kali sampai di pantai 
Amerika Utara, mereka menulis betapa ikan di sana begitu banyak dan tebal sehingga 
mereka mengira bahwa kapal mereka akan kandas di atasnya sebelum mereka mencapai 
daratan.16 Air yang subur ini pernah ada, dan berlanjut seperti itu, tapi itu sekarang 
menjadi tambang terbuka untuk ikan dengan menggunakan kapal pemukat ikan dengan 
jala yang panjangnya ribuan kaki hanya untuk memenuhi permintaan tanpa welas asih 
dari manusia, untuk peternakan ikan, dan makanan ternak yang diperbudak. (Yang 
mencengangkan, lima puluh persen dari tangkapan ikan di dunia dijadikan sebagai pakan 
ternak yang dikurung yang sebenarnya tidak memerlukannya, dan bukan diberikan untuk 
manusia.17) Seluruhnya, tujuh belas industri perikanan utama di dunia habis atau 
menurun dengan tajam. 

Di sebagian besar tempat di dunia, karena terjadi penangkapan ikan yang berlebihan 
dan polusi air di dekat tepi pantai, tempat itu menjadi tidak mungkin lagi untuk 
menjalankan operasi perikanan yang menguntungkan di dekat pantai. Kapal-kapal itu 
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menjelajah semakin jauh dan tinggal di sana lebih lama. Ketika ikan ditarik ke dalam 
kapal, mereka dibuang ke dalam tangki lambung kapal sehingga mereka mati perlahan, 
membuang kotoran dan menghancurkan ikan di bawahnya. Hal ini sering terjadi selama 
beberapa hari, ikan yang mati dan sekarat saling bertumpukan dengan luka terbuka, para 
pekerja menaburkan antibiotik ke dalam sup tinja agar infeksi dapat terkendali. Makanan 
laut menjadi penyebab utama keracunan makanan di Amerika Serikat.18 Hampir semua 
makanan laut tidak melalui pemeriksaan pemerintah sebelum dijual ke pasar dan publik, 
dan penelitian baru-baru ini dari Laporan Konsumen menunjukkan bahwa lebih dari dua 
puluh lima persen ikan yang dijual dan mereka uji berada pada “keadaan hampir rusak,” 
lebih dari setengah dari sampel “kakap merah” yang terdapat di toko makanan 
sebenarnya spesies lain, dan separuh dari sampel ikan pedang ternyata melebihi ambang 
keamanan FDA yang dapat timbulkan kerusakan saraf akibat metil merkuri. E. coli, 
histamin, dan zat-zat berbahaya yang lain yang terdeteksi.19 

Pembunuhan besar-besaran yang disebabkan oleh metode industri perikanan sangat 
mengerikan. Perahu pukat besar menggunakan satelit dan teknologi radar dan bahkan 
helikopter serta pesawat terbang, menebarkan jala hingga menyentuh dasar lautan dan 
membawa ke atas apa pun yang ada dalam perjalanannya. Ikan sering ditarik secara cepat 
dari kedalaman sehingga mereka menderita perbedaan tekanan udara. Organ-organ dalam 
mereka dapat meledak dan mata mereka meletus, mereka mati dengan cara mengerikan 
karena mati lemas, bergencatan, atau keluar isinya. Dalam serangkaian penambangan 
kehidupan laut ini, ada banyak makhluk laut yang “tidak menguntungkan” yang ikut 
terjaring ke atas. Hal ini disebut dengan “tangkapan sampingan” dari ikan tertentu seperti 
penyu, lumba-lumba, burung laut, dan hewan lain yang dibuang kembali ke dalam lautan, 
kebanyakan mati atau terluka parah. Tiap tahun, hal ini bertambah sekitar dua puluh lima 
juta ton hewan laut yang mati dan sekarat, secara kasar sepertiga dari total yang ditarik. 
Penelitian Universitas Duke baru-baru ini, misalnya, menemukan bahwa lebih dari 
300.000 penyu laut terbunuh setiap tahun hanya karena operasi penangkapan ikan 
komersial.20 Menurut Perlindungan Lingkungan: 

 
Tangkapan sampingan bisa termasuk ikan muda, penyu laut, paus, burung laut, lumba-
lumba, dan makhluk laut lain yang secara komersial tidak diinginkan. Kapal pukat udang 
melempar kembali sekitar lima pon tangkapan sampingan untuk setiap satu pon udang 
yang ditangkap, termasuk 150.000 penyu laut yang langka setiap tahun. Metode 
penangkapan yang dapat menghasilkan tangkapan sampingan yang tinggi adalah jala 
insang, pukat cincin, dan pukat dasar laut.21  

 
Paul Watson, pendiri dari Masyarakat Perlindungan Gembala Laut, menjelaskan 

akibat dari metode penangkapan ikan saat ini: 
 
Perahu pukat sebenarnya tidak menyisakan satu batu pun. Pukat dasar laut membajak 
kedalaman untuk mengambil ikan dasar laut, moluska, kepiting, merusak tumbuh-
tumbuhan, terumbu karang, serta struktur. Penarikan di kedalaman laut menengah 
mengikuti ikan yang tinggal di antara dasar dan permukaan. Pemukatan di permukaan 
melukai yang ada di atas laut. Spesies-spesies di kedalaman yang bertahan hidup pada 
tiga tingkatan penyerangan kemudian menuju tantangan armada berikutnya, jala insang, 
jala pukat cincin, jambangan kepiting dan lobster. 

Rantai makanan paling dasar sedang mengalami kehancuran seperti pukat plankton 
kecil Jepang yang menangkapi ratusan juta ton udang krill. Udang krill, seperti 
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zooplankton udang, diubah menjadi protein dasar untuk pakan hewan. Semakin banyak 
udang krill dieksploitasi berarti semakin sedikit makanan yang tersedia bagi ikan dan 
paus.  

Pembunuhan global secara besar-besaran ini mempengaruhi jumlah spesies ikan 
dunia, mulai dari limbah yang begitu besar dan penjagalan yang terjadi pada kegiatan 
pabrik terapung yang besar itu sehingga mengakumulasi kerusakan yang disebabkan oleh 
jutaan orang yang menangkap ikan dengan pancing, jala kecil, dan jebakan, serta 
menyisir garis pantai untuk mendapatkan kepiting dan kerang.22 

 
Semua spesies ikan sedang dibunuh dan menuju ambang kepunahan untuk memenuhi 

permintaan atas pakan dari ikan untuk menggemukkan ternak atau industri perikanan, 
atau untuk makanan manusia. Menurut Watson:  

 
Rasionalisasi untuk produksi pakan ikan bertentangan dengan semua logika. Sebagai 
makanan ternak, sekitar seratus pon berat ikan ketika hidup yang diperlukan untuk 
menghasilkan satu pon daging sapi. Dua ratus pon pakan dari ikan digunakan sebagai 
pupuk untuk menghasilkan kurang dari tiga pon protein nabati. Bahkan lebih ironis lagi 
adalah lebih dari lima puluh pon pakan dari ikan diperlukan untuk meningkatkan 
perikanan salmon.23 

 
Banyak spesies kehidupan laut yang lain yang menderita secara langsung karena 

permintaan tidak alami kita atas daging ikan. Singa laut, anjing laut, paus, lumba-lumba, 
dan burung laut menderita dan sering kelaparan karena sumber makanan mereka telah 
dihancurkan oleh kegiatan penangkapan ikan oleh manusia. Jumlah singa laut Stellar di 
Laut Bering, misalnya, kurang dari dua puluh persen dari apa yang ada di tahun 1950-an. 
Selain mencuri pasokan makanan mereka, penangkap ikan atau agen-agennya juga 
membunuh makhluk-makhluk ini karena mereka menganggapnya sebagai pesaing di 
tengah penurunan jumlah ikan yang belum pernah terjadi di dalam lautan yang ikannya 
terlalu banyak ditangkap. Departemen Perikanan Kanada setiap tahun menyubsidi 
pembantaian anak anjing laut di musim semi di bongkahan es Kanada timur—tindakan 
brutal dan pemukulan berdarah dengan gada serta penembakan hingga mati setiap 
tahunnya membunuh lebih dari 300.000 bayi anjing laut yang tak berdaya oleh nelayan 
lokal.

24
 Pada tahun-tahun terakhir, pemerintah sebenarnya sudah meningkatkan batas 

jumlah anjing laut yang boleh dibunuh; menteri perikanan Newfoundland telah 
memberitahukan secara resmi harapannya bahwa anjing-anjing laut akan dimusnahkan 
seluruhnya, karena ia percaya bahwa mereka mengancam industri perikanan Kanada.25 
Ahli-ahli biologi yang pernah meneliti situasi ini melaporkan bahwa ancaman utama dari 
industri perikanan adalah ketamakannya sendiri, bukan para anjing laut; tidak ada cukup 
ikan muda yang bertahan hidup dalam jala ikan untuk memenuhi kebutuhan stok. Negara 
Islandia berterus terang membenarkan pembunuhan paus, itu adalah sebuah langkah 
penting untuk melindungi industri perikanan. 

Burung cormorant dan burung laut lainnya diburu, dijerat, dan dibunuh oleh kantor 
pemerintah maupun keperluan pribadi karena mereka merasa bahwa burung merupakan 
pesaing bagi nelayan dan industri perikanan. Setidaknya dua puluh ribu lumba-lumba 
dibunuh tiap tahun oleh industri tuna. Karena lumba-lumba cenderung berenang di atas 
kawanan tuna, operasi perikanan menggunakan mereka untuk mencari tuna, dan lumba-
lumba tak terhindari lagi akan berakhir di dalam jala. Tak ada pengawasan dari 
penangkapan ikan tuna, dan personel Taman Nasional Galapagos, sebagai contoh, 
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menangkap seekor tuna seiner dengan jalanya yang ditebarkan di dalam perbatasan taman 
nasional pada tanggal 3 Mei 2002, dengan lebih dari lima puluh ekor lumba-lumba mati 
dan sekarat hanya untuk mendapat delapan tuna. Tak ada hukuman yang diberikan.

26
 

Hiu-hiu sekarang sedang dibunuh hingga puluhan ribu hanya untuk diambil siripnya. 
Mereka ditangkap, siripnya dipotong, dan tubuhnya dilempar kembali ke air hingga mati 
perlahan, ini kematian yang mengenaskan.27 Kadang tulang belakangnya juga dibelah 
untuk menghilangkan tulang rawan yang akan dijual di toko-toko kesehatan sebagai 
penyembuh kanker; padahal sudah diperlihatkan ini hanya berpengaruh sedikit, hanya 
sebagai efek psikologis belaka, tapi hiu-hiu itu tetap harus mati untuk itu. Beberapa 
spesies, seperti ikan pedang dan ikan kerapu, sedang menuju kepunahan di dalam lautan 
bebas, begitu juga sebagian besar spesies penyu laut, terperangkap dalam jala yang 
digunakan oleh pemukat udang komersial. 

Sebagai tambahan, semua penangkapan ikan komersial, yang telah menghancurkan 
sembilan puluh persen ikan besar di lautan seperti tuna dan ikan pedang, ada juga 
ancaman karena penangkap ikan untuk rekreasi atau “olah raga” baik pada ikan air tawar 
maupun ikan air laut.

28
 Baru-baru ini penelitian menunjukkan bahwa para pemancing 

membunuh spesies-spesies langka dalam persentase yang jauh lebih tinggi daripada yang 
diperkirakan sebelumnya, dan menyebabkan, misalnya, lebih dari dua puluh lima persen 
kematian spesies ikan laut. Apakah mereka membunuh ikan untuk dimakan atau dilempar 
kembali, ikan itu sangat menderita. Olah raga memancing, seperti yang ditunjukkan oleh 
Barry Mackay, “ikut terlibat dalam pertempuran antara penangkap ikan dan ikan—
sebuah pertempuran yang tak pernah diminta, atau dikehendaki, oleh ikan.”

29
 Penelitian 

telah menunjukkan bahwa ikan yang terpancing dan dilempar kembali itu terluka berat 
dan banyak yang mati karena pengalaman itu. Kepedihan karena terpancing di mulut 
sangatlah menyakitkan—Thomas Hopkins, guru besar ilmu kelautan di Universitas 
Alabama, telah membandingkannya dengan, “perawatan gigi tanpa obat bius, bor gigi 
hingga mencapai saraf,”30 Penderitaan ini bertambah ketika sedang ditarik dan 
“dimainkan” dalam tali, bagi ikan hal ini adalah perjuangan penuh derita yang tak 
terucapkan. Penangkapan oleh pemancing merusak lapisan lendir pelindung pada ikan itu; 
kemudian, setelah membuat lebih banyak luka ketika melepas kail, pemancing melempar 
ikan yang terluka itu untuk “bertempur” lagi di hari berikutnya. Diperkirakan kematian 
ikan setelah “penangkapan dan pelepasan” sangat tergantung pada berbagai faktor, 
termasuk spesies dan usia ikan, kedalaman ketika mereka ditangkap, seberapa parah 
mereka tercungkil, bagaimana mereka ditangani, dan seberapa lelah saat mereka berjuang 
untuk hidup dan matinya. Dalam sebuah penelitian pada salmon, dua puluh hingga tiga 
puluh persen meninggal dalam siksaan yang berat; dan dalam penelitian lain, persentase 
ikan yang segera mati akibat ditangkap dan dilepaskan kembali ke air adalah antara lima 
hingga sepuluh persen, dan yang lain adalah lima puluh persen dan bahkan hingga seratus 
persen.

31
  

Selain penderitaan ikan, ada juga kekejaman yang luar biasa terhadap makhluk hidup 
yang digunakan sebagai umpan dalam pemancingan, seperti yang dijelaskan oleh Joan 
Dunayer: 

 
Hewan-hewan yang digunakan sebagai umpan, mulai dari udang, cicak, cacing, dan katak 
sampai ke ikan kembung, salmon, jangkrik, dan kepiting.”Umpan ikan” dikaitkan ke 
pancing sehingga mereka tidak segera mati: melalui bibir, hidung, lubang mata 
mereka. . . . Jika besar, mereka mungkin akan ditusuk oleh dua atau tiga kail. Kadang, 
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untuk mengurangi penarikan, pemancing menjahit mulut ikan sebelum digunakannya 
sebagai umpan. Karena seekor ikan berjuang dan berdarah-darah, inilah yang menarik 
predator, pemancing sering memotong “umpan ikan”, memotong sirip mereka, atau 
mencongkel mereka dengan pisau lipat.32 

 
Lingkup penderitaan yang disebabkan oleh permintaan daging dari kehidupan laut 

sangatlah luas, hampir tak dapat dimengerti. Sedangkan catatan tidak termasuk jumlah 
burung dan mamalia yang dibunuh untuk makanan (di AS, jumlahnya sekarang lebih dari 
sepuluh miliar per tahun), untuk “makanan laut” hanya beberapa ton yang dilaporkan. 
Delapan juta ton makhluk air per tahun: berapa banyak individukah? Tiap ikan adalah 
vertebrata dengan sistem saraf pusat dan mempunyai saraf perasa sakit, seperti yang kita, 
mamalia, miliki. Para ahli biologi kelautan telah membuktikan bahwa ikan benar-benar 
merasakan dan takut sakit dan mereka belajar menghindari rangsangan yang sakit, 
bahkan pada tingkatan memilih makanan penghilang rasa sakit. Para peneliti juga 
membuktikan bahwa sangat jelas, bahwa ikan dapat takut dan belajar mengatasi sakit itu. 
Selain itu, para ilmuwan telah menemukan bahwa ikan dan juga invertebrata di dalam 
laut “menghasilkan larutan opiatelike biokimia pelembab (enkephalins dan endorphin) 
sebagai reaksi pada luka yang tak diragukan lagi akan menyakitkan bagi manusia, seperti 
bukti lanjutan atas kemampuan ikan untuk merasakan sakit.”

33
 Seperti kita, mereka tidak 

akan bertahan hidup jika mereka tidak merasakan sakit. Sensor sakit mereka terutama 
berpusat di sekitar mulut mereka, tempat mereka sering dikait dan ditarik secara kejam.  

Selain merasakan sakit, para ilmuwan juga menemukan bahwa ikan ternyata jauh 
lebih cerdas daripada yang pernah diduga. Misalnya, para ahli dari Inggris mengatakan 
bahwa ikan, sebagai kelompok vertebrata utama yang paling purba, mempunyai “waktu 
banyak” untuk mengembangkan pola perilaku yang kompleks dan beraneka ragam untuk 
bersaing dengan banyak vertebrata yang lain. Mereka melaporkan bahwa ada begitu 
banyak perubahan dalam pengertian ilmu psikologi dan kemampuan mental dalam 
beberapa tahun terakhir, dan menambahkan, “Meskipun ini mungkin terlihat luar biasa 
dengan mengukur kecerdasan hewan berdasarkan volume otak, dalam jangkauan teori 
kognitif, ikan bahkan dapat dibandingkan dengan primata-bukan manusia.”34 Penelitian 
baru-baru ini menunjukkan bahwa ikan “penuh dengan kecerdasan sosial,” yang 
mengenal “kawanan kelompok” individual dan martabat sosial, dan para ilmuwan telah 
mengamati mereka dengan menggunakan peralatan, jala yang kompleks, bekerja sama, 
dan memperlihatkan tradisi budaya yang stabil dan memori yang panjang.

35
 

Sylvia Earle, mantan kepala ilmuwan dari Administrasi Kelautan dan Atmosfer 
Nasional, menulis, “[Ikan] adalah teman senegara kita yang bersisik dan bersirip….Saya 
tak akan pernah makan siapa pun yang saya kenal secara pribadi. Saya tak akan sengaja 
makan seekor ikan krapu lagi seperti saya juga tak makan anjing. Mereka secara alami 
sangat baik, sangat ingin tahu. Anda tahu, ikan itu sensitif, mereka memiliki kepribadian, 
mereka sakit bila mereka dilukai.”

36
 Ikan adalah makhluk yang sensitif dan cerdas, dan 

daging mereka, dipenuhi dengan rasa sakit, ketakutan, dan racun, yang jelas tidak sehat 
untuk kita makan; walau kita terus melakukannya. Mengejar, mengurung, menjagal, dan 
memakan mereka sebagai obyek untuk dikonsumsi jelas telah mematikan diri kita secara 
spiritual dan emosional. Paul Watson telah mencatat,  

 
Makanan laut jelas tak dapat diterima secara sosial. Kita mengutuk orang Afrika yang 
memburu monyet dan mamalia serta spesies burung di hutan, sedangkan dunia yang maju 
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tidak berpikir tentang penangkapan besar-besaran atas satwa liar seperti ikan pedang, 
tuna, ikan pecak halibut, hiu, dan salmon untuk makanan kita. Kenyataannya adalah 
penjagalan hewan laut di dunia jelas pembantaian satwa terbesar di atas planet ini.37 

 
Koki di restoran tahu bahwa ikan yang berjuang keras untuk mempertahankan 

hidupnya saat melawan jala dan pancing akan mengeluarkan asam laktik sehingga 
menimbulkan rasa pahit pada dagingnya. Pada saat mengonsumsi ikan, kita juga menelan 
asam laktik, adrenalin, hormon yang dikeluarkan oleh ikan yang kesakitan dan ketakutan. 
Jelas sekali tidaklah bijaksana mengonsumsi ikan yang katanya sangat bergizi, padahal 
sebenarnya kita menyerap lebih banyak racun yang berpengaruh buruk bagi tubuh kita 
daripada manfaatnya. Kita bisa mendapatkan semua protein kualitas tinggi dari sumber 
nabati tanpa harus menyebabkan penderitaan dan trauma dari makhluk hidup lainnya. 

 Akhirnya, dengan mengambil ikan dari perairan, kita menghancurkan sistem 
pemurnian air di Bumi. Kita mengetahui bahwa ikan membersihkan air dari racun dan 
memurnikannya: mereka seperti ginjalnya Bumi, menyerap semua kontaminasi ke dalam 
daging mereka. Inilah fungsi alami dari ikan, dan merupakan alasan yang kuat mengapa 
dengan berkurangnya jumlah ikan, kita merusak keseimbangan Bumi dan kesehatan kita 
sendiri apabila terus mengonsumsinya. Umumnya kita sering melihat segerombolan ikan 
berkumpul di pipa pembuangan kotoran tinja yang mengalir ke laut di negara-negara 
yang masih mengizinkannya. Ikan tersebut memakan tinja manusia yang keluar dari pipa 
ini. Ikan ini memakan sampah dan kotoran, seharusnya tidak pantas menjadi makanan 
manusia, sangat tidak higienis jika dilihat dari sudut pandang manapun. Kita dengan 
kejam memasuki dunia mereka, mengurung, memanipulasi, dan membunuh mereka, juga 
membahayakan burung-burung laut dan mamalia laut, kita telah melakukan kejahatan 
yang melawan alam dalam skala yang sangat besar. Ini menunjukkan sikap tidak hormat 
kita terhadap kehidupan dan sikap tidak berwelas asih kita terhadap sumber dari seluruh 
kehidupan, yang telah memberkahi kita dengan tubuh yang sesungguhnya tidak 
membutuhkan kematian dan penderitan dari ikan, ikan lumba-lumba, kura-kura, lobster, 
udang atau kepiting untuk bertahan hidup. 

 



 82 

 
 
 
 
 
 
 

BAB TUJUH 

 

DOMINASI TERHADAP KAUM FEMININ 
 
 

 
 
 
 

Dapatkah seseorang menghargai sesama makhluk sebagai barang milik, investasi, 
sepotong daging, atau ‘apapun,’ tanpa bertindak kejam terhadap makhluk ciptaan 

itu?” 
—Karen Davis1 

 
“Susu sebenarnya diperuntukkan bagi keturunan hewan tersebut, bukan untuk 

diambil paksa oleh manusia. Anaknya mempunyai hak untuk menikmati susu dan 
kasih sayang dari induknya, akan tetapi manusia yang keras hati telah dipengaruhi 

oleh materi dan pandangan yang dangkal yang telah mengubah fungsi yang 
sebenarnya, sehingga anaknya tidak mendapatkan cinta ibunya dan bergembira 

dalam keindahan hidup ini.” 
—Rabbi Abraham Kook, Ketua Rabbi dari Israel, 1865–1935 

 
“Perbuatan yang salah terhadap sesama akan mengakibatkan sanksi yang berat.”2 

—Mary Baker Eddy 
 

 

Mimpi Buruk Perusahaan Susu 

Ada dua kategori produk hewani yang paling banyak kita konsumsi selama ini, walaupun 
sebenarnya itu bukanlah makanan untuk manusia: produk susu dan telur. Setelah melihat 
proses produksi susu dan telur, banyak orang berpendapat bahwa proses ini lebih kejam 
dan beracun dibandingkan dengan proses peternakan yang hanya diambil dagingnya saja. 
Sapi dan ayam sering disiksa dalam waktu yang lama dan akhirnya dibunuh pada saat 
produktivitas mereka menurun.  

Produk susu menimbulkan permasalahan yang sangat besar dan rumit. Sistem 
perbudakan sapi perah menimbulkan kerugian bagi manusia dalam beberapa hal, jadi 
dampak kerusakan dari kegiatan ini telah meluas hingga ke dampak fisik karena 
mengonsumsi susu. Meskipun banyak orang telah berhenti minum susu demi alasan 
kesehatan, penting sekali untuk melihat latar belakang dari tragedi yang terus terjadi ini, 
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kebenaran ini telah ada sepanjang masa: kita tidak bisa memetik kebebasan dan kesehatan 
setelah menaburkan benih perbudakan dan kekejaman. 

Pada dasarnya, susu sapi diperuntukkan untuk anak sapi, bukan untuk manusia. 
Kitalah satu-satunya spesies yang meminum susu spesies lain, dan kita juga satu-satunya 
spesies yang tetap meminum susu sampai dewasa. Sepertinya kita takut untuk menjadi 
dewasa dan meninggalkan rumah. Mungkin kita sangat merindukan saat-saat balita, 
sewaktu ibu kita menyusui dengan penuh kedamaian, dan apabila ibu kita tidak punya 
lagi, maka kita akan meminum susu dari ibu apapun, seperti dari induk sapi yang harus 
kita bunuh bayinya. Tindakan manusia membunuh dan memakan hewan adalah tindakan 
yang bertentangan dengan alam, begitu juga dengan meminum susu. Mereka 
merahasiakan kekejaman di balik peternakan sapi perah, juga menutupi harga yang 
sebenarnya dari hamburger murah dan biaya untuk menyediakan protein hewani yang ada 
di mana-mana yaitu keju, krem, susu, dan mentega. 

Di alam liar, kita tidak akan bisa mendekati sapi yang sedang menyusui untuk 
mendapatkan susunya, seperti di negara Asia di mana sapi-sapi hidup secara alami di 
padang rumput atau di hutan. Sapi jantan akan melindunginya dan mengusir kita. Jika 
kita berhasil menyingkirkan sapi jantannya, induknya juga tidak semudah itu 
membiarkan kita mengisap susunya. Kita harus bersaing dengan anak sapi, pemilik sah 
dari susu itu, menyingkirkan anaknya dahulu dan memegang induknya dengan benar, 
baru dapat memerah susunya. Ini suatu rangkaian pekerjaan yang sangat sulit untuk 
dilaksanakan. 

Hanya karena tradisi mendominasi yang kejam ini sehingga manusia dapat meminum 
susu sapi, perbuatan yang licik dan tidak sehat itulah intinya. Produk-produk susu di 
pusat perbelanjaan kita adalah hasil manipulasi dan kekejaman manusia atas sapi selama 
berabad-abad—simbol kebrutalan dari sistem mesin pemerahan susu, baik dalam skala 
besar maupun kecil. 

  
Memaksa Sapi untuk Memproduksi Susu 

Sapi sekarang ini dipaksa untuk memproduksi susu melebihi jumlah yang dapat mereka 
lakukan secara alami. Hasil seperti itu hanya dapat dicapai dengan dua manipulasi—
meracik makanan dan hormon.

3
 Di alam liar, sapi seperti makhluk mamalia lainnya akan 

memproduksi susu setelah melahirkan anak, lalu mereka akan menyusui selama tujuh 
bulan. Awalnya susu keluar kurang lebih sepuluh pon setiap hari, mencapai puncaknya 
hingga dua puluh lima pon setiap hari, kemudian semakin berkurang menjadi sepuluh 
pon dan berhenti ketika anak sapi mulai mengonsumsi makanan padat. Sedangkan pada 
peternakan sapi perah saat ini, anak sapi segera dipisahkan dengan induknya sehingga 
menyebabkan kesedihan mendalam bagi keduanya. Induk sapi dipaksa untuk 
memproduksi susu 90 sampai 110 pon susu setiap harinya selama tujuh atau delapan 
bulan. Sapi perah hamil pada usia yang relatif belia apabila dibandingkan dengan di alam 
bebas, dan terus dibuat hamil bahkan di saat mereka masih mempunyai susu dari 
kehamilan sebelumnya. Karena terus didesak untuk menghasilkan susu yang banyak 
secara tak normal, kesehatan sapi-sapi tersebut cepat sekali menurun. Masa kehidupan 
sapi sebenarnya bisa mencapai usia dua puluh lima tahun, tetapi di peternakan, setelah 
empat tahun diperah habis-habisan sampai tidak bisa lagi memproduksi susu, sapi 
tersebut akan dibunuh secara brutal untuk dijadikan daging hamburger, dikuliti dan 
menjadi makanan hewan.  
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Eksploitasi yang terus menerus terhadap induk sapi perah membuat susunya sangat 
tidak sehat untuk manusia. Lagipula seperti yang telah dijelaskan, manusia memasukkan 
racun ke dalam susu sapi yaitu zat pertumbuhan IGF-1, kasein, estrogen, hormon 
soporifik, laktosa, pus, bakteri, parasit, dan zat tambahan kasomorfin. Inilah racun yang 
memeras sapi dengan paksa: penggunaan hormon pertumbuhan, hormon pemacu susu, 
antibiotik, obat penenang, dan makanan yang penuh pestisida.  

Yang disebut susu sapi organik mungkin mengandung lebih sedikit kandungan racun, 
tetapi tetap tidak sesuai untuk kita, mengingat susu sapi sebenarnya diperuntukkan hanya 
untuk anak sapi, bukan untuk manusia. Bagaimana induk sapi tersebut mampu 
menghasilkan susu yang demikian banyak? Mereka dipaksa mengonsumsi makanan 
kolesterol dan disuntik dengan berbagai hormon, yaitu: estrogen, progesteron, prolaktin, 
dan testosteron. 

 
Para konsumen susu tidak dilindungi oleh paparan hormon, karena peraturan 

mengenai hal tersebut tidak ketat. Seperti ketika Mason dan Singer membeberkan 
keadaan di Pabrik Ternak, pihak Administrasi Pangan dan Obat-obatan bersama dengan 
Departemen Pertanian datang untuk membela dan melindungi pihak peternakan, 
bukannya membela konsumen, lingkungan maupun hewan.

4
 Satu lagi contoh ketika 

Kanada dan seluruh pemerintah Eropa melarang penggunaan rBGH, hormon gabungan 
untuk melipatgandakan susu dan pertumbuhan sapi, milik Monsanto. Pihak FDA dengan 
patuh menyetujuinya pada tahun 1985. Sejak saat itu hormon tersebut tetap digunakan 
pada sapi perah, walaupun telah terbukti secara ilmiah bahwa hormon tersebut memicu 
risiko kanker pada konsumen maupun sapinya.5 

Peternakan sapi juga sudah lama menemukan bahwa jika sapi diberikan makanan 
yang penuh kolesterol, mereka akan memproduksi susu lebih banyak. Tentu saja sapi di 
alam liar adalah hewan herbivora dan tidak akan memakan daging makhluk hidup, susu, 
atau telur yang menjadi satu-satunya sumber kolesterol, kolesterol tidak ada pada 
tumbuh-tumbuhan. Tetapi peternakan susu sapi, seperti peternakan hewan lainnya harus 
menekan biaya industri mereka dengan “memperkaya” makanan dari daging sampah, 
produk dari ikan, burung, mamalia lainnya, termasuk daging sapi lain, bahkan daging 
anak mereka sendiri. Semua ini tidak diungkapkan, namun ini merupakan prosedur 
standar dari proses pemerahan susu sapi sepanjang tahun. 

Menurut Tom Rodgers, seorang mantan peternak sapi perah, bahkan peternak susu 
kecil-kecilan pun “memperkaya” makanan tersebut untuk memacu pengeluaran susu 
supaya mereka dapat bersaing secara ekonomi.

6
 Setiap ekor sapi dipaksa untuk 

melahirkan dengan tujuan untuk diambil susunya. Anaknya yang berlebihan harus 
dibunuh dalam usia satu sampai dua tahun, atau dijual sebagai daging sapi muda. Pada 
akhirnya bagian tubuh mereka akan berakhir di mesin penggiling, dicampur dengan 
jeroan dan bagian-bagian tubuh yang tidak berguna dari ikan, babi, unggas, bangkai 
hewan jalanan, hewan uji coba laboratorium, anjing jalanan yang disuntik mati, kucing, 
kuda, dan hewan lainnya, kemudian dimasak sebagai bahan dasar lalu ditambah jagung, 
gandum, kacang kedelai serta biji-bijian lainnya untuk dijadikan sebagai pakan bagi sapi-
sapi. Sapi-sapi secara rutin dipaksa memakan sapi lainnya yang kemungkinan besar itu 
adalah daging dan organ anaknya sendiri di dalam makanan itu. 

Alasan satu-satunya praktik ini berhenti sekarang karena adanya penyakit sapi gila 
sebagai akibat langsung dari praktik peternakan yang gila ini. Walaupun FDA melarang 
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pemberian makanan daging kepada hewan sejenis seperti: sapi makan sapi, mereka tetap 
memakan babi, ayam, kalkun, ikan, anjing, dan hewan lainnya. Mengingat reputasi FDA 
yang kurang bertindak dan memeriksa dengan tegas, sepertinya masih ada beberapa yang 
terus dipaksa menjadi kanibal. 

Ini adalah tindakan terselubung yang kejam, memalukan serta aneh di balik 
penampilan susu. Semata-mata hanya dianggap bisnis saja, tidak ada yang 
mempertanyakannya, karena jumlah hewan telah dikurangi oleh industri susu untuk 
mencapai hasil produksi terbanyak dengan harga terjangkau. (Dan dari pihak USDA 
menjamin akan menampung susu yang kelebihan produksinya.

7
) Keseluruhan industri 

ini—baik pemasok—maupun penyalur keduanya mencerminkan kemerosotan 
keberadaban intelektual yang telah hilang untuk berinteraksi satu sama lain. 

 

Racun Dalam Susu 

Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahan kimia, pestisida, fungisida, pupuk, dan logam 
berat terkumpul di sel tubuh sapi, terutama di jaringan lemak dan organ dalam. Sapi 
perah bukan hanya menerima racun yang disemprot pada biji-bijian dan jerami yang 
mereka makan, tetapi juga racun yang terkandung di dalam makanan gilingan yang 
berasal dari daging hewan lain. Mereka dipaksa untuk memakan makanan itu. Semua 
racun itu terkumpul di susu mereka, karena susu mempunyai kandungan lemak yang 
tinggi dan racun selalu melekat pada lemak. Produk susu, terutama mentega, keju, krim, 
dan es krim jelas merupakan makanan yang tidak sehat dan berbahaya untuk dikonsumsi, 
terutama untuk anak-anak dan wanita hamil atau wanita menyusui. 

Selain itu, secara alami susu sangat rentan terhadap racun. Alam tidak pernah 
menyetujui kita meminum susu dari keturunan spesies lain, terutama sapi. Susu sapi 
hanya sesuai bagi kebutuhan anak sapi di mana berat badan mereka berlipat ganda pada 
usia empat puluh tujuh hari, mereka bisa mencapai tiga ratus pon dalam empat belas 
minggu, juga bisa menyuplai empat ekor anak sapi yang sehat. Susu sapi mengandung 
tiga kali lebih banyak protein daripada susu manusia, dan mengandung lima puluh persen 
lebih banyak lemak. Susu anjing memiliki kandungan yang hampir sama dengan milik 
manusia. Susu sapi terlalu buruk, terutama bagi anak kecil yang sedang mengembangkan 
otak, sistem saraf, dan jaringan lainnya. 

Anak manusia bukanlah anak sapi! Otak dan sistem saraf bayi akan berkembang baik 
dengan gizi dari susu manusia. Protein utama di dalam susu manusia adalah laktalbumin 
yang memiliki berat molekul 14 K. Angka tersebut sempurna dalam membangun saraf 
manusia yang sensitif. Bahan dasar protein dari susu sapi adalah kasein yang mempunyai 
berat molekul 233 K8. Teksturnya awet dan lengket, ia digunakan sebagai pelekat di cat, 
juga sebagai lem tripleks, dan menjadi pelekat label di botol.

9
 Sempurna sekali bagi 

pembentukan jaringan tubuh anak sapi tetapi menyebabkan kerugian yang tak terkirakan 
bagi tubuh manusia. Kasein adalah protein yang besar dan berat, sulit bagi anak manusia 
(maupun orang dewasa) untuk mengurainya, sehingga menimbulkan banyak sisa asam 
sewaktu memprosesnya, dan banyak masalah serius terjadi dalam kasus anak kecil. 

Kita bukan hanya peduli pada gejala penyakit sehubungan dengan produk susu, 
termasuk mual, sakit telinga, sakit tenggorokkan, pilek, demam, kurang darah, kencing 
manis, amandel, radang usus buntu, berbagai alergi, infeksi kelenjar membran, diare, 
kembung, dan kejang.10 Kami juga peduli akan kerusakan yang terjadi di awal 
perkembangan jaringan tubuh anak kecil yang dipaksa diberi makanan dan minuman dari 
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produk susu. Dapatkah jaringan manusia yang sensitif membangun sistem tubuh dan otak 
secara sempurna dengan lem kasein dan mencerna begitu banyak lemak yang 
diperuntukkan bagi anak sapi? Ini seperti kita sedang mencoba membuat lukisan yang 
halus dan sempurna dengan memakai kuas cat rumah! Tentu saja ini akan mempengaruhi 
perkembangan psikologi dari anak-anak kita—dengan hormon sapi, racun, dan 
kesengsaraan di balik susu yang akan mempengaruhi kepekaan anak-anak. Betapa 
tragisnya kita merusak dan mencemari kepekaan yang menakjubkan dari tubuh manusia 
di usia yang masih kecil, menurunkan kemampuannya dalam menyalurkan energi 
spiritual, kebijaksanaan, dan cinta kasih, serta mungkin memadamkan kemampuannya 
untuk merasakan kelembutan dari saling keterhubungan satu sama lain yang diciptakan 
untuk mengaktifkan panca indra, menjelajah, dan berbahagia. Apabila kita terus 
mengonsumsi produk susu sampai dewasa, ini akan menimbulkan tragedi. 

Pada tingkat yang lebih dalam, memaksa anak kecil mengonsumsi produk susu akan 
menjadikan pikiran mereka mudah dipengaruhi dan tubuhnya berada dalam getaran yang 
mengerikan akibat kesedihan, penderitaan, kepanikan, dan ketakutan yang dialami oleh 
induk sapi baik di peternakan biasa maupun organik. Keseluruhan bisnis susu merupakan 
suatu pencurian: Dengan paksa merampas anak sapi dari ibunya dan mencuri susu 
induknya dari anak sapi. Kita menjadi sangat tidak sensitif atas kekejaman itu karena 
semua ini benar-benar kejam. Mungkin dalam konteks yang lebih luas, itulah yang 
membentuk budaya kita yang suka menindas, membatasi, dan mengeksploitasi kaum 
wanita dan perbedaan hak wanita. 

Induk dari semua mamalia merasa sangat tertekan jika anaknya yang baru lahir dalam 
bahaya dan akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk melindungi anaknya. Ibu 
manusia sangat mengetahui perasaan ini, dan betapa hancurnya dia apabila anaknya 
dipisahkan darinya. Cinta kasih ibu akan mengorbankan nyawanya sendiri untuk anaknya. 
Kita dapat melihat bagaimana induk anjing, beruang, gajah, monyet, rusa, singa, ikan 
paus merawat anaknya. Semua induk makhluk mamalia berkarakter keibuan. Tapi bagi 
para ilmuwan, pembisnis peternakan, atau ahli agama yang menolak dan mengabaikan 
masalah ini, hanya menunjukkan betapa merosotnya intelektual dan kepekaan mereka 
akibat kurang beradab dan hilangnya kemampuan untuk berinteraksi satu sama lain. 

Di antara seluruh mamalia, sapi mungkin merupakan induk yang paling besar rasa 
keibuannya: lihatlah dari kelembutan dan sorotan matanya yang sabar, caranya mencintai 
anaknya, menjilat dan memberikan susu serta memperhatikan bayinya, juga bagaimana ia 
menjerit dengan keras ketika anaknya dibawa pergi darinya. Dia tidak bisa melawan 
tangan-tangan yang mencuri bayinya, atau berbicara dengan bahasa kita untuk memberi 
tahu betapa sakit perasaannya. Akan tetapi semua kejadian itu dapat dilihat dan didengar 
dengan jelas. Kita mengabaikan penderitaannya dan penderitaan anaknya—ratusan, 
ribuan, bahkan jutaan kali—kita mengabaikan sifat kemanusiaan kita. Ada pelanggaran 
yang mengerikan yang telah terjadi, pencurian susu dari anak sapi selama ribuan tahun, 
dan membangun peradaban yang mencuri susu, membunuh induk sapi dan anaknya. Kita 
kemudian mengadili semua perbuatan sadis ini berdasarkan mitos bahwa: Tuhan 
menjanjikan kita tanah dengan susu dan madu. Kekerasan pencurian susu dari induk yang 
diperbudak ini memunculkan benih peperangan, sebuah eksploitasi yang hampir tidak 
diungkapkan. Sekarang ini, kebudayaan kita mengambil susu secara terang-terangan, dan 
dipromosikan secara gencar ke seluruh dunia. Bagaimana kita dapat mengharapkan 
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kedamaian ketika kita mempraktikkan kekerasan yang begitu memalukan dalam skala 
besar? 

 

Empat Jalur Menuju Neraka 

Anak-anak sapi dipisahkan dari induknya dengan perlakuan brutal dan induk sapi telah 
menyadarinya. Hewan sangatlah sensitif, sudah banyak peradaban telah mengetahuinya 
dan para ilmuwan juga telah membuktikannya. Induk sapi sadar bahwa tangan-tangan 
yang mengurungnya, memerkosanya, dan memaksanya memproduksi susu tidak akan 
bertindak baik terhadap anaknya. Anak sapi yang dilahirkan akan menjalankan satu di 
antara empat jalur kiamat. 

Jika dia betina mungkin dia akan dibesarkan seperti ibunya, menjadi budak untuk 
produksi susu. Dia akan dipisahkan dari induknya secepat mungkin supaya tidak menyia-
yiakan susu ibunya yang laku di pasaran. Dia akan dicap. Biasanya memakai alat besi 
elektrik yang panas membara. Ini dijelaskan di buku teks mengenai managemen industri 
susu sapi: 

 
. . . baringkan anak sapi menyamping dan letakkan lututmu di atas lehernya. . . . Alat cap 
harus ditempelkan sekitar lima sampai dengan dua puluh detik. Waktu mungkin bisa 
lebih lama karena adanya pembakaran bulu rambut dan perlawanan dari anak sapi . . . 
pengecapan selesai apabila Anda mendengar suara decitan sewaktu alat diputar. Itu 
adalah suara ujung alat mengenai tulang tengkorak.11 

 
Menurut industri susu, sebagian besar anak sapi mempunyai “terlalu banyak” puting 

susu di dada mereka, dan puting yang “tidak kelihatan” tersebut akan mengganggu mesin 
pemerah susu. Puting itu akan dibuang tanpa obat bius, dijelaskan lagi di buku teks 
managemen industri susu: “Peganglah puting susu di antara jari jempol dan jari telunjuk 
Anda. Walaupun itu anak sapi tetapi saraf puting mereka telah berkembang sempurna. 
Anak sapi harus dipegang dengan benar sebelum proses ini Anda lanjutkan. Tarik puting 
susu keluar dan potonglah agak dalam dengan gunting.”

12
 Pengecapan, pemotongan ekor, 

dan pembuangan puting susu bukan saja menyebabkan penderitaan tetapi juga 
menimbulkan risiko infeksi dan menyebarkan penyakit. Tindakan itu dituding 
bertanggung jawab atas masalah virus leukemia pada sapi, yang menjangkit delapan 
puluh persen sapi perah di AS13 dan menurut penelitian Universitas Kalifornia, mungkin 
memicu ancaman kanker terhadap konsumen.14 

Biasanya di alam bebas sapi betina muda tidak siap melahirkan anak pertama 
setidaknya tiga sampai lima tahun pertama. Akan terlalu lama untuk membiayainya tanpa 
mendapatkan susu darinya. Biaya makanan sapi mahal, jadi pemiliknya ingin 
mempercepat masa produksi, artinya harus menghamilinya secepat mungkin pada tahun 
pertama di mana ia masih merupakan anak-anak di usia manusia. Ini dapat terjadi dengan 
manipulasi hormon, dengan menyuntik estrogen dalam jumlah yang besar dan hormon 
lainnya seperti prostaglandin, yaitu hormon yang membuat suhu sapi menjadi panas 
ketika pekerja ingin menginseminasi mereka. Pada umumnya sapi tersebut akan dikurung 
di kandang pemerahan sepanjang tahun. Sering sekali dengan temperatur panas yang 
ekstrem dan tidak melakukan apapun kecuali makan dan berdiri di satu tempat, menjadi 
mesin penghasil susu. Dia akan diinseminasi dengan senjata sperma yang didorong kuat 
menerobos vaginanya dan ditembak. Sperma itu datang dari sapi penjantan khusus yang 
diperah—untuk spermanya—dan akan disembelih pada saat produktivitasnya menurun. 
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Segera setelah dia melahirkan, bayi sapi itu akan segera diambil darinya, dan dia akan 
diperah susunya dua atau tiga kali sehari oleh mesin pemerah susu. Bukan lagi sesuatu 
yang dilakukan olehnya, tapi menyusui merupakan hal yang dilakukan terhadap dirinya. 
Mesin-mesin itu sering kali menyebabkan goresan dan luka dan dapat menimbulkan 
radang kelenjar payudara, infeksi pada ambing, yang merupakan wabah dalam 
peternakan-peternakan sapi perah modern. Terkadang mesin pemerah susu juga 
menimbulkan kejutan-kejutan listrik yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan 
ketakutan yang amat sangat. Sapi kemungkinan juga “dikucuri”, suatu prosedur rutin 
yang dilakukan terhadap beberapa ekor sapi setelah melahirkan untuk mengurangi 
penyakit-penyakit metabolisme di masa-masa awal menyusui. Bergalon-galon cairan 
padat nutrisi dipaksakan masuk melalui tabung sepanjang dua meter yang didorong 
masuk ke tenggorokannya. Dia mungkin basah kuyup jika cairan dipompakan terlalu 
cepat atau jika tabungnya tersangkut di batang tenggorokannya. Suatu prosedur serupa 
yang disebut pembilasan kemungkinan dipaksakan terhadap bayinya yang baru lahir, 
untuk mengasup kolostrum.  

Segera setelah sapi mulai diambil susunya, dia diinseminasi lagi di “rak perkosaan” 
oleh senapan sperma. Dia kemudian hamil dan menyusui pada saat bersamaan, dan hanya 
akan dilepas dari mesin pemerah susu selama dua bulan terakhir masa kehamilannya. 
Segera setelah dia melahirkan, si bayi diambil kembali, dan dia kembali ke mesin 
pemerah susu dan diperkosa serta diinseminasi lagi. 

Semua ini mengakibatkan penderitaan tak terkira bagi induk sapi, dan kesehatan 
mereka turun drastis. Asupan hormon laktogenik dan tinggi kolesterol dan jadwal 
pemerahan susu yang tidak alami mengakibatkan ambing sapi terluka dan sangat berat 
sehingga terkadang mereka terseret di tanah dan di atas kotoran mereka sendiri, 
menambah rasa sakit pada radang kelenjar payudara dan berujung pada penggunaan 
antibiotik yang berlebihan. Ambing mereka tertarik secara permanen jauh lebih 
memanjang dibandingkan yang seharusnya secara alamiah. Perbelangan kaki mereka 
bengkak dan sakit akibat berdiri terus-menerus di lantai keras. Setelah tiga sampai lima 
tahun, induk-induk sapi ini, budak-budak penghasil susu, terkuras dan dibawa pergi 
dalam truk-truk dengan muatan berlebihan untuk menghadapi penistaan terakhir, 
kebrutalan rumah jagal. Sebagian besar ternak yang terkapar” yang sampai di rumah jagal 
adalah sapi-sapi penghasil susu. Hewan-hewan ini terlalu lemah, berpenyakit atau terluka 
saat keluar dari truk. Tulang-tulang mereka mudah patah karena osteoporosis yang 
diakibatkan makanan tinggi protein dan produksi susu dalam jumlah besar yang 
dipaksakan. Perjalanan mungkin berlangsung selama beberapa hari tanpa makanan 
ataupun air melalui cuaca beku atau panas terik. Terkadang sapi-sapi menempel karena 
beku pada bagian dalam truk. Jika mereka tak sadar, hewan-hewan “terkapar” ini 
dikejutkan dengan cambuk yang luar biasa menyakitkan. Jika mereka masih juga tidak 
bisa bergerak, mereka ditarik dengan rantai, yang dalam proses ini terkadang sampai 
merobek kulit, merobek otot dan ikatan sendi, dan mematahkan tulang. Mereka tidak 
dimatikan secara manusiawi karena mereka hanya dipandang sebagai seonggok daging, 
dan bongkahan daging yang sudah mati tidak sepatutnya disembelih (hal ini sebenarnya 
terjadi, menurut kesaksian tertulis para pekerja di rumah jagal Gail Eisnitz). Mereka 
diseret ke lantai pembantaian, di mana tubuh mereka akan dirobek-robek untuk dijadikan 
daging burger, makanan hewan, makanan hewan peliharaan, kulit, gelatin, lem, dan 
produk-produk lainnya. 
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Skenario yang sama berlaku pada peternakan-peternakan sapi perah yang 
menghasilkan apa yang mereka sebut produk susu organik, kecuali bahwa makanannya 
adalah organik, ada pembatasan atas jumlah hormon dan racun-racun lainnya, dan 
mungkin ada tempat yang sedikit lebih luas di kandang penjara. Sapi-sapi tetap dibantai 
setelah beberapa tahun, dan mekanisme penetapan harga yang sama mengendalikan 
industri: untuk mendapatkan susu terbanyak dengan harga termurah. Sapi-sapi itu sendiri 
berharga sangat murah, karena memaksimalkan kehamilan mendorong produksi susu dan 
selalu ada anak-anak sapi lebih yang tersedia daripada yang dapat digunakan. 

Hal ini membawa kita ke jalur kemungkinan kedua bagi anak-anak sapi yang 
dilahirkan di peternakan sapi perah: mereka mungkin langsung dibunuh setelah lahir jika 
permintaan industri daging anak sapi dan industri daging sapi sedang rendah. Renet yang 
ada di perut muda mereka bernilai untuk pembuatan keju. Kemudian tubuh mereka 
dicincang halus untuk makanan hewan, dan kulit mereka dijadikan kulit yang lebih mahal. 
Terkadang sapi hamil dikirim ke rumah jagal. Dalam hal ini, janin anak sapi yang keluar 
dari tubuh mereka ketika mereka disembelih harus dibunuh secara terpisah oleh para 
pekerja rumah jagal. Bayi-bayi yang tak terlahir ini dikuliti untuk diambil kulit lembut 
mereka dari tubuh kecil dan basah mereka, yang dijual dengan harga tinggi. 

Jalur kemungkinan ketiga bagi anak sapi perah yang baru dilahirkan adalah dilelang 
ke industri daging anak sapi. Baik anak sapi jantan maupun betina dipaksa masuk ke 
jalan gelap dan menyedihkan ini ketika mereka tidak dibutuhkan di peternakan sapi perah 
(ini juga termasuk peternakan sapi perah organik). Penyiksaan yang dialami makhluk-
makhluk malang ini selama masa hidup mereka yang singkat diketahui publik dan 
tercatat lengkap. Mereka dipaksa masuk ke peti kayu anak sapi dan dirantai lehernya 
segera setelah mereka tiba di industri daging anak sapi, hanya saat berumur beberapa hari 
atau beberapa minggu. Peti-peti kayu ini dibuat kecil, untuk membatasi sapi-sapi muda 
ini agar mereka tidak dapat bergerak, mengakibatkan otot-otot mereka tidak berkembang 
dan “daging” mereka lebih empuk. Mereka ditaruh di tempat gelap dan diberi makanan 
yang sengaja dibuat tanpa kandungan zat besi agar daging mereka menjadi pucat, yang 
menghasilkan harga lebih tinggi. Dengan panik, mereka akan mengisap atau menjilat besi 
apa pun, seperti paku-paku yang kebetulan terjangkau. Mereka menanggung 
pengurungan kejam ini, sering kali diselimuti oleh kotoran mereka sendiri. Kegembiraan 
alamiah dan sifat riang mereka dihancurkan oleh kesakitan dan keputusasaan akan situasi 
mereka. Makanan cair mereka dicampur dengan bahan kimia, obat-obatan, dan antibiotik, 
dan setelah tiga sampai empat bulan, mereka diangkut ke rumah jagal untuk dibunuh bagi 
pasar daging dan kulit anak sapi. 

Jalur keempat bagi anak-anak sapi yang dilahirkan di peternakan sapi perah, jika 
mereka jantan, adalah untuk dilelang di industri daging dan dipelihara untuk diambil 
dagingnya. Dalam hal ini mereka akan menghadapi kesakitan amat sangat akibat 
pengebirian tanpa pembiusan saat mereka masih muda. Hewan-hewan malang ini juga 
kemungkinan diberi cap—terkadang berkali-kali, mengakibatkan luka bakar tingkat tiga 
yang teramat sangat menyakitkan—dan dibuang tanduknya, yang juga luar biasa 
menyakitkan. Mereka menghabiskan satu sampai satu setengah tahun dikandangkan atau 
digembalakan, tumbuh sampai ukuran yang menjadikan mereka menguntungkan untuk 
disembelih, kemudian dikirim ke area penggemukan untuk digemukkan. 

Di area penggemukan, ratusan atau ribuan ternak yang sudah dikebiri dikumpulkan 
jadi satu selama beberapa bulan dengan sedikit atau tanpa atap sama sekali, di dalam 
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kandang yang berbau busuk, dan diberi makan apa pun yang pengelola area 
penggemukan rancang untuk membuat mereka bertambah berat secepat dan semurah 
mungkin (ketika mereka dijual, si pengelola dibayar berdasarkan pon). Makhluk yang tak 
beruntung ini, hanya menjadi objek di dalam kompleks pengolahan daging, diberi steroid 
buatan pemacu pertumbuhan seperti Ralgro, Synovex, atau Rumensin agar mereka 
tumbuh menjadi jauh lebih berat dan jauh lebih muda daripada yang bisa terjadi dalam 
pertumbuhan alami mereka.

15
 Walaupun alaminya sapi adalah pemakan rumput dan tidak 

akan makan biji-bijian di alam bebas, pengelola area penggemukan, seperti pengelola 
peternakan sapi perah, menemukan bahwa memberi mereka makan biji-bijian akan 
mempercepat pertumbuhan dan keuntungan. Karena biji-bijian (terutama jagung, kacang 
kedelai, gandum, dan oat) relatif mahal, biji-bijian itu ditambahkan dengan bahan 
tambahan yang lebih murah untuk menambah berat ternak. Bahan tambahan makanan 
ternak yang dikenal luas adalah serbuk gergaji, debu semen, kotoran ayam, dan produk 
sampingan minyak bumi. Semua racun dalam biji-bijian, dan juga bahan-bahan lainnya, 
terkumpul dalam lemak dan daging sapi jantan. Bahan tambahan makanan lainnya yang 
sama tak menyenangkannya untuk direnungkan: daging cincang dan bagian-bagian 
hewan yang diperoleh dari pabrik pengolah sisa buangan jaringan hewan. Produk-produk 
hewan ini sangatlah tinggi kandungan racunnya, begitu pun lemak, kolesterol, dan protein 
hewaninya, yang membantu menghasilkan lemak berpola marmer yang membuat harga 
daging ternak menjadi lebih tinggi. Sapi muda tidak diizinkan bergerak, karena itu akan 
membakar kalori dan mengeraskan daging mereka. Industri peternakan juga telah 
menemukan bahwa jika hewan-hewan diberi antibiotik secara rutin dalam makanan 
mereka, mereka akan tumbuh lebih cepat, dengan demikian, menurut Persatuan Para 
Ilmuwan Peduli, lebih dari tujuh puluh persen antibiotik yang diproduksi di Amerika 
Serikat diberikan kepada hewan-hewan ternak yang dikurung.16 Antibiotik juga diberikan 
untuk membantu melawan infeksi-infeksi dan penyakit-penyakit yang mewabah dalam 
area penggemukan yang super padat di mana sapi-sapi dikurung. Sementara itu sangat 
lucu untuk membayangkan jika sapi-sapi menyeberangi sungai untuk menangkap ikan, 
tapi kebenaran yang janggal adalah seluruh populasi ikan telah dibantai baik di Samudra 
Atlantik maupun Pasifik oleh industri penangkapan ikan dengan jala-jala skala besarnya 
hanya untuk menyuplai ikan ke industri pakan ternak. Ikan mengandung lemak dan 
kolesterol yang sangat cocok untuk menggemukkan sapi-sapi yang tak beruntung berada 
di area penggemukan. 

Setelah cukup gemuk, pengelola mengirim sapi-sapi jantan yang telah digemukkan ke 
rumah jagal agar daging mereka dapat dimakan oleh manusia dan herbivora lainnya, 
semuanya terkurung oleh operasi penggemukan-dan-pembunuhan yang mengerikan yang 
memenuhi dan mencemari seluruh planet ini. Lautan, ladang, padang rumput, hutan, jalan 
raya, kebun binatang, peternakan, sirkus, laboratorium, badan pengendali hewan, 
perusahaan pembiakan hewan peliharaan, dan sekolah-sekolah terkait dengan pabrik-
pabrik pengolah sisa buangan jaringan ternak dan rumah-rumah jagal di dalam jaringan 
kekerasan ini, serta hewan-hewan yang didominasi atau dibunuh di tempat-tempat 
tersebut berkontribusi atas proses penggemukan sapi-sapi jantan ini agar mereka dapat 
menjadi objek pembunuhan yang menguntungkan. Daging mereka adalah rumah bagi 
kesengsaraan yang mencemari yang mungkin dapat mengutuk kita dengan berbagai cara 
jika kita mendukung industri ini dengan berlangganan pada kios-kios daging yang 
bertebaran di mana-mana yang membentuk kebudayaan kita. 
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Seluruh empat kemungkinan jalur yang mungkin dialami oleh seekor bayi sapi yang 
baru lahir di peternakan sapi perah adalah jalur-jalur siksaan dan kematian dini. Karena 
keluarga sapi di alam liar umumnya hidup dengan mudah selama dua puluh sampai tiga 
puluh tahun, maka peternakan ini, dalam membunuhi anak-anak sapi, sapi-sapi jantan, 
dan sapi-sapi perah di usia beberapa bulan sampai beberapa tahun, sungguh merupakan 
pembunuhan terhadap bayi-bayi dan anak-anak. Dalam hal ini, serupa dengan 
peternakan-peternakan yang mengurung dan membunuh domba, babi, ayam, kalkun, dan 
ikan: semua dipaksa untuk tumbuh cepat secara tidak normal dan dibantai di usia muda. 
Sama halnya, dalam peperangan kita menyerang satu sama lain, anak-anak menderita dan 
meninggal paling banyak, dan lebih dari sebelumnya mereka bahkan dipaksa untuk 
melakukan pembunuhan itu. Budaya makanan hewani meningkatkan dominasi dan 
eksploitasi terhadap perempuan dan kewanitaan, yang penuh dengan sumber kehidupan 
dan energi pemeliharaan, dan terhadap bayi-bayi dan anak-anak, yang penuh dengan 
energi kesucian dan pertumbuhan. 

  

Kedok Berkumis 
Alat pemasaran yang tampak tak berdosa dan efektif, kumis susu dari industri peternakan 
sapi perah, sebenarnya merupakan sebuah kedok yang menyembunyikan praktik-praktik 
industri yang paling memuakkan dan paling tidak manusiawi yang dapat dibayangkan. 
Induk-induk yang jinak dan vegetarian ini serta anak-anak mereka yang malang dikuasai 
sejak lahir sampai mati, digemukkan secara tidak alami dengan daging hewan agar 
manusia dapat menggemukkan diri mereka sendiri dengan produk susu dan daging sapi. 
Orang hampir dapat berharap bahwa dengan pengorbanan mereka yang luar biasa, sapi-
sapi penghasil susu paling tidak dapat menyediakan sesuatu yang bermanfaat bagi 
manusia. Namun, keadilan yang lebih berat tak dapat dihindari: dengan membunuh 
mereka, kita membunuh diri sendiri; dengan memperbudak mereka, kita memperbudak 
diri sendiri; dengan membuat mereka sakit, kita membuat diri kita sakit.  

Induk sapi seperti halnya semua mamalia menyusui, memproduksi sejumlah besar 
estrogen dalam susu mereka. Tidaklah sehat bagi manusia untuk mengonsumsi estrogen 
tinggi ini di usia berapa pun. Salah satu dampak yang jelas terlihat adalah tubuh anak 
perempuan yang didorong untuk tumbuh matang secara seksual secara tidak alami di usia 
muda. Rata-rata usia menstruasi pertama, bukanlah lagi sekitar tujuh belas tahun seperti 
di awal abad pertengahan sembilan belas, tapi sekarang adalah sekitar 12,5 tahun.

17
 Hal 

ini jelas dinyatakan secara mengejutkan di Jepang setelah Perang Dunia II. Hanya dalam 
rentang waktu satu atau dua generasi setelah produk-produk susu diperkenalkan di sana, 
usia rata-rata menstruasi pertama bergeser dari 15,2 tahun ke 12,5 tahun.18 Menurut 
peneliti Kerrie Saunders, “Warga pedesaan Afrika dan China tetap mempertahankan 
tradisi pola makan mereka yang sebagian besar terdiri dari makanan nabati, dan keduanya 
memiliki rata-rata awal pubertas remaja putri di usia tujuh belas tahun.

19
 Menstruasi 

pertama yang lebih awal secara tidak alami dalam budaya kita mengakibatkan 
penderitaan yang tak terhingga, dengan kehamilan remaja yang sebenarnya tak perlu, 
dilema dan perdebatan aborsi, tekanan fisik, psikologis, dan sosial yang tidak alami yang 
sebenarnya merupakan akibat dari kematangan seksual remaja-remaja putri kita yang 
terlalu awal, sama seperti yang kita lakukan pada sapi-sapi muda yang diperbudak di 
peternakan sapi perah. 



 92 

Walaupun saat para wanita mengonsumsi produk-produk susu, menyebabkan 
pemerkosaan, eksploitasi, dan kematian hewan-hewan betina lain, pada saat yang sama 
mereka mungkin dianggap oleh kaum pria sebagai daging, hanya objek untuk dipakai. 
Ironisnya, sama seperti sapi-sapi yang dipaksa untuk memiliki kelenjar susu yang 
besarnya tidak alami dan bengkak untuk menghasilkan susu secara berlebihan untuk 
industri peternakan sapi perah, makanan yang dihasilkan itu mengakibatkan pembesaran 
kelenjar susu yang tidak alami pada para wanita yang mengonsumsinya—suatu ciri yang 
dihargai dalam budaya menggembala dan semakin menekankan status wanita hanya 
sebagai objek bagi mata kaum pria. Keterkaitan industri susu dan industri daging 
mengabadikan mentalitas menggembala patriarkat yang memandang baik hewan maupun 
wanita sebagai “daging”, untuk diperah susunya dan dimakan di satu pihak dan 
dimanfaatkan secara seksual di pihak lainnya. 

 
Terdapat bencana-bencana lain terkait dengan konsumsi produk-produk susu sapi 

oleh manusia. Charles Attwood, M.D., dan T. Colin Campbell, Ph.D., telah menuliskan, 
 
Penelitian-penelitian epidemiologi manusia telah benar-benar menghubungkan antara 
konsumsi protein hewani dengan berbagai penyakit kanker. Dari semua protein hewani, 
terdapat bukti eksperimen kuat bahwa kasein, protein dasar susu, khususnya mampu 
memicu perkembangan kanker . . . 

Masalah-masalah lain apa saja yang terkait dengan susu dan produk-produk 
turunannya? Sebagian besar para ahli pengobatan alergi menekankan bahwa lebih dari 
separuh pasien mereka terindikasi alergi terhadap satu atau lebih protein-protein susu 
yang jumlahnya lebih dari dua puluh empat jenis protein. Gejala-gejala alergi mereka 
meliputi eksema, asma, infeksi telinga tengah, infeksi sinus, rinitis, gastroenteritis, dan 
alergi usus—kondisi-kondisi yang menyebabkan 80 sampai 90 persen kunjungan ke 
ruang praktik dokter . . . 20 

 
Delapan puluh sampai sembilan puluh persen kunjungan ke praktik dokter —tidaklah 

mengherankan bahwa produk-produk susu sangat dipromosikan oleh jejaring perusahaan 
obat-media-perbankan dan pola makan nabati sangat tidak dianjurkan. 

Kandungan bakteri patogen yang sangat banyak yang diizinkan dalam susu 
pasteurisasi—lima juta bakteri patogen per cangkir, lebih dari dua ratus kali kandungan 
dalam biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, polong-polongan, dan kacang-kacangan 
jika tidak terkontaminasi dalam penanganannya21—merupakan tekanan yang terus-
menerus terhadap sistem kekebalan tubuh dan memungkinkan naiknya risiko akan 
keseluruhan spektrum penyakit dan juga kanker dari berbagai jenis, khususnya kanker 
payudara dan prostat.

22
 Susu sapi mengandung sangat banyak nanah, yang tak 

terhindarkan karena tingginya jumlah bakteri dalam ambing sapi perah yang terluka 
parah, dan pasteurisasi tidak membendung masuknya arus bakteri patogen. Sebagian 
contoh susu pasteurisasi yang dibeli dan diujikan oleh Laporan Keamanan Konsumen 
(Consumer Reports) mengandung mikroba sebanyak 30 sampai 700 juta per cangkir!23 
Bakteri-bakteri patogen ini, selain meningkatkan risiko radang lambung dan usus, radang 
tenggorokkan akibat bakteri streptokokus A, dan berbagai penyakit lainnya, juga 
diketahui meningkatkan kerusakan gigi, dan bayi-bayi yang tidur sambil mengisap botol 
berisi susu sapi diketahui berisiko giginya keropos sebagian atau bahkan seluruhnya!24 
Menurut para peneliti yang dikutip oleh Frank Oski, M.D., konsumsi produk-produk susu 
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berhubungan dengan diare, anemia akibat kekurangan zat besi, pendarahan usus, penyakit 
ginjal, eksema, bronkitis, alergi, asma, demam hay, nyeri tulang, bintik merah gatal, 
alergi terhadap penisilin, leukemia, sklerosis ganda, dan kerusakan gigi, serta diabetes, 
obesitas, dan penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh tingginya kandungan 
lemak dan kolesterol.

25
 

Protein dalam susu, khususnya kasein, yang sempurna untuk anak sapi, terlalu besar 
dan sulit bagi kita untuk dicerna. Anak sapi memiliki suatu enzim khusus, rennin, yang 
tak ada pada manusia, yang mengentalkan dan menguraikan kasein. Menurut peneliti 
nutrisi terkemuka T. Colin Campbell, “Protein susu sapi kemungkinan merupakan 
senyawa kimia tunggal penyebab kanker paling signifikan yang mengekspos manusia.”26 

Selain itu, susu sapi sarat akan hormon pertumbuhan alami, yang mendorong bayi 
sapi yang baru lahir tumbuh beratus-ratus pon hanya dalam tahun pertama kehidupannya. 
Bahan pendorong-pertumbuhan ini, oleh para ilmuwan dinamakan 'insulin-like growth 
factor one / faktor pertumbuhan mirip insulin satu’ (IGF-1), yang secara molekul sama 
persis dengan IGF-1 dalam tubuh manusia yang mempercepat pertumbuhan kita sebagai 
anak-anak. Dosis berlebihan faktor pertumbuhan yang kita dapatkan dalam susu sapi 
menyebabkan kita tumbuh secara tidak alamiah, bukan saja dalam tinggi badan. Saya 
ingat, sebagai seorang anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang terbiasa 
mengonsumsi produk-produk susu dalam jumlah banyak, gigi saya menjadi terlalu besar 
bagi mulut saya dan dokter gigi saya, ketika mengukur kawat yang diperlukan untuk 
meluruskan gigi-gigi tersebut, mengatakan,”Wah! Sepertinya kau punya gigi sapi!” 

Bagi kaum dewasa, penelitian telah menunjukkan bahwa kelebihan IGF-1 akibat 
konsumsi produk-produk susu dapat meningkatkan risiko kanker.27 Karena kita tidak lagi 
dalam masa pertumbuhan, sebagai orang dewasa normalnya kita memiliki sedikit, jika 
ada, IGF-1 dalam darah kita untuk meningkatkan pertumbuhan sel-sel baru. IGF-1 yang 
masuk ke aliran darah kita ketika kita makan produk-produk susu mengakibatkan dampak 
yang serius. Mengingat bahwa dalam triliunan sel di tubuh kita, secara alami terdapat 
beberapa sel kanker yang muncul di sana sini sepanjang waktu, dengan sistem kekebalan 
yang sehat, sel-sel ini mudah ditemukan dan dihancurkan. Masuklah IGF-1 dari susu sapi. 
Faktor pertumbuhan ini seperti bensin yang disiramkan ke api, langsung menstimulasi 
pembelahan sel dengan pesat dalam pertumbuhan sel kanker dalam jumlah kecil dan 
mudah ditangani. Sistem kekebalan tubuh, yang telah bekerja keras mengatasi beban 
bakteri patogen dan racun-racun dalam produk-produk susu, mungkin tak mampu lagi 
mengatasi hal ini. IGF-1 dalam produk-produk susu sesungguhnya dapat menimbulkan 
kanker—akan tetapi tokoh-tokoh terkenal, termasuk para profesional kesehatan, yang 
muncul dalam kampanye iklan-iklan mahal mendukung kumis-kumis susu, mendukung 
industri susu! 

 

Telur: Lagi-Lagi Dominasi atas Feminitas 

Sebagaimana halnya dengan produk susu, ketika kita membeli telur, kita mendorong 
pencurian dan kekerasan terhadap betina-betina yang teraniaya teramat brutal dan 
menyumbang pada pencemaran lingkungan, patologi sosial, dan penyakit. Dalam 
peternakan telur, prinsip-prinsip yang sama seperti yang telah kita bahas dalam industri 
peternakan sapi perah juga berlaku, bahkan jauh lebih ekstrem. Para betina yang peka ini 
dikelompokkan dan dianggap hanya sebagai mesin penghasil uang, terpenjara dalam 
kondisi yang penuh sesak, penuh tekanan, dan sangat kotor tak terbayangkan, telur-telur 
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mereka dicuri—kemudian, ketika mereka tak lagi mampu berproduksi cukup banyak, 
mereka dibunuh dengan brutal. 

Telur ayam beracun bagi manusia sebagaimana semua produk hewani lainnya. 
Pertama, mereka terbuat dari protein hewani, lemak jenuh, dan kolesterol, ketiganya 
merupakan penyumbat pembuluh darah, mengasamkan darah dan jaringan, merusak 
sistem kekebalan tubuh, dan membuat kondisi tubuh tertekan dalam berbagai cara, seperti 
yang telah dibahas sebelumnya. Telur, faktanya, merupakan paket-paket kolesterol paling 
tinggi yang dijual di supermarket. Kedua, telur mengonsentrasikan residu-residu pestisida, 
bahan kimia, hormon, dan bakteri yang berbahaya. Ketiga, mengonsumsi telur berarti 
mengonsumsi getaran-getaran penderitaan, seperti yang akan dibuktikan di bawah ini 
ketika kita melihat pada metode produksi telur. 

Seperti semua hewan yang tubuhnya digunakan untuk menghasilkan makanan bagi 
meja makan kita, ayam dipandang tak lebih sebagai komoditas. Setiap ayam yang ada 
dalam proses penetasan telur sangatlah murah untuk diganti sehingga mereka sangat tidak 
bernilai dan diperlakukan sedemikian murahnya. Mereka menghabiskan hidup mereka 
dalam kandang-kandang baterai, penjara kawat sempit setinggi 35–40 cm dan 45–50 cm 
lebarnya, yang masing-masing dijejali dengan empat sampai delapan ayam betina 
berdesakan sehingga mereka bahkan tidak pernah dapat mengembangkan sayapnya. 
Kawat-kawat kandang itu mencabuti bulu-bulu mereka, membuat mereka telanjang, 
terluka, dan tak terlindungi.

28
 Kepala, sayap, atau paha mereka bisa saja tersangkut di 

antara kawat-kawat itu dan mengakibatkan kelaparan sampai mati, mayat mereka yang 
membusuk membebani ayam-ayam lainnya dalam kandang itu. Kaki mereka tertusuk 
dengan cara yang menyakitkan oleh kawat-kawat itu, yang bisa saja tertanam dalam 
daging mereka saat kaki mereka tumbuh di sekelilingnya. Kandang-kandang baterai itu 
disusun setinggi empat sampai lima baris, dengan kotoran dan air seni dari mereka yang 
ada di atas jatuh ke kepala dan tubuh unggas-unggas yang di bawahnya, yang akhirnya 
mendarat di lubang kotoran yang bau di mana beberapa ayam yang entah bagaimana 
berhasil lolos dari penjara mereka jatuh ke dalamnya dan mati perlahan-lahan. 

Sama seperti industri peternakan sapi perah, industri telur didirikan di atas dominasi 
total terhadap feminitas, dan di atas manipulasi tubuh betina untuk memaksimalkan 
keuntungan tanpa memedulikan terjadinya kekejaman yang sangat keterlaluan. Dan 
karena ayam lebih kecil dan dianggap berderajat lebih rendah dibandingkan sapi, mereka 
dibantai dengan kejam bahkan secara lebih terang-terangan dalam pencarian akan telur-
telur murah. Ayam-ayam betina secara rutin dipotong paruhnya, suatu tindakan yang 
menimbulkan trauma tak terkira di mana sekitar separuh dari paruh itu dipotong. Pisau 
panas membelah jaringan saraf yang paling sensitif di paruh-paruh mereka, menyebabkan 
kesakitan yang akut sehingga denyut jantung unggas meningkat sampai lebih dari seratus 
denyutan per menit. Banyak yang mati di tempat. Bagi mereka yang bertahan, kesakitan 
yang akut akibat tindakan ini bisa bertahan sepanjang hidup mereka dan mempengaruhi 
makan mereka. Ayam-ayam jantan tidak dibutuhkan, jadi para pekerja membinasakan 
mereka secara massal, baik dengan membuat mereka mati lemas dan meremukkannya 
dalam plastik sampah besar atau dengan melempar mereka hidup-hidup ke dalam mesin-
mesin dengan pisau berputar seperti mesin pemotong kayu yang mengubah mereka 
menjadi makanan ayam instan atau pupuk. Ayam-ayam betina yang tak lagi 
menghasilkan cukup telur juga dimusnahkan dengan dilempar hidup-hidup ke dalam 
pisau berputar di mesin pemotong kayu. 
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Industri telur mengakui banyak penyakit dan sindrom yang sudah menjadi sifat sistem 
baterai: kelainan bentuk kaki dan lengan yang menyakitkan, maupun sayap dan kaki yang 
patah dan kusut, karena kandang kawat; kekurangan kalsium, maupun rahim turun dan 
menggelembung, karena dipaksa menghasilkan banyak telur secara tidak alami; 
osteoporosis pada ayam petelur kandang, yaitu kehilangan jaringan tulang yang secara 
langsung dihubungkan dengan perhentian gerak; sindrom lemak hati dan kepala bengkak 
karena kualitas dari udara dan makanan yang rendah dan dipaksakan hidup secara terus-
menerus di tempat kotor dan tertekan; permasalahan paru-paru dan mata akibat udara 
penuh dengan amonia; kebutaan akibat patukan ayam sekandang yang putus asa; dan 
salmonela, di mana saluran telur ayam betina dikerumuni bakteri salmonela, menularkan 
penyakit kepada konsumen melalui telur. 

Sudah terbukti dengan baik bahwa antibiotik diberikan pada dasarnya kepada ayam 
petelur di seratus persen industri telur untuk mengendalikan penyakit-penyakit karena 
bakteri yang tumbuh subur dalam keadaan kotor ini. Antibiotik juga diketahui 
meningkatkan produksi telur, tetapi, sama seperti pada makhluk-makhluk lainnya, 
termasuk manusia, antibiotik menambah permasalahan lain, karena ia mengganggu dan 
membunuh tumbuhan mikro di usus yang diperlukan untuk pencernaan dan pembersihan, 
sehingga melemahkan sistem kekebalan. Residu-residu pestisida beracun dari pakan 
ternak, residu antibiotik, dan residu hormon, zat-zat kimia, dan bakteri patogen semuanya 
terkonsentrasi pada lemak dan telur dari ayam-ayam betina ini, menjadikannya sangat 
tidak sehat untuk dikonsumsi. 

Puluhan ribu ayam yang dijejalkan ke dalam satu naungan produksi telur tidak 
memiliki ruang untuk bergerak dan sama sekali tidak bisa membuat sarang, mendirikan 
tatanan sosial, atau mengekspresikan kecerdasan alami atau tujuan mereka dengan cara 
apa pun. Pencahayaan buatan dibuat hampir secara terus-menerus saat mereka dikurung, 
serta pakan ternak dan obat-obatan semuanya dibuat dengan satu tujuan saja: memangkas 
biaya dan memaksimalkan jumlah telur yang keluar dari rahim ayam dan menggelinding 
turun di dasar kandang kawat yang miring untuk diambil dengan cepat di atas ban 
berjalan. Dalam industri ayam modern, lebih dari 250 telur dihasilkan per tahun, dua 
setengah kali lebih banyak daripada jumlah yang dihasilkan ayam betina dalam keadaan 
alami. Secara alamiah, ayam petelur sangat teliti terhadap sarangnya dan sering memilih 
tempat yang cocok untuk meletakkan telurnya yang berharga sambil bekerja sama dengan 
ayam jantan. Ketika ia benar-benar bertelur di sarang yang dipersiapkan dengan hati-hati, 
itu “jelas bagi ayam betina sebagai momen yang penuh kebanggaan dan kepuasan”.31 
Bandingkan dengan penjelasan proses bertelur ayam kandang berikut ini. 

 
Ayam betina di kandang baterai yang ketakutan mulai panik ketika ia sia-sia mencari 
tempat membuat sarang yang sesuai dan tersendiri di dalam kandang kawat yang terbuka 
dan penuh sesak itu; kemudian ia kelihatan melupakan lingkungannya, berjuang melawan 
kandang itu seolah-olah berusaha melepaskan diri. . . . 

Coba bayangkan diri Anda sebagai ayam petelur; rumah Anda adalah kandang yang 
penuh sesak dengan lantai kawat yang menyebabkan kaki Anda terluka dan mengalami 
kelainan bentuk; tidak ada ruang untuk merentangkan kaki Anda atau mengepakkan 
sayap Anda yang menjadi lemah karena kurang latihan; tapi pada waktu bersamaan, 
Anda tak pernah bisa tenang karena selalu ada salah satu sahabat sekandang yang merana 
yang perlu bergerak; salah satu ayam lainnya selalu mengganggu Anda dan Anda tak bisa 
melepaskan diri—kecuali membiarkan ayam lain duduk di atas diri Anda; udara penuh 
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debu dan bulu-bulu yang beterbangan yang melekat di sisi kandang yang terciprat oleh 
kotoran ayam penghuni kandang di tingkat atas; sulit untuk bernafas—ada bau busuk 
amonia yang mencekik di udara karena tumpukan-tumpukan kotoran di bawah kandang 
dan Anda sama sekali tidak merasa sehat; lalat-lalat tidak tertahankan meskipun 
insektisida disemprotkan di udara dan bercampur dengan makanan Anda—untuk 
membunuh larva lalat sebelum mereka cukup umur; makanannya—tak pernah hijau dan 
segar—jarang bervariasi dan rasanya selalu seperti rasa zat-zat aditif kimiawi dan obat-
obatan yang diperlukan untuk menjaga Anda agar tetap hidup; pada akhirnya, meski 
keadaan Anda menyedihkan dan menderita, dan hiruk pikuk suara tersiksa beribu-ribu 
unggas yang menjeritkan penderitaan mereka bersama-sama, Anda mengeluarkan satu 
telur dan melihatnya menghilang dari pandangan Anda; tetapi sukacita dari membuat 
sarang, melahirkan, berkeok pada anak-anak ayam tidak ada—bertelur adalah ritual yang 
tak berarti, membuat frustrasi, dan melelahkan.32 

 
Seluruh kehidupan keluarga dan sosial yang alami dihancurkan. Ayam-ayam ini tidak 

mengenali induknya juga anak-anaknya, tidak mengenali pasangannya juga tidak 
mengenali tanah ataupun matahari. Mereka dilahirkan di perusahaan penetasan, dipotong 
paruhnya, kemudian divonis menjadi budak produksi telur yang dikurung. 

Ketika populasi dari beribu-ribu ayam betina di industri telur sampai pada siklus akhir 
bertelur, ayam-ayam betina itu akan diberi gas atau dibunuh, karena tubuh mereka yang 
tersiksa memiliki sedikit sekali daging, yang tidak bernilai untuk bersusah-susah 
mengapalkannya untuk dijagal, atau mereka bisa dijagal untuk daging kelas rendah yang 
digunakan dalam sup ayam dan makanan hewan peliharaan. Meski demikian, sering kali 
ayam-ayam betina itu dipaksa berganti bulu terlebih dahulu, untuk mengejutkan tubuh 
mereka ke dalam siklus bertelur sekali lagi. Ini dilakukan dengan menahan makanan dan 
minuman dan mengatur kombinasi obat, termasuk hormon. Kelaparan yang dipaksakan 
ini bisa berlangsung hingga dua minggu, yang secara khusus membunuh banyak ayam 
dalam proses itu. Setelah mereka dipaksa berganti bulu satu atau dua kali, mereka akan 
segera dijagal untuk sup ayam, ayam-ayam itu secara kasar direnggut dari kandangnya, 
dilempar ke dalam truk-truk, dan kemudian dibawa pergi untuk membuat ruang bagi 
ayam-ayam budak gelombang berikutnya. 

Kita mungkin bisa terlahir di neraka yang tidak ada yang lebih buruk lagi di alam 
semesta ini daripada menjadi ayam betina dalam industri peternakan telur. Di dalam yang 
disebut industri telur free-range (bergerak bebas), semua ayam betina umumnya dipotong 
paruhnya, sama seperti dalam pabrik-pabrik telur yang standar, dan semua ayam jantan 
dibunuh secara brutal saat dilahirkan. Ayam-ayam masih diperlakukan sebagai objek, 
didorong untuk berproduksi, dan dibunuh secara kejam ketika mereka tidak lagi 
menguntungkan. Istilah free-range secara mengejutkan memiliki sedikit nilai legal, 
sehingga tak ada peraturan yang mengatur besar ruangan yang harus dimiliki seekor 
ayam betina free-range, jadi meskipun kurungan mereka mungkin kurang ekstrem 
dibandingkan dengan kandang ayam baterai, namun mereka umumnya dijejalkan 
bersama-sama di dalam kandang berbau yang sangat besar di mana mereka tak pernah 
bisa melihat cahaya matahari.33 

 

Jaringan Pertalian 

Sapi dan ayam betina dikuasai dengan kejam untuk menyediakan produk-produk yang 
sangat vital dan sehat untuk keturunan, komunitas, dan spesies mereka, tetapi 
menyebabkan penyakit, pencemaran, kelaparan, dan penderitaan jika dikonsumsi oleh 
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manusia. Ketika kita mencuri susu dan telur mereka dan membunuh anak-anak mereka, 
kita membangun kondisi-kondisi untuk hal-hal yang sama yang akan terjadi pada diri kita. 
Nasib dari induk sapi dan ibu manusia, bayi sapi dan bayi manusia, akhirnya berjalan 
paralel. Jika kita membiarkan perusahaan mencuri, memakai, dan membunuh bayi sapi 
dan bayi ayam, itu akan terjadi pada bayi-bayi kita juga. Kenyataannya, itu sudah terjadi. 

Pengaruh-pengaruh negatif dari mengonsumsi produk susu dan telur pada tingkat 
kesehatan individu berhubungan dengan akibat-akibat negatif terhadap ekosistem dunia 
dan kebudayaan kita. Segalanya bertalian; konsumsi produk susu dan telur berhubungan 
dengan: alergi, gangguan kulit, kanker, penyakit jantung, stroke, diabetes, dan daftar 
panjang penyakit lainnya; segudang produk dan prosedur yang dipasarkan oleh industri 
medis untuk melawan penyakit-penyakit yang mestinya tidak ada ini (semua ini 
merupakan sumber utama polusi dan hilangnya pemberdayaan); banyaknya keuntungan 
yang dikumpulkan oleh industri-industri agrobisnis, bahan kimia, farmasi, dan perbankan 
dari dominasi kita atas hewan-hewan betina; ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial 
yang dihasilkannya, menimbulkan elitisme dan konflik lebih jauh; pengaruh-pengaruh 
terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia dari limbah peternakan, yang 
mencemarkan sungai, membunuh ikan, berkontribusi pada kanker manusia, dan 
menyebabkan kumpulan ganggang berbahaya (red tide) yang menimbulkan penyakit 
pernapasan; nyawa yang gugur dalam perang yang disebabkan oleh naiknya permintaan 
akan minyak dan karena rasa putus asa, sementara hak penggunaan air jatuh pada industri 
agrobisnis susu dan ayam yang kaya yang didanai oleh bank-bank AS di negara-negara 
Dunia Ketiga sementara orang-orang miskin menghadapi kehausan kronis dan air yang 
tercemar. . . . 

Jaringan pertalian yang mengelilingi konsumsi kita akan produk susu dan telur adalah 
luas dan termasuk seluruh makhluk. Ketika kita mengonsumsi susu dan telur hewan-
hewan lain, kita mengonsumsi rasa ketakutan dan keputusasaan mereka, mengonsumsi 
kekerasan di mana mentalitas patriarkat dipaksakan atas diri mereka secara sistematis. 
Jika kita melihat secara mendalam, kita akan melihat bahwa mentalitas ini membiakkan 
kekerasan dalam hidup kita juga. Pantaskah kita, yang merindukan kemurahan hati, 
kebebasan, dan sukacita, dan masyarakat yang lebih tercerahkan, yang mendukung 
perdamaian dan penghormatan terhadap bumi kita dan kekudusan seluruh kehidupan, 
menjadi agen kekerasan seperti itu? Jika kita membuat pertalian antara keinginan 
mengonsumsi produk susu dan telur yang dipengaruhi oleh kebudayaan kita dan 
kekejaman terhadap induk-induk yang rentan yang pasti akan diakibatkannya, maka 
kecerdasan dan welas asih kita jadi terpelihara, dan kita secara alami mulai mengambil 
pilihan-pilihan baru. Ada banyak pengganti bagi produk susu dan telur, dan produk itu 
akan semakin banyak tersedia seiring semakin banyak dari kita yang membuat hubungan 
dengan ini. 

 
Sophia yang Hidup Kembali 

Untuk menguasai makhluk lain kita perlu memutus hubungan dengan mereka, dan 
dengan aspek diri kita juga. Dengan mengeksploitasi sapi perah dan ayam betina, kita 
menguasai mereka bukan hanya untuk daging, kulit, tulang, dan bagian-bagian tubuh 
lainnya yang bisa kita gunakan atau jual; tapi kita secara khusus mengeksploitasi rahim 
dan kelenjar susu mereka. Penodaan secara tidak manusiawi terhadap fungsi-fungsi 
paling intim dan fungsi memberi kehidupan dalam asas feminin, yang melahirkan 
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kehidupan baru dan dengan lemah lembut memelihara kehidupan, itu juga melukai diri 
kita, mungkin sama dalamnya seperti luka sapi-sapi itu, meskipun luka-luka kita boleh 
jadi kurang jelas. Banyak guru rohani telah menunjukkan bahwa jika kita melukai 
makhluk lain, kita melukai diri kita bahkan lebih parah lagi. Kekejaman pembunuh dan 
pengeksploitasi adalah hukuman yang mengerikan bagi dirinya sendiri karena kehilangan 
sensitivitas terhadap keindahan dan kekudusan kehidupan. Kehilangan itu bisa jadi 
berjalan tanpa dikenali, tetapi kehidupan itu sendiri, berlapis baja, kekerasan, dan 
persaingan, dijalani sebagai pergulatan dari keterpisahan dan ketakutan yang mendasari, 
dan pertaliannya dengan orang lain jadi teracuni. 

Dengan memperbudak dan mengeksploitasi induk-induk dan anak-anak sapi secara 
kejam dalam industri susu, kita menyerang dan melukai kekudusan sifat feminin dalam 
diri kita sendiri serta dalam alam. Ini adalah suatu penyerangan terhadap sifat dasar kita, 
terhadap indra kita untuk mengasuh kehidupan dan melindungi yang rentan. Ini betul-
betul benih-benih mengerikan yang ditabur, karena asas feminin dalam diri kita semua 
adalah dasar dari cinta kasih, daya menerima, kepedulian, dan dorongan untuk 
memelihara dan melindungi. 

Dengan menyerang asas feminin diri kita sendiri, sebagai suatu kebudayaan kita 
menjadi bertambah keras dan lebih terpisah, bersaing, agresif, dan egois. Ironisnya, kita 
sendiri menjadi komoditas, dikendalikan dan diperbudak oleh suatu sistem buatan kita 
sendiri, namun kita tidak menyadarinya karena kita telah diajarkan untuk memutus 
hubungan. Kita belajar menutupi telinga kita untuk menghindari tangisan sayu induk-
induk sapi di peternakan susu. Kita menghindari tangisan-tangisan ibu manusia yang 
bayi-bayinya diambil dari mereka—beribu-ribu setiap hari—oleh kelaparan yang dapat 
dengan mudah dicegah. Kita menghindari tangisan-tangisan ibu yang bayinya dibunuh 
bom-bom dan peluru-peluru yang ditembakkan anak-anak lelaki yang menggunakan 
mesin pembunuh militer. Siapa yang akan mendengar atau memperhatikan tangisan kita 
jika kita tidak memperhatikan tangisan-tangisan dari ibu-ibu ini? 

Membebaskan dan menghormati asas feminin mungkin merupakan tugas paling 
mendesak dalam evolusi kebudayaan kita menuju perdamaian, keberlanjutan, dan 
kematangan rohani. Asas feminin, secara lintas budaya, berkaitan secara fundamental 
dengan pemeliharaan, kemampuan menerima, menjalin hubungan, intuisi, dan 
melahirkan kehidupan baru. Dalam budaya menggembala, kualitas-kualitas ini tidak 
dihormati karena pekerjaan penggembalaan hewan memerlukan orang yang keras dan 
kejam, dan menekankan keterpisahan mereka dari dan keunggulan mereka terhadap 
hewan, alam, serta proses melahirkan kehidupan dalam sifat feminin. Ini telah 
mendorong ke arah mentalitas patriarkat yang berkaitan secara fundamental dengan 
dominasi, pengendalian, pemisahan, analisis rasional, komodifikasi, perang, dan 
pembunuhan. Penjelasan dasarnya di dalam urusan-urusan manusia mengikuti orientasi 
penggembalaan fundamentalnya terhadap hewan, itu yang kemungkinan benar. Namun 
asas feminin masih hidup, dirindukan, dan dicintai, karena kita mengetahui pada tingkat 
paling dalam, ini adalah aspek vital dari sifat-sifat dasar kita. 

Penghormatan terhadap kekudusan sifat feminin balik kembali ke banyak milenium, 
lebih tua dari kebangkitan budaya menggembala, dan kita masih mengingatnya meskipun 
dewi kuno secara nyata telah digantikan oleh dewa laki-laki yang menentukan yang kini 
dikenal oleh agama dan ilmu pengetahuan Barat konvensional, Allah/ Jehovah dan Nalar. 
Istilah Yunani untuk orang ketiga dari Tritunggal, Roh Kudus, Hagia Sophia atau 
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Kebijaksanaan Suci, adalah feminin, meskipun ini telah hilang ketika belakangan 
diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai Spiritus Sanctus yang maskulin, yang 
membuat keseluruhan tiga aspek dari tritunggal Kristen menjadi laki-laki sehingga 
merusak perempuan, hewan, alam, dan kedalaman budaya rohani kita. 

Hilangnya Sophia—Kebijaksanaan Suci—tidak terhindarkan karena dominasi dan 
kekerasan laki-laki diperlukan dengan mengkomodifikasi hewan yang terus menyebar 
dan meningkat. Tetapi Sophia, meskipun tertindas, tak akan pernah mati, dan terus hidup, 
disamarkan sebagai Maria, sebagai Beatrice, dan sebagai Paraclete, istilah lain untuk 
Roh Kudus, bahasa Yunani untuk “Penghibur”. Satu bentuk yang diambil adalah contoh 
yang sempurna dan tabah dari Ibunda Dewi, yang melambangkan proses bersifat feminin 
yang baik hati yang bertindak sebagai mediator antara alam yang tampak dan alam yang 
tak tampak. Philo-sophia, secara harfiah “cinta kebijaksanaan”, pada mulanya adalah 
suatu pencarian akan Sophia sebagai kebijaksanaan intuitif yang akan membebaskan dan 
signifikan secara spiritual. Sementara asas dan intuisi feminin semakin diremehkan, akan 
tetapi, filosofi Barat banyak kehilangan kedalaman potensialnya dan pada akhirnya 
menjadi antek yang dangkal bagi ilmu pengetahuan. 

Simbol Sophia adalah cangkir, cawan, atau piala misa, yang berbeda dengan simbol 
supremasi laki-laki secara tradisional—pedang, tombak, mata pisau, atau halilintar— 
adalah tanpa kekerasan dan tanpa ancaman. Ia menopang, memelihara, mengisi, 
mencampurkan, menghubungkan, dan melahirkan. Panci besar dan mangkuk mewakili 
daya penerimaan sifat feminin yang penting bagi kebijaksanaan intuisi dan kematangan 
spiritual. Cangkir Sophia akhirnya menjadi gambar utama salah satu kisah paling 
fundamental, yaitu Holy Grail (Cawan Suci), di mana kesatria yang memegang pedang 
mencari cawan yang hilang tanpa hasil. Pada tingkat mendalam, kita mengenali bahwa 
apa yang telah hilang adalah pendekatan feminin kepada kebijaksanaan dan bahwa 
pendekatan maskulin yang tidak seimbang dari meremehkan unsur (reduksionisme) 
dengan tak terkendali mendatangkan perang, penyakit, dan kerusakan batin sampai 
derajat di mana ia menindas asas feminin dan menolak bersekutu dengan kebijaksanaan 
yang menghubungkan, memelihara, dan memberi bentuk bagi kehidupan. 

Di dalam dongeng, kisah peri, puisi, drama, seni, dan ungkapan budaya yang 
mendalam lainnya, kita bisa melihat kehilangan itu diratapi di mana-mana, dari Odysseus, 
Orestes, Antigone, dan Ramayana melalui Faust, Galahad, Lear, dan Parsifal hingga epos 
modern seperti Star Wars dan Lord of the Rings. Jati diri atau sifat Kristus yang selalu 
ada di dalam jiwa yang bercahaya ditindas atau hilang dan digantikan dengan diri yang 
palsu, sesosok orang atau topeng yang merasa tidak aman, terbagi-bagi, angkuh, dan 
yakin akan keterpisahannya dan perlu menguasai dan mengendalikan.  

Dalam kisah peri, cara hal ini diungkapkan melalui kisah-kisah dengan pola dasar 
yang melibatkan seorang penguasa tidak adil yang merebut takhta dan mendorong negara 
dan rakyatnya ke dalam perang, kemiskinan, dan kejatuhan. Kita kadang-kadang melihat 
pola dasar legenda ini secara mencolok menjadi kenyataan pada panggung politik dunia, 
dengan pemilu palsu dan curang dan akibat-akibat administrasi yang mendatangkan 
malapetaka yang mendorong mentalitas penggembalaan yang menindas dan kasar dengan 
cara mempropagandakan perang dan kepentingan kaum elite berhak istimewa atas 
pengorbanan orang-orang, hewan, ekosistem, dan generasi masa depan yang kurang 
beruntung. 
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Pada tingkat simbolik yang lebih mendalam, topeng dan perampas kuasa itu tidak 
hanya mewakili ego menipu dan berkomplot, tetapi juga kebudayaan menggembala yang 
asli, yang telah menyebar dan menaklukkan kebudayaan yang kurang agresif dan masih 
memaksakan mentalitas dominasinya dan perilaku intinya dalam mengkomodifikasi dan 
mengonsumsi hewan. Perampas kuasa berlanjut sampai hari ini, menyerang alam, 
perempuan, hewan, dan pihak yang rentan sementara ia berusaha mengonsolidasi 
pengendalian di beberapa tangan kaum elite. Ia mengambil kekuatan dari santapan publik 
sehari-hari yang mengandung kekerasan tersembunyi. 

Mengonsumsi dan membunuh telah menjadi aktivitas-aktivitas yang memberi definisi, 
diasup oleh hubungan yang terputus dan rasa bersalah yang ditekan yang menyertai 
penindasan asas feminin kita. Makhluk yang merupakan subjek dari hidup mereka 
dipaksa untuk berperan sebagai objek semata-mata, dan kedua-duanya orang dan hewan 
berakhir menjadi benda-benda. Cara pemburu, nelayan, dan gembala memandang hewan-
hewan, cara perusahaan pengembang memandang alam, dan cara laki-laki umumnya 
diajarkan untuk melihat perempuan, dan bagaimana perempuan umumnya diajarkan 
untuk dilihat oleh laki-laki, semuanya adalah bagian dari proses ini. 

Penderitaan yang sangat berat tidak terelakkan di dalam semua hal ini, mencemarkan 
hubungan dan mengikis kepekaan spiritual yang dapat melihat melampaui materialistis, 
dualisme aku-ia, ke subjek yang kudus yang selalu ada di dalam makhluk hidup. Sebagai 
individu dan sebagai suatu kebudayaan, kemampuan kita untuk menyembuhkan, 
mengubah, dan berevolusi melampaui mentalitas lama yang kotor ini terikat lebih banyak 
pada pilihan makanan kita daripada apa pun yang lainnya. Meditasi untuk perdamaian 
dunia, berdoa untuk dunia yang lebih baik, dan bekerja untuk keadilan sosial dan 
perlindungan lingkungan sambil masih terus membeli daging, susu, dan telur dari hewan 
yang disiksa secara mengerikan menyingkapkan putusnya hubungan yang begitu 
fundamental sehingga hal itu menjadikan usaha kita menggelikan, munafik, dan 
ditakdirkan untuk mengalami kegagalan tertentu. 

Kita sedang mendengarkan panggilan dari kebijaksanaan batin kita untuk 
membangunkan kembali rasa hormat bagi asas feminin. Bisakah kita berhasil menjawab 
panggilan ini sementara masih memenjara, memerkosa, memperlakukan dengan kejam, 
dan membunuh berjuta-juta induk hewan hanya untuk kesenangan kita, meneruskan sikap 
tunduk kita terhadap tekanan sosial dan indoktrinasi? Sifat feminin dalam batin adalah 
intuisi kita, kepekaan kita, dan kemampuan kita untuk merasakan saling keterkaitan yang 
mendalam antara peristiwa dan makhluk, dan itu sangat penting bagi perdamaian, 
kebijaksanaan, kegembiraan, kecerdasan, kreativitas, dan kebangkitan rohani. 

Dengan setiap anak sapi yang dicuri dari induknya dan dibunuh, dengan setiap galon 
susu yang dicuri dari induk-induk yang terpisah dan diperbudak, dengan setiap tusukan 
dari perkosaan dengan senjata sperma, dengan setiap telur yang dicuri dari induk ayam 
yang tak berdaya, bingung, dan dengan setiap anak ayam yang dibunuh atau dikurung 
seumur hidupnya di dalam kandang mengerikan mirip neraka, kita membunuh sifat 
feminin yang kudus dalam diri kita. Dengan memesan dan mengonsumsi produk industri 
penggembalaan yang menguasai sifat feminin dengan tangan besi, kita memadamkan 
kesempatan kita untuk tumbuh dewasa menuju tingkat pemahaman, sensitivitas, dan rasa 
welas asih yang lebih tinggi. Kita tetap saja ironis dalam pencarian kita. 

Kesejahteraan kita akhirnya bergantung pada kesejahteraan makhluk lain. Dengan 
membebaskan dan mendukung makhluk lain, kita dibebaskan dan didukung. Kita tak 
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pernah bisa memutuskan hubungan kita dengan seluruh makhluk, tapi kita bisa 
mengabaikan dan melanggarnya, menanam benih tragedi dan penderitaan. Menghormati 
tempat alami kita di dalam jaringan kehidupan dengan memakan makanan yang 
dimaksudkan untuk kita akan menanam benih kelimpahan, cinta, dan kebebasan, apa pun 
agama kita adanya. Doa kita untuk perdamaian akan berbuah jika kita menjalankan doa 
itu demi perdamaian, dan yang paling penting, jika kita menawarkan perdamaian kepada 
mereka yang ada di dalam kekuasaan kita dan yang juga merindukan perdamaian dan 
kebebasan untuk menjalankan kehidupan mereka sendiri dan memenuhi tujuan mereka. 

Mencapai perdamaian di antara umat manusia, dari rumah tangga sampai medan 
pertempuran internasional, bergantung pada perlakuan terhadap sesama dengan rasa 
hormat dan kebaikan hati. Ini mungkin terjadi jika kita pertama-tama memperbesar rasa 
hormat dan kebaikan itu kepada mereka yang ada di dalam kekuasaan kita dan yang tak 
bisa membalas melawan kita. Jika kita tulus dalam pencarian kita untuk perdamaian, 
kebebasan, dan martabat manusia, kita tak punya pilihan kecuali menawarkan ini kepada 
tetangga-tetangga kita, hewan-hewan di bumi ini. Melatih kesadaran, kita bisa melampaui 
pandangan yang dipaksakan bahwa hewan-hewan tidak lebih dari sekadar objek makanan. 
Dengan ini, kita akan melihat konsumerisme, pornografi, dan terputusnya hubungan yang 
dengan tak terelakkan mendorong ke arah perbudakan dan perusakan diri, menjadi 
memudar. Dengan mentalitas dominasi dan eksklusivisme ini memudar, kita akan mampu 
mengakhiri pembagian jenis kelamin, ras, dan kelas. 
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“Tidak ada yang lebih sulit daripada membangunkan seseorang yang berpura-pura 
sedang tidur lelap.” 

—Uskup Desmond Tutu 
 

“Semua makhluk bergemetaran menghadapi penganiayaan. Semua takut mati. Semua 
mencintai kehidupan. Lihatlah dirimu di dalam diri orang lain. Maka siapa yang dapat 

engkau sakiti? Perbuatan jahat apa yang dapat engkau lakukan?” 
—Buddha 

 
“Setiap orang, cepat atau lambat, pasti menerima sejumlah besar akibat-akibat.” 

—Robert Louis Stevenson 

 
 

Memakan Getaran-Getaran 

Makanan hewani mengandung racun fisik dan metafisika. Racun fisik di dalam makanan 
hewani seperti lemak trans, patogen, pestisida, obat-obatan, dan residu hormon, selain 
merusak kesehatan tubuh kita, bisa juga mengganggu kita secara emosi dan kejiwaan. 
Suasana hati yang cepat berubah, mudah marah, dan hilangnya perhatian adalah akibat 
samping yang terkenal dari obat-obatan dan zat kimia, dan daya dari zat-zat psikoaktif 
(yang mempengaruhi pikiran dan kelakuan) telah didokumentasikan dengan baik. Kita 
menemukan kembali apa yang Pythagoras ajarkan pada kita: bahwa menyantap makanan 
hewani menyebabkan efek-efek negatif terhadap kesadaran kita; satu biomekanisme yang 
diakui untuk hal ini adalah hormon seks testosteron. Ken Wilber, ahli teori kesadaran 
menulis,  
 

Kajian pada testosteron—di laboratorium, dari ragam budaya, secara embrio, dan bahkan 
apa yang terjadi saat wanita diberi suntikan testosteron karena alasan pengobatan—
semuanya merujuk pada satu kesimpulan sederhana. Saya tidak bermaksud untuk kasar, 
tetapi kelihatannya testosteron pada dasarnya memiliki dua, dan hanya dua, dorongan 
utama: bersetubuh atau membunuh. 

Dan para pria terbebani dengan mimpi buruk biologis ini hampir sejak hari pertama, 
sebuah mimpi buruk yang para wanita hampir tidak bisa bayangkan (kecuali jika mereka 
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diberikan suntikan testosteron karena alasan pengobatan, yang mendorong mereka 
menjadi tak terkendali. Sebagaimana seorang wanita menyatakannya, “Saya tidak dapat 
berhenti memikirkan tentang seks. Tolong, bisakah Anda menghentikannya?) 1 

 
Kajian-kajian telah berulang kali menunjukkan bahwa tingkat testosteron yang tinggi 

terkait dengan kelakuan merusak yang agresif, tidak sabar, mudah marah.
2
 Sebagai 

tambahan, sekarang dipahami bahwa pola makan yang tinggi lemak hewani dan rendah 
serat nabati mengarah pada penyimpanan dan konsentrasi hormon seks seperti testosteron 
di dalam tubuh. Serat sayur-sayuran, biji-bijian, dan makanan nabati lainnya mengikat 
hormon yang bersirkulasi ini dan “menjaganya dalam pengendalian”3 melalui GPHS 
(globulin pengikat hormon seks), yang bertambah dengan pengasupan makanan nabati. 
Neil Barnard menulis,  

 
Di dalam Kajian Penuaan Pria di Massachusetts, sebuah kajian luas dan terus menerus 
terhadap pria separuh baya dan yang lebih tua di daerah Boston, para peneliti menemukan 
bahwa para pria dengan tingkat GPHS yang lebih banyak dalam darah mereka akan 
kurang mendominasi dan agresif. Ini bisa menjadi semacam acuan bahwa pola makan 
yang lebih baik dapat membuat Anda menjadi mudah-bersepaham-dengan pasangan.4 

 
Riset juga telah menunjukkan bahwa anak-anak dengan kekurangan gizi yang sering 

ditemukan dalam pola makan rendah sayur-mayur, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-
kacangan lebih cenderung bersikap antisosial dan kejam begitu mereka beranjak dewasa.

5
  

Di luar tingkat fisik biomekanisme ini, seperti tingkat hormon, racun, dan nutrisi, 
terdapat kekuatan metafisika yang bekerja yang meskipun terabaikan namun tetap akan 
bekerja. Racun-racun metafisika —yaitu getaran-getaran terkonsentrasi dari teror, 
kesedihan, frustrasi, dan keputusasaan yang terserap ke dalam makanan-makanan ini—
adalah sesuatu yang tak kasat mata dan benar-benar tidak dikenali oleh ilmu pengetahuan 
konvensional, namun getaran-getaran tersebut bahkan mungkin lebih mengganggu kita 
daripada racun-racun fisik karena getaran-getaran itu bekerja dalam tingkat perasaan dan 
kesadaran yang merupakan dimensi yang lebih penting dari diri kita dibandingkan 
dengan kendaraan fisik kita. 

Dengan membeli atau memesan produk hewani, kita secara langsung menyebabkan 
kesengsaraan dan menyebarkan benih-benih kekejaman dan keputusasaan. Sungguh naif 
untuk berpikir bahwa benih-benih tersebut akan menghilang begitu saja ke dalam lapisan 
udara tipis. Teror, kesakitan, dan frustrasi yang kita timbulkan terhadap makhluk 
berperasaan, yang tubuh dan pikirannya tersiksa di luar yang dapat kita bayangkan, 
adalah daya yang sangat kuat yang mempengaruhi kita, penyebab dari siksaan itu, dengan 
berbagai cara. Ketika kita memberi makan sel-sel, yang kita gunakan untuk berpikir dan 
merasakan, dengan daging dan sekresi dari hewan-hewan yang diteror ini, kita menyerap 
getaran-getaran ketakutan, penyakit, dan kekejaman, tidak masalah bagaimana kita coba 
menyamarkannya dengan kata-kata yang enak didengar dan mengalihkan perhatian. 

Para ahli fisika mulai melirik kebenaran yang telah diutarakan oleh para suci dan 
mistik selama berabad-abad, bahwa dunia yang tampak pada kita melalui indra kita 
adalah fenomena getaran. Energi yang bergetar dalam rentang tertentu menjadi terlihat 
oleh kita sebagai “materi” dan getaran-getaran di luar rentang itu, meskipun tidak harus 
berarti terlihat oleh indra kita, namun tetap saja ada. Apabila kita berdiri di dalam 
ruangan yang sunyi dan gelap, sebagai contoh, kita mungkin saja tidak melihat atau 
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mendengar sesuatu, tapi jika kita menghidupkan radio atau televisi, kita akan tiba-tiba 
menyadari akan musik, percakapan, iklan, dan acara-acara TV yang telah ada bersama 
kita di dalam ruangan tersebut, yang tidak terasa sebelumnya karena kita tidak memiliki 
peralatan untuk merasakannya. Dengan cara yang sama, kita bisa memandang sebuah 
telur dan menganggapnya hanya sebagai sebuah benda materi, tetapi jika kita memiliki 
peralatan intuisi yang diperlukan, kita bisa menjadi jauh lebih sadar bahwa telur itu 
adalah sebuah entitas yang bergetar. Meskipun pikiran kita bisa saja tertutup dari melihat, 
meraba, atau merasakan telur sebagai sebuah sistem energi getaran, tubuh kita yang juga 
adalah sebuah sistem getaran, akan terpengaruh olehnya pada tingkatan getaran utama. 
Tubuh kita mengetahui getaran apa yang ia makan, demikian juga pikiran kita pada 
tingkat yang lebih dalam melampaui kesadaran intelektual kita. 

Kita semua mungkin pernah berada pada suatu tempat yang indah tapi jika diri kita 
pada saat itu sedang marah, iri hati, atau ketakutan, atau jika orang-orang yang bersama 
kita juga demikian, maka kecantikan fisik tidak ada artinya. Sebaliknya juga demikian. 
Kegembiraan, kemuliaan, welas asih, energi tinggi, dan getaran murni dapat mengubah 
lingkungan fisik mana pun menjadi sebuah surga, dan ketakutan atau kemarahan dapat 
menjadikan surga apa pun (sebagai contoh, Bumi kita) menjadi sebuah neraka atau 
penjara. Ketidakmampuan kita mengenali, menghargai, dan melindungi keindahan 
spektakuler yang tidak pernah ada habisnya dari Bumi kita dan makhluk-makhluknya 
disebabkan oleh ketidakpekaan batin kita terhadap frekuensi energi yang bergetar—
kebebalan yang membuat kita tidak menjerit atau menangis sewaktu kita menggigit roti 
sosis atau roti lapis daging keju. 

Pada tingkat frekuensi getaran, tubuh kita mengenali dan bereaksi terhadap getaran-
getaran dari lingkungan dan berbagai situasi, hubungan, emosi, dan terutama dari apa 
yang kita makan. Telah diketahui dengan baik selama beberapa generasi bahwa susu dari 
ibu yang sedang marah atau terganggu akan sering membuat bayinya sakit. Sementara 
kebanyakan ilmuwan terus membatasi penelitian mereka pada penjelasan materialis 
tentang fenomena, fisika modern, sebagai contoh, menunjukkan bahwa materi adalah 
energi dan bahwa kesadaran adalah fundamental, jauh lebih fundamental daripada energi-
materi. Prinsip ketidakpastian maupun efek pengamat, yang merupakan dasar bagi fisika 
kuantum,

6
 menandakan bahwa wujud energi-materi tidak dapat dipisahkan dari kesadaran 

dan terkondisikan oleh kesadaran; alam semesta pada dasarnya bukanlah jasmaniah, 
tetapi merupakan sesuatu yang timbul dari kesadaran intelektual, kesadaran naluriah. 
Max Planck, bapak teori kuantum pemenang Hadiah Nobel, menulis, sebagai contoh, 
“Semua materi berasal dan hidup hanya berdasarkan suatu kekuatan. . . Kita harus 
menganggap bahwa di balik kekuatan ini ada Pikiran sadar dan cerdas. Pikiran ini adalah 
matriks dari segala materi.”

7
 

Tiga hal yang kentara ini, yakni kesadaran, energi, dan materi, pada akhirnya secara 
perlahan-lahan diakui sebagaimana adanya: suatu kesatuan. Kesadaran dan energi-materi 
saling mengondisikan, saling menembus, dan saling tergantung dengan cara-cara yang 
paling mendalam dan penuh misteri. Kesadaran adalah utama dan penting, dan apa yang 
tampak sebagai energi-materi pada akhirnya merupakan perwujudan dari kesadaran. 
Kesadaranlah, sebagai contoh, yang pada akhirnya menyembuhkan; sangat banyaknya 
keberagaman metode penyembuhan bisa dilihat sebagai plasebo, sebagaimana Andew 
Weil mengupasnya secara panjang lebar di Health and Healing, karena mereka bekerja 
hingga tingkatan di mana sang pikiran mempercayai mereka, dari shamanisme, herbal, 
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akupunktur hingga pembedahan dan obat-obatan.
8
 Beberapa bentuk penyembuhan rohani 

mengenali kebenaran dasar ini, namun institusi yang dibangun oleh kebudayaan kita 
masih mencerminkan prasangka materialis dan reduksionis yang besar dari mentalitas 
kita yang mendasarinya, yang dibuat menjadi tidak peka oleh praktik yang terus-menerus 
sejak masa kanak-kanak yang menghalangi kesadaran dan kepekaan selama santapan 
harian kita. 

Begitu kita menjadi semakin sadar akan energi dan getaran-getaran, kita melihat 
secara langsung keterkaitan antara kesadaran dan materi. Kehidupan kita di tingkat fisik 
adalah penggambaran dari pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kita—kesadaran kita. 
Beberapa orang yang intuisinya kuat mungkin jauh lebih peka terhadap informasi energi 
halus dibandingkan kebanyakan dari kita; inteligensi alamiah mereka merasakan getaran-
getaran energi di dalam berbagai situasi dan individu, dan mereka bisa secara langsung 
mengetahui kesadaran yang menimbulkan situasi tertentu, atau yang mewujud sebagai 
suatu kelompok atau individu. Sebagai contoh, para pengamat sering kagum melihat 
kijang dan singa berehat dalam jarak yang dekat satu sama lain dan merasa heran 
bagaimana kijang bisa secara rutin merasakan kapan singa-singa itu berbahaya dan kapan 
mereka kenyang. Sudah diketahui bahwa orang-orang yang intuitif, demikian juga 
dengan kucing, anjing, babi dan banyak satwa lainnya, peka terhadap getaran perasaan 
dan niat yang mereka cerap dari orang-orang, dan bahwa mereka mempunyai akses 
terhadap informasi yang terlupakan oleh kebanyakan dari kita.

9
 

Jika kita melihat permasalahan lain pada telur, daging babi asap, atau keju yang kita 
beli dan makan, kita melihat dengan jelas bahwa itu adalah perwujudan getaran 
kehidupan dari kekejaman, kekerasan, pembudakan, teror, dan keputusasaan. Kesadaran 
yang tersiksa dari satwa dan kesadaran yang mengeras dari manusia yang menyiksa 
makhluk hidup yang berperasaan dan mengeksploitasinya demi uang telah bercampur 
menciptakan suatu “makanan” yang beracun pada tingkat tertinggi. Makanan tersebut 
menimbulkan kekacauan dan penyakit pada dimensi fisik, mental, emosi, kerohanian, dan 
sosial dari keberadaan kita. Jika kita bisa melihat telur, produk susu, dan daging hewan 
yang diproses, dengan mata tercerahkan yang dapat melihat melampaui penampilan fisik, 
kita akan merasa takut dan ngeri karena gagasan yang menyebabkan kesengsaraan seperti 
itu, apalagi benar-benar menyajikannya sebagai makanan kepada orang-orang yang kita 
kasihi dan juga pada diri kita. 

Banyak budaya mengakui bahwa makanan yang dipersiapkan dengan cinta kasih dan 
perhatian penuh kepedulian pada hal-hal yang kecil adalah lebih sehat daripada makanan 
yang dipersiapkan dengan sikap acuh tak acuh atau, bahkan lebih buruk lagi, dengan 
kejengkelan atau kemarahan. Untuk alasan ini, sebagai contoh, dalam biara Zen, hanya 
biksu-biksu yang paling senior dan yang meditasinya telah maju sekali yang 
diperbolehkan untuk menyiapkan makanan di dapur biara. Di India, para ibu telah 
didorong selama berabad-abad untuk memasak dengan suasana hati penuh kasih, tenang, 
dan meditatif sehingga makanan yang mereka sajikan untuk anak-anak mereka akan 
memelihara mereka bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan 
kerohanian. Mereka percaya bahwa energi alam semestalah, atau prana, dalam makanan 
yang memberi kita energi. Medan getaran dari orang yang menyiapkan makanan adalah 
juga sebuah bentuk prana dan dapat menaikkan atau menurunkan getaran kesehatan 
makanan. Terdapat banyak budaya dan agama lain yang mengakui bahwa makanan 
adalah sebuah kendaraan penting dari energi dan kesadaran, dan bahwa apabila makanan 
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dipersiapkan dengan cinta kasih, penuh perhatian, dan rasa syukur, maka getaran ini 
memberkahi dan mendukung para penerima makanan yang beruntung menyantapnya. 

Juga diketahui secara luas bahwa ketika makanan dimakan dengan sikap penuh 
perhatian dan penghargaan, itu lebih bergizi dibandingkan jika dimakan dengan keadaan 
pikiran yang kacau, tergopoh-gopoh, atau kesal. Guru Zen Buddhis, Thich Nhat Hanh 
menulis dalam Peace Is Every Step (Damai Adalah Setiap Langkah), sebagai contoh, 
“Berkontemplasi pada makanan kita sejenak sebelum makan, dan makan dengan pikiran 
penuh perhatian dapat memberi kita banyak kebahagiaan.”10. Tradisi kaum yogi dan biara 
telah lama mengakui manfaat dari makan secara penuh perhatian dan doa sebagai sebuah 
bentuk meditasi, berada sepenuhnya pada saat makan yang sekarang, dan berkontemplasi 
pada asal makanan dan berterima kasih padanya. Praktik ini dipercaya untuk 
meningkatkan energi dan nilai nutrisi dari makanan kita dengan membuka diri kita lebih 
penuh terhadapnya. 

Makan adalah suatu tindakan menghubungkan. Meskipun kita makan sendirian, kita 
tidaklah sendirian. Makanan yang kita makan menghubungkan kita dengan segala irama, 
kekuatan, dan kelimpahan alam serta alam semesta kita, dan dengan kehadiran dari 
mereka yang memelihara dan mengumpulkan makanan yang sedang kita makan. Ladang, 
hutan, lautan, sungai, kehidupan liar, petani, dan penjual bahan pangan, semuanya ada 
bersama kita dan menjadi bagian dari kita sewaktu kita mengunyah dan mencerna 
makanan tersebut. Orang-orang yang kita pikirkan saat kita sedang mengunyah dan 
mencerna makanan kita menjadi bagian dari kita juga. Secara lintas-budaya, makanan 
adalah peristiwa ikatan dan persekutuan sosial. Ketika kita makan bersama baik sebagai 
keluarga atau komunitas, dan terutama jika kita melakukannya dengan sikap apresiasi 
terhadap makanan dan kesempatan untuk berkumpul, maka kita memperkuat tali ikatan 
pemahaman dan cinta kasih di antara kita. 

Jika kita mengonsumsi makanan hewani, semua unsur dari energi dan kesadaran ini 
akan terhapus oleh kekejaman dan ketakutan yang melekat pada getaran dari makanan 
yang kita santap itu. Thich Nhat Hanh mengatakannya secara terus terang: 

 
Ketika kita makan telur atau ayam, kita tahu bahwa telur atau ayam juga bisa 
mengandung sejumlah besar amarah. Kita sedang memakan amarah, dan oleh karena itu 
kita memperlihatkan kemarahan. . . . Jadi sadarlah. Berhati-hatilah terhadap apa yang 
Anda makan. Jika Anda memakan amarah, Anda akan menjadi dan mengekspresikan 
amarah. Jika Anda memakan keputusasaan, Anda akan mengekspresikan keputusasaan. 
Jika Anda memakan frustrasi, Anda akan mengekspresikan frustrasi.11 

 
Karena terdapat getaran kekerasan, ketakutan, dan keputusasaan yang begitu kuat dan 

nyata di dalam seonggok makanan hewani, maka ketika kita menyiapkan makanan 
tersebut, kita tidaklah mungkin bisa melakukannya dengan penuh perhatian, tetapi lebih 
bersifat mekanis dan secepatnya, agar bisa menghindari munculnya kepekaan alamiah 
kita. Kita cenderung menyantap makanan ini dengan cara yang tidak terhubungkan juga. 
Untuk mempertahankan kepura-puraan kita bahwa kita lupa akan horor nyata yang 
disajikan di piring kita, kita melahapnya dengan cepat dan membuat diri kita sibuk dan 
teralihkan pikirannya. Makanan cepat saji dan industrialisasi makanan merupakan hasil 
yang dapat dimengerti dari memakan makanan hewani selama periode yang lama. 
Kesibukan dari budaya kita yang agresif dan orientasi ekspansi kita dengan memandang 
ke arah luar telah berurat akar secara historis dan sekarang ini di dalam ketidaknyamanan 
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kita dengan cara kita memperlakukan satwa yang kita makan dan kekerasan yang kita 
tanam terhadap penderitaan mereka. 

Makanan, sebagaimana semua zat fisik lainnya, adalah energi dan getaran, dan 
merupakan sebuah perwujudan dari kesadaran, dan meskipun penting untuk menyiapkan, 
memakan, dan berbagi makanan secara penuh perhatian, kita dapat melihat bahwa adalah 
penting untuk memandang lebih dalam daripada ini, ke sumber yang sebenarnya dari 
makanan kita. Pada waktu kita merangsang kekerasan dan perbudakan dengan kita 
membeli makanan itu, maka tak terelakkan bahwa kesadaran akan kekerasan dan 
perbudakan akan tertanam di dalam mental dan jasmani diri kita, menumpulkan perasaan 
kita dan melemahkan upaya kita untuk menyiapkan dan menyantap makanan secara 
penuh perhatian dan penuh syukur. Materi, energi, dan kesadaran adalah tidak 
terpisahkan, dan kekejaman yang dimasukkan secara tidak terhindarkan ke dalam 
makanan hewani adalah racun yang tak dapat dikenali dan sangat kuat, merusak bukan 
hanya kesehatan fisik kita, tapi juga terhadap kesehatan emosi dan kerohanian kita. 

 

Dengan Mata Malaikat 
Makanan hewani juga merupakan racun bagi kita dan dunia kita untuk alasan lainnya. 
Seperti halnya kita harus mengeraskan dan menghilangkan kepekaan diri kita untuk 
memproduksi dan memakannya, budaya kita harus menghasilkan orang-orang yang 
kejam untuk memanipulasi dan membunuh makhluk yang malang itu. Ketika kita 
menjadikannya sebagai tujuan untuk memelihara sifat kejam dan tanpa belas kasihan 
dalam diri beberapa orang, kita semua merasa disakiti. Dalam berkomplot untuk berpura-
pura bahwa kita tidak mengenali kesakitan yang kita sebabkan itu, kita mematikan 
perasaan belas kasihan, kecerdasan, dan kreativitas anak-anak kita dan semua orang. 

Kita menghilangkan rasa welas asih kita di sirkus, rodeo, pacuan, kebun binatang, dan 
tempat lainnya di mana hewan-hewan dikurung dan dipergunakan sebagai hiburan kita. 
Dalam tempat-tempat seperti ini kebanyakan kekerasan dan kekejaman tersembunyi dari 
pandangan umum. Jika kita berkontemplasi pada tempat-tempat ini secara mendalam dan 
mendidik diri kita, bagaimanapun hakikat kekerasan yang ada menjadi nyata dan 
mengganggu. Cara satu-satunya, sebagai contoh, untuk membuat satwa yang tidak 
dijinakkan seperti gajah, kera, harimau, lumba-lumba, singa laut, dan orka (sejenis paus) 
melakukan permainan atau bekerja adalah dengan menimbulkan kesakitan dan ketakutan 
melalui pemukulan dan kejutan listrik, dan/atau melalui pengurangan makanan. Pelatih 
sirkus diajarkan untuk menguasai gajah dengan memukul mereka dengan pengait, 
beruang berdansa karena dari masih bayi mereka dipaksa untuk berdiri di atas piringan 
logam yang panas sementara “pelatih” mereka memainkan musik, dan lumba-lumba 
bermain ketangkasan hanya karena kalau tidak mereka akan menderita sakit akibat 
kelaparan. Kebun binatang memenjarakan satwa-satwa yang tak berdosa, membeli dan 
menjual mereka untuk meningkatkan pendapatan dan jumlah bayi satwa, yang sejauh ini 
merupakan atraksi yang paling menguntungkan, sementara satwa yang lebih tua biasanya 
berakhir di fasilitas “kebun berburu” di mana mereka ditembak untuk piala oleh para 
olahragawan di jarak tembak. Kita menumpulkan rasa kepekaan kita ketika kita memakai 
hewan untuk pakaian, perabot, perhiasan, dan produk-produk lainnya. Ini menutup 
kesadaran diri kita terhadap horor dan kesengsaraan yang menimpa para makhluk hidup 
untuk menghasilkan produk itu. Dan kita melumpuhkan empati kita di dalam riset ilmiah 
dan pendidikan, di mana kita saling mengajari bahwa penderitaan satwa hanyalah 
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memiliki sedikit konsekuensi. Mungkin itu dimulai dengan proyek menetaskan telur 
ayam di sekolah, dan berlanjut melalui pembedahan kodok di laboratorium biologi, dan 
mencapai puncaknya pada jutaan satwa yang disiksa oleh para peneliti yang bekerja 
untuk lembaga militer, industri, ilmiah, dan pendidikan. 

Yang mendasari budaya mematikan nurani ini, tentu saja, adalah makanan-makanan 
kita, kegiatan utama sosial kita. Dan untuk membuat makanan tersebut, kita harus 
menjalani proses mematikan nurani lebih lanjut dari memilih dan membeli produk 
hewani. Setiap kali kita membuat keputusan membeli telur, cairan, atau daging hewani, 
kita memaksakan pemutusan hubungan antara konsumen dan apa yang dikonsumsi. 
Ketika kita merogoh dompet kita dan membayar daging atau sekresi satwa, pada saat itu 
kita secara langsung merangsang kekerasan, ketakutan, perbudakan, kematian, dan 
penyebaran polusi beracun. Pada saat itu benih-benih benar-benar telah ditabur. Kita 
adalah bos mafia yang membayar penembak untuk membunuh, meskipun kita tidak 
menggunakan pisau, tetapi baju putih kita tetap terciprat. 

Jika kita dapat memandang dunia yang kita tinggali dengan mata malaikat, sesosok 
makhluk yang tercerahkan secara intuisi, dan melihat getaran energi daripada hanya 
bentuk fisik saja, kita akan melihat bahwa perang dan kekerasan di atas Bumi dihasilkan 
dari satu kompleks tempat yang amat luas di mana proses mematikan nurani berlangsung: 
tak terhitung banyaknya dapur, tempat makan, pemondokan, hotel, restoran, resor, 
kafetaria, aula penginapan, gerai cepat saji, supermarket, kedai, gerai daging, mal, gerai 
es krim, gerai camilan, kapal, tempat berkemah, tempat pacuan, tempat piknik, sirkus, 
pusat pertemuan, pameran, sekolah, stadion olahraga, gereja, kasino, penjara, basis 
militer, wisma perawatan, sekolah perawatan, rumah sakit, kebun binatang, dan institusi 
mental, di mana daging hewan, telur, dan produk susu dibeli dan dijual, dipersiapkan, dan 
dimakan. Belas kasihan dimatikan dan kebenaran tidak dipedulikan di dalam hampir 
setiap rumah, pusat perbelanjaan, dan institusi dalam budaya kita. Sampai kita 
memandang satwa tersebut sebagaimana adanya, kekuatan-kekuatan yang tak dapat 
dielakkan ini akan terus mengembangkan penolakan dan kekerasan dalam setiap pola 
yang tampaknya sangat tidak mencurigakan. Dengan kita tidak dapat melihat hal ini, dan 
mengasumsikan jalan kehidupan kita adalah waras, berperikemanusiaan, terhormat, dan 
ramah, hanya menunjukkan betapa butanya diri kita.  

Malaikat intuisi kita, memeriksa dunia kita dengan teliti, akan melihat bukan hanya 
berjuta-juta tempat proses mematikan nurani ini di seluruh komunitas kota, daerah 
pinggiran kota, dan desa yang kita bangun. Malaikat juga akan melihat sejumlah besar 
pusat-pusat yang bergetar yang memancarkan ketakutan, kekerasan, horor, dan frustrasi: 
puluhan ribu pabrik peternakan, rumah jagal, kandang ternak, tempat penggemukan 
hewan, perikanan, dan kegiatan penangkapan ikan di mana hewan-hewan diperbudak, 
disiksa, dan secara sadis dibunuh hingga miliaran ekor setiap tahun. Kebanyakan 
kegiatan memenjarakan dan membunuh hingga puluhan bahkan ratusan ribu individu ini, 
meskipun jumlahnya banyak sekali, tapi tersembunyi dari pandangan umum. Kapal-kapal 
kematian besar yang mengapung bekerja di lautan yang jauh. Di luar kota, fasilitas 
pengolahan daging hewan dengan sengaja ditempatkan jauh dari jalan utama dan pusat 
hunian, dipagari agar orang banyak tidak bisa masuk. Nama-nama dagang disamarkan 
dan diungkapkan dengan halus, seperti papan nama “Produk Protein Carolina” yang 
pernah saya lihat di sebuah gedung besar yang kelihatannya tidak menyenangkan yang 
jauh dari jalan raya. Namun, bagi malaikat intuisi kita, mereka sama sekali tidak 
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tersembunyi, tetapi berkembang hebat, menjulang tinggi di atas lahan, intensitas dan 
volume penderitaan yang bergemuruh di dalam dinding mereka menggelembung tinggi 
sebagai medan getaran duka cita, teror, panik, dan keputusasaan yang mengganggu. 
Bentuk pikiran tentang penyiksaan, dominasi, dan perbudakan yang memancar 
menggelapkan langit, menyebar ke komunitas sekeliling, mencemarkan medan energi 
dan medan kesadaran yang menghubungkan kita semua, manusia dan satwa juga. Energi 
negatif yang sangat besar dan tak berkurang ini, keputusasaan dan kesakitan dari berjuta-
juta individu sensitif yang dikurung dan dibunuh tanpa perlu demi memuaskan kerakusan 
kita, boleh jadi adalah pencemaran yang paling serius yang kita sebagai manusia ciptakan. 
Akibat-akibatnya menyebar melalui jaringan yang rumit dan luas dari pikiran, energi, dan 
kesadaran yang membentuk hubungan kita manusia dengan sesama, dengan satwa dan 
alam, dan dengan anak-anak kita, impian kita, dan aspirasi kita. 

Banyak orang telah memahami implikasi tragis dari pencemaran medan getaran Bumi 
oleh penderitaan yang mendalam dari sesama satwa kita. Tolstoy, sebagai contoh, 
menulis bahwa sepanjang kita masih memiliki rumah jagal, kita akan tetap memiliki 
medan perang. Menurut pemenang Hadiah Nobel, novelis Isaac Bashevis Singer, 
“Sepanjang orang masih menumpahkan darah makhluk tak berdosa maka tidak akan bisa 
ada kedamaian, kebebasan, keserasian di antara orang-orang. Penjagalan dan keadilan 
tidak dapat tinggal bersama.” Charles Fillmore, salah seorang pendiri Unity School of 
Practical Christianity (Sekolah Persatuan Kristen Praktis) di Kota Kansas, menulis hal 
berikut pada tahun 1903, 

 
Beberapa tahun yang lalu di San Fransisco banyak orang menderita sakit keras karena 
memakan daging yang dibeli dari toko tertentu. Para dokter menyelidiki dan mereka 
menemukan bahwa daging dari lembu tertentu adalah penyebabnya, dan diduga bahwa 
lembunya dalam keadaan sakit. Penyelidikan lebih lanjut menyatakan bahwa praduga ini 
merupakan sebuah kesalahan—hewan itu luar biasa sehat dan kuat—sebenarnya begitu 
kuat dan bertenaganya sehingga dia memperjuangkan hidupnya selama lebih dari satu 
jam setelah percobaan pembunuhan terhadapnya dimulai. Ia berada dalam keadaan gila 
karena teror dan amarah; matanya memerah, dan mulutnya berbusa sewaktu sang 
penyembelih mencoba membantainya. Para dokter memutuskan bahwa rasa marah dan 
teror dari lembu inilah yang meracuni dagingnya sama halnya seperti susu dari ibu yang 
sedang marah, yang kita ketahui akan membuat bayinya sakit.  

Contoh ini adalah sebuah kondisi yang dilebih-lebihkan yang ada dalam bentuk yang 
lebih halus dalam semua daging hewan yang dijual sebagai makanan di pasar-pasar kita. 
Sebelum mereka dibunuh, hewan-hewan malang ini dianiaya terlebih dahulu dengan 
cara-cara yang hampir susah digambarkan. Kunjungilah kurungan pengiriman, kereta-
ternak, tempat penyimpanan ternak, dan rumah pengemasan, jika Anda menginginkan 
bukti dari penderitaan yang dialami hewan-hewan malang ini di lapangan. Dan semua 
penderitaan yang begitu hebat ini lewat hukum getaran mental simpatik ditransfer ke 
dalam daging orang-orang yang memakan tubuh hewan-hewan ini. Rasa takut yang tak 
tergambarkan, teror dari mimpi buruk, dan banyak gangguan di perut dan usus yang 
dialami orang-orang mungkin bisa dilacak pada sumber yang tidak dicurigai ini.12 

 
Fillmore menulis seratus tahun yang lalu pada masa yang kelihatan pelik, ketika kita 

sebenarnya bisa melacak daging pada hewan tertentu. Eric Schlosser, pengarang Fast 
Food Nation, mengatakan bahwa dalam salah satu dari hamburger-hamburger kita 
mungkin terkandung daging dari puluhan hewan berbeda, dari berbagai tempat di belahan 
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Bumi ini. Penderitaan yang dialami hewan-hewan ini tentu saja jauh lebih buruk lagi 
dewasa ini, dengan adanya kurungan yang ekstrem, manipulasi obat-obat yang aneh, dan 
penyembelihan mengerikan yang dipraktikkan oleh pabrik peternakan yang 
diindustrialisasikan. Dan ketika kita dapat membahas secara hati-hati masalah kolesterol 
dan residu hormon buatan di dalam makanan hewani, kesengsaraan belaka yang kita 
makan beserta efek racunnya tidak pernah secara serius dipertimbangkan. Kita dibutakan 
oleh budaya materialisme kita, hasil pertumbuhan alami dari kebiasaan makan kita. 

Pada tahun 1910 Fillmore menguraikan gagasan awalnya secara panjang lebar dengan 
menulis: 

 
Setiap hewan akan berjuang untuk hidupnya. Lalu bisa menjadi seperti apakah kondisi 
mental dari hewan yang secara kejam dijejalkan ke dalam kurungan dan mobil yang 
sesak, dan akhirnya dicabut nyawanya di tengah lingkungan yang mengerikan? Apakah 
bisa menjadi lain kecuali bahwa seluruh kesadarannya diresapi oleh getaran kekerasan 
dari teror yang beraksi dan bereaksi di dalam seluruh wahana kehidupan hewan dengan 
apa mereka berhubungan? Anda mengira bahwa Anda memakan suatu benda materi yang 
disebut daging, tapi sebenarnya tidak ada materi yang demikian di dalam kenyataannya. 
Bagi indra luar Anda, daging itu mungkin tampak sebagai suatu massa yang mati dan 
kaku, tetapi seandainya mata jiwa Anda terbuka, Anda akan melihat arus mental yang 
merembes ke dalam setiap atom, beraksi dan bereaksi satu sama lain dengan cara yang 
liar dan membingungkan, seperti hewan yang tubuhnya membentuk satu bagian. Anda 
membawa masuk ke dalam kuil Anda elemen-elemen yang akan mengganggunya, 
elemen-elemen yang sulit untuk Anda selaraskan. 13 

 
Sekalipun kita mencoba menyiapkan dan memakan makanan hewan secara perlahan 

dan penuh perhatian, baik kenyataannya maupun pikiran kita tentang apa yang sedang 
kita siapkan dan makan terasa mengusik rasa welas asih alami kita terhadap makhluk-
makhluk hidup lain. Dengan menodai hewan, kita menciptakan medan energi yang 
menodai diri kita dan memblokir tujuan kita di Bumi ini: yaitu untuk membuka 
kebijaksanaan, kasih, dan pemahaman. Sebaliknya, kita telah menjadi agen keburukan 
dan kematian, melayani kepentingan para konglomerat industri raksasa dan perusahaan 
yang didirikan terutama untuk memaksimalkan keuntungan dan kekuasaan yang terpusat 
pada diri mereka semata. Dan kita telah mengeraskan diri kita sendiri dan anak kita, yang, 
seperti spons polos, menyerap sikap dan kepercayaan kita dan menurunkan ke anak-anak 
mereka seperti yang orangtua dan kakek nenek kita telah lakukan. 

 
Kedok dan Ketakutan 

Pengerasan psikologi kita adalah sebuah tameng yang melindungi diri kita dari perasaan 
sedih dan menderita yang harusnya kita rasakan secara alami. Itu membuat kita semakin 
kurang sensitif dan menutupi sifat sejati kita. Dengan pemikiran ini, terasa sangat 
menarik untuk menguji keberhasilan hebat dari kampanye iklan kumis susu yang ampuh 
dan mahal, yang dihasilkan dan dipromosikan oleh pemerintah kita lewat Fluid Milk 
Promotion Act of 1990.14 Kumis susu bisa dilihat sebagai kedok prototipe, dan 
kampanyenya memberitahukan kita secara mendalam bahwa untuk menyiksa hewan dan 
memakan daging dan sekresinya kita harus mengenakan sebuah kedok. Kumis susu putih 
kecil itu memicu sebuah pengakuan tanpa sadar bahwa produk susu menutupi kekejaman 
parah, namun kebaikan yang berhubungan dengan warna putih memberikan rasa lega 
emosional yang sangat kita harapkan. Dengan bekerja pada tingkat tanpa sadar dari 
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simbol prototipe, industri susu jadi mempromosikan produknya dengan mengeksploitasi 
dua perasaan bertentangan kita yang mendalam tentang makanan hewani, yang ditandai 
dengan kedok, dan mengubah dua perasaan bertentangan tersebut ke dalam perasaan lega 
psikologis atau perasaan terharu dengan menunjukkan kedok kumis susu sedang dipakai 
oleh dewa-dewa kebudayaan kita: figur-figur yang paling terkemuka di bidang atletik, 
hiburan, ilmu pengetahuan, dan politik. Kedok itu mewakili budaya kita yang menutupi 
penderitaan tersembunyi di industri susu dan dominasinya yang brutal terhadap wanita, 
dan karena ini adalah hal terakhir yang kita ingin dukung dan ambil bagian, kita berpura-
pura lupa akan penderitaan yang ada. 

Bayangan kekerasan yang tak terlihat ini menghasilkan medan energi yang tak 
tertahankan di dalam kebudayaan kita. Semua peneliti hewan mengetahui bahwa 
ketakutan adalah salah satu emosi yang paling kuat dan mendasar untuk semua hewan 
(termasuk kita), dan ketakutan ekstrem adalah kenyataan yang tak terhindarkan bagi 
hewan di pabrik peternakan dan rumah jagal. Albert Schweitzer, yang menghimbau 
kebaikan terhadap hewan, menulis, “Rasa sakit adalah tuhan yang lebih mengerikan . . . 
daripada kematian itu sendiri.

15
 Dengan menimbulkan sejumlah besar rasa sakit akut dan 

sakit kronis pada hewan yang kita makan, kita menghasilkan rasa takut akut dan kronis 
yang sama besarnya. Kita memakan teror dan dengan demikian menjadi terpesona 
olehnya, terpikat oleh hal seram, aneh, dan kasar. Kesukaan kita pada darah, kematian, 
teror, dan kekerasan adalah sebuah manifestasi dari bayangan yang ditekan dari 
kebrutalan dan pembunuhan besar-besaran terhadap hewan, yang diperhalus dan 
digambarkan ke dalam ekspresi di berbagai media massa dan hiburan populer yang tak 
terhitung jumlahnya. Kekerasan dan horor di film, novel, dan musik memesona dan 
memikat kita hanya karena kita secara teratur terus memakan kekerasan dan horor dan 
karena itu menjadi terlibat. Pisau, pedang, dan senjata yang hadir di berbagai media 
populer mencerminkan pembunuhan dan tembakan senjata api yang membisingkan 
selama 24 jam di rumah-rumah jagal dan pisau panjang yang membunuh hewan-hewan di 
sana dan memotong-motong dagingnya untuk konsumsi kita. Meskipun kita 
menyembunyikan dan menekan kekerasan itu dari hidangan kita, kekerasan itu muncul di 
layar film dan televisi kita, tidak bisa dipungkiri, memesona dan begitu menarik bagi kita. 

Dengan merayakan dan menanam teror dan kekejaman di media, kita menabur benih 
yang sama tersebut ke dalam kesadaran dan mereka berbuah dalam bentuk kekerasan 
lebih jauh. Meningkatnya kekerasan di media, khususnya televisi, diyakini berhubungan 
dengan meningkatnya kekerasan pada anak-anak yang menonton TV. Kekerasan yang 
kita praktikkan terhadap hewan demi makanan, diperhalus dan digambarkan lewat media 
TV sebagai bentuk kekerasan terhadap orang-orang, lalu menjadi kekerasan oleh anak-
anak, dengan hewan sebagai target yang paling gampang dan rentan untuk diserang. 
Memancing, berburu, menyiksa hewan piaraan, dan menangkap hewan liar adalah 
beberapa cara anak-anak mengekspresikan budaya kekerasan yang asing ini, yang 
selanjutnya mengesahkan praktik kekerasan terhadap hewan yang paling mudah 
diserap—menyembelih dan memakannya. Hubungan antara kekerasan anak–anak 
terhadap hewan dan kekerasan terhadap manusia nantinya, sekarang sudah terbukti 
dengan baik, lagi-lagi merupakan sebuah pengingat lain dari prinsip Pythagoras bahwa 
penganiayaan kita terhadap hewan dengan tak terhindarkan kembali mengenai diri kita 
sendiri sebagai kekejaman terhadap sesama dan penderitaan yang tidak terperihkan. 

 



 112

Membina Welas Asih 
Siklus kekerasan yang dimulai dari meja makan kita jelas berkumandang di tengah 
keluarga kita, masyarakat kita, dan di seluruh relasi kita, mendesir hingga ke dalam 
medan kesadaran bersama kita. Seandainya kita mempunyai penglihatan jelas seperti 
layaknya malaikat, kita pasti bisa melihat kekerasan itu bergaung di seluruh planet 
dengan cara dan dalam dimensi yang tak terhitung. Siapakah diri kita, dan siapakah 
semua makhluk serta penjelmaan ini adanya pada akhirnya, semua itu adalah kesadaran. 
Kesadaran memanifestasikan kendaraan, yang adalah pewujudan suci bagi ekspresi, 
pertumbuhan, dan pengembangan kesadaran. Kita semua adalah bagian dari sesuatu yang 
lebih besar, dan kita semua mempunyai tujuan dan kontribusi unik untuk dilakukan. Ide 
bahwa kesadaran hanyalah sebuah fenomena kedua dari materi semata adalah sebuah 
pembalikan yang salah. Ini adalah mitos dari materialisme yang telah diciptakan dan 
dipropagandakan oleh mentalitas dominasi yang dangkal, diteror dan meneror untuk 
mempertahankan kebutaannya terhadap rasa sakit tetapi melepaskan pemahaman akan 
saling keterkaitan antara semua kehidupan dan akan hakikat semua makhluk yang pada 
dasarnya adalah spiritual. Tidak ada makhluk yang hanya sekadar benda materi atau 
objek belaka, dan dengan demikian tak ada makhluk yang pernah bisa menjadi sebuah 
komoditas atau barang kepemilikan. Kita semua adalah manifestasi misterius tanpa batas 
dari kesadaran, dan kedewasaan spiritual adalah suatu kebangkitan dari pembatasan-
pembatasan yang melumpuhkan dari materialisme dan separatisme, yang ditemani oleh 
perasaan kasih dan welas asih untuk semua makhluk. 

Ide ini telah diucapkan dengan jelas oleh para mistik, orang suci, dan orang bijak dari 
semua tradisi dan budaya sejak zaman dahulu. Dua orang suci sezaman 2.500 tahun yang 
lalu di India–Mahavira, pendiri tradisi Jain, dan Buddha Gautama–telah membabarkan 
kebutuhan spiritual fundamental untuk mengembangkan sikap ahimsa, atau tidak melukai, 
dalam hubungan pengikut mereka dengan hewan maupun manusia. Buddha bersabda, 
misalnya, di sutra Mahaparinirvana, “Memakan daging menghancurkan sikap welas asih 
yang agung.”16 Penyair suci Buddhis Tibet pada abad ke-12, Milarepa, menyanyikan, 
“Membiasakan diri berkontemplasi pada kasih dan welas asih, saya telah melupakan 
semua perbedaan antara diri saya dan yang lain.”17 Mistik Kristen abad ketujuh, Santo 
Isaac dari Suriah, bertanya,  

 
Apakah hati yang dermawan itu? Itu adalah hati yang terbakar oleh kasih untuk semua 
ciptaan, untuk semua orang, untuk burung-burung, untuk hewan-hewan liar . . . untuk 
semua makhluk hidup. Ia yang mempunyai hati seperti itu takkan bisa melihat atau 
memikirkan makhluk tanpa keluar air mata karena welas asih yang besar telah mengisi 
hatinya; sebuah hati yang lembut dan tidak bisa tahan lagi melihat atau mengetahui dari 
orang lain segala penderitaan, bahkan penderitaan paling kecil yang ditimbulkan pada 
suatu makhluk. Itulah kenapa orang-orang seperti itu tidak pernah berhenti berdoa untuk 
hewan-hewan . . .tergerak oleh rasa kasihan tanpa batas yang menguasai hati mereka 
yang sudah menyatu dengan Tuhan.18 

 
John Wesley, pendiri Methodisme pada abad kedelapan-belas menulis, “Saya percaya 

dalam hati saya bahwa iman dalam Yesus Kristus bisa dan akan membimbing kita 
melampaui perhatian khusus untuk kesejahteraan umat manusia ke perhatian yang lebih 
luas untuk kesejahteraan burung-burung di halaman kita, ikan-ikan di sungai, dan segala 
makhluk hidup di muka Bumi.”

19
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Sufi suci Islam abad ke-19 Misri berkata, “Jangan pernah berpikir orang lain lebih 
rendah dari kalian. Bukalah mata batin dan kalian akan melihat Satu Kemuliaan bersinar 
dalam semua makhluk.”

20
 

Albert Einstein mengatakannya dengan jelas dengan cara begini: 
 
Seorang manusia adalah bagian dari keseluruhan, yang oleh kita disebut “Alam Semesta”, 
satu bagian yang dibatasi oleh waktu dan ruang. Dia mengalaminya sendiri, pemikiran 
dan perasaannya, sebagai sesuatu yang terpisah dari yang lainnya—sejenis khayalan optis 
dari kesadarannya. Khayalan ini adalah sejenis penjara bagi kita, membatasi diri kita pada 
keinginan pribadi kita dan pada kasih untuk beberapa orang yang terdekat dengan kita. 
Tugas kita harusnya membebaskan diri kita dari penjara ini dengan melebarkan lingkaran 
welas asih kita untuk merangkul semua makhluk hidup dan seluruh alam dengan segala 
keindahannya.21 

 
Dengan memutuskan cengkeraman materialisme yang membuat buta ini, kita bisa 

melihat benang halus yang menghubungkan kita semua satu sama lain. Kita semua tahu 
bahwa pikiran dan perasaan mempunyai kekuatan. Kita telah melihat, di dalam 
kehidupan pribadi dan sosial, betapa efektifnya sebuah perasaan yang kuat dan pikiran 
yang jernih dalam memanifestasikan sebuah hasil—karena sebuah medan energi jadi 
tercipta yang akan menarik yang lainnya dengan kecenderungan getaran yang sama, 
menguatkan lebih lanjut bentuk pikiran yang diberi energi itu. Medan energi ini akan 
terus mereproduksi yang sejenis. Ini adalah nyata, sebagai contoh, bahwa Adolf Hitler 
mengerti kekuatan dari medan pikiran terhadap kesadaran massal, dan bahwa rekan-
rekannya dengan sadar menggunakan simbol-simbol, semboyan-semboyan, dan pikiran 
yang terfokus untuk menciptakan sebuah medan getaran bersifat angkuh dan 
menaklukkan yang sangat menarik bagi jutaan orang yang, ironisnya, mungkin 
merupakan masyarakat yang paling berpendidikan dan nampak rasional pada masa itu. 
Keesaan kesadaran manusia telah dipertunjukkan dengan cara-cara yang positif juga, dan 
pengaruh dari orang-orang yang tergabung dalam pemikiran penuh kasih dan doa untuk 
perdamaian telah terdokumentasi secara luas. Beberapa peneliti menyebut efek ini 
sebagai “efek Maharishi”, karena orang-orang yang dilatih dalam Meditasi Transendental 
telah melakukan banyak eksperimen pada efek terhadap tingkat kejahatan dan indikator 
sosial lainnya dari kota-kota tertentu yang ditargetkan, yang dihasilkan oleh sekelompok 
orang bermeditasi yang memancarkan sebuah medan perdamaian dan harmoni yang 
terfokus.

22
 Hasilnya cukup mengesankan dan berarti. Beberapa peneliti, seperti Larry 

Dossey, M.D., mendokumentasikan dan menyelidiki efek doa terhadap penyembuhan 
jasmani.

23
 Penggunaan ilmu pengetahuan materialistis untuk membuktikan apa yang 

sudah kita ketahui ini adalah ironis. Materialisme telah menutupi dan mengabaikan 
kebenaran bahwa kita semua terhubung, lebih dari sekadar objek materi terpisah dengan 
otak yang menimbulkan kesadaran, kita adalah kesadaran tanpa batas yang 
bermanifestasi sebagai makhluk hidup dalam waktu dan ruang. Bukti-bukti untuk ini 
berlimpah, baik dari ungkapan orang-orang yang tercerahkan secara spiritual maupun 
dari dalam hati, pikiran, dan pengalaman hidup sehari-hari kita sendiri, jika kita 
membuka mata kita dan melihat! Pengaruh dari berdoa (kesadaran) yang tak dapat 
dipungkiri dalam meningkatkan penyembuhan fisik hanyalah salah satu contoh dari hal 
ini. 
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Dengan demikian, pencemaran medan kesadaran bersama kita oleh penderitaan 
mendalam yang dirasakan oleh miliaran hewan yang dibunuh untuk dijadikan makanan 
adalah fakta yang tidak dikenali yang menghalangi kemajuan sosial kita dan secara luar 
biasa memberikan sumbangan pada kekerasan manusia dan peperangan yang terus terjadi 
di seluruh dunia. Bergabung bersama untuk berdoa dan membayangkan perdamaian 
dunia tentu saja merupakan sebuah gagasan mulia, tetapi jika kita terus makan di atas 
penderitaan tetangga kita, kita menciptakan sebuah doa yang monumental dan 
berkelanjutan untuk kekerasan, teror, dan perbudakan. Ini adalah doa atas perbuatan kita, 
dan ini adalah kenyataan yang dialami miliaran makhluk sensitif yang ada di dalam 
kekuasaan kita dan kita tak memperlakukan mereka dengan baik. 

Hingga kita menjalani doa untuk perdamaian dan kebebasan dengan memberi 
perdamaian dan kebebasan kepada mereka yang rentan di tangan kita, kita tidak akan 
pernah menemukan perdamaian maupun kebebasan. Kegembiraan, kasih, dan 
kelimpahan selalu tersedia untuk kita, dan akan selalu hadir di dalam kehidupan kita 
sampai pada tingkat di mana kita mengerti bahwa mereka diberikan kepada kita 
sebagaimana kita memberikan mereka kepada yang lainnya. Harga yang harus kita bayar 
untuk kasih dan kebebasan adalah horen (cone) es krim, bistik, dan telur kopyok (eggnog) 
yang biasanya kita makan. Secara mental kita terkondisikan untuk memisahkan makanan 
kita dari hewan yang tanpa pikir panjang disiksa untuk menghasilkannya, tapi medan 
getaran yang tercipta oleh pilihan makanan kita mempengaruhi kita secara luar biasa 
apakah kita berpura-pura mengabaikannya atau tidak. Berlatih makan dengan penuh 
perhatian menerangi hubungan-hubungan tersembunyi ini, membersihkan pikiran, hati, 
dan perbuatan kita, dan menghilangkan kedok dan pelapis batin sehingga hal itu menjadi 
cukup jelas untuk dilihat. 
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“Kontrol Estrus akan membuka pintu produksi pabrik babi. Kontrol siklus betina adalah 

rantai yang hilang kepada jalur-produksi.” 
—Earl Ainsworth, The Farm Journal, 1976 

 
“Tidak ada agama yang tanpa cinta, dan orang-orang boleh berkata apa saja tentang 

agamanya, tetapi jika agama tersebut tidak mengajarkan mereka untuk berbuat baik dan 
sayang terhadap hewan dan juga manusia, itu semua adalah berpura-pura.” 

—Anna Sewell, Black Beauty 
 

“Dikatakan bahwa pandangan tentang alam yang dimiliki seseorang menentukan semua 
institusi mereka.” 

—Ralph Waldo Emerson, English Traits 

 
 

Putra Kebudayaan Menggembala 
Ilmu pengetahuan dan agama adalah institusi pokok dalam kebudayaan kita yang 
mewujudkan banyak cita-cita luhur kita dan mendukung kehidupan dan kesejahteraan 
kita dengan beraneka ragam cara. 'Science (ilmu pengetahuan)' berasal dari kata 'scire', 
“mengetahui,” dan 'religion (agama)' dari 'religare', “menghubungkan kembali”; yang 
terdahulu adalah sebuah manifestasi dari hasrat kita untuk mengenal dunia dan diri kita 
sendiri melalui ilmu pengetahuan yang sistematis, dan hasrat kita yang belakangan adalah 
untuk berhubungan kembali dengan sumber spiritual dari kehidupan kita dan hidup 
secara harmonis satu sama lain dan dengan tatanan yang lebih tinggi. Ilmu pengetahuan 
dan agama keduanya merupakan institusi raksasa, yang masing-masing mempekerjakan 
jutaan orang dan menghabiskan miliaran dollar pada proyek-proyek yang semuanya, 
secara teori, dimaksudkan untuk memberi peningkatan kesehatan, kemudahan, keamanan, 
pemahaman, arti, dan kebahagiaan pada kehidupan kita. 

Sementara beberapa orang akan berdebat bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak 
memberi keuntungan pada kita, banyak yang akan berdebat bahwa keduanya betul-betul 
mendukung peperangan, kehancuran, dan juga kesengsaraan—bahwa keduanya 
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memperburuk masalah sekaligus menyelesaikannya juga. Mengapa begini? Secara lebih 
terperinci, mengapa ribuan orang yang mencari jalan untuk memperbaiki dan 
menyembuhkan dunia melalui pengembangan ilmiah atau spiritual, belum menegur 
mentalitas keras dan buas yang diperlukan oleh pilihan makanan kita? Di samping 
penolakan universal kita untuk mengizinkan keterlibatan di dalam kekejaman dari 
hidangan kita, ada faktor lain yang berlaku: reduksionisme yang dipromosikan oleh 
banyak institusi ilmu pengetahuan dan institusi keagamaan Barat yang bekerja untuk 
menjaga agar hubungan genting menjadi tidak kasat mata. 

Revolusi pada kesadaran manusia yang nampaknya dimulai pertama kalinya sekitar 
sepuluh ribu tahun yang lalu di Irak dengan penjinakan dan penggembalaan hewan-
hewan besar untuk makanan adalah sebuah revolusi reduksionisme. Keistimewaannya 
yang membedakan adalah tindakan mereduksi dari sebelah dalam dan sebelah luar: 
mereduksi hewan liar yang kuat ke pengungkungan dan penyembelihan secara rutin, dan 
mereduksi rasa hormat manusia terhadap hewan dan alam dalam proses tersebut. Nenek 
moyang kita menjadi predator (pemangsa) dari mangsa yang direduksi kekuatannya—
hewan-hewan ternak yang dikomoditaskan dan dikawal lalu ditusuk dan dipenggal 
lehernya. Mereka sendiri menjadi predator yang direduksi dan dibuat kurang peka yang 
cenderung menghasilkan institusi ilmu pengetahuan dan institusi agama reduksionis yang 
sama untuk mengesahkan sikap dan kelakuan mereka. 

Di samping menghasilkan sistem ilmu pengetahuan dan keagamaan reduktif, budaya 
menggembala yang kuno menghasilkan sistem ekonomi yang reduktif dan buas yang 
semakin memandang manusia sebagai unit ekonomi dan secara berangsur-angsur 
mengarah ke distribusi kekayaan yang sangat tidak merata. Pada era bersejarah tiga ribu 
tahun yang lalu, kita melihat di dalam tulisan kita yang paling kuno seperti Homer, 
Perjanjian Lama, dan tulisan kuno Sumeria, sebuah sistem ekonomi yang sudah mapan 
yang didominasi oleh raja-raja kaya pemilik peternakan yang bertempur demi tanah 
untuk ternak mereka, dengan orang banyak direduksi hingga menjadi sekadar sumber 
daya belaka yang bertengkar, berproduksi, dan mengonsumsi untuk kepentingan elite-
elite kaya. Ilmu pengetahuan awal digunakan untuk memanipulasi garis keturunan ternak 
untuk memaksimalkan produksi daging, susu, dan wol, dan agama digunakan untuk 
membenarkan dan bahkan mengamanatkan penyembelihan hewan untuk dijadikan 
makanan. Inilah tepatnya lembaga-lembaga yang telah kita warisi dan yang beroperasi 
sekarang ini dan hidup di dalam diri kita karena kita terus mengonsumsi makanan-
makanan yang diperoleh dari hewan-hewan yang tereduksi. 

Ada manfaatnya untuk menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan agama konvensional, 
meski sering kali saling bermusuhan dengan sengit, sebenarnya secara mencolok sama 
dalam asumsi pokok mereka. Keduanya merupakan anak kebanggaan dari budaya 
menggembala, dan mereka berdua cenderung memperkuat mentalitas reduksionis yang 
dibutuhkan oleh mereka yang menempati budaya bapak mereka. Mentalitas ini 
diperlukan untuk menopang praktik memperbudak dan memakan hewan-hewan besar, 
dan untuk mendukung sistem ekonomi yang berdasarkan pada penyingkiran dan 
eksploitasi. Berguna bagi pendidikan untuk melihat bahwa sementara individu-individu 
langka telah mampu melebihi dan mengangkat institusi-institusi ilmiah dan agama ini 
hingga tingkat tertentu, institusi-institusi itu sendiri secara khas menggunakan tekanan 
yang memperkuat reduksionisme yang diperlukan oleh lingkungan menggembala. 
Sebagai contoh, walau ilmu pengetahuan dan agama bisa sangat diperkaya oleh prinsip 
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feminin yang non-reduktif (Sophia), namun ia dipandang rendah oleh budaya 
menggembala, dan ilmu pengetahuan dan agama konvensional secara khas 
memandangnya dengan rasa tidak percaya, yang merugikan diri mereka sendiri. 

Bapak dan anak-anaknya berhasil dalam menaklukkan Sophia terutama karena 
“pengorbanan” sehari-hari yang terus menerus dari jutaan hewan untuk meja makan kita: 
ritual massa yang mereduksi kecerdasan kita dan menekan kearifan penyembuhan kita. 
Sebagai kebijaksanaan, Sophia adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan dan agama, 
tetapi dalam melayani mentalitas otoriter dan reduktif dari budaya menggembala, mereka 
mempunyai segalanya kecuali menolak dirinya, dengan akibat-akibat spiritual yang tragis 
yang bisa kita lihat di sekeliling kita. 

 
Sains dan Perbudakan 

“Mengubah sistem kehidupan menjadi mesin demi menimbun modal tidak akan mungkin 
tanpa dibantu penurunan sains yang menghasilkan dua hal bagi Anda. Pada satu sisi hal 
itu mematikan etika belas kasih Anda karena paham penurunan mengubah sistem yang 
hidup menjadi bagian-bagian tak berdaya yang dikumpulkan dari luar—dan paham 
penurunan kemudian menciptakan pembiusan etika yang secara mendasar dikatakan: 
‘Anda tidak perlu khawatir tentang etika hubungan Anda karena hal ini hanyalah 
persoalan yang ada di tangan Anda untuk dipermainkan.’ Seolah-olah Anda sedang 
bermain dengan barang dari plastik. Dan itu juga memberikan Anda kekuatan manipulasi 
yang sesungguhnya untuk mengambil lebih banyak susu dari seekor sapi, menghasilkan 
lebih banyak daging kurus dari sapi, menjejalkan sapi-sapi di tempat yang lebih sempit, 
menyembelih mereka lebih cepat. 

 “Ini adalah sistem di mana pemilik modal menerapkan pengurangan sains demi 
penumpukan modal dan perampasan kehidupan dari makhluk yang memiliki hak atas 
hidup mereka sendiri.” 

—Vandana Shiva, Ph.D.1 

 
Berakar dari pemisahan Cartesius yang salah antara pikiran dan materi, pengurangan 

sains konvensional sama sekali menolak keberadaan realitas apapun di luar aspek yang 
bisa dibuktikan secara fisik. Mitos materialis ini mengabaikan spiritualitas serta 
petualangan kesadaran yang misterius, dan cenderung menurunkan derajat hewan 
maupun manusia untuk hanya menjadi mesin-mesin yang melangsungkan hidup dengan 
ditenagai oleh daya genetik dan kimia. Pada hakikatnya hal itu memperkuat khayalan 
bahwa makhluk-makhluk berjuang dan bersaing di alam semesta yang tidak memiliki arti 
atau tujuan. Ini telah membuat sains reduksionis menjadi sarana ampuh bagi para elit 
kaya dan kompleks industri militer yang dikuasainya. 

Saat menghilangkan arti dan nilai yang tak terpisahkan dari hewan-hewan dan alam 
serta menurunkan derajat kehidupan menjadi proses materi, pemrograman genetik, dan 
pengondisian pelaku, makna kita sendiri, nilai kita, dan status kita didefinisikan kembali 
sesuai dengan seberapa efisien kita melayani tujuan kompleks ekonomi/politik. Sains 
reduksionis membina mata yang dingin dan penuh kalkulasi yang mengabsahkan 
penurunan derajat makhluk-makhluk menjadi angka-angka dalam analisa 
biaya/keuntungan yang dilakukan oleh para ekonom industri dan ahli siasat militer. Hal 
ini membantu mengesahkan praktik budaya penggembalaan yang mengomoditaskan 
hewan dan alam dan, secara lebih luas, diri kita sendiri dan satu sama lain. 

Sains reduksionis melayani mentalitas penggembalaan dengan setia. Itu telah 
mengubah keterpisahan patologis dari dominasi maskulin terhadap alam, hewan-hewan, 
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dan orang-orang menjadi suatu bentuk seni yang terpandang dan bergengsi. Sekarang kita 
benar-benar bisa pergi ke Dachau dan berdiri di dalam gedung beton yang sama dengan 
tempat para ilmuwan Nazi melakukan eksperimen-eksperimen mengerikan terhadap 
sesama manusia atas nama ilmu pengetahuan. Seperti halnya ide-ide supremasi 
membenarkan eksperimen-eksperimen Nazi yang kejam, hal itu juga membenarkan 
eksperimen-eksperimen kejam yang kita lakukan setiap hari terhadap ribuan hewan tak 
berdaya yang tak pernah diungkapkan. Jika kita mendapat izin masuk, hari ini kita bisa 
pergi ke perguruan tinggi negeri manapun atau ke ribuan operasi riset swasta, militer atau 
pemerintah dan menyaksikan kekejian yang dirasionalkan oleh alasan supremasi yang 
sama. Kita juga bisa pergi, misalnya, ke Sekolah Amerika di Fort Benning, Georgia, dan 
melihat bagaimana tentara A.S. melatih para personel militer dari negara-negara Amerika 
Tengah dan Selatan dalam metode penyiksaan, pengawasan, dan penindasan berteknologi 
tinggi terbaru yang membantu mereka untuk secara efektif menguasai rakyat mereka 
demi melestarikan kepentingan perusahaan-perusahaan lintas negara dan kelompok kecil 
penguasa yang terpandang.2 Modal, ternak, kekayaan, perang, dan eksploitasi alam, 
hewan-hewan, dan orang-orang berdiri pada fondasi yang sama saat ini sebagaimana 
dalam budaya penggembalaan kuno. Hal itu terus berlangsung saat ini dalam bentuk 
teknologi tinggi yang dibantu oleh mitologi reduktif dari sains. 

Mungkin tidak ada yang lebih mengerikan daripada menjadi tak berdaya dan 
terkurung, serta ditatap oleh mata dingin tak berperasaan yang tidak peduli akan 
penderitaan yang kita alami. Ini adalah tatapan mata dari penggembala terhadap hewan-
hewan miliknya, yang semuanya akan ia manipulasi dan bunuh demi keuntungannya 
sendiri; itu adalah tatapan mata prajurit kepada lawan-lawannya yang mengancam ternak 
dan kepentingan modal milik penguasanya; itu adalah tatapan mata ilmuwan atau asisten 
riset yang dengan sengaja menjadikan makhluk-makhluk berperasaan sebagai obyek 
percobaan yang sangat menyakitkan. Mata yang keras dan tidak bersimpati ini adalah 
suatu parodi terluka dari mata manusia sejati yang bersinar dengan kebaikan penuh kasih, 
welas asih, dan rasa peduli serta simpati yang alami kepada semua makhluk sesama 
penghuni bumi ini. Mata yang keras itu diperoleh hanya dengan latihan keras—latihan 
keterpisahan yang secara praktis kita jalani sejak lahir dari horor di atas piring kita tiga 
kali sehari. Kita belajar untuk melemparkan pandangan yang tak bersimpati ini kepada 
mereka yang bukan spesies kita, ras kita, negara kita, kelas, jenis kelamin, suku, agama, 
atau orientasi seksual, dan terutama terhadap babi, sapi, serigala, dan hewan-hewan yang 
menjadi “makanan” atau “pengganggu”. Tentu saja kita mungkin menatap dengan mata 
yang lebih lembut kepada spesies hewan “peliharaan” tertentu; tetapi amatlah 
mengherankan, misalnya, jika Anda pergi ke sebuah konferensi sains dan mendengar dari 
para ilmuwan itu sendiri tentang hewan-hewan apa saja yang bisa mereka bedah tanpa 
keraguan. Beberapa dari mereka hanya bisa membedah tikus besar dan kecil, yang lain 
juga bisa membedah kucing, tetapi bukan anjing atau monyet, yang lain bisa membedah 
kelinci tetapi bukan kucing, dan sebagainya. Di manakah kita menarik batas, dan 
mengapa? Bagi sebagian besar ilmuwan, seperti kebanyakan dari kita di dalam budaya 
penggembalaan ini, hewan-hewan yang dipelihara untuk makanan berada jauh di luar 
cakupan tatapan mata yang lembut. Semakin kita menjadi peka, semakin luas lingkaran 
welas asih kita, dan kita merasa tidak tega untuk melukai makhluk-makhluk hidup dalam 
cakupan yang lebih luas karena kita menemukan bahwa mata kita melembut dan peduli 
bahkan terhadap tikus kecil, burung, ikan, kerang, dan serangga. Pelatihan ilmiah, istilah 
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dari Henryk Skolimowski “yoga obyektifitas”3, memperkuat suatu cara pandang yang 
sering cenderung mempersempit lingkaran belas kasih kita dan tidak hanya membuat 
ketidakpekaan para ilmuwan tetapi juga ketidakpekaan kita semua. 

Ilmu pengetahuan dalam beberapa cara telah membantu kita menghargai hewan-
hewan “makanan” dengan menunjukkan bahwa, contohnya, ikan memiliki kesadaran 
sosial yang tinggi, merasakan sakit, dan dengan cepat belajar untuk menghindari 
penyebab rasa sakit, dan bahwa babi ternyata memiliki kecerdasan yang tinggi, melebihi 
anjing dan mendekati simpanse. Tetapi, dampaknya secara keseluruhan terhadap 
kesejahteraan hewan dengan jelas adalah negatif. Faktanya sekarang masih ada banyak 
ilmuwan berpengaruh yang walaupun akhirnya terpaksa mengakui bahwa hewan 
merasakan sakit dan bisa menderita, namun tetap mengabaikan kebenaran dan intensitas 
penderitan mereka, sebagaimana yang dilakukan para ilmuwan terhadap orang-orang 
berkulit hitam selama zaman perbudakan. Sejak awal revolusi ilmiah, para ilmuwan telah 
menggunakan hewan dalam eksperimen-eksperimen yang menyakitkan dan telah 
mengabaikan kaitan moral dari rasa sakit mereka. Jawaban pedas Descartes yang terkenal 
atas keluhan tetangganya tentang lolongan kesakitan anjing-anjing yang ia bedah masih 
bergaung di aula sains. Ia menyatakan bahwa hewan, karena secara rasional tidak 
memiliki jiwa, tidak bisa merasakan sakit, dan lolongan kesakitan yang mereka keluarkan 
itu hanyalah seperti suara derakan dari putaran roda penggilingan.4 Sikap semacam itu 
benar-benar berlawanan dengan Aturan Emas. Dengan mempromosikan ilusi objektivitas, 
keterpisahan, reduksionisme, dan materialisme, dan dengan mendorong para peneliti dan 
publik untuk mengabaikan penderitaan yang dialami oleh makhluk-makhluk peka 
tersebut atas nama dan di dalam tangan budaya kita secara umum, sains telah sangat 
mendukung mentalitas penggembalaan, dan sangat merugikan hewan-hewan tersebut. 
Dalam hal ini, sains telah merugikan kita, hewan-hewan manusia juga. 

Selain berperan atas mitos reduktif keterpisahan untuk lebih lanjut memperkuat mitos 
budaya penggembalaan kita, sains telah menghasilkan perangkat-perangkat teknologi 
yang memungkinkan penguasa hewan modern untuk menyiksa dan memperbudak hewan 
dengan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Pabrik ternak dan tempat 
pemotongan hewan modern tidak mungkin ada tanpa mesin-mesin canggih, pestisida, 
obat-obatan, hormon, sistem kerangkeng, pecut listrik, dan segudang peralatan teknologi 
lain yang menghadirkan mimpi buruk bagi makhluk-makhluk yang diciptakan untuk 
berlari, terbang, berenang, bermain, dan merayakan kehidupan mereka di dunia yang 
alami itu. Tidak seperti manusia modern yang ditempatkan di ruangan kecil berhiaskan 
komputer di gedung-gedung perkantoran pencakar langit, sapi, ayam, ikan, dan babi 
secara tidak masuk akal kita paksakan untuk masuk ke dalam tempat buatan yang sangat 
asing, yang membuat frustrasi, dan yang mengerikan seumur hidup mereka demi 
memenuhi keinginan egois kita. 

Sains reduksionis secara praktis mendefinisikan budaya dan citra diri kita sekarang, 
dan meskipun hal itu telah membawa kemajuan dan kenyamanan materi yang tak bisa 
dibantah, itu juga telah menjadi kekuatan hebat yang memperbudak diri kita sendiri. 
Sains bukan hanya merupakan sumber perangkat teknologi yang menghibur dan 
menyamankan kita, atau yang mengalihkan perhatian dan membuat kita kecanduan, atau 
yang mencemari dan berpotensi menghancurkan dunia kita. Sains juga menciptakan alat-
alat yang bisa secara langsung mengendalikan kita, sama seperti yang telah dilakukan 
terhadap hewan. Beberapa contoh dari hal itu adalah sistem pengawasan tersembunyi, 
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sabuk kejut listrik, dan keping mikro komputer yang bisa ditanamkan di dalam tubuh kita 
untuk melacak kita melalui GPS, dan menurut beberapa sumber, berpotensi mengatur kita 
dengan cara menimbulkan kejang otot yang menyakitkan, ketakutan atau kebingungan 
mental.5 Keping-keping mikro itu telah diujikan dan dikembangkan bagi hewan, dan 
beberapa versi dari keping itu secara luas telah ditanamkan baik pada hewan liar maupun 
peliharaan dan semakin banyak pada manusia.6 Menurut Los Angeles Times, keping 
mikro kini diselipkan ke dalam tubuh penderita Alzheimer dan penderita kondisi medis 
lain yang berisikan catatan kesehatan serta data pribadi dan membuat orang “bisa 
dipindai seperti halnya sebotol selai kacang di meja kasir pasar swalayan”.

7
 Mereka bisa 

membuat kita menjadi obyek, mudah dilacak dan dikendalikan bagaikan sapi-sapi yang 
dibiakkan

8
 dan sapi-sapi perah berkeping mikro yang kita pakai dan makan. 

Pada tingkat yang lebih dalam, sains reduksionis memperbudak kita dengan hanya 
mengabsahkan pengetahuan yang didasarkan atas logika positivisme dan asas 
keterpisahan antara diri kita dan dunia. Meskipun ada sedikit orang yang memopulerkan 
sains dan muncul di publik untuk menjadi lebih maju, holistis, dan bahkan spiritual, 
orang-orang ini umumnya ditolak oleh maskapai ilmiah besar yang didirikan di atas 
prinsip pembagian, reduksi, dan analisa yang diwarisi dari induknya, yaitu budaya 
penggembalaan.

9
 Musuhnya adalah musuh budaya penggembalaan, yaitu prinsip feminin 

yang ada di dalam diri kita semua dan menjelma sebagai pemahaman pada tingkat yang 
lebih tinggi daripada rasionalitas keterpisahan yang diandalkan oleh sains reduksionis. 
Pada taraf di mana sains dipisahkan dari kebijaksanaan intuisi dan prinsip feminin yang 
berwelas asih, menyembuhkan, dan saling berkaitan, sains cenderung untuk 
mempromosikan kekejaman, pengrusakan, dan kematian. 

Menciptakan sains yang benar-benar melayani kita dan bukannya membahayakan, 
membingungkan, serta mengendalikan kita membutuhkan pergeseran mendasar dari 
orientasi kita untuk menjauhkan diri dari mentalitas reduktif konvensional yang 
memandang materi fisik sebagai hal utama dan kesadaran sebagai hal yang hanya muncul 
darinya. Ketika sebagai peradaban kita berhenti memandang makhluk-makhluk sebagai 
benda melainkan sebagai subyek yang sadar atas kehidupan mereka, secara alami kita 
akan menciptakan sains yang lebih memberdayakan berdasarkan keunggulan dari 
kesadaran dan saling keterkaitan antara makhluk-makhluk hidup. Ini mulai terlihat dalam 
karya dan tulisan-tulisan peneliti dan teoretikus seperti Rupert Sheldrake dengan idenya 
tentang medan morfogenesis, serta Robert Jahn, Elizabeth Targ, Amit Goswami, Fred 
Alan Wolf, Vandana Shiva, Larry Dossey, Herbert Benson, Deepak Chopra, Fritjof Capra, 
dan lainnya yang mencoba membalikkan mentalitas reduksionis yang menyelimuti sains. 
Beberapa dari mereka meneliti peran pemikiran, maksud, perasaan, dan doa untuk 
penyembuhan, dan ada yang bekerja untuk menerangkan saling keterkaitan sistemis dan 
kekuatan kesadaran yang esensial dalam menentukan pengalaman manusia akan realitas 
fisik.

10
 Tidaklah mengherankan bahwa para peneliti ini seperti Schweitzer, Einstein dan 

yang lainnya cenderung untuk meragukan cara pandang dan perlakuan budaya kita 
terhadap hewan-hewan. Pendekatan yang memberdayakan terhadap sains juga dapat 
terlihat pada orang-orang yang berkarya pada tingkat awam dengan ide ajaran Gandhi 
mengenai teknologi yang layak: mengembangkan dan memakai teknologi yang 
kooperatif dan berkelanjutan dan tidak memperbudak komunitas dalam hal keuangan atau 
politik demi industri minyak, pertanian, kimia berskala besar atau kepentingan-
kepentingan lain. Agar pendekatan menyeluruh terhadap sains ini bisa mengena dan 
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diterima secara luas, budaya kita harus berevolusi melampaui kebiasaan makan saat ini 
dan melampaui definisi mentalitas penggembalaan yang secara tak terhindarkan membina 
suatu sains reduksionisme yang dangkal serta “perkiraan dan pengendalian” yang 
eksploitatif. 

Para ilmuwan rasionalis Nazi menggarap senjata pemusnah massal dan perbudakan 
massal, sama seperti yang dilakukan pasukan ilmuwan masa kini: tak bisakah kita 
melihat bahwa bukan hanya proyek mereka itu tidak waras, tetapi juga cara berpikir yang 
mendasari proyek ini adalah jahat? Hal itu hanya bisa ditoleransi di dalam suatu budaya 
seperti budaya kita, di mana orang-orang benar-benar melakukan praktik keterpisahan 
dan kekejaman yang serupa dengan itu setiap hari. Sampai kita berhenti menurunkan 
derajat hewan menjadi obyek makanan, sains reduksionis akan tumbuh lebih kuat dan 
lebih mematikan karena pada akhirnya itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. 
Keseluruhan dunia luar adalah cerminan dari realitas batin kita, dan perang serta 
penderitaan di dunia akan berhenti saat kita melenyapkan perang dan penderitaan di 
dalam diri kita sendiri, orientasi mental kita, dan kehidupan kita sehari-hari. Orientasi 
mental keterpisahan dan reduksi yang mendasari metode ilmiah konvensional di mana 
kita semua sudah dijenuhkan sejak kanak-kanak, terus berkobar di dalam budaya makan 
kita, hidup di dalam sikap budaya kita, dan terwujud di dalam cerminan dunia kita 
sebagai penderitaan dan pergulatan yang kita alami dan yang kita timpakan kepada pihak 
lain. 

 
Reduksionisme Agama 

Agama konvensional Barat, seperti halnya sains Barat, berevolusi dalam lingkungan 
reduksi yang sama dan mengomoditaskan hewan-hewan dalam jumlah besar serta 
cenderung menjadi reduksionis dengan cara yang sama dalam orientasi intinya. Misteri 
Ilahi yang tak terbatas pada umumnya direduksi menjadi suatu sosok otoritas yang 
menghakimi dan sering dijabarkan berdasarkan ciri-ciri dan sifat manusia; manusia 
direduksi menjadi entitas temporal yang berpusat pada diri sendiri dan terpisah yang bisa 
dipilih atau diselamatkan atau dikutuk ke dalam keabadian neraka atau surga berdasarkan 
satu masa kehidupan yang berlalu dengan cepat; dan hewan-hewan, pohon-pohon, 
ekosistem, serta semua alam direduksi untuk hanya menjadi pendukung yang bisa 
dibuang dalam drama ini. Seperti halnya sains, lembaga agama telah cenderung untuk 
memperkuat dominasi terhadap hewan, wanita, dan alam serta untuk melestarikan 
kepentingan kelompok kecil penguasa yang terpandang. Seperti halnya sains, lembaga 
tersebut cenderung menjadi hierarkis, patriarkat, dan eksklusif, dan seperti halnya sains, 
lembaga itu memberitahukan kita agar tidak mengandalkan kebijaksanaan batin kita 
sendiri, melainkan mengandalkan kekuasaan luar. Seperti halnya sains reduksionis, yang 
bersikeras pada pemisahan obyektif antara diri dan dunia, agama konvensional Barat 
bersikeras pada dualisme utama dari Pencipta dan ciptaan, Tuhan dan dunia. Keyakinan 
akan suatu keterpisahan mendasar antara yang Ilahi dan kita semua ini memperkuat ilusi 
keterpisahan yang juga disebarkan oleh sains reduksionis. 

Sungguh mengherankan dan instruktif bahwa sementara sains dan agama 
konvensional berdebat tanpa henti — saudara-saudara yang bertengkar itu sama-sama 
menganut mitologi reduksionis — sains holistis menemukan panduan yang memberi 
ilham dan berguna serta penegasan dari tradisi agama yang progresif dan non-Barat 
seperti teologi pembebasan dan banyak tradisi pribumi, dan juga tradisi Timur seperti 



 122

Taoisme, Buddhisme Mahayana, Sikhisme, dan Vedanta. Tradisi-tradisi agama ini 
cenderung telah berevolusi dalam budaya dan sub-budaya di mana hewan tidak direduksi 
secara sistematis menjadi komoditas. 

Khayalan reduksionis atas keterpisahan mendasar sangat diritualisasikan di dalam 
hidangan kita sehari-hari sehingga secara tak terhindarkan memaksakan dirinya ke dalam 
kehidupan agama kita. Kita sering diberitahukan saat kanak-kanak bahwa kita akan 
dikucilkan dari surga kecuali jika kita menyetujui seperangkat kepercayaan yang 
eksklusif! Ajaran-ajaran agama utama pada umumnya memberitahukan bahwa kita 
menjadi istimewa jika kita menyetujui suatu kepercayaan yang eksklusif. Mereka jarang 
meragukan pilihan makanan kita yang kejam melainkan mendorong hal itu dengan 
menyatakan bahwa hewan tidak memiliki jiwa dan bahwa Tuhan memberikan kepada 
kita hewan untuk dimakan — dan mereka menyeponsori barbekyu, babi panggang, ikan 
goreng, dan ayam kalkun untuk makan malam di komunitas-komunitas di berbagai 
penjuru Amerika. Belumlah terlalu lama berselang, ketika kaisar Constantine pada abad 
ke-4 membuat agama Kristen sebagai agama negara Romawi yang menekankan tentang 
vegetarian, sama sekali ditindas dan nyatanya malah dianggap menentang dogma, dan 
menurut laporan, Constantine memerintahkan orang-orangnya menuangkan lelehan timah 
ke dalam kerongkongan umat Kristen yang menolak makan daging hewan.

11
 Ajaran 

Kristen asli mengenai pengampunan harus ditindas dan diputarbalikkan agar diterima 
oleh budaya penggembalaan yang dominan, dan ajaran mencerahkan mengenai Ia yang 
hidup dengan pedang harus mati oleh pedang menjadi suatu ironi yang pahit. 

Dengan menafsirkan keilahian yang transenden sebagai maskulin, agama 
konvensional mendewakan sifat maskulin dengan cara yang sama yang dilakukan sains, 
dan menekan sifat feminin, yang memelihara dan menghubungkan. Bahkan saat ini, 
ketika pada hakikatnya tidak ada teolog yang berani berdebat bahwa Roh tanpa batas 
yang disebut dengan kata Tuhan bisa dikatakan lebih tergolong pria daripada wanita, kita 
masih mengajar anak-anak kita sebagaimana yang diajarkan kepada kita, bahwa Ia (pria) 
adalah Tuhan. Di dalam budaya penggembalaan kuno, kaum prialah yang berperang, 
menggembala ternak, dan memerkosa, dan pada dasarnya sama dengan saat ini. Dengan 
menekankan sifat maskulin dari Tuhan, budaya penggembalaan mengabsahkan etos 
mereka tentang dominasi, kekejaman, dan pembunuhan. Faktanya, seperti yang 
ditunjukkan oleh J. R. Hyland, bentuk pemujaan utama di dalam budaya penggembalaan 
kuno adalah membunuh hewan korban untuk menyenangkan dewa.

12
 Yang 

menggarisbawahi ini semua adalah gagasan mendasar bahwa “Tuhan adalah 
gembalaku”—suatu ide yang mengerikan saat kita merenungkan kenyataan dari budaya 
penggembalaan yang menyebarkan ajaran ini. Sang penggembala memperbudak, 
mengebiri, dan membunuh domba, kambing dan sapi miliknya tanpa ampun, dan 
makhluk-makhluk ini, sebagaimana mereka sekarang, tidaklah berdaya di dalam 
tangannya yang maha berkuasa. 

Keinginan besar untuk “diselamatkan” mungkin diturunkan langsung dari hal ini. 
Kegagalan kita yang terus-menerus untuk menyelamatkan hewan-hewan dengan 
kemurahan hati kita mungkin mendorong kita kepada kekhawatiran yang menggelisahkan 
atas “penyelamatan” diri kita sendiri. Penyelamatan dari apakah, tepatnya? Mungkin dari 
konsekuensi atas tindakan kita? Atau secara lebih tradisional, dari kutukan ke dalam api 
neraka? Dari manakah datangnya kekuatan bayangan ini? Mungkinkah hal itu berkaitan 
dengan para gembala yang selama berabad-abad memandang melalui api kepada tubuh-
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tubuh hewan yang hangus yang telah mereka kutuk dan bunuh sebagai persembahan 
korban, dan yang akan mereka makan? 

 
Mitos Tentang Setan 

Pandangan mendasar yang dipromosikan oleh agama konvensional Barat adalah 
pertarungan tanpa akhir antara kebaikan dan kejahatan, di mana Tuhan sebagai dewa 
penghuni langit di satu sisi dan Setan sebagai makhluk gelap, penuh kejahatan, dan buas 
yang ada di sisi lain. Setan ini secara ironis digambarkan memiliki tanduk dan kuku 
kambing atau sapi—korban yang tak henti-hentinya kita kurung dan serang untuk 
makanan! Setan atau iblis ini tentu saja, setidaknya pada satu tingkat, adalah proyeksi 
dari bayangan kita sendiri—perasaan bersalah, malu, dan kesedihan yang tak 
terungkapkan yang kita tanggung atas keterlibatan kita sebagai pemakan hewan terhadap 
kekejaman luar biasa yang terus berlangsung di dalam rumah tangga budaya 
penggembalaan. Kita menindas kesadaran atas kekejaman kita dan sebagai akibatnya kita 
menemukan diri kita sendiri dihantui oleh makhluk gelap dan menakutkan. Ini tidak bisa 
dihindari, sebab setan yang kita lihat adalah kekejaman kita sendiri yang kita sangkal, 
sehingga kita tidak bisa menjauhkan diri darinya. Hal itu muncul sebagai setan, musuh, 
perang, dan senjata pemusnahan massal. Kita diberitahukan bahwa kita harus memihak 
kepada raja gembala kita, yang melindungi kita tetapi juga menguasai kita di dalam 
perangnya terhadap sang musuh. Hewan-hewan dan bumi, yang terbaik, hanyalah 
dianggap sebagai milik dan panggung bagi pertempuran kosmis ini; yang terburuk, 
hewan-hewan dan bumi (dan para wanita, serta kaum minoritas) dipandang sebagai 
bagian dari kegelapan, setan yang gelap dan oleh karena itu pantas “ditundukkan”. 

Perasaan yang menghantui bahwa kita pada dasarnya jahat, salah satu ciri khas 
budaya Barat kita, adalah kepercayaan aliran utama yang disebarkan oleh lembaga agama. 
Meskipun hal itu tidak perlu, dan ada banyak bagian di dalam Kitab Suci Perjanjian Baru 
maupun Lama yang menyangkal hal itu. Matthew Fox berpendapat, contohnya, di dalam 
Original Blessing (Berkah Asal), bahwa doktrin dosa asal—bahwa kita secara alami 
bersifat jahat dan bejat—tidaklah didasarkan pada inti ajaran Yesus maupun pengalaman 
dan tulisan dari banyak para suci serta ahli-ahli mistis Kristen dan Yahudi terkenal yang 
tercerahkan.

13
 Orang-orang ini telah menemukan kebaikan mendasar dari kehidupan dan 

sifat manusia dan “berkah asal” di dalam inti ciptaan sebagai perayaan dan evolusi 
kesadaran yang terus berlanjut. 

Dalam tradisi agama Timur, yang cenderung mencegah konsumsi daging dan 
penggembalaan ternak dan agak kurang dualistis dibandingkan tradisi Barat kita, 
orientasi positif ini pada dasarnya telah didirikan dengan baik. Dalam Budhisme, 
misalnya, salah satu ajaran intinya adalah semua makhluk hidup memiliki “hakikat-
Kebuddhaan”, artinya semua makhluk adalah ekspresi dari kesadaran yang tercerahkan 
secara sempurna dan dapat menyadari ini secara langsung melalui pertumbuhan dan 
pemahaman rohani. Kebaikan mendasar ini dipandang sebagai sifat sejati kita dan 
merupakan fondasi dari latihan rohani kita. Banyak elemen yang semakin progresif dalam 
tradisi agama Barat juga mengakui hakikat manusia, dan semua hakikat, adalah refleksi 
dari kasih Ilahi dan pada intinya baik. Jalur rohani kita mencakup kontak dengan cahaya 
batin ini dan memurnikan diri kita untuk menjadi bejana bercahaya bagi keberadaannya 
yang cemerlang. 
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Gagasan bahwa kita pada dasarnya jahat adalah bertentangan sepenuhnya dengan 
gagasan universal tentang kebaikan asal diri kita karena praktik buruk kita dalam 
mengurung dan membunuh hewan yang bertentangan dengan sifat baik bawaan kita. Kita 
dilahirkan di dalam budaya menggembala yang memikul segudang besar perasaan salah 
yang tersembunyi atas kekejaman buas yang ia timpakan terhadap hewan untuk makanan, 
atas kekejaman dan kekerasan tabiat putranya, dan atas kekejaman yang ia sebar luaskan 
terhadap kaum wanita serta para penggembala saingan dan bangsa-bangsa. Kekejaman 
sistematis ini dan penindasan penuh perasaan penyesalan ini secara alami muncul seiring 
ini menjadi asal kepercayaan budaya kita bahwa orang secara turun menurun sudah jahat. 
Perasaan bersalah, ketakutan, dan kegelisahan mendalam yang muncul dari hal ini tanpa 
disadari mempengaruhi kita semua dan menyebabkan banyak masalah bagi kita, secara 
fisik, mental, dan spiritual. Karena hal ini, kita menemukan saat ini ada semakin banyak 
gerakan yang mendesak kebebasan dari kesalahan dan penghakiman. Kita mengakui 
bahwa rasa bersalah kronis itu melumpuhkan kita, menghabiskan energi kita, dan 
membuat kita tetap terperangkap dalam pola-pola lama, dan dapatlah dimengerti jika kita 
ingin terbebas dari hal itu—tetapi kita tidak melihat bahwa sumbernya adalah kekejaman 
yang terus berlanjut dari makanan sehari-hari kita. Pikiran dan perilaku yang 
menghasilkan hal-hal semacam mereka. 

Jadi kita dapat melihat betapa sulit untuk menunjukkan dan mengurangi penderitaan 
yang ditimpakan kepada hewan melalui pembedahan hidup-hidup, rodeo, sirkus, 
perburuan hewan, arena pertarungan anjing, dan seterusnya karena sebagai suatu 
kebudayaan kita masih mengonsumsi mereka. Usaha terus menerus untuk mengurangi 
hewan untuk makanan secara alami akan meluas mencakup pengurangan penganiayaan 
hewan yang bukan untuk makanan—namun itu tidak hanya berhenti di sana, pada batas 
hewan-hewan. Inilah sebabnya “kebiadaban manusia terhadap manusia” bersumber dari 
kebiadaban manusia terhadap hewan. 

Agama konvensional, seperti halnya sains, secara akurat merefleksikan trauma 
psikologis dari budaya menggembala yang melahirkannya dan yang masih 
mempertahankannya. Segala sesuatu dibenarkan oleh mitologi kehidupan kebudayaan. 
Seperti ditunjukkan oleh Joseph Campbell dalam “Topeng Tuhan (The Masks of God)”, 
kebudayaan yang bergantung pada daging hewan akan membuat mereka berada di 
seputar kematian karena “obyek pengalaman terpenting adalah binatang, dibunuh dan 
dibantai...”

14
 Ini adalah kenyataan dari kebudayaan kita saat ini, dan kematian dari jutaan 

hewan yang dibantai setiap hari bersuara melalui semua institusi agama kita, yang 
menciptakan mitos untuk membenarkannya sekarang seperti yang mereka lakukan di 
bukit gersang lembah sungai Mediterania tiga ribu tahun yang lalu. 

Kebudayaan berbasis nabati yang ditunjukkan Campbell, membuat mereka ada di 
seputar kehidupan. Dunia tumbuhan menyediakan “makanan, pakaian, dan naungan bagi 
orang-orang sejak dahulu kala, tapi juga teladan bagi kita tentang keajaiban kehidupan—
dalam siklus pertumbuhan dan pelapukannya, mekar dan berbenih, di mana kematian dan 
kehidupan muncul sebagai transformasi dari suatu kekuatan tunggal, yang lebih tinggi 
dan tidak dapat dihancurkan.”15 Revolusi sangat dibutuhkan saat ini, jika kita ingin 
bertahan hidup, adalah transformasi orientasi dasar budaya menggembala di mana kita 
terlahir di dalamnya: dari mitos kematian dan reduksionisme ke mitos kehidupan dan 
holisme. 
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Transformasi sains, agama, dan ekonomi, yang melepaskan mereka dari 
reduksionisme usang dan mengorientasikan mereka untuk memajukan dan merayakan 
cinta kasih universal dan keterkaitan dari semua makhluk, adalah mungkin jika kita 
mengubah kebiasaan makan kita sehari-hari dan mentalitas keterpisahan yang mereka 
wajibkan. Walaupun kita adalah produk dari budaya penggembalaan, kita dapat 
memperbaiki hal itu dan diri kita melalui pemahaman. Pemahaman ini memerlukan 
perubahan dalam perilaku kita karena perilaku kita dengan kuat membentuk kesadaran 
kita. Sains, agama, dan ekonomi holisme, kebaikan, kelestarian, dan komunitas dimulai 
dengan hal ini. 

Jika kita membina kesadaran dan mempertanyakan orientasi kematian yang menatap 
kita dari piring kita, kita menciptakan medan kebebasan dan cinta kasih, dan seiring kita 
beralih ke makanan nabati, kita dapat menjadi agen kehidupan, bernapas dengan 
semangat baru yang melindungi dan tercakup ke dalam dunia kita yang, dengan 
memberkahi hewan yang berada dalam kekuasaan kita, akan memberkahi kita seratus kali 
lipat. Ini adalah transformasi radikal karena hal itu menyentuh, sebagaimana tersirat 
dalam kata radikal, sumber esensial dari dilema berat kita, komodifikasi hewan untuk 
makanan. 

 



 126

 
 
 
 
 
 
 

BAB SEPULUH 

 
DILEMA KERJA 

 
 

 
 
 
 

“Saya semakin yakin bahwa salah satu dosa umat manusia yang paling menyedihkan 
adalah antroposentrisme kita. Dengan memutuskan diri kita dari ciptaan yang lainnya, 

kita kehilangan kekaguman dan keajaiban dan sebagai akibatnya kehilangan kehormatan 
dan rasa syukur. Kita menodai diri kita, dan kita tak memiliki apa pun kecuali hal-hal 

sepele untuk diajarkan kepada anak-anak kita” 1 
—Matthew Fox 

 
“Menurut saya, orang yang bekerja untuk hidup – katakanlah, untuk uang– telah 

mengubah dirinya menjadi seorang budak.” 
—Joseph Campbell 

 
“Ketika seorang manusia membunuh hewan untuk makanan, dia mengabaikan 

kelaparannya sendiri akan keadilan. Manusia berdoa untuk mendapatkan kemurahan hati, 
tetapi tidak bersedia memberikannya kepada pihak lain.” 

—Isaac Bashevis Singer 

 

 

Melakukan Pekerjaan Kotor 

Tidak hanya hewan yang menderita di pabrik ternak dan rumah jagal. Orang yang harus 
melakukan pekerjaan mengerikan untuk mengurung, memotong, dan membunuh hewan 
ternak juga menderita, sebagaimana juga keluarga mereka. Apabila kita membeli atau 
memesan makanan hewani, kita secara langsung mendorong kekejaman manusia, 
walaupun itu mungkin tertutup dari penglihatan fisik kita. Seperti yang disampaikan 
Emerson, “Anda baru saja makan, dan betapa pun telitinya rumah jagal itu 
disembunyikan di kejauhan, tetap saja ada keterlibatan.”2 Dengan mendorong dan 
memakan kekejaman, kita menaburkan benih kekerasan lebih jauh, baik dalam tindakan 
maupun ucapan kita terhadap orang lain dan dalam tindakan dan ucapan orang lain 
terhadap kita. Mungkin “hal-hal buruk terjadi pada orang baik” karena orang baik itu 
terlibat secara membuta dan telah melakukan hal-hal buruk kepada orang lain di mana 
mereka telah di indoktrinasi untuk tidak menyadarinya. 
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Tidak banyak yang telah ditulis tentang dunia kehidupan rumah jagal yang tertutup 
dan kejam serta pekerja pabrik ternak, tetapi penelitian dan tulisan yang telah dilakukan 
sangatlah menggelisahkan dan mengejutkan. Rumah Jagal: Kisah Mengejutkan tentang 
Keserakahan, Pengabaian, dan Perlakuan Tidak Manusiawi di Dalam Industri Daging 
A.S. (Slaughterhouse:The Shocking Story of Greed, Neglect, and Inhumane Treatment 
Inside the U.S. Meat Industry), hasil wawancara Gail Eisnitz dengan pekerja rumah jagal, 
adalah sumber yang bagus, demikian juga Semua Surga sedang Marah (All Heaven in a 
Rage), yang diedit oleh Laura Moretti.”Bangsa Makanan Cepat Saji (Fast Food Nation) 
oleh Eric Schlosser dan “Revolusi Makanan (The Food Revolution)” oleh John Robbins 
juga membicarakan subyek ini. Film dokumenter seperti Blok Pelelangan (Auction 
Block), Harapan bagi Yang Tak Berpengharapan (Hope for the Hopeless), Kenali 
Daging Anda (Meet Your Meat), Tujuh Menit Realitas (Seven Minutes of Reality), Suatu 
Hari dalam Kehidupan Rumah Jagal Massachusetts (A Day in the Life of a 
Massachusetts Slaughterhouse), Seekor Sapi di Meja Saya (A Cow at My Table), 
Investigasi Peternakan Babi Carolina Utara (North Carolina Pig Farm Investigation), 
Korban Kegemaran (Victims of Indulgence), Kerajaan Cinta Damai (Peaceable 
Kingdom), Koboi Gila (Mad Cowboy), dan lain-lain yang terdapat dalam daftar di bagian 
sumber referensi memberikan pandangan sepintas yang kuat ke dalam sejumlah mimpi 
terburuk yang berkelanjutan di planet ini. 

Menurut Laura Moretti, tidak mungkin bagi kita untuk memahami dengan imajinasi 
kita tentang realitas penyembelihan besar-besaran di rumah jagal: 

 
Saya menyadari bahwa sungguh mudah membayangkan bagian dalam rumah jagal dan 
tidak terlalu terpengaruhi oleh hal itu–karena pemahaman manusia adalah terbatas. Ia 
tidak dapat mendengar suara hewan besar yang didorong melawan kehendaknya ke 
dalam jalan kematian, pergulatannya yang penuh ketakutan, gema letusan pistol 
pemingsan sapi, dentaman keras ke lantai, tendangan pada logam, erangan sekarat, bunyi 
ciutan kerekan dan rantai, bunyi desisan pelepasan hidraulik, darah yang memercik, 
bagaikan air dari selang kebun membentur semen. Ia tidak dapat mencium bau amis 
kotoran, keringat, darah, serta daging dan organ yang membusuk. Ia tak dapat merasakan 
ketakutan, kepanikan, teror yang sesungguhnya. Ia tidak dapat mengetahui keinginan 
mutlak dari masing-masing dan setiap kehidupan yang dipertahankan secara putus asa, 
bingung, dan sia-sia. 

Pikiran manusia tidak dapat membayangkan bagian dalam rumah jagal; itu adalah 
sesuatu yang hanya bisa dialami–dan itu sungguh-sungguh mengejutkan.3 

 
Telah didokumentasikan dengan baik bahwa pekerjaan di rumah jagal dan pabrik 

ternak itu buruk dan penuh tekanan, secara emosional, mental, dan fisik. Para pekerja 
rumah jagal, mungkin kasta terendah di A.S., memiliki tingkat cedera terkait pekerjaan 
yang tertinggi dan salah satu tingkat pergantian pegawai yang tertinggi.

4
 Di samping 

statistik, tindakan yang memengaruhi pikiran dan mengeraskan hati yang harus dilakukan 
saudara dan saudari ini agar kita dapat memuaskan keinginan kita terhadap makanan 
hewani sangatlah menyiksa bila direnungkan. Dengan uang kita, kita mengomunikasikan 
keinginan kita pada sistem yang luas dan impersonal yang akan memenuhi keinginan itu 
semurah mungkin. Ini berarti produksi dengan kecepatan tinggi dan filosofi mekanisasi 
yang jahat terhadap hewan yang dipenjara, “dipanen”, dan diuraikan. Mereka bukan lagi 
makhluk berkesadaran, tetapi dikategorikan ke dalam buah-buahan, mesin, dan hal-hal 
yang tidak berkesadaran lainnya sebagai komoditas tak berperasaan, diringkaskan oleh 
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nasihat ini bagi produsen daging babi dalam jurnal peternakan babi, “Lupakan bahwa 
babi itu adalah hewan. Perlakukan dia seperti mesin di pabrik.”5 Berulang kali, dalam 
literatur “peternakan” hewan dan rumah jagal, tempat penggemukan hewan, kandang 
ternak, dan transportasi, kita mendengar para pekerja dan manajemen mengulanginya, 
seperti sebuah mantra: Jangan menganggapnya sebagai hewan. Lupakan bahwa ia 
memiliki perasaan. Dan para pekerja menggunakan segala jenis bahasa penghinaan dan 
penggolongan yang mungkin, merujuk kepada ayam, babi, ayam kalkun, sapi, dan hewan 
lain yang mereka bunuh dan potong sebagai makhluk bodoh, keras kepala, bengal, atau 
cukup menyebutnya sebagai “bajingan”. 

Apakah efek dari semua ini terhadap kesehatan dan kepekaan pekerja-pekerja ini? 
Dan terhadap istri, suami, dan anak-anak mereka? Kekerasan, kekejaman, dan 
kekurangpekaan menimbulkan hal-hal lain yang sama; itu merupakan getaran yang 
mempengaruhi kesadaran, dan tidak hanya kepada para pekerja, tetapi keluarga, teman 
mereka, dan akhirnya kita semua yang terpengaruhi oleh apa yang kita paksakan agar 
mereka lakukan demi pangsa permintaan pasar kita. Sebagai seorang mantan penikam 
babi (pekerja rumah jagal yang menikam leher babi untuk membuatnya mati kehabisan 
darah) berkata, “Kita menjadi sesadis perusahaan itu sendiri. Ketika saya menikam babi 
di sana, saya adalah seseorang yang sadis.”7 Walaupun pekerja rumah jagal secara 
harfiah tidak dipaksa melakukan pekerjaan ini, mereka sering kali sangat membutuhkan 
uang dan tidak dapat menemukan pekerjaan lain, karena itu mereka terus mengalirkan 
daging, darah, dan bagian tubuh hewan yang diperbudak melalui saluran uang ke dalam 
jutaan pusat mematikan di berbagai penjuru masyarakat kita. 

Kita seharusnya tidak pernah membayangkan bahwa hewan mati dengan damai. 
Mereka mengetahui apa yang akan terjadi, dan dapat mencium, mendengar, dan sering 
kali bahkan melihat hewan lainnya dibunuh di hadapan mereka. Mereka dipenuhi dengan 
teror, dan sangat sering dengan penderitaan yang hebat dan berlebihan ketika mereka 
direbus, dikuliti, atau dipotong-potong selagi masih sadar. Sejak para pekerja di tempat 
penjagalan sapi Pengelolaan Daging Sapi Iowa di Pasco, Washington, pada tahun 2001 
secara rahasia merekam video sapi yang masih dalam kesadaran penuh, mengedipkan 
mata, menendang, memandang ke sekeliling, dan merasakan kulit mereka disobek oleh 
para pekerja yang dipaksa untuk terus menjaga agar barisan itu terus bergerak, hal itu 
akhirnya agak lebih diketahui secara umum–selain para pekerja dan manajemen tempat 
ini, yang telah selalu tahu– bahwa penderitaan hewan sangat besar, hebat, dan secara 
sistematis diabaikan demi keuntungan dan efisiensi. Wawancara dengan pengemudi truk 
hewan ternak dari “Seekor Sapi di Meja Saya” mengandung pelajaran. 

 
Seperti sapi jantan ini yang saya temui tahun lalu... dia berusaha sekuat tenaga untuk 
keluar dari trailer. Dia telah dipecut agar mati oleh tiga atau empat pengemudi...Saya 
hanya berkata, “Mengapa kalian tidak menembak binatang itu saja? Ada apa? Bagaimana 
dengan Kode Etik ini?” Salah satu pria itu berkata, “Saya tidak pernah menembak. 
Mengapa saya harus menembak sapi yang dapat membebaskan dirinya dan masih ada 
daging yang baik di sana?” Ketika saya baru mulai, saya berbicara dengan salah satu 
pengemudi truk tentang situasi yang membuat depresi itu. Dia berkata, “Anda tidak perlu 
cemas. Itu sudah berlangsung bertahun-tahun...Anda akan mendapatkan perasaan pahit 
seperti yang saya alami sebelumnya. Janganlah Anda berpikir tentang hewan. Anggap 
saja mereka tidak merasakan atau apa saja.”8 
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Sebagian besar dari kita yang mengonsumsi makanan hewani tidak pernah 
mengangkat tirai dan memandang secara mendalam dan baik pada kebrutalan mengerikan 
yang harus dialami hewan demi meja kita, maupun berkeinginan untuk melakukan hal itu. 
Kita sudah sepatutnya takut bahwa jika kita melakukannya, kita tak akan bisa memakan 
makanan biasa kita dengan nurani yang jernih, dan karena mengetahui hal itu, industri 
tersebut menjaga agar kondisi di rumah jagal, pabrik ternak, dan operasi perikanan 
tersembunyi dengan baik, melobi agar undang-undang membuatnya menjadi suatu 
kesalahan bagi siapa pun yang mengambil foto atau rekaman video dari kondisi di 
tempat-tempat ini. Melihat kebenaran mengerikan di balik tirai membantu membebaskan 
kita dari ilusi bahwa kebudayaan kita didasarkan pada kebaikan atau kepedulian. Kita 
melihat dengan jelas sisi gelap yang tersembunyi dari masyarakat kita, kekejaman tanpa 
henti yang menembus fondasi kebudayaan kita, dan kita mulai memahami. Penolakan 
kita yang berkelanjutan untuk melihat ke balik tirai itulah yang membuat rantai budaya 
dan ilusi ini tertanam dengan kokoh. 

Untuk memenuhi permintaan daging hewan yang tinggi, perusahaan transnasional 
raksasa yang sekarang mendominasi industri daging, susu, dan telur, seperti Cargill, 
ConAgra, Tyson, Perdue, Swift, dan Smithfield, membangun penjara hewan dan rumah 
jagal yang jauh lebih besar. Di rumah jagal, ada yang beroperasi selama 24 jam sehari, 
hewan-hewan hidup dipaksa ke dalam antrian dan dipotong-potong, dan berbagai bagian 
tubuh mereka keluar di ujung yang lain, semua dikapalkan demi keuntungan ke berbagai 
tujuan: daging dan organ untuk makanan manusia; kulit untuk pakaian, perhiasan, 
furnitur, dan aksesori; darah untuk pupuk; tulang dan jaringan penghubung untuk krim 
kecantikan, sabun, lem, dan gelatin; beberapa organ untuk industri farmasi, sampah dan 
sisa-sisa bagi pengolah yang memasak dan menjadikannya pakan ternak, makanan hewan 
peliharaan, dan produk lainnya. Semakin cepat jalur pemotongan berjalan, semakin 
banyak laba diperoleh pada suatu kurun waktu. Para pekerja secara konstan didorong 
untuk bekerja jauh lebih cepat daripada seharusnya, dan ini menyebabkan pemingsanan 
hewan secara tidak benar serta kekejaman dan bahaya yang meningkat karena banyak 
hewan dikuliti, dicelup ke dalam air panas, dan dikeluarkan isi perutnya selagi masih 
sadar dan meronta. 

Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa, seperti yang telah dibicarakan 
sebelumnya, hewan tidak sepenuhnya mati sebelum tenggorokkan mereka dipotong. 
Jantung mereka masih memompa ketika pembuluh nadi besar di leher mereka dipotong, 
sehingga darah secara aktif terpompa ke luar dari tubuh mereka; jika tidak, daging itu 
menjadi basah karena terlalu banyak darah. Karena itu, mereka hanya dipingsankan, tidak 
dibunuh, sebelum dikeluarkan darahnya. Jika mereka dipingsankan dengan benar, hewan 
itu mengeluarkan darah hingga mati. Berapa lamakah waktu yang diperlukan hingga mati 
kehabisan darah? Dari dua puluh detik hingga beberapa menit, yang dapat terasa seperti 
waktu yang sangat lama, terutama jika hewan itu tidak dipingsankan dengan benar, hal 
yang terlalu sering terjadi. 

Metode pemingsanan yang dipergunakan saat ini adalah kasar dan sangat kejam, 
karena sering kali tidak mempan. Sapi umumnya dipingsankan dengan pistol peluru 
tonjol yang menghantamkan sebatang besi melalui dahi mereka dan menembus ke dalam 
otak mereka saat mereka memasuki antrean. Hanya ada satu pekerja yang bertugas 
memingsankan, dan jika sapi itu tiba-tiba bergerak, peluru itu dapat meleset, adakalanya 
mengenai mata hewan itu. Sering kali tidak ada waktu untuk menembakkan peluru kedua, 
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karena untuk memperlambat antrean atau menyewa seorang pemingsan kedua sebagai 
cadangan akan memerlukan biaya. Jadi, beberapa sapi, masih dalam keadaan sadar, 
bergerak dalam jalur di mana pekerja lainnya harus mengeluarkan darahnya, menguliti, 
dan memotong-motong mereka. Para pekerja ini tidak dapat mengirimkan kembali sapi 
itu untuk dipingsankan, maka pekerjaan mereka menjadi lebih mengerikan, dan juga 
sangat berbahaya, oleh penderitaan dan ketakutan dari hewan-hewan yang masih dalam 
keadaan sadar itu. Banyak cedera yang terjadi pada para pekerja disebabkan oleh hewan-
hewan putus asa yang menendang di dalam jalur itu. Walaupun hal itu segera 
dirahasiakan, ketika para pekerja di tempat penjagalan sapi di Washington mengambil 
rekaman video rahasia mereka sendiri, The Washington Post menginvestigasi. 

 
Diperlukan 25 menit untuk mengubah lembu jantan hidup menjadi bistik di rumah jagal 
modern di mana Roman Moreno bekerja. Selama 20 tahun, posisinya adalah “legger 
kedua”, pekerjaan yang memotong mata kaki dari kaki belakang bangkai ketika mereka 
berputar pada laju 309 per jam.  

Sapi ternak itu seharusnya sudah mati sebelum sampai ke Moreno. Tetapi sering kali 
mereka belum mati.” 

Mereka mengedipkan mata. Mereka mengeluarkan suara-suara,” ia berkata dengan 
lirih.”Kepala itu bergerak, mata-mata itu terbuka lebar dan melihat ke sekeliling.” 

Moreno tetap akan memotong. Pada hari-hari buruk, dia berkata, puluhan hewan tiba 
di tempatnya masih dalam keadaan hidup dan sadar. Beberapa akan bertahan hidup 
sejauh pemotong ekor, penyobek perut, penarik kulit.”Mereka mati,” kata Moreno, 
“potong demi potong”.9 

 
Babi dipingsankan dengan peluru ke bagian otak maupun kejutan listrik pada 

punggung mereka. Sekali lagi, hanya ada seorang pemingsan. Jika kejutan listrik adalah 
metode yang dipilih, manajemen sering kali menurunkan tegangan hingga lebih rendah 
daripada yang seharusnya digunakan untuk memingsankan, karena lebih banyak daging 
yang mungkin rusak jika menggunakan tegangan yang lebih tinggi. Karena itu, 
“penikam” yang memotong tenggorokkan babi yang pingsan setiap hari atau setiap 
malam menghadapi hewan-hewan yang hidup dan putus asa. Cepat atau lambat banyak 
pekerja terpotong dengan parah oleh pisau panjang yang tajam yang mereka gunakan 
terhadap hewan yang meronta. 

Pekerja rumah jagal harus membelenggu ayam dan ayam kalkun pada mata kaki 
mereka dan menggantung mereka terbalik pada jalur yang melewati kepala mereka 
melalui “rendaman” air asin bermuatan listrik. Kejutan listrik, yang sangat menyakitkan, 
melumpuhkan unggas itu, tetapi tidak memingsankan mereka, jadi mereka sepenuhnya 
sadar ketika mereka sampai pada stasiun berikutnya di mesin: pisau, yang digunakan oleh 
pekerja atau mesin, yang memotong pembuluh nadi tenggorokkan mereka. Sering kali 
unggas-unggas itu berhasil keluar dari air lalu mungkin, dalam kepanikan mereka, luput 
dari pisau, sehingga mereka masih sadar ketika mencapai stasiun berikutnya pada jalur 
pemotongan yang bergerak cepat: kuali besar berisi air kotor di mana tubuh mereka 
dididihkan, mati atau hidup. 

Karena adanya deregulasi industri penjagalan selama 15 tahun terakhir, hampir tidak 
ada pengawasan pemerintah untuk melindungi hewan yang digunakan untuk makanan. 
Akibat dari iklim kecepatan dan perlakuan tidak manusiawi melukai para pekerja juga, 
membuat “pengemasan daging...pekerjaan pabrik paling berbahaya di Amerika”.10 
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Menurut Afidavit pekerja, misalnya, para pekerja tidak diperbolehkan meninggalkan jalur 
selama berjam-jam sehingga adakalanya terpaksa buang air kecil atau buang air besar di 
lantai rumah jagal atau dalam pakaian mereka.

11
 Eisnitz menulis, 

 
Selama investigasi saya, saya mendengar tentang pekerja yang diremukkan oleh sapi; 
terbakar oleh bahan kimia; tertusuk; patah tulang; dan menderita keguguran serta pingsan 
akibat panas, laju kerja yang cepat, dan asap. ... Seiring kecepatan jalur telah berlipat tiga 
dalam lima belas tahun terakhir, gangguan trauma kumulatif telah meningkat hampir 
1.000 persen.12 

 

Para pekerja adalah saudara dan saudari kita yang menjalankan kekejaman korporasi 
siang malam. Laba diprioritaskan dan bukannya “pembunuhan yang 
berperikemanusiaan”–jika hal seperti itu ada. Undang-Undang Penjagalan yang 
Berperikemanusiaan, misalnya, yang tidak menuntut hukuman dan telah terbukti tidak 
cukup untuk melindungi hewan ternak, bahkan tidak mencakup ayam, ayam kalkun, ikan, 
dan hewan non-mamalia lainnya. Perundang-undangan itu tidak melarang banyak 
kekejaman di tempat jagal, seperti menyeret babi dan sapi yang tak dapat berjalan pada 
kaki atau leher, memotong dan merobek hewan yang tiba membeku pada samping truk 
ternak, dan hewan yang tergantung yang masih dalam keadaan sadar dan panik pada jalur 
untuk menanggung penderitaan dikuliti dan dididihkan dalam keadaan masih hidup. 
Karena diperkirakan secara konservatif bahwa sedikitnya lima hingga sepuluh persen 
hewan darat yang dibunuh tidak dipingsankan secara benar, 500 juta hingga 1 miliar 
mamalia dan burung setiap tahun dikuliti, dipotong-potong, atau dididihkan selagi masih 
sadar–di Amerika Serikat semata. Ini adalah beban mengerikan bagi para pekerja untuk 
menanggungnya secara emosional, sebagai tambahan dari pekerjaan mereka yang sudah 
mengerikan. Tetapi, itu adalah beban yang bukan hanya ditimpakan kepada para pekerja 
saja. Kita semua bertanggung jawab. (Sesungguhnya, di pengadilan hukum, orang yang 
menginginkan kematian pihak lain dan membayar seorang pembunuh memikul tanggung 
jawab yang jauh lebih berat daripada si pembunuh.) 

Tentu saja, bukan hanya di tempat penjagalan, hewan-hewan ini menderita karena 
perbuatan kita. Para karyawan di pabrik-pabrik ternak tempat hewan-hewan dikurung 
untuk telur, daging, dan susu mereka, menjalankan sistem yang tak bisa dipercaya 
kejamnya. Kenyataannya, jika kita meminta para ilmuwan ternama memikirkan sebuah 
sistem, hanya untuk percobaan ilmiah, sistem yang memaksimalkan teror, kesakitan, 
kekejaman, dan kesengsaraan, sepertinya mereka akan kesulitan menemukan sesuatu 
yang lebih efektif daripada bisnis yang berkembang melalui dominasi perusahaan yang 
menyediakan bagian tubuh hewan malang kepada jutaan orang yang telah didoktrin untuk 
memakannya. 

Di pabrik ternak, para karyawan harus mengurung hewan-hewan di dalam lingkungan 
beracun yang tak dapat dibayangkan dan terkekang, dan juga memotong mereka, tanpa 
pembiusan. Undang-undang Kesejahteraan Hewan, yang melindungi anjing, kucing, 
burung parkit, dan hewan-hewan lainnya dari penganiayaan manusia, secara khusus 
mengabaikan semua hewan yang dipelihara untuk makanan dalam ketentuannya. Praktik 
apapun, yang dianggap standar dalam industri diizinkan, tidak peduli betapa kejam, 
contohnya, memotong paruh ayam dan bebek, atau membiarkan ayam kelaparan untuk 
memaksanya berganti bulu, atau memotong, mengejutkan, mengurung, dan menjejalkan 
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hewan, semuanya diizinkan oleh pemerintah karena hal-hal ini telah diterima dalam 
praktik industri. Anak-anak babi menjerit karena siksaan dari “pemotongan” telinganya 
untuk pengenalan, contoh dagingnya diiris, dan ekor mereka “dipotong” dan secara 
menyakitkan gigi mereka dicabut, agar mereka tidak bisa menggigit ekor sesama atau 
saling menyakiti dalam keadaan stres akibat penjejalan berlebihan seperti itu. Juga 
merupakan praktik umum, untuk mematahkan hidung babi, hal ini secara logika 
dilakukan untuk mengurangi kecenderungan perkelahian babi-babi yang dijejalkan itu! 
Anak sapi menahan rasa sakit akibat penandaan dengan besi panas dan pemotongan 
tanduk mereka yang masih muda, yang sering kali menyebabkan pendarahan hebat, atau 
dibakar dengan asam atau besi panas. Domba mengalami proses penyiksaan yang dahsyat 
sekali – daging di sekitar pantat mereka dipotong untuk mengurangi kerumunan lalat – 
dan sering kali pencukuran itu sendiri adalah proses brutal, berakibat dipotong secara 
menyakitkan dan penanganan secara kasar yang kadang-kadang menyebabkan domba itu 
terbunuh. Mereka, tentu saja, dikirim untuk dijagal ketika pertumbuhan bulu mereka 
menurun. Domba, babi, dan sapi jantan muda hampir semuanya dikebiri, dan pembiusan 
tidak pernah digunakan saat pemotongan dan testis mereka robek. 

Angsa dan bebek dipotong paruhnya sebagaimana halnya ayam, dan dipaksa makan 
untuk menghasilkan foie gras, suatu makanan mahal, berupa hati yang diperbesar secara 
tidak alami dan dilukai. Makanan ini sering disebut makanan terkejam di dunia, 
dikarenakan itu, produksinya telah dilarang di Afrika Selatan, Israel, dan tujuh negara 
Eropa.14 Hati unggas dibesarkan secara paksa dengan memasukkan sebuah pipa logam ke 
dalam tenggorokkan dan menggunakan tekanan memasukkan jagung ke dalam perut 
dalam jumlah yang lebih banyak daripada yang bisa ditangani perut mereka. Hal ini 
sering menyebabkan organ mereka “meledak” atau pecah. Ketika hati itik atau angsa 
dikembungkan menjadi sepuluh kali ukuran normal, ia terbunuh sehingga hati dari itik 
yang mati dapat dimakan. 

Sulit bagi kita membayangkan trauma yang karyawan-karyawan peternakan timpakan, 
dan dalam skala yang besar, melibatkan miliaran makhluk hidup. Kita kebanyakan 
pernah mengalami rasa sakit ketika dirawat dokter atau dokter gigi, namun orang yang 
menyebabkan perasaan sakit itu, kita merasa, memiliki niat yang baik. Kenyataannya 
mereka melakukan hal-hal yang menyakitkan itu demi kebaikan kita, menjadikan beban 
rasa sakit itu dapat ditolerir dan berarti. Membayangkan tangan yang sama melaksanakan 
prosedur menyakitkan pada tubuh kita dengan kesadaran bahwa tangan-tangan ini tidak 
peduli sama sekali dengan kita, tetapi menyakiti kita hanya karena itu menguntungkan 
mereka atau karena mereka menikmati perbuatan itu, ini secara ekstrem mengerikan, 
terutama jika kita tidak berdaya di bawah tangan mereka. Pada waktu kita menaruh 
hewan-hewan ke dalam posisi ini dengan membeli daging, susu, dan telur mereka, kita 
harus memikul tanggung jawab bukan hanya atas penderitaan mereka tetapi juga terhadap 
pengerasan tangan dan hati manusia yang menyebabkan penderitaan ini. 

Pabrik peternakan, seperti halnya tempat penjagalan, adalah tempat yang brutal, 
tempat penawanan hewan-hewan, yang di dalamnya segala bentuk kekejaman dilakukan 
pada tawanan-tawanan yang tak berdaya ini. Keadaan tempat ini memunculkan sisi 
terburuk manusia. Rekaman video rahasia menunjukkan para karyawan secara rutin 
meneror hewan-hewan dengan tendangan, guncangan, teriakan, tikaman, pukulan, dan 
seretan. Telah didokumentasikan, mereka melakukan permainan sadis, contohnya secara 
paksa memasukkan es karbon dioksida ke dalam dubur ayam yang hidup untuk 
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membuatnya meletus, menendangnya seperti bola kaki, meledakkannya dengan mercon, 
atau meremasnya dengan kuat sekali sampai ia menyemburkan kotoran pada ayam 
lainnya.

15
 Orang yang secara alami tidak sadis bisa menjadi seperti itu, dan orang yang 

pernah disalahgunakan ketika kanak-kanak dan dengan tanpa alasan menikmati perbuatan 
menyakiti orang lain mungkin tertarik untuk bekerja di rumah jagal dan pabrik 
peternakan, di mana ada aliran korban yang tak berdaya, tanpa henti, dapat mereka siksa, 
pukul, dan salah gunakan. Contohnya, beberapa karyawan rumah penjagalan dan tempat 
penyimpanan ternak menggunakan tongkat listrik yang menyakitkan sekali untuk 
membuat sapi, babi, dan domba lumpuh atau jatuh agar mereka terus bergerak menuju 
jalur pemotongan. Disentuh oleh tongkat listrik bukanlah seperti mengalami gangguan 
kejutan ringan. Hewan-hewan itu merasakan beribu-ribu tegangan besar yang 
menyakitkan, lebih sakit dibanding tertusuk pisau. Karyawan-karyawan ini telah 
kepergok dan bahkan terekam menempelkan tongkat listrik pada mulut dan anus hewan, 
dan menusukkan pisau pada bagian anus dan mata hewan. Menyingkirkan babi yang 
ukuran dan berat badannya di bawah standar keuntungan jika terus memberinya makanan 
adalah praktik standar dalam pabrik peternakan babi. Para karyawan membunuh hewan-
hewan secara langsung di tempat dengan metode yang dalam industri dikenal sebagai 
“PACing”. PAC singkatan dari “Pound Against Concrete” yang secara harfiah berarti 
“Dibanting ke lantai”; para karyawan memegang kaki belakang babi-babi itu dan 
membanting mereka ke atas lantai. 

Dalam buku Slaughterhouse (Rumah Jagal), Gail Eisnitz mengikutsertakan puluhan 
rekaman percakapan yang ditandatangani pernyataan sumpah oleh karyawan-karyawan 
rumah jagal, menggambarkan kekejaman rutin yang mereka lakukan di bawah tekanan 
aliran produksi yang sangat cepat untuk “memproses” hewan-hewan yang masih sadar 
dan aktif setelah mereka melewati pekerja pemingsanan ternak. Menurut salah satu 
pekerja penikam,  

 

Di bilik penampungan darah di bawah, bau darah membuatnya agresif, katanya. Dan 
memang begitu. Anda akan berperilaku seperti jika babi itu menendangku, maka saya 
akan membuatnya impas. Anda sudah akan membunuh babi itu, tetapi itu tidak cukup. 
Babi itu harus menderita. Saat Anda mendapat satu yang masih hidup, Anda berpikir, Oh 
bagus, saya akan memukul si kurang ajar ini.  

Hal lain yang terjadi adalah kita tidak memedulikan penderitaan orang lain lagi. Saya 
pada waktu dulu sangat peka terhadap permasalahan orang–bersedia mendengarkan. 
Setelah beberapa waktu, Anda menjadi tidak peka… 

Sama halnya dengan hewan yang membuat Anda marah, kecuali dalam bilik 
penikaman, Anda akan membunuhnya. Anda tidak hanya membunuhnya, Anda 
melakukan kekerasan, mendorongnya dengan keras, mengembungkan tenggorokannya, 
menenggelamkan dia dalam darahnya sendiri. Membelah hidungnya. Babi hidup akan 
berlari mengelilingi kandang. Ia akan menatap pada saya dan saya akan menikamnya, 
saya akan mengambil pisau dan–eerk–mencongkel keluar matanya pada waktu ia duduk 
di sana. Dan babi ini akan menjerit.16  

 

Karyawan ini, dan lainnya, bahkan menceritakan kisah yang lebih sadis dan 
mengerikan, tetapi mengakhirinya dengan berkata, “Ini bukan suatu hal yang dapat 
dibanggakan oleh siapa pun. Ini terjadi. Inilah cara saya melepaskan rasa frustrasi.” 
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Karyawan lain menjelaskan terjadinya pengerasan psikologis yang tak terhindarkan. 

 

Hal terburuk, lebih buruk daripada bahaya fisik, adalah kerugian emosional. Jika Anda 
bekerja dalam bilik penikaman itu selama selang waktu tertentu, Anda akan 
mengembangkan sikap yang membuat Anda membunuh sesuatu tanpa Anda merasa 
peduli. Anda mungkin menatap mata seekor babi yang sedang berkeliling dalam 
kubangan darah bersamamu dan berpikir, Tuhan, sesungguhnya makhluk ini bukan 
hewan yang berpenampilan buruk. Anda mungkin ingin mengelusnya. Babi-babi yang 
berada di lantai penjagalan datang dan mengendus pada saya seperti seekor anak anjing. 
Dua menit kemudian saya harus membunuhnya–dengan sebatang pipa memukulnya 
sampai mati. Saya tak bisa peduli... saya membunuhnya. Sikapku adalah, itu hanyalah 
seekor hewan. Bunuhlah. Kadang-kadang saya memandang orang dengan cara seperti itu 
juga. Saya memiliki ide untuk menggantungkan mandor saya secara terbalik dengan tali 
dan menikamnya.17  

 

Bagaimana orang-orang yang menghabiskan waktunya membanting hewan, 
menyetrum, memukuli hidungnya, membunuh, memukul, menikam, dan memotong 
hewan-hewan itu, memperlakukan kekasih, pasangan hidup, serta anak-anak mereka? 
Bagaimana orang-orang ini mengatasi kekejaman yang mereka hadapi di sekelilingnya 
dan mengurus makhluk yang lebih lemah dan tak berdaya? 

 

Akar Masalah Pekerjaan Kita 

Kita semua telah dilahirkan dalam kebudayaan gembala yang memaksa bocah laki-laki 
belajar menjadi keras dan terputus dari perasaan alami mereka yang lembut dan welas 
asih. Pekerjaan gembala yang berkembang antara empat ribu dan sepuluh ribu tahun lalu 
adalah pekerjaan yang kasar dan dengan tanpa belas kasihan mendominasi hewan-hewan 
yang kuat. Pekerjaan itu memerlukan manusia mampu melakukan pemotongan, 
pengurungan, penyelewengan, dan pembunuhan secara kejam–terhadap kedua-duanya 
hewan ternak, yang telah menjadi komoditas berharga, maupun hewan lainnya, yang 
berpotensi menjadi pemangsa yang ganas. Di samping ini, para gembala saling bersaing 
demi lahan yang berharga dan air untuk hewan-hewan mereka. Dengan memiliki ternak, 
kebudayaan gembala yang telah lama muncul, membentuk fondasi sejarah dan poros 
kehidupan dari kebudayaan kita saat ini, menjauhkan dirinya dari dunia alamiah dan 
masuk ke dalam hubungan permusuhan dengannya. Kebudayaan lama ini besar sekali 
pengaruhnya terhadap kita saat ini karena kita terlibat dalam tingkah laku yang sama: 
mengurung hewan dan mengonsumsi makanan yang bersumber dari hewan-hewan ini.  

Meski kita mungkin telah membuat sedikit kemajuan dalam perlakuan kita terhadap 
sesama setelah berabad-abad, praktik yang terus-menerus dalam perbudakan, penyiksaan, 
dan pembunuhan selalu menentang kemampuan kita untuk membuat kemajuan berarti. 
Walaupun kita mencela perbudakan, eksploitasi, penyiksaan, dan pembunuhan manusia 
lain dalam keadaan tertentu, pada skala yang lebih besar, kita masih merasionalisasikan 
dan membenarkannya, dan ini tak dapat disangkal masih tersebar luas saat ini. 

Dalam buku Eternal Treblinka, sejarawan Charles Patterson menunjukkan bagaimana 
kesejajaran antara kebudayaan penggembalaan lama menyalahgunakan hewan dan 
manusia telah berlanjut hingga hari ini (lihat Bab 2). Dengan berfokus pada kebudayaan 
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rasional, kebudayaan demokrasi menjadi paham Nazi Jerman, ia menunjukkan kemiripan 
yang mengejutkan antara dominasi kita terhadap orang lain dan dominasi kita terhadap 
hewan untuk makanan. Adolf Hitler memajang lukisan Henry Ford dalam bingkai di 
dinding kantornya, seorang kapitalis sempurna dan penganut supremasi ras, yang industri 
perakitannya mengilhami mekanisme pemusnahan massal Hitler. Ford, pada gilirannya, 
mendapat ide perakitan dari bagian pemotongan di rumah penjagalan tua di Chicago. 
Dalam Nazi Jerman, orang-orang Yahudi, komunis, homoseksual, orang sakit jiwa, dan 
“orang hina” lainnya diperlakukan seperti hewan untuk makanan, dipindahkan dari 
tempat penampungan dengan mobil ternak ke tempat tawanan seperti pabrik peternakan 
modern, di mana mereka mungkin dibedah selagi masih hidup sebelum dikirim ke 
semacam terowongan akhir tempat penungguan setiap hewan yang disembelih untuk 
makanan. Ironisnya, istilah “holocaust” mula-mula berarti “pembakaran utuh” dan 
merujuk pada pembunuhan dan pengorbanan hewan sebagai persembahan dibakar. 

 Dinamika yang mendasari itu masih terjadi sampai sekarang. Secara universal kita 
mengutuk paham supremasi ras tertentu, elitisme, dan eksklusivisme karena merusak 
perdamaian dan keadilan sosial, namun kita tidak mempermasalahkan dan bahkan dengan 
bangga menerapkan secara seksama perilaku ini jika berkaitan dengan ternak. Pelajaran 
itu sederhana: ketika kita mengeraskan hati terhadap penderitaan yang kita timpakan pada 
hewan ternak demi kepentingan kita sendiri, dan membenarkan hal itu dengan 
menyatakan keunggulan atau keistimewaan kita, itu adalah langkah pendek dan tak 
terelakkan untuk membenarkan dan menimpakan penderitaan yang sama terhadap 
manusia lain demi kepentingan kita sendiri sementara menyatakan keunggulan atau 
keistimewaan kita. Sejarah konflik dan penindasan yang tiada henti tak dapat dipungkiri 
adalah produk sampingan dari pengurungan dan pembunuhan hewan demi makanan, 
sebagaimana peran laki-laki untuk menjadi macho keras diperlukan oleh kedua-duanya, 
pembunuh hewan profesional (gembala) dan prajurit. Jika kita ingin mengonsumsi 
makanan hewani, penderitaan ini adalah harga yang harus kita bayar. 

 

Pekerjaan sebagai Kesenangan, Pekerjaan sebagai Beban 

Suara-suara dari kiri yang progresif, sementara sering mengkritik ilmu pengetahuan dan 
agama konvensional, dan bahkan mempertanyakan eksploitasi kita yang merajalela 
terhadap alam dan dominasi kita terhadap perempuan, sejauh ini hampir gagal total 
melihat hubungan antara inti ritual kebudayaan gembala–konsumsi hewan–dan nilai serta 
institusi kita yang bersifat merusak. Baik kita berada di kanan, kiri, atau di antaranya, kita 
semua menyetujui, telah mengabaikan sebab mendasar dari masalah kita. Misalnya, 
dalam bukunya The Reinvention of Work (Penciptaan Kembali Kerja), teologis dan 
pendeta progresif, Matthew Fox, meneliti secara mendalam terhadap nilai dan 
kepercayaan yang mendasari pengalaman kerja dan perilaku kita terhadapnya. 
Mengambil dari sejumlah besar kitab suci termasuk Injil, Bhagawad-Gita, dan Tao Te 
Ching, dan juga tulisan-tulisan dari penyair dan orang suci tercerahkan seperti Kabir, 
Rumi, Rilke, Santo Francis, Hildegard dari Bingen, Meister Eckhart dan lebih banyak 
lagi suara-suara zaman modern seperti Thomas Berry, E. F. Schumacher, dan Theodore 
Roszak, ia dengan penuh semangat berpendapat bahwa pekerjaan pada dasarnya adalah 
spiritual. Menurut beliau, jika kita melihat ke sekeliling kita, kepada alam semesta, 
kepada bumi kita, dan kepada alam dan hewan-hewan, kita menemukan perilaku 
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berkembang secara terus-menerus tanpa batas, di mana setiap bagian memainkan peran 
yang telah ditugaskan dan adalah peran vital. Setiap bagian, setiap sel, tanaman, hewan, 
planet, dan bintang, memiliki suatu fungsi untuk dipenuhi dalam bentangan yang lebih 
besar, dan itulah tugasnya. Fox berpendapat dengan melakukan tugas ini adalah 
partisipasi kita menjadikan alam semesta tak terbatas, dan karenanya, ini menjadi sakral 
dan menggembirakan.”Seluruh ciptaan”, Ia menulis, “timbul karena ‘kesenangan’ Tuhan 
belaka. Karya penciptaan adalah sebuah karya yang menyenangkan yang mana tujuan 
keseluruhan adalah untuk membawa lebih banyak kesenangan ke dalam kehidupan. Ini 
tidak hanya mengizinkan kita menemukan kesenangan dalam pekerjaan tetapi juga 
menuntut kita bertanggung jawab melakukan seperti demikian. Kesenangan adalah 
sumber motivasi yang penting dalam pekerjaan kita.”

18
 

Namun demikian, Fox menyadari, ada permasalahan besar dalam pekerjaan bagi kita 
umat manusia, dengan catatan bahwa satu miliar lebih dari kita menganggur. Jika kita 
melihat pada alam di sekitar kita, kita menemukan setiap makhluk bekerja dan memenuhi 
tujuannya, dan hanya manusia yang tidak bekerja, setengah menganggur, terlalu banyak 
bekerja, atau tidak mampu maupun tidak ingin bekerja. Kita satu-satunya spesies yang 
memperbudak spesies lain demi makanan, meminum susu saat dewasa, dan memandang 
pekerjaan sebagai hal yang tidak menyenangkan dan berusaha menghindarinya. Mengapa 
demikian? Dapat diduga, Fox menyalahkan ketidakpuasan kita terhadap pekerjaan 
diakibatkan oleh keterpisahan dari alam dan keterpisahan spiritualitas yang disebabkan 
oleh revolusi ilmiah dan industri dan ia mendorong kita untuk menjadi lebih kreatif, lebih 
welas asih, dan lebih menikmati pekerjaan kita, lebih peduli pada bumi dan sesama, dan 
untuk “menciptakan kembali” pekerjaan sebagai kesenangan, tujuan dari pekerjaan 
adalah mengekspresikan tujuan hati kita.  

Hal yang tidak dikatakan beliau dengan jelas adalah dasar dan definisi kerja dari 
kebudayaan penggembalaan adalah pengurungan, pemotongan, dan pembunuhan secara 
brutal terhadap makhluk-makhluk yang peka. Ini tidak mungkin menjadi motivasi dalam 
kesenangan bekerja! Ini jelas adalah keadaaan yang secara inkonsisten tidak dikenali dan 
tidak terungkap dalam akar dilema kita. Ribuan orang mati kelaparan setiap harinya, 
setiap hari jutaan orang bekerja seperti budak demi uang dalam pabrik-pabrik penuh 
racun untuk memproduksi barang konsumen yang tak berguna, ditambah jutaan orang 
bekerja sebagai prajurit serta agen kekerasan dan rasa takut – dan semua itu berakar dari 
piring kita. 

Mengkomoditaskan, mengurung, dan membunuh hewan adalah memutarbalikkan 
kata “kerja” secara penuh sebagaimana yang didefinisikan oleh Fox. Sampai definisi 
kerja kita diubah dari membunuh hewan demi makanan menjadi melindungi dan 
memperhatikan kehidupan, kita tak akan pernah “menciptakan kembali” pekerjaan dalam 
kebudayaan kita. Kita hanya akan membuat kemajuan teknologi yang memberi kita cara 
untuk mengeksploitasi hewan, alam, dan sesama secara lebih efisien dan kejam, dan 
untuk memakan lebih banyak daging hewan, telur, dan produk susu daripada yang pernah 
tercatat dalam sejarah. 

Perdamaian dan keharmonisan dunia memerlukan mereka yang memegang kekuasaan 
dan kekayaan dalam pemukiman global untuk berhenti mendominasi orang, hewan, dan 
alam melalui nafsu mereka terhadap makanan hewani. Mudah untuk melupakannya 
bahwa jika kita membaca kata-kata ini, sesungguhnya kita di antara orang terkaya dan 



 137

paling berkuasa di planet ini. Karena kita relatif kaya dan berkuasa, teladan kita, suara 
kita, dan gaya hidup kita bisa mempengaruhi banyak orang, baik secara positif maupun 
negatif. Karena itu kita berkewajiban menghormati tanggung jawab ini bagi saudara dan 
saudari kita. 

 

Membangkitkan Kembali Kerja 

Dikarenakan definisi kerjanya secara fundamental yang bersifat kekerasan–menggembala 
dan membunuh hewan–pada dasarnya kebudayaan kita memiliki perasaan tidak senang 
terhadap pekerjaan itu sendiri. Kita semua mendengar bahwa lebih sedikit bekerja lebih 
baik daripada lebih banyak bekerja, dan tidak bekerja sama sekali adalah yang terbaik di 
antara semuanya. Kita semua mempelajari cerita itu dalam Kitab Kejadian, terusir dari 
taman surgawi, sangat signifikan, karena saat itulah Tuhan menghukum kita dengan 
memaksa kita bekerja keras selagi kita hidup di bumi. Perumpamaan ini, bagian dari 
mitos penggembalaan, membuka mata, karena menggambarkan kerja sebagai beban yang 
tak menyenangkan dan melekatkannya pada perintah Allah yang muncul akibat terbuang 
dari taman surgawi. Di taman surgawi, kita menjalani pola makan nabati secara penuh, 
dan tidak ada konsep kerja sebagai aktivitas terpisah. Kita hidup secara harmonis dengan 
hewan, bumi, dan antara satu sama lain, tidak membunuh mereka demi makanan ataupun 
saling bersaing. Pekerjaan kita adalah hidup kita, dan itu menyenangkan, dan semuanya 
“sangat bagus”. Pada saat itu tidak ada pekerjaan sebagai aktivitas terpisah, juga apapun 
konsep diselamatkan, karena kita tidak melakukan dosa asal dengan melihat pihak lain 
sebagai obyek untuk diselewengkan, dipergunakan, dan dibunuh.  

Banyak mitologi lain di dunia yang membicarakan tentang hilangnya zaman 
keemasan yang polos dan damai. Mungkin kisah-kisah ini, sebagaimana disarankan oleh 
Eisler dan lainnya, adalah kenang-kenangan dari kebudayaan bersahabat zaman dulu 
yang digambarkan oleh ahli antropologi kontemporer, sebelum memburu hewan besar, 
menggembala, dan mendominasi hewan dan wanita. Kembali ke taman yang berlimpah, 
polos, dan berkah alami selalu terlihat sebagai tujuan dari kerinduan agama dunia Barat, 
namun untuk benar-benar mencapai hal ini, kita harus menghilangkan mitos mendasar 
tentang dominasi dan pengecualian yang dipropagandakan kebudayaan kita. Dalam 
sanubarinya, kebudayaan kita rindu untuk melampaui dirinya sendiri, sebagaimana yang 
kita lakukan, untuk kembali, seperti spiral, ke masa saling terhubungkan, murah hati, dan 
suka cita. Benih kerinduan ini tertanam dalam jantung kebudayaan kita dan dalam intisari 
kerohanian kita.  

Kejatuhan dari berkah, kepolosan, kebebasan, dan kemurahan hati dimulai saat kita 
memakan buah ilusi pemisahan dualistis dan berhenti memberikan kemurahan hati 
kepada mereka yang membutuhkan kemurahan hati kita. Kejatuhan itu terjadi saat kita 
mulai mengomoditaskan hewan. Kita dapat membangkitkan kembali pekerjaan kita dari 
perbudakan kotor menjadi partisipasi yang menyenangkan. Jalur ini hanya memerlukan 
kita memberikan kesempatan yang sama bagi hewan yang membutuhkan kemurahan hati 
kita: bebaskan mereka dari perbudakan dan menganugerahi mereka kebebasan untuk 
kembali lagi berpartisipasi secara penuh dalam membuka tujuan mereka yang unik dan 
kesadarannya. Apa yang kita harapkan bagi diri kita sendiri, kita harus terlebih dahulu 
memberikannya kepada orang lain: hal ini, nampaknya, suatu prinsip spiritual yang kekal. 
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Untuk membangkitkan kerja dari dalamnya hal-hal yang sepele, ketidakpedulian, 
ketidakpuasan, dan eksploitasi yang ia telah jatuh ke dalamnya, kita memerlukan 
pergeseran kebudayaan yang jauh lebih radikal daripada yang disarankan sekarang oleh 
garis kiri maupun kanan. Kita memerlukan perubahan positif dalam hubungan kita 
dengan mereka yang memerlukan kemurahan hati kita, yang berarti beralih dari makanan 
hewani ke makanan nabati, dan dari mitos kematian dan dominasi ke mitos kehidupan 
dan partisipasi bersama secara kreatif. Apa saja yang kurang daripada itu hanyalah ironi 
dan kemunafikan belaka.  

Sebagai individu, sebagai suatu budaya, dan sebagai umat manusia, kita membayar 
harga yang sangat tinggi atas pekerjaan yang merendahkan atau merusak pihak lain 
maupun diri kita sendiri. Ketika kita bekerja terutama demi uang, kita melanggar tujuan 
spiritual kita, dan menjual waktu dan energi kehidupan kita, yang tak terhitung harganya. 
Semua tradisi dan ajaran spiritual menekankan bahwa kita masing-masing memiliki 
tujuan dan misi unik dalam kehidupan ini untuk dibuka dan dipenuhi, dan itulah tugas 
kita. Pekerjaan kita harus berkaitan dengan pemurnian dan pembangkitan kesadaran kita, 
berkontribusi secara kreatif kepada masyarakat kita, dan menjadi suara dan tangan yang 
menganugerahkan berkah kepada pihak lain. Saat kita menemukan panggilan hidup kita, 
dan menjalaninya secara penuh dengan kemampuan kita, kita menemukan kegembiraan 
dan makna, dan kehidupan kita menjadi berharga dan terisi dengan berkah. Dengan 
berkembang dan bertumbuh sebagai individu, kita benar-benar dapat menyumbang pada 
evolusi spesies kita, dan ada kepuasan yang besar sekali dalam upaya-upaya ini. 

Jika kita gagal memakai waktu dan energi kita dalam aktivitas ini, kita menjadi sangat 
frustrasi dan tidak puas, tidak peduli betapa kaya atau berkuasa mungkin diri kita, dan 
rasa frustrasi ini, terkumpul, bergabung, dan memuai, menjadi bom dan peluru, limbah 
beracun dan kanker, menjelajahnya gerombolan preman dan teroris. Pekerjaan, seperti 
halnya kelahiran dan makanan, adalah sakral, sebuah sakramen, dan dengan mencemari 
pekerjaan dengan persaingan, pembunuhan, kekejaman, dan eksploitasi, kebudayaan 
penggembalaan dari kita telah menaburkan benih yang hanya bisa menghasilkan 
kesengsaraan bagi semua orang. 

Dalam perwujudan modern saat ini dari budaya menggembala kuno yang 
mendominasi secara kejam—menampilkan nilainya sekarang dalam bentuk teknologi 
tinggi yang semakin maju, seperti jaringan makanan cepat saji, kota-kota besar, 
peternakan babi yang besar, rumah-rumah jagal, hulu ledak nuklir, dan ketidakadilan, 
ketidaksetaraan, serta eksploitasi yang merajalela–kebangkitan kerja berarti pemahaman 
utama dan terpenting tentang akar dari dominasi pengomoditasan hewan untuk makanan. 
Kunci untuk memperoleh kembali hak kita sejak lahir serta keharmonisan kita, 
tersembunyi dalam tempat paling nyata–piring kita–menghendaki (karena sesuai dengan 
kebijaksanaan yang berkaitan dengan mitos) bahwa agar kita menjadi bebas, terlebih 
dahulu kita harus membebaskan mereka yang kita ikat. Untuk memperoleh kembali 
tujuan kita, kita harus mengembalikan tujuan yang telah kita curi dari pihak lain. Saat kita 
menghilangkan kekerasan dari makanan sehari-hari kita, kita secara alami akan 
meningkatkan kemampuan kita untuk menyembuhkan keterpisahan kita, memelihara 
kreativitas dan kegembiraan kita, mengembalikan keindahan dan kelembutan, serta 
menjadi teladan sensitivitas dan welas asih bagi anak-anak kita. Ketika kita melihat lebih 
mendalam pada makanan kita, penyembuhan bagi anak kita dapat dimulai, dan pekerjaan 
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kita dapat dihidupkan kembali sebagai alat untuk memberkahi dan membawa 
kebahagiaan serta kepedulian bagi dunia kita. 
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“Dosa terburuk terhadap sesama ciptaan kita bukanlah karena membenci mereka, tetapi 

karena tidak peduli kepada mereka. Itulah inti dari kebiadaban.” 
–George Bernard Shaw 

 
“Dampak dari kutu dan ular yang tak terhitung banyaknya selama bertahun-tahun telah 

mengubah lebih banyak jenis tanaman dan bentuk lahan di Barat daripada yang dilakukan 
oleh semua proyek air, pertambangan terbuka, pembangkit listrik, jalan layang, dan 

pengembangan subdivisi yang digabungkan.” 
–Philip Fradkin di dalam Audubon, Kelompok Nasional Audubon 

 
“Babi dan sapi dan ayam dan manusia semuanya sedang berkompetisi untuk biji-bijian.” 

–Margaret Mead 

 
 

Industrialisasi Peternakan 

Akan sulit untuk membayangkan adanya suatu sistem produksi makanan yang lebih 
boros, beracun, tidak manusiawi, menambah penyakit, dan merusak daripada industri 
peternakan kita. Selain sangat tidak manusiawi terhadap hewan-hewan yang dikurung 
untuk dijadikan makanan–dan terhadap hewan liar yang habitatnya dirusak dan yang 
diracuni, dijerat, dan ditembak oleh pengusaha peternakan, petani agrobisnis, agen 
pemerintah, dan industri perikanan sebagai hama dan pesaing–industri ternak juga sangat 
memboroskan air, minyak bumi, lahan, dan bahan kimia; merusak hutan dan perikanan; 
menciptakan polusi parah bagi tanah, air, dan udara ; dan, dengan biaya besar, 
membanjiri pasar-pasar kita dengan produk yang benar-benar beracun bagi kesehatan kita. 

Tidak akan mungkin bagi kita memakan makanan hewani dalam jumlah banyak 
dengan harga yang murah seperti yang kita lakukan saat ini tanpa suntikan bahan bakar 
fosil dalam jumlah besar ke dalam sistem produksi makanan kita. Jika kita melihat pada 
peningkatan tajam kurva pertumbuhan populasi manusia dalam ratusan tahun terakhir ini, 
kita melihat bahwa kurva itu secara persis sepadan dengan kurva pertumbuhan energi 
yang memungkinkan kita menciptakan jumlah makanan yang sangat besar. Kelebihan 
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makanan telah memberi dorongan terhadap ledakan populasi manusia–dan sapi, babi, 
ayam, ikan, dan hewan ternak lainnya yang dikurung untuk disembelih demi makanan. 

Pada tahun 1950-an dan 60-an, pertanian negara A.S. diindustrialisasikan, sebuah 
proses yang disebut lebih halus sebagai “Revolusi Hijau.” Arus sistem produksi makanan 
ini berdasarkan pada minyak dan gas alam yang murah serta berlimpah. Industri 
pertanian bergantung pada gas alam untuk membuat dua belas juta ton pupuk nitrogen 
yang dipakai setiap tahun di A.S., yang mewakili energi yang setara dengan 100 juta 
barel bahan bakar diesel.1 Ini juga membutuhkan jutaan barel minyak bumi untuk 
menghasilkan 1,3 juta ton pestisida yang digunakan setiap tahun2 (lebih dari delapan 
puluh persen pestisida itu digunakan untuk empat tanaman pangan–jagung, kedelai, 
gandum, dan kapas–terutama sebagai bahan pokok makanan ternak); 3 untuk memompa 
triliunan galon air irigasi yang dibutuhkan tanaman pangan ini; untuk menjalankan mesin 
pertanian yang hampir menggantikan semua tenaga kerja manusia; untuk mengangkut 
dan menyimpan miliaran hewan setiap tahun; dan untuk menjalankan tempat 
pengurungan ternak, rumah jagal, operasi penyimpanan, dan sistem transportasi produk 
beku. Minyak yang murah juga menjadi prasyarat dari apa yang disebut “Revolusi Biru,” 
ledakan dari pabrik peternakan ikan. Ikan-ikan dalam operasi perikanan juga 
mengonsumsi hasil panen maupun ikan lain, dan armada penangkapan ikan secara besar-
besaran belakangan ini yang sangat mengeksploitasi stok ikan di planet ini juga 
membutuhkan sejumlah besar bahan bakar disel yang murah dan tidak berkelanjutan. 
Dasar dari pertanian telah beralih dari tanah ke minyak, dan dengan seperti ini baru 
memungkinkan semakin banyak orang yang dapat mengonsumsi lebih banyak makanan 
hewani daripada yang pernah terjadi dalam sejarah, harga yang kita dan lainnya bayar 
untuk ini sangat mengejutkan. Karena sekarang kita memasuki periode baru dari 
penurunan produksi bahan bakar fosil, konflik sengit dan keras demi minyak yang 
berharga yang diperlukan oleh kebiasaan makan omnivora kita mengancam semakin 
besar setiap harinya. 

 

Menghabiskan Tanah, Air, dan Bahan Bakar Fosil 
Masalah lingkungan utama akibat mengonsumsi makanan hewani adalah hewan-hewan 
yang berpopulasi besar ini, harus makan, dan makannya banyak. Delapan puluh persen 
biji-bijian di A.S. dan sekitar separuh dari ikan yang terseret di dalam jala diboroskan 
untuk memelihara miliaran hewan agar menjadi besar dan gemuk untuk disembelih 
secara menguntungkan, atau untuk menghasilkan produk susu dan telur pada tingkat 
permintaan konsumen yang tinggi. Dan lebih dari sembilan puluh persen protein dalam 
biji-bijian ini berubah menjadi metana, amonia, urea, dan tinja yang mencemari udara 
dan air kita. Suatu perkiraan konservatif menyatakan bahwa jumlah lahan, biji-bijian, air, 
minyak bumi, dan polusi yang dibutuhkan untuk memberi makan satu orang dengan Pola 
Makan Standar Amerika dapat memberi makan lima belas orang yang berpola makan 
nabati.4 Dengan memahami implikasi dari hal ini amatlah penting bagi kelangsungan 
hidup kita, karena industri peternakan kita benar-benar menguras tiga unsur penting yang 
ia andalkan: tanah, air, dan bahan bakar fosil. 

Kebanyakan dari kita mempunyai pemahaman yang sedikit tentang jumlah lahan 
yang sangat besar yang dipakai untuk menanam biji-bijian demi memberi makan babi, 
sapi, domba, unggas, dan ikan yang dikurung. Telah ada lebih dari 521.000 mil persegi 
dari hutan A.S. yang dibabat untuk menggembala ternak dan menanam biji-bijian untuk 
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memberi makan mereka. Jumlah ini lebih dari luas negara bagian Texas, Kalifornia, dan 
Oregon digabungkan, juga semakin besar setiap harinya, dengan sekitar 6.000 mil persegi 
dibabat setiap tahun. Ini sama dengan sekitar 10.000 ekar per hari, tujuh ekar setiap 
menit.5 Penebangan hutan tanpa henti ini, yang jumlahnya tujuh kali lebih luas dari 
jumlah pembabatan untuk membangun jalan, rumah, area parkir, dan pusat 
perbelanjaan,6 juga berarti musnahnya habitat satwa liar, hilangnya keragaman genetik, 
hilangnya lapisan humus, kemerosotan kali dan sungai, serta meningkatkan polusi. Hutan 
menciptakan lapisan humus, menghasilkan oksigen, membersihkan udara, membantu 
membawa hujan yang dibutuhkan, dan menyediakan habitat bagi ribuan spesies hewan 
dan tumbuhan. 

Selain penghilangan area hutan yang luas, peternakan bertanggung jawab atas 
pengrusakan dan degradasi area yang pada hakikatnya bahkan lebih besar dari semua 
padang rumput kita dan kebanyakan daerah gersang di Barat. Ekosistem yang kompleks 
dan indah yang pernah mendukung jenis tanaman dan hewan yang bervariasi ini, 
sekarang telah hilang karena lahan itu telah dialihkan menjadi ladang untuk menanam 
satu jenis tanaman pakan atau digunakan untuk memelihara ternak. Menggunakan hutan, 
padang rumput, dan lahan gersang untuk peternakan telah merusak ekosistem yang saling 
terkait secara kompleks agar hanya satu spesies yang diinginkan yang dapat hidup di 
lahan itu. Peternak dan petani agrobisnis menganggap kebanyakan spesies lain, selain 
hewan ternak dan tanaman milik mereka, sebagai hama yang harus dibasmi. Pemusnahan 
dan pengacauan hutan, padang rumput, dan tanah gersang untuk menggembala dan 
menanam makanan untuk hewan yang akan disembelih tidak hanya merupakan suatu 
penghancuran keragaman dan kecerdasan hayati tetapi memiliki akibat serius lainnya 
juga. 

Hanya sedikit dari kita yang sadar akan perusakan luar biasa yang ditimpakan kepada 
persediaan air kita oleh peternakan. Pertanian menghabiskan delapan puluh lima persen 
dari semua sumber air bersih A.S.,7 terutama untuk memproduksi makanan ternak. 
Produksi makanan untuk seorang manusia omnivora sehari membutuhkan lebih dari 
empat ribu galon air, dibandingkan dengan kurang dari tiga ratus galon untuk seorang 
vegan;8 fakta ini melambangkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, terutama di 
lahan bagian barat Mississippi, di mana persediaan air tanah berharga telah habis dan 
sungai serta kali dialihkan menjadi kanal irigasi, mengakibatkan kematian dan 
penderitaan bagi burung, ikan, dan satwa liar lainnya agar bisa menyediakan jumlah air 
irigasi yang banyak untuk menanam biji-bijian untuk makanan ternak. 

Empat puluh persen air irigasi berasal dari persediaan air bawah tanah yang 
membutuhkan waktu berabad-abad untuk terisi.9 Faktanya, persediaan air Ogallala yang 
sebagian besar terbentang di tengah Amerika Utara, yang membutuhkan ribuan tahun 
untuk terbentuk dan merupakan persediaan air terbesar di dunia, sedang terkuras dengan 
cepat dan gegabah, di mana lebih dari tiga belas triliun galon air dipompa keluar setiap 
tahun untuk mengirigasi sejumlah lahan yang luas yang menanam makanan ternak.10 
Sementara itu, orang-orang disuruh untuk menghemat air dengan menggunakan pancuran 
dan toilet beraliran air yang kecil. Ahli tanah dan air Universitas California telah 
memperkirakan bahwa pembelian satu pon selada, tomat, kentang, atau gandum 
Kalifornia hanya membutuhkan sekitar 24 galon air, sedangkan pembelian satu pon 
daging sapi Kalifornia membutuhkan lebih dari 5.200 galon air. John Robbins 
menunjukkan bahwa jumlah ini lebih banyak dari air yang akan digunakan untuk mandi 
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setiap hari selama satu tahun!
11

 Kebanyakan dari air ini digunakan untuk mengairi ladang 
biji-bijian untuk makanan ternak, dipompa oleh minyak bumi dari sungai dan persediaan 
air yang jauh, dengan dam, kanal, dan stasiun pemompaan yang dibiayai oleh pembayar 
pajak dan bukannya agrobisnis peternakan yang meraup keuntungan dari hal itu. Marc 
Reisner, pengarang Cadillac Desert menyimpulkan, “Krisis air dan banyak dari masalah 
lingkungan di Barat–bisa disimpulkan, meskipun tampaknya tidak dapat dipercaya, 
dengan satu kata: peternakan.”

12
 

Makanan hewani juga membutuhkan jumlah minyak bumi yang besar untuk 
diproduksi. Misalkan, sementara hanya membutuhkan dua kalori dari bahan bakar fosil 
untuk memproduksi 1 kalori protein dari kedelai, dan 3 kalori untuk gandum dan jagung, 
dibutuhkan 54 kalori minyak bumi untuk memproduksi satu kalori protein dari daging 
sapi!13 Peternakan berkontribusi secara tidak sebanding terhadap konsumsi minyak bumi 
kita sehingga menyebabkan polusi udara dan air, pemanasan global, dan perang yang 
disebabkan oleh konflik akibat persediaan minyak bumi yang semakin berkurang. 

Bagaimana mungkin kita menghabiskan minyak bumi 27 kali lebih banyak hanya 
untuk menyuplai hamburger kepada orang-orang daripada minyak bumi yang diperlukan 
oleh hamburger kedelai, lalu apakah implikasi dari hal ini? Tanah yang digunakan untuk 
pertanian cenderung kekurangan nitrogen karena tanaman menariknya dari tanah untuk 
menyintesis protein. Solusi tradisional yang biasa digunakan adalah dengan menyebarkan 
kotoran ternak atau kotoran burung untuk memperkaya kembali tanah tersebut, menanam 
polong-polongan dan menggilir tanaman, serta mengosongkan lahan agar memperbaharui 
diri. Di tahun 1909, dua ahli kimia Jerman menemukan suatu metode untuk memperbaiki 
nitrogen atmosferik dari amonia yang memungkinkan para ilmuwan nanti menemukan 
metode untuk menghasilkan pupuk nitrogen anorganik dari gas alam dengan murah dan 
dalam jumlah yang banyak. Ketersediaan nitrogen yang relatif mendadak ini 
memungkinkan peningkatan produksi pangan yang besar yang mengakibatkan ledakan 
populasi manusia maupun hewan ternak selama abad terakhir ini.14 Itu adalah pupuk 
buatan yang sama yang menyebabkan limpasan nitrogen “kaya nutrisi” ke kali dan sungai 
yang merupakan salah satu masalah polusi air yang berarti, menyebabkan kelebihan 
pertumbuhan alga, menghabiskan oksigen, dan membunuh ikan. 

Selain gas alam untuk pupuk, sistem pertanian kita membutuhkan minyak bumi untuk 
memproduksi insektisida dan herbisida berbasis hidrokarbon dalam jumlah besar yang 
telah meningkat tiga puluh tiga kali dalam dua puluh tahun terakhir.

15
 Sementara itu, 

setiap tahun semakin banyak tanaman pangan rusak akibat hama karena penanaman satu 
jenis tanaman dan pengabaian praktik pemulihan tanah tradisional. Ketika lahan yang 
luas hanya ditanami dengan satu tanaman pangan, lahan itu akan secara kuat menarik 
spesies “hama” yang memakan tanaman tersebut. Karena kekurangan keragaman 
tanaman dan populasi serangga di area itu, hanya sedikit burung dan predator lain yang 
datang untuk makan, dan hama itu menjadi kebal terhadap tingkat pestisida yang semakin 
tinggi. Tanaman yang sama ditanam di tanah yang sama musim demi musim, 
melipatgandakan organisme yang tahan-pestisida secara berlimpah. Menurut Worldwatch 
Institute, saat ini ada sekitar seribu hama pertanian utama yang kebal terhadap pestisida.16 
Menyiram ladang makanan kita dengan racun adalah bagian dari pertarungan penyebab 
kanker melawan ketahanan alam yang gigih terhadap metode industrialisasi yang lebih 
disukai oleh agrobisnis, yang mengubah jutaan ekar lahan yang hanya ditanam satu jenis 
tanaman menjadi lahan pembunuh beracun bagi satwa liar. 
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Pertanian intensif modern juga dengan pasti merusak humus, yang membutuhkan 
waktu berabad-abad agar terbentuk–sekitar lima ratus tahun untuk satu inci.17 Karena 
kerasnya industri pertanian, tanah pertanian terkikis tiga puluh kali dari laju pembentukan, 
dan setiap tahun lebih dari dua juta ekar hilang akibat erosi dan kadar garam dari irigasi 
kronis.

18
 Pada taraf ini, tanah dari operasi penanaman satu jenis tanaman dalam skala 

besar kehabisan mineral dan nutrisi, dan menjadi media tak bernyawa di mana agrobisnis 
menuangkan pupuk nitrogen anorganik untuk memproduksi tanaman pangan dengan 
hasil yang tinggi–terutama untuk makanan ternak–yang nilai gizinya meragukan. 

Pertanian intensif ini tidaklah berkelanjutan. Semakin ia merusak lahan dan 
persediaan air serta mengeringkan air tanah, semakin banyak masukan bahan bakar fosil 
yang diperlukan untuk mengairi, mengganti nutrisi, menyediakan perlindungan terhadap 
hama, hanya untuk mempertahankan agar produksi pangan tidak berubah. Kecuali kita 
menghindari konsumsi makanan hewani yang melahap sumber daya, kita akan 
menghadapi konsekuensi dari persediaan jumlah bahan bakar fosil yang terbatas dan 
semakin menurun. 

Richard Heinberg membuat hal itu jelas dalam bukunya The Party’s Over: Oil, War 
and the Fate of Industrial Societies (Pesta telah Usai: Minyak, Perang dan Takdir dari 
Masyarakat Industri) dimana para ahli minyak bumi percaya bahwa produksi minyak 
bumi seluruh dunia sedang mencapai puncak, dan kita sekarang memasuki periode 
penurunan produksi sedangkan persediaan yang ada akan habis dengan cepat.

19
 Empat 

galon bahan bakar disuling untuk setiap satu galon minyak bumi yang ditemukan, dan 
kemajuan dalam teknologi geokimia serta seismik telah membuat hal itu jelas bahwa 
persediaan minyak bumi yang belum ditemukan hanyalah sedikit dan lenyap dengan 
cepat.

20
 Kita terus mempertinggi konsumsi dan menghiraukan konsekuensi yang parah itu 

karena kita dapat melakukannya tiga kali sehari untuk menolak konsekuensi itu. Ahli 
minyak bumi, C. J. Campbell, telah berkata, “Sinyal peringatan telah dibunyikan sejak 
lama. Tanda-tanda itu sudah terlihat jelas. Tapi dunia menjadi buta dan gagal membaca 
pesan tersebut. Ketidaksiapan kita itu sendiri sangat menakjubkan, mengingat pentingnya 
minyak bagi kehidupan kita.”21 Tidak mengejutkan ketika kita menyadari bahwa 
kemampuan kita untuk menghalangi dampak adalah karena mental dominasi dan 
ketergantungan kita mengonsumsi makanan hewani. Sayangnya kita hanya ingin bekerja 
sama dengan industri daging yang tanpa disadari menindas kesehatan yang mengancam 
kebiasaan makan kita. 

Bentrokan antara permintaan bahan bakar fosil yang melonjak dengan persediaan 
yang berkurang secara permanen akan mengakibatkan tekanan lonjakan harga yang tak 
henti-hentinya karena permintaan yang terus bertambah dan konflik atas keterbatasan 
minyak yang menghebat. Dengan menurunnya persediaan bahan bakar fosil yang tak 
dapat dihindari di masa depan, jumlah hari dengan harga makanan hewani yang murah 
dapat dihitung. Kita mungkin mulai mengakui bahwa mengonsumsi makanan hewani 
adalah pemborosan suplai minyak bumi kita yang terbatas. Sudah ada orang yang murka 
terhadap mobil SUV besar yang memboroskan minyak bumi, yang tidak efisien 
dibandingkan mobil yang hemat. Apakah kita juga akan mendapatkan kemurkaan yang 
serupa terhadap orang yang makan daging sapi, ayam, ikan, telur, dan produk susu, yang 
tidak efisien dibandingkan makanan nabati dengan tingkat pemborosan yang jauh 
melebihi mobil SUV terbesar–tingkat pemborosan 10, 15, dan 25 banding satu? Lebih 
mudah untuk melihat bergalon-galon bahan bakar fosil yang dituangkan secara langsung 



 145

ke mobil kita daripada melihat bergalon-galon bahan bakar fosil yang dituangkan ke 
dalam keju, telur, potongan ikan, hot dog, dan bistik kita. 

 
Racun dalam Peternakan 

Lahan luas yang hanya ditanami satu jenis tanaman yang ditujukan untuk memberi 
makan hewan yang kita makan meliputi jutaan ekar lahan dan disirami dengan banyak 
pestisida dan pupuk beracun. Dua dari tanaman ini, jagung dan kedelai, sekarang 
direkayasa secara genetis dan telah menjadi komponen utama dari makanan ternak, di 
mana separuh lebih dari semua lahan pertanian hanya dipakai untuk dua jenis tanaman 
pangan ini semata.22 Tanaman itu direkayasa secara genetis agar tahan herbisida sehingga 
agrobisnis menyemprot dua hingga lima kali lebih banyak banyak kimia beracun di lahan 
ini daripada tanaman non-rekayasa-genetika (non-GMO), yang membunuh satwa liar dan 
mencemari air pada tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

Lahan-lahan beracun ini adalah dasar dari produk susu dan telur yang kita makan, dan 
juga daging sapi, ayam, babi, dan ikan, seperti industri ternak ikan catfish, ikan forel, 
tilapia dan sebagainya. Residu karsinogenik dari pupuk kimia dan pestisida yang 
digunakan pada tanah ini mengontaminasi sungai dan lautan kita. Bahan-bahan itu 
terkonsentrasi dalam makanan hewani yang kita makan serta di dalam daging dan susu 
kita. Selain itu, kotoran yang digunakan untuk “memperkaya” makanan hewan 
mengandung racun yang bahkan lebih besar daripada makanan nabati yang dipaksakan 
kepada hewan untuk memakannya. 

Fungisida, insektisida, herbisida, dan residu pupuk kimia terkonsentrasi dalam 
kotoran ternak. Setiap orang yang mendirikan bangunan telah mengetahui betapa 
ketatnya kebanyakan komunitas dalam hal pembuangan limbah kotoran manusia, namun 
limbah kotoran ternak pada hakikatnya tidak diolah. Puluhan miliar hewan darat yang 
dikurung dan dibunuh setiap hari mengeluarkan tinja dan air seni dalam jumlah yang 
sangat banyak, bukan hanya setara dengan jumlah yang dikeluarkan oleh manusia, atau 
bahkan dua atau tiga kali lebih banyak, namun menurut penelitian oleh Senat A.S., 
jumlahnya 130 kali lebih banyak.23 Kotoran hewan darat ini dapat ratusan kali lebih 
terkonsentrasi daripada kotoran manusia yang tak terolah. Itu lebih beracun karena 
tingkat bakteri, kimia, dan residu obat-obatan yang tinggi.

24
 Misalnya, tingkat antibiotik 

dari kotoran ternak yang mengalir ke sungai telah terbukti berkontribusi terhadap 
munculnya bakteri yang kebal antibiotik di sungai.

25
 Perusahaan-perusahaan susu di 

Kalifornia Tengah menghasilkan lebih banyak kotoran dibandingkan sebuah kota 
berpenduduk dua puluh juta jiwa, dan satu peternakan babi yang besar menghasilkan 
kotoran lebih banyak daripada Kota New York!26 Pembuangan kotoran ternak kurang 
diatur dibandingkan kotoran manusia karena industri ternak mendapat dukungan kebal 
peraturan dari antek-antek mereka di kantor pemerintahan dan para politisi yang 
berhutang budi karena kampanye politik. Kotoran beracun yang tidak mendapat 
pengaturan ini mencemari air bawah tanah, sungai, danau, dan lautan.27 Ketika danau 
tinja raksasa berisikan kotoran babi meluap, dampaknya adalah penjangkitan pfisteria 
yang dapat membunuh jutaan ikan dan dengan serius membahayakan manusia yang 
berenang di hilir sungai dan teluk. Menurut Kantor Perlindungan Lingkungan, lebih dari 
tiga puluh lima ribu mil sungai tercemar oleh tempat pemeliharaan ternak berskala besar 
dalam dasawarsa terakhir ini.28 Ketika industri ternak mencemari air bawah tanah maka 
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untuk membersihkannya atau mengatasi pencemaran itu pada umumnya akan memakai 
uang publik, bukannya uang dari industri itu.29 

Kotoran ternak menyebabkan polusi air yang menakutkan juga, seperti yang 
ditegaskan oleh mereka yang kurang beruntung yang tinggal di dekat tempat 
pengoperasian ini. Bau pesing menyebabkan tekanan mental dan penyakit pernapasan, 
dan ketika mengering, kotoran itu dapat tertiup berkilo-kilo meter. Peternakan juga 
mengeluarkan gas metana dalam jumlah besar, yang menjadi faktor utama pemanasan 
global karena gas itu mengikat panas lebih kuat daripada karbon dioksida. Pemanggangan 
daging hewan juga menciptakan lebih banyak polusi udara: para peneliti menemukan 
bahwa banyak dari kabut asap di kota-kota tidak hanya berasal dari mobil tetapi juga dari 
partikel asap dan lemak dari ribuan restoran cepat saji dan dapur yang memanggang 
daging.30 

 

Menyembuhkan Bumi dan Ekonomi 
Kita nampaknya tidak sadar bahwa ekonomi kita akan jauh lebih baik jika kita berpindah 
ke pola makan nabati. Jika kita semua melakukan pola makan nabati, kita dapat memberi 
makan untuk kita sendiri dengan tanah yang lebih kecil dan hasil panen yang diperlukan 
oleh pemakan daging. Sebagai contoh, para peneliti memperkirakan bahwa 10 km persegi 
tanah dapat memenuhi kebutuhan energi makanan dari 20 orang pemakan kentang, 19 
orang pemakan jagung, 23 orang pemakan kubis, 15 orang pemakan gandum, atau 2 
orang pemakan ayam atau produk susu, dan 1 orang pemakan daging sapi atau telur.31 
Semua orang di dunia dapat diberi makan dengan mudah karena kita saat ini menanam 
hasil panen lebih dari cukup untuk sepuluh miliar orang;32 saat ini pada kenyataannya, 
kita memberikan hasil panen ini untuk hewan yang tak terhitung banyaknya dan 
memakan mereka sehingga memaksa lebih dari satu miliar manusia harus menderita 
kekurangan gizi kronis dan kelaparan sementara satu miliar orang yang lain menderita 
kegemukan, kencing manis, sakit jantung dan kanker yang dihubungkan dengan pola 
makan daging yang tinggi. 

Obat-obatan yang kita gunakan untuk memberantas beberapa penyakit tersebut 
dikeluarkan melalui urin, mengalir ke dalam air dan menjadi satu dengan aliran utama 
yang menambahkan polusi ke bumi kita. Ini adalah masalah serius yang terutama berada 
di kota-kota yang lebih besar di dunia industrial. Toksin—seperti konsekuensi negatif 
yang lain dari makanan hewani—tidak akan menghilang begitu kita menelan mereka. 
Mereka dikeluarkan ke ekosistem kita, meskipun jejak besar dikumpulkan di jaringan 
lemak di tubuh kita juga. Dengan demikian, dengan memakan lebih banyak makanan 
nabati, kita dapat mengurangi polusi di bumi kita, dan tubuh kita dapat lebih sedikit 
tercemar dan berpenyakit, menyelamatkan kita dari lingkaran kejahatan dengan 
mencelupkan bumi dan diri kita sendiri dengan meningkatnya toksin kimia, yang menjadi 
bagian dari perang kita melawan alam yang tak bisa dimenangkan. 

Dengan berubah ke pola makan nabati, kita dapat mengurangi penggunaan minyak 
tanah dan jumlah impor secara besar, dan memotong jumlah dari hidrokarbon serta 
karbon dioksida yang memperparah polusi udara dan pemanasan global.33 Kita dapat 
menyimpan ribuan miliar dolar per tahun di biaya medis, obat-obatan dan asuransi, yang 
akan menambahkan tabungan pribadi dan kemudian memperkuat kembali ekonomi, 
menyediakan dana segar bagi proyek kreatif dan pengembalian lingkungan. Lahan panen 
menyedihkan yang digunakan untuk memberi makan perternakkan kini dapat ditanami 
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pohon, menghidupkan kembali hutan, sungai dan kehidupan liar. Ekosistem laut dapat 
dibangun kembali, hutan hujan dapat mulai pulih dan dengan menurunnya permintaan 
kita secara drastis terhadap segala macam sumber daya, tekanan lingkungan dan militer 
dapat menjadi ringan. Hasil panen yang saat ini diberikan untuk memberi makan 
peternakan dunia dapat diberikan untuk memberi makan orang-orang miskin yang 
kelaparan. 

Jika kita menghentikan praktik yang menciptakan kekuatan spiritual, kejiwaan, sosial 
dan ekonomi di belakang perang dan kekerasan manusia, anggaran militer yang 
melemahkan vitalitas ekonomi dapat dikurangi dengan sangat besar. Pengeluaran militer 
PBB sangatlah besar, dengan lebih dari setengah jumlah keseluruhan dana kebijaksanaan 
pemerintah pusat digunakan dalam bidang militer. Ini sangatlah terkenal bahwa 
pengeluaran militer, ketika dibandingkan dengan pengeluaran dalam bidang pendidikan, 
pemulihan lingkungan, layanan kemanusiaan, pelayanan kesehatan, pembangunan dan 
lainnya, menciptakan lapangan kerja paling sedikit dan menghasilkan produk yang tak 
dapat dikonsumsi, seperti bom, ranjau, senjata dan tes senjata, yang juga menciptakan 
polusi dan penghancuran yang sangatlah besar. 

 

Konsekuensi dari Menghindari Konsekuensi 
Banyak hal telah ditulis tentang efek buruk terhadap lingkungan dari menahan hewan 
untuk makanan, termasuk Diet for a Small Planet, Diet for a New America, Mad Cowboy, 
Vegan: The New Ethics of Eating, The Food Revolution, dan banyak buku serta artikel 
lainnya. Informasinya tersedia dan bagi siapa pun dari kita yang berminat dapat 
melakukan penelitian dan menemukan bahwa pola makan daging adalah penggerak 
utama di belakang berbagai masalah lingkungan yang paling serius yang sedang kita 
hadapi: musnahnya berbagai spesies yang sedang berlangsung, penghancuran hutan hujan, 
polusi udara dan air, kehilangan sumber air, pemanasan global, ketergantungan terhadap 
minyak, penyebaran penyakit, kehilangan humus tanah, kekeringan, kebakaran hutan, 
penggurunan, kehancuran habitat dan bahkan lebih banyak perang serta terorisme. 
Namun informasi ini tidak dipublikasikan dan pengertian kita tentang hal tersebut ditekan, 
karena topik tentang mengonsumsi makanan hewani adalah topik besar di ruang keluarga 
kita yang kita semua berharap untuk tidak melihatnya-kebiasaan yang tidak disadari yang 
menghancurkan keluarga kita namun merupakan hal yang tabu untuk dihadapi atau 
didiskusikan. 

Lembaga-lembaga kita mencerminkan kebutuhan mental dari omnivoraisme kita. 
Bagian dari masalah ini adalah toksin yang digunakan di industri peternakan sangatlah 
menguntungkan bagi para elit yang kaya dan punya hak istimewa yang mendominasi 
percakapan budaya kita melalui kekuatannya dengan media, pemerintahan, dan 
pendidikan. Media-medis-industri-daging-militer tidak memiliki dan menawarkan 
pendorong untuk mengurangi konsumsi makanan hewani. Meracuni bumi dengan zat 
kimia beracun berdosis tinggi dan pupuk dari minyak bumi sangatlah menguntungkan 
bagi industri minyak bumi dan kimia. Toksin-toksin ini menyebabkan kanker, yang 
sangat menguntungkan bagi farmasi kimia – pengobatan kompleks. Sementara 
banyaknya omnivora di dunia menghabiskan suplai gandum, minyak bumi, air dan tanah 
yang berharga dan memberi makan dan memakan hewan hingga gemuk, para orang 
miskin di dunia memiliki sedikit gandum untuk dimakan atau air bersih untuk diminum, 
dan kelaparan, kehausan dan penderitaan mereka yang kronis menciptakan kondisi 
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seperti perang, terorisme dan kecanduan obat-obatan, yang juga sangat menguntungkan 
bagi industri bersangkutan. Lima negara terkaya di dunia mengalami kegemukan, 
penyakit jantung dan kencing manis, juga sangat menguntungkan bagi industri tersebut. 
Berbagai perusahaan transnasional mendapat keuntungan dari konsumsi makanan hewani, 
seperti yang dilakukan bank-bank besar, yang memberikan pinjaman yang telah 
membangun sebuah keutuhan kompleks dan menuntut pengembalian yang 
menguntungkan dari investasinya. Sistem ini menyebar tanpa henti dan mengglobal dan 
sementara perusahaan dan bank kembali sehat, orang-orang, hewan dan ekosistem di 
seluruh dunia jatuh sakit, dieksploitasi, dan dihancurkan. 

Dengan sumber finansial yang besar dan pengaruh kuat di seluruh tingkat 
pemerintahan, bisnis peternakan menerima miliaran dolar melalui subsidi, bantuan harga, 
bantuan pemasukan, bantuan darurat, pinjaman komoditas, pembayaran langsung, 
pembagian jatah, penghentian pajak sementara, subsidi perlindungan dan makanan, hak 
istimewa penggembalaan, program insentif ekspor produk susu dan pelayanan 
pemerintah lainnya setiap tahun. Tanpa bantuan ini, industri peternakan tidak dapat 
bertahan hingga sekarang; hamburger termurah akan setidaknya berharga tiga puluh lima 
dolar per pon tanpa pajak sistem dana irigasi, subsidi, tunjangan pemulihan dan campur 
tangan pemerintah yang tak terhitung jumlahnya.

34
 Undang-undang Peternakan tahun 

2002, misalnya, menimbulkan kemarahan di antara negara-negara Amerika Tengah dan 
Selatan karena jumlah uang pemerintah pusat yang tak pernah muncul sebelumnya, 
diberikan ke bisnis peternakan Amerika Serikat - $183 miliar – memperbolehkan 
produsen daging, produk susu, telur dan gandum dari Amerika Serikat untuk membanjiri 
pasar Amerika Latin dengan produk berharga rendah yang mengeluarkan petani lokal 
dari bisnis di sana. 

Penelitian yang disajikan di Food Politics Marion Nestle memperinci bagaimana 
industri makanan hewani mempertahankan pegangan besinya di agen pemerintah dan 
politisi, dan bagaimana sistem produksi makanan kita didesain untuk memaksimalkan 
keuntungan bagi beberapa perusahaan besar yang mendominasi pemerintah. Dia menulis, 
sebagai contoh, 

 
Pekerjaan saya adalah mengatur produksi editorial bagian pertama—dan hingga sekarang 
hanya—Laporan Operasi Umum tentang Nutrisi dan Kesehatan . . . . Hari pertama saya di 
tempat bekerja, saya diberi aturan: Tidak peduli apa yang ditunjukkan penelitian, hasil 
laporan tidak dapat merekomendasikan “kurangi konsumsi daging” sebagai sebuah cara 
untuk mengurangi asupan lemak jenuh, ataupun menyarankan pelarangan terhadap 
asupan makanan kategori lainnya. Di administrasi industri ramah iklim Reagan, produsen 
makanan mungkin yang telah terpengaruh oleh nasihat seperti itu, akan mengajukan 
komplain kepada penerima keuntungan mereka di Kongres, dan laporan tersebut tidak 
akan pernah dipublikasikan.35 

 
Kita semestinya tidak berilusi bahwa agen pemerintah dan penguasa akan bekerja 

untuk melindungi konsumen, lingkungan ataupun hewan, karena seperti yang ditemukan 
dan digarisbawahi oleh para jurnalis dan peneliti (meskipun jarang dikeluarkan di media), 
mereka melayani industri dan perusahaan yang kaya dan memiliki kekuasaan yang 
memberi mereka tekanan langsung secara konstan. Industri-industri ini juga menyediakan 
personil pemerintahan baru melalui “pintu berputar” di antara pekerjaan di industri 
dengan pekerjaan di agen pemerintah yang melayani industri tersebut. Seperti 
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Departemen Pertahanan dijalankan oleh orang-orang dari industri senjata, Departemen 
Pertanian dijalankan oleh pendiri pengusaha peternakan, eksekutif dan pengacara bagi 
industri daging, produk susu dan telur. Merupakan kepentingan dari industri makanan 
hewani bahwa sebisa mungkin konsumen tetap tidak sadar akan kondisi serius di mana 
hewan harus hidup, dan juga efek menghebohkan dari makanan ini terhadap kesehatan 
manusia dan ekosistem kita. 

Produksi dan penjualan dari makanan hewani kita tak sebanding keuntungan dari 
kaum kecil dalam hal pengeluaran, pengurungan hewan, orang-orang kelaparan dan sakit, 
serta generasi masa depan. Kaum elit ini, hasil yang tak dapat dihindari dari dominasi dan 
pengeluaran mentalitas budaya kita, mengontrol peternakan, industri, dan lembaga 
pemerintah, media, militer, pendidikan, medis dan keuangan. Lembaga tersebut 
mempromosikan konsumsi hewani karena perbudakan hewan merupakan dasar dari 
struktur kekuatan kaum elit tersebut, seperti yang selama ini mereka menguatkan 
kekuatan mereka dengan menggiring hewan secara kasar sejak delapan ratus tahun lalu. 
Ini masih saja dipertahankan dengan cara tradisional, dengan mengontrol konsentrasi 
kekuatan uang dan politik dan dengan demikian mengatur pikiran melalui manipulasi 
lembaga pendidikan, agama, pemerintah, dan lembaga sosial yang lain. 

Bukanlah sebuah kebetulan ketika kita menemukan perusahaan transnasional secara 
meningkat ikut campur dan mengendalikan kehidupan publik dan pribadi kita. 
Perusahaan adalah manifestasi dari keinginan kita untuk menghindari tanggung jawab 
(dengan kata lain “membatasi tanggung jawab”) dan mereka berakar pada piring-piring 
kita, melalui makanan kita setiap hari, kita membunuh, membatasi dan menyalahgunakan 
hewan dengan cara yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Luka psikologis dan 
tidak adanya koneksi ini, mengumpulkan momentum budaya selama beradab-abad 
dengan dominasi mental dan komodifikasi makhluk hidup yang dibutuhkan oleh 
makanan kita, akhirnya bereinkarnasi menjadi perusahaan dan raksasa transnasional yang 
mengangkang kita dan dunia kita hari ini. Lebih dari satu setengah abad, mereka tumbuh 
secara besar dan telah sukses dalam melepaskan diri dari batasan hukum yang dikenakan 
kepada mereka di generasi sebelumnya.36 Mereka sekarang dikenal oleh pengadilan kita 
sebagai orang-orang legal, namun mereka kekurangan daging, darah, dan jiwa. Hanyalah 
alat-alat abstrak, mereka ada hanya untuk memaksimalkan kekuatan mereka dan 
kekayaan investor mereka. Bukannya mati, mereka justru berkembang lebih kuat dan 
lebih jahat. Mereka adalah ciptaan kita dan merupakan refleksi dari diri kita, dan mereka 
justru menekan kita untuk melayani kepentingan mereka dengan keluarga, hubungan, 
komunitas, bumi dan diri kita sendiri sebagai gantinya. Semakin banyak perusahaan 
dapat “mewujudkan” pengorbanan, membebaninya kepada para pekerja, hewan, generasi 
masa depan, pemerintah, komunitas, dan pihak lain, semakin banyak keuntungan yang 
mereka dapat. 

Makanan hewani kita juga merupakan sumber dari kepuasan dan rasa 
ketidakberdayaan yang menyebabkan bencana lingkungan dan sosial yang 
disembunyikan oleh media supaya kita tidak melihat dan mengerti. Mengonsumsi 
makanan hewani mengurangi sensitivitas kita, membingungkan kita dengan mengurangi 
kemampuan kita untuk merespons – kemampuan respons kita. Memakan kekejaman di 
piring kita memerlukan pengelakan tanggung jawab sehingga kita bisa percaya bahwa 
tindakan kita tidak membuat banyak perbedaan. Kepercayaan yang salah ini sebenarnya 
didasarkan pada setengah sadar pengertian kita bahwa dengan setiap makanan kita 
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menyebabkan bermacam penderitaan dan polusi yang ingin kita cegah pada dasarnya. 
Sistem sosial dan ekonomi yang telah saya jelaskan memerlukan populasi besar dari 
orang sakit, peka, dan bingung. Terus mendorong budaya memakan daging, cairan dan 
telur dari hewan adalah cara dasar untuk memastikan hal ini dan memastikan keuntungan, 
dewa yang diabadikan di altar tertinggi perusahaan. 

Salah satu cara agar hal ini dapat dilakukan adalah melalui peningkatan kontrol 
perusahaan terhadap obat-obatan dan ilmu pengetahuan. Saat ini, penekanan industri 
farmasi medis adalah di genetik. Karena perusahaan-perusahaan ini membuka jalan 
mereka ke fasilitas penelitian universitas dengan dana yang sangat dibutuhkan, kita 
melihat bahwa asumsi daripada akademis sedang mengikuti garis uang perusahaan. Para 
peneliti didorong oleh uang yang banyak, status dan tekanan tajam untuk melihat 
penyakit dan kesehatan dipandang dari segi genetik, karena ini adalah sebuah sudut 
pandang yang menguntungkan bagi industri farmasi – dan sejajar lurus dengan mekanis 
dan pengurangan mental yang mendasari ilmu pengetahuan konvensional. 

Jika penyakit dilihat sebagai hasil dari pikiran kita, cara hidup kita, kebiasaan makan 
kita, perasaan kita, perilaku kita, dan kemampuan kita untuk merespons panggilan hidup 
kita, dan sebagai pesan, pelajaran dan kesempatan bagi kita di jalan spiritual kita, maka 
kita diberdayakan untuk merespons mereka secara kreatif dan langsung, dan menjadi 
lebih sehat dengan bertanggung jawab atas kesehatan diri kita di dalam dan lingkungan di 
luar. Ini semua akan menjadi sangat buruk untuk kontrol dan keuntungan perusahaan. 
Jika kita dapat diyakinkan bahwa penyakit kita disebabkan hanya oleh “kecenderungan 
genetik” yang mana tidak bisa kita kontrol, maka perusahaan memposisikan kita tepat di 
tempat yang mereka inginkan: di dalam penguasaan mereka. Dan mereka tidak mengenal 
ampun. 

Teori gen memiliki daya tarik karena mereka membebaskan kita dari tanggung jawab 
atas tingkah laku kita di dalam dan aksi kita di luar dan meletakkan kita secara aman di 
tangan perusahaan yang mendapat keuntungan dari pengabaian kita atas tanggung jawab 
utama atas kesehatan kita. Tidak hanya keuntungan intensif bagi industri medis dan bank 
serta lembaga keuangan yang mendukung mereka, obat-obatan juga melemahkan kita, 
menutupi pikiran kita, membuat perasaan kita mati, dan melemahkan kekuatan 
penyembuh alami kita. Berdasarkan industri farmasi, pada tahun 2001, ada sekitar 3,2 
miliar resep dipenuhi di Amerika Serikat, dengan 46 persen orang dewasa mengambil 
setidaknya satu resep setiap harinya – dan penjualan obat-obatan ini meningkat sekitar 
dua puluh lima persen setiap tahunnya!37 Efek samping dari obat-obatan berlangsung 
menjadi pembunuh paling top, dan sebenarnya obat-obatan ini sangatlah berpotensi untuk 
membuat orang kecanduan. Sejak tahun 1962 hingga 1988, sebagai contoh, pencandu 
obat-obatan jalanan meningkat tiga puluh persen, sementara pencandu obat-obatan resep 
meningkat tiga ratus persen.38 Mengapa kita mendengar begitu banyak tentang pencandu 
jalanan dan sangat sedikit tentang pencandu resep, dan kenapa perlawanan kita terhadap 
obat-obatan hanya fokus pada obat-obatan yang tidak memberikan kontribusi secara 
langsung terhadap keuntungan perusahaan? Mencoba menghindari konsekuensi untuk 
memiliki konsekuensi yang lebih jauh.  

Pola makan nabati tidak dapat dipatenkan, jadi ini sangatlah tidak menarik perhatian 
farmasi kompleks. Ini adalah ancaman besar, pada faktanya, dan kampanye besar-besaran 
diperjuangkan untuk membuat kita kacau dan percaya bahwa karbohidrat kompleks 
buruk bagi kita sementara protein hewani sangatlah diperlukan, dan ilmu pengetahuan 
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dapat menyelamatkan kita dari kencing manis, kanker, dan penyakit lainnya yang dibawa 
oleh dominasi makanan kita yang tidak mengenal kasihan terhadap hewan. Miliaran 
dihabiskan untuk mencari obat-obatan dan bahan lainnya berarti untuk menyembuhkan 
apa yang sebenarnya penyakit etika dan spiritual. Menaburkan penyakit dan kematian 
terhadap hewan, kita menuai hal yang sama di dalam diri kita sendiri. Banyak dari 
penelitian obat-obatan saat ini sebenarnya adalah pencarian yang nampaknya putus asa 
untuk mencari cara melanjutkan makanan hewani dan melarikan diri dari konsekuensi 
daripada kekejaman kita dan praktik yang tidak alami. Apakah kita benar-benar ingin 
sukses dalam hal ini? 

Kita menjadi bebas ketika kita berhenti bekerja sama dengan sistem dominasi yang 
akan memberi kita makan dengan makanan darahnya. Jika darah hewan ada di tangan 
kita, kita – mungkin tanpa disadari – diperbudak. Para elit yang berkuasa mengontrol 
media-medis-industri-daging-militer yang kompleks berusaha untuk menarik benang 
pengontrol agar lebih erat, dan dengan kesadaran kita dapat melihat ini semua di sekitar 
kita. Kekejaman hanya menurunkan kekejaman yang lebih lanjut. Kita terpanggil untuk 
membalas ini semua dengan cinta, langsung ke hal yang paling rentan dan 
disalahgunakan – makanan hewani – dan menyebarkan beritanya. 

Hidup kita mengalir dari kepercayaan kita dan kepercayaan kita dikondisikan oleh 
tindakan kita setiap harinya. Karena kita bertindak, maka kita membangun karakter kita 
dan kita menjadi hal tersebut. Dengan secara sadar membuat perayaan makanan kita 
dengan damai, cinta kasih dan kebebasan, kita dapat menebarkan bibit dengan cara yang 
paling kuat untuk menyumbangkan kesembuhan bagi dunia kita. 
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BEBERAPA BANTAHAN DIJAWAB 

 

 
 
 

“Kita harus berperang melawan jiwa kejam yang tidak sadar dengan cara kita 
memperlakukan hewan. Hewan menderita sama seperti kita bisa menderita.... 

Merupakan kewajiban kita untuk membuat seluruh dunia menyadarinya. 
—Albert Schweitzer 

 
“Hewan ada di dunia ini untuk alasan mereka sendiri. Mereka bukanlah 

diciptakan untuk manusia lagi seperti orang hitam diciptakan untuk orang putih 
atau wanita untuk pria.” 

—Alice Walker 
 

“Dan kini adalah yang ketiga, orang yang Tak Tahu Malu bangkit, 
Tidak seperti pendahulunya, orang-orang dengan ukuran besar, 

Pada daging hewan mentah, mereka makan sendiri, 
Membiadabkan sifat alami mereka dan hati batu mereka.” 

—Hesiod, abad ke-8 SM 
 
 

 

Memelihara Bantahan 
Ide-ide yang dipersembahkan di buku ini, meskipun tidak rumit atau sulit untuk 
dimengerti, namun telah tembus pandang dalam waktu yang lama dan hampir tidak 
mungkin untuk menjelaskannya karena mereka berlawanan secara langsung dengan 
asumsi tersembunyi di budaya yang menggiring kita. Akibat yang mereka hasilkan, jika 
dipikirkan, didiskusikan dan dilakukan, sangatlah subversif terhadap status quo. Bahkan 
teori sosial subversif lainnya yang jarang terlihat di sekolah atau media – seperti 
Marxisme – tidak memulai untuk berbicara isu yang lebih dalam yang kita bicarakan 
sekarang: dominasi dan pengecualian mental yang diperlukan untuk mengalir dari 
mengkomodifikasi hewan dan memakan makanan hewani, dan itu menimbulkan 
persaingan, penindasan terhadap prinsip feminin, pemerasan orang kelas bawah oleh 
orang kelas atas dari peternak (pemerintahan) yang kaya. Seruan Marx “Pekerja dunia, 
bersatu!” tidak pernah dipertanyakan etika dasar dari mendominasi hewan dan alam, dan 
karenanya bukan benar-benar revolusioner. Hal ini beroperasi di dalam kerangka 
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supremasi manusia dan tidak pernah menantang mental yang melihat makhluk hidup 
sebagai komoditas. Veganisme adalah panggilan bagi kita untuk bersatu melihat bahwa 
selama kita menindas makhluk hidup lain, kita akan menciptakan dan hidup di sebuah 
budaya penindasan yang tidak dapat dihindari. Perjuangan kelas adalah sebuah hasil dari 
dominasi dan ekslusi dari mental budaya penggiringan, dan merupakan bagian dari 
penderitaan yang tak dapat dihindari berhubungan dengan konsumsi makanan hewani. 

Komitmen vegan untuk secara sadar meminimalkan kekejaman kita terhadap hewan 
sangatlah revolusioner dalam implikasinya bahwa hal ini sering dengan cepat dipecat 
karena mencetuskan ketidakcocokan kognitif dan kegelisahan yang dalam. Kita telah 
didarah-dagingkan dengan mental menggiring sejak lahir bahwa bahkan kita yang 
menganggap diri kita sendiri cukup progresif bukanlah dipersiapkan secara khusus untuk 
bertanya tentang pemerasan terhadap hewan dan manusia yang kita sebabkan melalui 
pilihan makanan kita. Seperti sebuah bola yang ditekan di dalam air, perasaan kasih alami 
kita ingin keluar ke permukaan, jadi kita harus terus bekerja untuk membuatnya tidak 
tertekan. Cara kita untuk menekan bola kebaikan dan kepandaian ini bukan hanya dengan 
tidak adanya koneksi namun juga dengan menanam kebudayaan membujuk bantahan 
untuk memakan pola makan nabati, yang kita ulang kepada diri kita sendiri jika bola 
tersebut mulai naik. 

 

Hewan yang Disepelekan Secara Etika 
Salah satu keberatan mendasar adalah belas kasihan terhadap hewan memberikan mereka 
makna lebih daripada yang selayaknya. Dengan keberatan ini, paradigma menggembala 
yang dominan merendahkan hewan, mencemoohkan para vegan yang peduli kepada 
mereka, sementara sesama manusia lainnya menderita kemiskinan, kehancuran keluarga, 
peperangan, kecanduan narkoba, terorisme, polusi, dan sebagainya. Keberatan ini 
sesungguhnya merupakan penekanan kembali atas fundamental budaya menggembala 
yang berorientasi kekuasaan yang mengesahkan penguasaan atas hewan. Hal ini 
didasarkan pada sikap yang meremehkan hewan, bahwa penderitaan mereka di tangan 
kita bukanlah suatu persoalan, dan bahwa jumlah mereka juga berlebihan atau dapat 
dihabiskan. Jika kita bisa mengeluarkan pikiran dan hati kita ke luar dari kotak yang 
dibangun oleh para penentu kebijakan bisnis untuk menyiksa dan membunuh hewan demi 
makanan sebagai budaya kita, yang menjebak pemikiran dan perasaan kita dalam 
pandangan sempit para penguasa bermentalitas menggembala, kita akan mulai melihat, 
merasakan, dan memahami hewan yang sebenarnya. 

Kita akan melihat bahwa, seperti kita, hewan merupakan ekspresi atas kemampuan 
mencintai yang tanpa batas dan universal; bahwa, seperti kita, mereka mendambakan 
kepuasan dalam kehidupan dan keinginan, dan menghindari rasa sakit dan penderitaan, 
yang seperti kita, mereka sangat misterius. Jika kita sudah belajar apa saja tentang hewan 
maka sangat tidak mungkin bila kita dapat menempatkan mereka ke dalam kategori-
kategori pemahaman kita yang terbatas. Ketika kita melihat hewan di habitat aslinya 
mungkin terlihat adanya persaingan, perjuangan, dan kekerasan, seperti para ilmuwan 
telah terlatih untuk melihat hal itu, namun mungkin pula untuk melihat adanya kerja sama 
dan saling tolong-menolong, seperti yang telah ditemukan oleh Kropotkin1 dan para 
ilmuwan lainnya. Selanjutnya, adalah mungkin untuk melihat perayaan, kegembiraan, 
humor, cinta, kepedulian, dan interaksi dan ekspresi yang menakjubkan dari sebuah 
kompleksitas bentuk kehidupan yang sungguh tak terbatas. Terdapat kebenaran mendasar 
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di dalam pepatah lama bahwa kita melihat hal-hal bukan sebagaimana adanya tetapi 
seperti apa yang kita inginkan. 

Kita belum lagi mulai menguak permukaan atas pemahaman hewan. Bagaimana kita 
bisa tahu apa rasanya berenang seperti ikan paus, di rumahnya di kedalaman laut dan 
bermigrasi ribuan kilometer, berbicara dalam lagu-lagu bawah air dan bernapas 
bersamaan dalam suatu kesadaran yang harmonis, atau terbang dalam kawanan burung, 
berputar dalam sinkronisasi tanpa usaha, lima puluh burung menjadi satu, atau 
bersembunyi seperti anjing padang rumput, menciptakan komunitas bawah tanah yang 
kompleks dengan kamar-kamar, lorong-lorong, dan persimpangan yang seakan tanpa 
akhir? Pengetahuan dan pemahaman kita tentang makhluk di luar manusia sangat 
terpolusi lebih dari yang kita akui oleh keyakinan kita atas superioritas kita sendiri, 
pemetaan kebudayaan kita yang tidak diakui, dan keterpisahan kita dari alam. Teori-teori 
kita tentang hewan di masa depan akan terlihat sebagai omong kosong kuno, seperti 
halnya sekarang kita melihat teori abad pertengahan penyembuhan melalui pendarahan 
dan lintah serta tentang bumi sebagai pusat tata surya. 

Pemahaman kita begitu terkontaminasi oleh mentalitas yang menganggap sesuatu 
sebagai obyek sehingga pembunuhan hewan secara besar-besaran dan pemusnahan 
spesies dan komunitas alami terjadi pada tingkat yang tak tertandingi dalam sejarah. 
Ketika kita melihat secara mendalam kita melihat bahwa pemahaman menumbuhkan dan 
melahirkan cinta kasih, dan cinta kasih menumbuhkan dan membangkitkan pemahaman. 
Jika yang kita sebut pemahaman tentang hewan tidak menyalakan dorongan cinta kasih 
dalam diri kita untuk memungkinkan mereka menjalani kehidupan dan tujuan mereka, 
untuk memuliakan, menghormati dan menghargai mereka, maka itu bukanlah 
pemahaman yang sejati. Ilmu pengetahuan kita dalam banyak hal tidak mampu 
menjelaskan pemahaman yang sejati ini, dan, karena itu juga sering menjadi alat 
kekuasaan perusahaan, maka yang terbaik adalah untuk tidak terlalu bergantung pada 
ilmu pengetahuan itu dalam mencari kebijaksanaan atau penyembuhan. 

 

Mitos Pemangsaan Manusia 
Keberatan kedua atas veganisme yang dicetuskan oleh budaya menggembala adalah 
bahwa makan makanan hewani pastilah alami dan benar karena kita telah melakukannya 
sejak dulu. Respons pertama atas keberatan ini adalah dengan mempertanyakan 
kebenaran dasarnya. Sebagai individu kita tahu bahwa sering kali kontraproduktif dan 
melumpuhkan jika kita membawa strategi dan keyakinan yang sama yang kita gunakan 
sebagai anak-anak ke masa dewasa. Fakta bahwa kita telah melakukan sesuatu sejak dulu 
tidaklah menjadikan hal itu benar atau tepat. Pembelaan yang sama atas perbudakan 
manusia digunakan di sini di abad kesembilan belas. Bagaimana kita akan maju atau 
berkembang jika kita terus membenarkan perilaku yang ketinggalan zaman dan 
keyakinan kuno itu dengan mengesahkannya walaupun hal itu tidak layak? Perang, 
genosida, pembunuhan, pemerkosaan, dan eksploitasi manusia telah berlangsung lama, 
tapi kita tidak akan berani menggunakan keberadaan mereka yang sejak lama itu sebagai 
pembenaran. Bahwa kita melakukannya untuk membenarkan perbudakan, eksploitasi, 
pembunuhan, pemerkosaan, dan pemusnahan hewan dan mengumbarnya, benar-benar 
suatu kemunafikan. Ini melemahkan hasrat sehat kita untuk tumbuh dalam kebijaksanaan 
dan membangun masyarakat yang lebih bebas, damai, dan berkelanjutan.  
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Tanggapan kedua untuk keberatan ini adalah dengan mempertanyakan kejujurannya. 
Apa yang dimaksud dengan “sejak dulu”? Sepuluh ribu tahun kita telah menggembalakan 
dan memperjualbelikan hewan dan dua puluh ribu sampai enam puluh ribu tahun kita 
telah berburu hewan-hewan besar; sangat singkat dibandingkan dengan tiga ratus ribu 
tahun homo sapiens ada di sini dan tujuh sampai sepuluh juta tahun hominid ada di sini. 
Kerabat terdekat kita yang masih hidup, yang dianggap mempunyai sembilan puluh lima 
sampai sembilan puluh delapan persen DNA serupa kita, adalah gorila, bonobo, dan 
simpanse. Gorilla yang kuat dan lembut hanya makan makanan nabati, demikian juga 
bonobo, dan simpanse makanan pokoknya adalah makanan nabati. Nenek moyang kita 
sendiri mungkin juga demikian, merujuk pada fisiologi kita, dan menurut bukti fosil 
manusia pertama Australopithecus, makanan nabati merupakan makanan pokok mereka.

3
 

Masalah timbul sejak budaya kita memelihara mitologinya sendiri “Manusia, Sang 
Pemangsa”, berdasarkan dan pembenaran akan kebiasaan makan hewan kita, 
menyebarkan gagasan yang salah bahwa, sebagaimana yang ditulis oleh zoologi Swiss C. 
Guggisberg pada tahun 1970, “manusia telah menjadi pemangsa dan pembunuh kejam 
sepanjang keberadaannya.”

4
 Kebohongan yang sama ini, bahwa “manusia sang pemangsa 

hewan buas” (Oswald Spengler), telah diulang berkali-kali sehingga kita mempercayai 
dan melestarikan itu. Jim Mason menjelaskan: 

 
Tertanam kuat dalam budaya kita, maka, adalah beberapa nilai yang sangat kuat yang 
berpihak pada pembunuhan dan konsumsi hewan sebagai makanan. Bagaimana mereka 
bisa sampai tidak mempengaruhi studi mengenai diet manusia, penumpukan makanan, 
dan evolusi?  

Tentunya nilai budaya pemakan daging kita menjadi salah satu faktor dalam 
membesar-besarkan peran pemburu dalam evolusi manusia dalam konteks yang sama di 
mana nilai-nilai patriarkat telah menjadi salah satu faktor yang membesar-besarkan peran 
laki-laki dalam evolusi. Memang, kedua kebudayaan ini menyatu dan bekerja sama 
dengan baik dalam mempromosikan model laki-laki-pemburu-perkasa dalam evolusi 
manusia. Berburu, sebagai pekerjaan laki-laki, sangat dihargai oleh peneliti antropologi, 
terutama peneliti laki-laki. Dan karena berburu menyajikan daging, itu dihargai dua kali 
lipat oleh peneliti pemakan daging.  

Mitos penciptaan-pemburu juga membantu masyarakat pemakan daging berhadapan 
dengan persoalan yang sangat rumit. Orang-orang, pada umumnya, merasa tidak cukup 
nyaman membunuh hewan untuk makanan. Sebagian besar mungkin tidak bersedia 
membunuh hewan sendiri, kecuali dalam kondisi darurat. Bahkan masyarakat pemburu 
daerah utara mengemas aktivitas pemburuan dan pembantaian mereka dengan ritual—
sebagian besar, seperti yang akan kita lihat, untuk menenangkan kegelisahan dan 
ketidaknyamanan.5 
 

Antropolog Donna Hart dan Robert W. Sussman, baru-baru ini dalam terobosan 
sintesis bukti fosil dan primatologi, menjelaskan bahwa manusia awal tidak memiliki gigi 
yang dapat mengunyah daging dan bukan pemburu pemangsa. Mereka berpendapat 
bahwa pandangan “manusia pemburu” dan nenek moyang kita sebagai “biadab haus 
darah” didasarkan pada tiga hal: “pandangan Barat yang menyesatkan mengenai manusia 
modern, konsep dosa asal Kristen dan... ilmu pengetahuan yang ceroboh saja”(kutipan 
dalam dokumen asli).6 

Kita harus mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari budaya kita, dan 
memahami bagaimana asumsi-asumsi ini terus melekat. Tidak ada yang tahu persis 
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mengapa kita manusia mulai membunuh dan memakan hewan. Menurut Plutarch, 
menulis hampir dua ribu tahun yang lalu, 

 
Orang-orang primitif yang pertama kali makan daging mungkin melakukannya untuk 
alasan kemiskinan ekstrem. Orang-orang pada saat itu dibatasi makan lumpur, kulit kayu, 
kecambah rumput, dan akar. Menemukan buah pohon ek dan pohon beringin bisa saja 
menjadi alasan untuk suatu perayaan. Jika saja orang-orang pada masa itu bisa berbicara 
kepada kita hari ini mereka pasti akan memberi tahu kita betapa beruntungnya kita 
memiliki seperti kelimpahan makanan sayuran yang lezat di ujung jari kita; dan betapa 
beruntungnya kita bisa mengisi perut kita tanpa mencemari diri kita sendiri dengan 
daging. Mereka akan terheran-heran oleh nafsu yang mengarahkan orang untuk makan 
daging begitu banyaknya. Mereka akan bertanya, “Tidak pernahkah Anda berpikir bahwa 
bumi yang baik dapat mendukung Anda? Tidakkah kamu malu untuk mencampur hasil 
bumi sehat dengan darah dan daging?”7 

 
Saat ini ada banyak teori yang saling bertentangan seperti mengapa kita mulai makan 

daging, dan mereka semua, sampai tingkat tertentu, dikemas sebagai produk budaya 
menggembala itu sendiri. Banyak yang mengaitkannya dengan migrasi perdana kita dari 
daerah tropis dan subtropis ke daerah yang lebih dingin suhunya di mana makanan nabati 
tidak begitu mudah tersedia. Banyak teori yang sengaja dibiaskan oleh asumsi-asumsi tak 
nyata peneliti laki-laki yang menganggap bahwa laki-laki selalu mendominasi perempuan, 
berburu hewan besar, dan berperang satu sama lain. Bahkan ketika teori-teori terbukti 
tidak tepat, mereka cenderung meneruskannya karena teori-teori itu sejalan dengan 
keseluruhan paradigma budaya menggembala, dan mereka mendukung kepentingan 
penulis lain yang memiliki teori-teori keliru yang sejenis. 

Sebuah contoh yang baik adalah Peter D'Adamo dan bukunya yang populer Eat Right 
for Your Type, yang mendorong makan makanan hewani berdasarkan golongan darah. 
D'Adamo menulis bahwa orang-orang dengan golongan darah O paling cocok untuk 
makan daging, karena tipe O diduga jenis golongan darah yang tertua.8 Buku-bukunya 
seluruhnya didasarkan pada penelitian antropologi usang yang mengasumsikan manusia 
awal (diduga bergolongan darah O) lebih merupakan makhluk karnivora. D'Adamo 
mengabaikan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa “Pemburu-pengumpul” awal 
lebih merupakan pengumpul dibandingkan pemburu. Budaya massal, yang muncul dari 
opini usang manusia gua perkasa yang menyeret perempuan dengan menarik rambutnya 
dan menyantap mastodon untuk makan siang, dengan semangat mempercayai D'Adamo 
karena buku-bukunya berpendapat bahwa kebanyakan orang, sebagai yang bergolongan 
darah ‘lebih tua’, “perlu” daging dan merasa tidak bugar bila menerapkan pola makan 
vegan. Teori ini jelas membuat banyak orang tertarik, karena empat puluh sampai enam 
puluh persen populasi kita adalah bergolongan darah O, tapi ini sangat tidak tepat: ada 
banyak orang vegan bergolongan darah O yang bahagia dan sehat, dan golongan darah 
tidak ada hubungannya dengan struktur dasar tubuh kita yang dirancang sebagai makhluk 
herbivora atau dengan kekejaman yang ditimbulkan pada hewan untuk makanan. Karena 
hal ini sangat sejalan dengan pandangan dasar realitas budaya menggembala kita, 
walaupun demikian, buku tersebut laku keras dan memberikan suatu pembenaran yang 
salah kepada sebagian besar orang untuk terus menerapkan tradisi pola makan omnivora 
kita. Hal yang sama dapat dikatakan untuk pola makan “protein tinggi” dan “rendah-
karbohidrat” yang begitu populer seperti yang sudah diduga, serta pola makan “tinggi zat 
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besi” atau “tinggi kalsium” yang mempromosikan makan makanan hewani. Telah lama 
terbukti bahwa pola makan nabati memberi kita cukup kalsium, zat besi, dan protein, 
tanpa efek perusakan dari hal-hal yang jahat seperti adrenalin, kolesterol, lemak jenuh, 
dan endemik racun dari makanan hewani. 

Dihadapkan dengan masalah-masalah yang menjadi ciri budaya menggembala kita, 
kita mungkin seperti manusia metamorphosis yang terluka oleh panah seperti dalam 
diskusi Buddha dengan murid-muridnya. Dia berkata bahwa adalah orang itu bodoh jika 
ia mencoba untuk menemukan siapa yang menembakkan panah, mengapa ia 
menembakkannya, di mana dia menembaknya, dan sebagainya, sebelum mencabut anak 
panah dan mengobati lukanya, supaya jangan ia mati kehabisan darah hanya untuk 
mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Kita semua, sama halnya, dapat mencabut 
anak panah itu dan mengobati luka akibat makan makanan hewani sekarang. Kita tidak 
perlu mengetahui seluruh sejarah. Kita dapat dengan mudah melihat bahwa hal itu kejam 
dan sama sekali tidak diperlukan; apa pun yang dilakukan orang di masa lalu, kita tidak 
diwajibkan untuk meniru mereka jika didasarkan pada khayalan. Mungkin di masa lalu 
orang mengira mereka perlu menyiksa hewan dan manusia untuk bertahan hidup, dan 
bahwa kekejaman terjadi seakan memang diperbolehkan. Ini jelas tidak perlu untuk kita 
saat ini, karena dengan mudah dapat kita temukan dengan berjalan ke toko kelontong 
manapun, dan semakin cepat kita dapat terbangun dari kukungan mitos kuno bahwa kita 
adalah makhluk predator sejak awal terciptanya, semakin cepat kita akan mampu 
berkembang secara spiritual dan menemukan dan mencapai tujuan kita di bumi ini. 

Kita berada dalam posisi menguntungkan saat ini, karena negara-negara industri di 
dunia, yang merupakan persentase pemakan hewan dan umumnya berada di belahan utara, 
memiliki sistem distribusi makanan yang membawa makanan nabati untuk semua 
penghuninya, tanpa pengaruh iklim dan topografi. Buah-buahan, sayuran, biji-bijian, 
polong-polongan, dan bahkan susu kedelai, tahu, tempe, dan sebagainya, tersedia di pasar 
manapun. Saat ini hanya sedikit orang yang harus makan makanan hewani karena alasan 
geografis. Sangatlah ironis, bahwa mengonsumsi makanan hewani, yang rumit, sia-sia, 
kejam, dan mahal, dianggap sederhana dalam budaya kita, dan bahwa pola makan vegan 
berbasis pada tanaman makanan yang sederhana, efisien, murah, dan bebas dari 
kekejaman dalam produksinya, dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan sulit. Namun 
demikian, kebenaran akan datang menerangi secara perlahan, dan tekanan-tekanan dalam 
paradigma lama semakin meningkat karena semakin banyak dari kita yang menolak 
memperlakukan hewan sebagai objek untuk dimakan atau digunakan demi tujuan kita. 

 
Pembenaran oleh Ilmu Pengetahuan 

Keberatan ketiga adalah bahwa ilmu pengetahuan menggunakan hewan dalam percobaan, 
dan jika ilmu pengetahuan, yang telah membawa kita pada kemajuan teknologi bernilai 
sangat tinggi, tidak mempertanyakan mengenai mendominasi hewan, siapakah kita 
hingga harus mempertanyakan itu? Kita bisa lihat, meskipun, bahwa teori-teori ilmiah 
selalu mencerminkan orientasi fundamental budaya mayoritas dan bahwa ilmu 
pengetahuan dan budaya bergema dan bereproduksi satu sama lain. Seperti yang ditulis 
Thomas Kuhn dalam karya klasiknya, The Structure of Scientific Revolutions, paradigma 
ilmiah, seperti halnya paradigma budaya, menolak perubahan. Sejarah ilmu pengetahuan 
menunjukkan tidak terlalu banyak akumulasi bertahap tentang pengetahuan sejati yang 
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obyektif (yang sulit untuk dikatakan ada karena konteks cara menentukan arti dan 
kebenaran) tetapi serangkaian perubahan disiplin ilmu yang mendasari paradigma itu. 

Paradigma adalah pola internal dalam menemukan pengetahuan dan pengalaman dan 
memahami dunia, dan paradigma ini dipelajari. Di sekolah, sementara kita mempelajari 
kulit luar pengetahuan (misalnya, fakta dan ide-ide tentang biologi, sejarah, atau 
matematika), kita juga belajar pada tingkat paradigmatik melalui bentuk proses 
pembelajaran itu sendiri. Ini adalah pembelajaran yang tak terlihat, disampaikan melalui 
struktur pendidikan seperti memberi tes, membuat siswa saling bersaing, membagi ilmu 
pengetahuan ke dalam mata pelajaran berbeda, dengan menggunakan hewan untuk 
pembedahan, memberikan otoritas kepada guru atas siswa, dan sebagainya. Adalah 
melalui pembelajaran paradigmatik ini budaya mereproduksi dirinya sendiri. Paradigma 
dasar budaya dan ilmu pengetahuan kita tentang alam, yang merupakan hitungan dan 
komodifikasi, dipelajari dengan cara ini, meskipun saat ini semakin ditantang oleh 
paradigma yang tingkatannya lebih tinggi , seperti paradigma vegan dan spiritual untuk 
berbelas kasih terhadap semua makhluk dan keterkaitan antara semua kehidupan. Kita 
sekarang mulai melihat ketegangan antara paradigma-paradigma ini tercermin dalam 
semua lembaga budaya kita. 

Kuhn menekankan bahwa teori-teori dan temuan-temuan yang mempertanyakan 
paradigma ilmiah yang berlaku saat ini biasanya datang dari para peneliti yang lebih 
muda atau di luar disiplin ilmu, dan yang lebih bebas berpikir di luar kotak paradigmatis 
konvensional. Tanggapan dari mereka yang berpihak pada paradigma dominan itu 
mulanya adalah mengabaikan dan menyangkal paradigma baru, dan kemudian, jika itu 
menjadi lebih kuat, mengejek dan menyerangnya. Akhirnya, jika paradigma baru terus 
mendapatkan kepercayaan dari waktu ke waktu, paradigma baru itu dapat membalikkan 
dan mengganti paradigma dominan. Sehubungan dengan makan, di mana tekanan terus 
dibangun, muncul terutama dari orang-orang muda maupun dari luar (luar-rumah), 
paradigma dominan tidak bisa lagi hanya mengabaikan paradigma vegan. 

Ilmu pengetahuan, sebagai garda depan paradigma dominan, bisa menjadi alat yang 
potensial untuk menjatuhkannya. Diterapkan dan dipublikasikan secara terbuka dan adil, 
ilmu pengetahuan dengan mudah dan jelas menunjukkan bahwa pola makan nabati jauh 
lebih sehat dan lebih berkelanjutan dibandingkan pola makan hewani, dan bahwa hewan 
mengalami berbagai jenis perasaan, termasuk penderitaan fisik dan psikologis ketika 
dibatasi dan diperlakukan dengan kejam. Namun, paradigma lama dilindungi oleh mereka 
yang mengendalikan dana untuk lembaga-lembaga ilmiah. Penelitian ilmiah cenderung 
“membuktikan” kesimpulan yang mendukung agenda perusahaan. Dengan dukungan 
dana perusahaan untuk penelitian besar-besaran di universitas-universitas, dan dengan 
industri pemerintah yang berorientasi melayani, sangatlah mudah bagi dua industri 
terbesar negara—makanan dan obat-obatan—untuk menghasilkan stabilitas arus 
penerbitan artikel-artikel, buku-buku, tulisan-tulisan, dan penelitian ilmiah yang 
dipublikasikan dengan baik yang mana semuanya itu mengalihkan perhatian dari peran 
makanan hewani sebagai sumber penyakit, atau menyatakan bahwa makanan hewani 
mengandung nutrisi penting. Di belakang kedua industri besar itu bersembunyi industri 
perbankan, yang telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membiayai kompleksitas 
industri pengobatan dan daging berteknologi tinggi, dan membutuhkan permintaan baik 
makanan hewani maupun perawatan medis dalam jumlah yang berlimpah dan dapat 
diandalkan. Veganisme sangatlah berbahaya untuk kedua hal ini, dan untuk kerajaan 
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ekonomi status quo. Karenanya terdapat tekanan yang sangat besar dalam komunitas riset 
untuk menolak gerakan menuju evolusi kesadaran dan welas asih lebih tinggi yang 
terkandung dalam idealisme vegan.  

Alih-alih mengandalkan ilmu pengetahuan untuk mengabsahkan veganisme dan dasar 
fisiologi herbivora kita, mungkin kita dapat berbuat lebih baik dengan mengarahkan 
perhatian untuk kebenaran universal: tidak dapat disangkal lagi bahwa hewan mampu 
merasakan penderitaan; tubuh fisik kita sangat dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan 
aspirasi, dan kita tidak dapat menuai kebahagiaan untuk diri kita sendiri dengan menabur 
benih penderitaan bagi sesama. Juga kita tidak mungkin dapat bebas sementara secara 
tidak wajar menyiksa yang lain. Kita semua terhubung. Hal ini merupakan pengalaman 
hati dan veganisme, akhirnya, adalah suatu pilihan untuk mendengarkan kebijaksanaan 
dalam hati kita karena hal itu membuka pemahaman keterkaitan dan kesatuan hakiki 
semua kehidupan. 

Dengan memperdalam pemahaman kita akan kebenaran ini akan memberikan 
panduan yang sangat dibutuhkan bagi ilmu pengetahuan. Einstein memang benar dan 
tepat ketika menulis, “Hal ini telah menjadi jelas bahwa teknologi kita telah melampaui 
kemanusiaan kita.” Terputus dari pengetahuan intuitisi langsung mengenai keterkaitan 
kita satu sama lain, ilmu pengetahuan dapat memperkuat khayalan mental keterpisahan 
dan dengan cepat membuat kita menghancurkan diri sendiri. Sekarang kita harus 
menyadari bahwa ilmu pengetahuan konvensional merupakan aktualisasi mitologinya 
sendiri dengan seperangkat nilai-sarat asumsi yang diambil berdasarkan kepercayaan 
seperti halnya agama manapun, dan bahwa hal ini dengan mudah dapat dilacurkan, 
sebagaimana yang terjadi dengan agama lainnya, oleh mereka yang memiliki uang dan 
pengaruh. 

 
Pembenaran oleh Agama 

Lembaga keagamaan kita sering mengkhotbahkan bahwa kita adalah makhluk spritual 
dan hewan-hewan bukan, bahwa kita mempunyai roh dan mereka tidak punya, bahwa 
tidak masalah untuk makan mereka karena kita sudah diberi kuasa atas mereka. 
Meskipun keberatan ini mencerminkan orientasi budaya pengembalaan di mana mereka 
berasal, cendikiawan Alkitab menunjukkan bahwa kata Ibrani yang diterjemahkan 
sebagai “dominasi” dalam Kejadian mempunyai konotasi pelayanan dan pasti tidak akan 
pernah menyiratkan atau membenarkan eksploitasi, kurungan, pengabaian, dan 
penyiksaan yang ekstrim yang diperlakukan pada hewan secara rutin pada saat ini. 
Alkitab telah ditafsirkan secara luas dalam berbagai cara, dan lembaga-lembaga 
keagamaan yang dilihat sebagi kendaraan utama untuk moral dan penuntun etika budaya 
kita, seperti ilmu pengetahuan, sudah hampir tidak dipertanyakan mengadopsi paradigma 
pengembalaan yang menganggap para hewan itu semata-mata obyek miliknya.  

Namun, begitu kita melihat doktrin yang dangkal, kita menemukan bahwa terdapat 
suara kuat yang melawan penindasan hewan dalam tradisi Yahudi dan Kristen sejak awal, 
dari para nabi Yahudi kemudian seperti Yesaya dan Hosea sampai Yesus dan murid-
murid Yahudinya; sampai bapa gereja mula-mula seperti St. Jerome, Clement, Tertullian, 
St. John Chrysostom, dan St. Benedict; sampai suara-suara belakangan dari John Wesley 
(pendiri Methodisme), William Metcalf (Pendeta Protestan dan penulis buku pertama 
tentang vegetarisme yang diterbitkan di Amerika Serikat), Ellen White (pendiri Gereja 
Advent Hari Ketujuh), dan Charles dan Myrtle Fillmore (rekan pendiri dari Unity School 
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of Practical Christianity); serta suara-suara dari rabi  dan penulis Yahudi terkemuka 
seperti Shlomo Goren, Moses Maimonides, Rabi Abraham Isaac Kook, dan Isaac 
Bashevis Singer.

9
 

Cita-cita vegan yang berbelas kasihan dan berkeadilan bagi hewan telah dilafalkan 
selama berabad-abad, sering dari dalam pendirian agama, dan itu menarik dan instruktif 
untuk melihat bagaimana suara-suara itu sudah hampir dibungkam sama sekali atau 
dipinggirkan oleh budaya pengembalaan. Tampaknya sudah menjadi tindakan refleks di 
bawah sadar. Sebagai contoh,  jika kita membaca ajaran Yesus, kita menemukan desakan 
yang penuh gairah untuk bermurah hati dan mengasihi, tetapi kemungkinan bahwa Yesus 
yang menurut sejarah adalah seorang vegan merupakan gagasan yang radikal bagi 
sebagian besar orang Kristen. Namun demikian, nasehat Yesus bahwa kita harus saling 
mengasihi dan tidak melakukan kepada orang lain apa yang kita tidak ingin orang lain 
lakukan pada kita adalah inti dari etika vegan, merupakan welas asih tak terbatas yang 
termasuk semua yang bisa menderita oleh tindakan kita. 

Menyoroti hal ini, adalah menarik bahwa Keith Akers membuktikan secara 
meyakinkan dalam The Lost Religion of Jesus (Agama Yesus yang Hilang) bahwa Yesus 
dan para pengikutnya yang paling awal adalah vegetarian etis yang memiliki komitmen 
anti kekerasan dan keselarasan rohani dalam hidup yang sederhana di atas segalanya. 
Menggambarkan sepenuhnya tentang sumber bahan-bahan tertulis paling awal tentang 
pengikut awal Yesus, yaitu orang Yahudi yang dikenal sebagai Ebionit, ilmu 
pengetahuan Akers dengan hati-hati mengungkapkan bagaimana pesan asli Yesus telah 
dirusak dan ditekan, Dia menunjukkan bagaimana melalui perpecahan dan tekanan di 
dalam gereja mula-mula, pengikut-pengikut Yesus dengan jelas diakui oleh orang 
sezamannya sebagai orang-orang vegetarian etis yang menentang kurban yang sedang 
berlangsung di rumah ibadah di Yerusalem.  

Pesan Yesus tak tertahankan adalah radikal, karena itu adalah pesan vegan yang 
revolusioner tentang kemurahan hati dan kasih bagi semua makhluk yang menyerang 
langsung pada mentalitas dominasi dan eksklusif yang mendasari baik budaya 
pengembalaan yang kita jalankan sekarang maupun budaya di zaman Yesus. Yesus 
mempertanyakan dasar dari perang dan penindasan, yang kemudian, seperti sekarang 
membunuh dan makan hewan. Kembali ke zaman tersebut kurban yang dilakukan oleh 
imam di tempat ibadah di Yerusalem adalah sumber utama kekayaan dan gengsi bagi 
struktur kekuasaan agama Yahudi serta sebagai sumber daging bagi rakyat. Konfrontasi 
Yesus di tempat ibadah, di mana dia mengusir hewan-hewan yang dijual untuk 
disembelih merupakan serangan yang berani terhadap paradigma pengembalaan 
fundamental yang memandang hewan hanya sebagai barang, obyek kurban, dan makanan. 
Akers menulis, “Kita harus ingat bahwa tempat ibadah lebih mirip seperti toko daging 
daripada seperti gereja atau sinagoga zaman modern manapun, ‘Membersihkan’ tempat 
ibadah adalah sebuah tindakan pembebasan hewan.”

10
 Seperti Lakers, J.R. Hyland dan 

lainnya menulis, karena tindakan revolusioner yang terang-terangan ini sehingga Yesus 
harus disalibkan oleh elite kekuasaan budaya pengembalaan itu. 

Akers berpendapat bahwa alasan gereja mula-mula begitu terganggu oleh perpecahan 
karena Paulus dan lainnya ingin membawa gereja ke arah yang hampir seluruhnya 
berlawanan dari ajaran-ajaran Yesus yang sesungguhnya. (Paulus pada khususnya adalah 
antagonis terhadap veganisme yang rupanya adalah prinsip inti dari ajaran Yesus). Akers 
menjelaskan banyak bagian dalam Kisah Para Rasul, seperti konflik antara Paulus dan 
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Yakobus, saudara Yesus, dalam menyoroti tulisan-tulisan paling awal yang dikaitan 
dengan Clement, Epifanius, Tertulian, dan Origen,  yang mengarah ke pengertian bahwa 
Yesus, Petrus, dan murid-murid langsung adalah vegetarian etis, sedangkan Paulus, 
Barnabas, dan lainnya yang datang kemudian adalah bukan. Melalui analisa sejarah yang 
rinci, Akers menunjukkan bagaiman gerakan non-vegetariannya Paulus akhirnya mampu, 
sering kali melalui cara yang berutal, memudarkan dorongan ajaran Yesus tentang anti-
kekerasan, dan itu sebabnya orang Kristen asli, Ebionit yang vegetarian, tidak dapat 
bertahan terus. 

Dalam agama, seperti bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, ketidak-konsistenan 
paradigma utama tidak bisa ditoleransi. Paradigma yang dominan dari budaya orang tua 
adalah eksploitasi, dilambangkan dan diartikulasikan dalam kurban hewan, dan bagi 
Yesus yang dikenal secara luas sebagai Tuhan dan Juruselamat oleh orang-orang budaya 
itu, tentangannya terhadap kurban hewan harus disembunyikan dan disangkal. Lalu 
mengapa oposisi revolusionernya  untuk perang, untuk elitisme agama untuk mencari 
keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain, untuk nasionalisme, rasisme, dan 
banyak karakteristik fundamental dari budaya orang tua yang dipertahankan dan 
disucikan dalam gererja? Penolakannya untuk membunuh hewan secara drastis lebih 
radikal, praktis, dan mengancam ordo yang telah terbentuk, karena  itu mempertanyakan 
makanan kita, pemandangan intim kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak, betapapun,  
menyatakan perang tiga kali sehari. Pola penyanggahan yang sama berlanjut sampai 
sekarang. Seperti disebutkan sebelumnya, ajaran welas asih dari rekan pendiri Unity, 
Charles dan Myrtle Fillmore,  menganjurkan etika kebaikan vegan terhadap hewan telah 
hampir sepenuhnya ditekan dan dilupakan dalam waktu kurang dari tujuh puluh tahun! 
Sementara itu para pendeta dan jemaat Unity dengan rakus dan hormat membahas buku-
buku Fillmore dan ajaran-ajaran tentang doa, metafisika, dan penyembuhan Kristen, 
ajaran mereka tentang veganisme diabaikan atau dilewatkan sebagai salah satu 
“kebiasaan khusus” mereka. 

Sebuah keberatan untuk mengadopsi cara makan berbasis tanaman yang manarik  
yaitu  banyak orang Kristen bersandar pada kata-kata Yesus bahwa “Bukan yang masuk 
ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang 
menajiskan orang.” Matius 15:11).

11
 Ini sering ditafsirkan sebagai memberi kita izin 

untuk makan apa saja yang kita suka dan  dan dan bukan menginstruksikan kita untuk 
berhati-hati dalam bicara kita.  Sekarang itu harus jelas bahwa keberatan ini melenceng 
seluruhnya. Ketika kita memesan ayam atau burger keju di toko, restoran, atau pasar, itu 
adalah saat kita terlibat dalam kekerasan dan menyebabkan “pembunuhan,” 
“pencurian,”12 dan penderitaan bagai hewan-hewan yang tak berdaya dan orang-orang 
yang kurang beruntung. Pada saat itu kita seperti jenderal yang memberi perintah untuk 
membunuh seseorang di negara yang jauh, meskipun dia tidak pernah melihat darah atau 
mendengar jeritan, dia tetap bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. 

Ada banyak penganut Buddha yang menggunakan pembenaran yang agak mirp untuk 
makan makanan hewani. Meskipun Gautama Buddha dengan jelas melarang makan 
daging hewan, ada penganut Buddha yang mengatakan bahwa dia mengizinkan kita 
makan hewan yang tidak secara khusus dibunuh untuk kita. Ayam di pasar atau burger 
keju di restoran tidak dipesan secara khusus untuk kita, itu sudah ada di sana. Ini jelas 
tidak berlaku untuk keadaan kita, namun karena segera setelah kita memesan ayam atau 
burger keju, persediaan di pasar atau restoran habis dan keesokan paginya karena akan 
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dibeli kita, pesanan akan ditempatkan untuk ayam mati yang lain atau burger keju yang 
lain, dan para hewan akan diangkut dan dibunuh untuk menyediakannya – secara khusus 
karena kita. 

Keberatan standar “agama” yang lain mengenai hewan-hewan yang kita celakakan 
untuk makanan adalah menyangkalnya jiwa-jiwa yang kita berikan pada diri kita sendiri. 
Mentalitas dominasi selalu merupakan mentalitas pengecualian dan, seperti konsumsi 
hewan, bahkan mencapai gerakan Zaman Baru. Sebuah contoh yang baik adalah Seat of 
the Soul (Tempat Roh Bersemayam) karya Gary Zukav, sebuah buku laris yang dihargai 
oleh orang yang menganggap dirinya progresif, berpikiran terbuka, dan sadar rohani. 
Tidak mengherankan, dalam bab berjudul “Roh-roh”, kami menemukan pernyataan 
Zukav bahwa hanya manusia yang memiliki roh individu, dan setiap hewan hanyalah 
bagian apa yang dia sebut sebagai “roh kelompok” spesiesnya.”Setiap manusia memiliki 
roh. Perjalanan menuju perohan adalah yang membedakan kerajaan manusia dari 
kerajaan hewan. Hewan tidak memiliki roh individu. Mereka memiliki roh kelompok. 
Setiap kucing adalah bagian dari roh kelompok kucing, dan seterusnya.”13 Dia juga 
mengatakan bahwa ada hirarki dalam roh kelompok hewan, dan bahwa lumba-lumba dan 
kera lebih tinggi daripada anjing, yang lebih tinggi daripada kuda, dan seterusnya. 
Meskipun dia tidak memberikan bukti untuk hipotesanya.

14
 

Buku ini tampaknya menjadi gelombang lain di lautan sastra yang telah dihasilkan 
oleh kebudayaan kita yang mencoba untuk membenarkan penyalahgunaan hewan kita di 
atas alasan rohani. Para pembaca buku Zukav tak diragukan merasa nyaman mengetahui 
bahwa ayam, ikan, sapi, atau babi yang mereka makan bukanlah benar-benar sebuah 
individu dengan roh, tapi hanya sebuah ekspresi dari “roh kelompok”spesiesnya. Itu 
ironis bahwa sementara buku itu dimaksudkan untuk menjelaskan kerohanian dan 
meningkatkan kesadaran, ia sebenarnya melakukan kebalikannya, mengurangi kepekaan 
pembacanya dan membutakan mereka terhadap kenyataan dari penderitaan yang individu 
hewan alami karena kita mengurangi mereka pada obyek, hanya  pecahan dari hipotesa 
“roh kelompok.” 

Hal itu mengembalikan ingatan ke era perbudakan di Amerika Serikat, ketika 
peminpin-pemimpin agama dengan Alkitab di tangan, menggunakan kata-kata yang mirip 
untuk menyatakan bahwa orang kulit hitam  tidak mempunyai roh individu, bahwa 
mereka lebih seperti hewan dibandingkan dengan orang kulit putih yang dikaruniai roh.15  
Hal itu juga mengembalikan ingatan ke Thomas Aquinas yang pada seribu tahun yang 
lalu, menyatakan bahwa hewan maupun perempuan tidak mempunyai roh. Meskipun 
orang hitam dan perempuan pada akhirnya diberikan roh, tampaknya bahwa mereka yang 
dalam kekuasaan menentukan siapa yang mempunyai roh, untuk tujuan mereka sendiri. 

Voltaire dengan bijak berkata, “Jika kita percaya pada kemustahilan, kita akan 
melakukan kekejaman.” Budaya adalah produk dari percakapan, dan percakapan kita 
masih didominasi oleh ide-ide dan asumsi paradigma pengembalaan yang eksploitif yang 
diberikan kepada kita semua semasa anak-anak. Untuk menghentikan kekejaman itu, kita 
harus bangkit dari keyakinan yang tak masuk akal yang mengatakan bahwa hewan-hewan 
adalah tidak berperasaan, disepelekan, dan obyek barang  yang tak mempunyai roh, dan 
menantang lembaga-lembaga agama kita untuk memperluas perlindungan etis bagi para 
hewan. Ini tentu saja artinya menantang makanan dalam pusat kehidupan sosial dan 
agama dan kekejaman “yang tersembunyi di depan mata” dalam makanan-makanan itu. 
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Kata-kata oleh Swami Prabhupada ini mengungkapkan sebuah alternatif bagi pradigma 
budaya kita yang dominan. 

 
Prabhupada: Beberapa orang mengatakan, “Kami percaya bahwa hewan-hewan tidak 
memiliki roh karena mereka ingin  makan hewan, namun sebenarnya hewan-hewan 
memiliki roh. 

Wartawan: Bagaimana Anda tahu bahwa hewan memiliki roh? 
Prabhupada: Anda juga bisa tahu. Berikut ini adalah bukti ilmiah. Hewan makan, 

Anda makan; hewan tidur, Anda tidur; hewan mempertahankan diri, Anda 
nenpertahankan diri; hewan berhubungan seks, Anda berhubungan seks; hewan punya 
anak, Anda punya anak; Anda punya tempat tinggal, mereka punya tempat tinggal. Jika 
tubuh hewan dipotong, ada darah; jika tubuh Anda dipotong, ada darah.  
Jadi semua persamaan ini ada. Sekarang, mengapa Anda menyanggah satu kesamaan ini, 
keberadaan jiwa? Ini tidak masuk akal. Anda pernah mempelajari logika? Dalam logika, 
ada sesuatu yang disebut analogi. Analogi artinya menarik satu kesimpulan dengan 
menemukan banyak titik kesamaan. Jika ada banyak titik kesamaan antara manusia dan 
hewan, mengapa menyanggah satu kesamaan? Ini tidak logis. Ini bukan ilmu 
pengetahuan.16  

 
Dan Schopenhauer, dalam mengkritik bagaimana beberapa orang Nasrani 

memperlakukan hewan, menulis, “Memalukan adanya di mana sebuah moralitas yang 
gagal mengetahui hakikat yang kekal yang ada di setiap benda hidup, dan bersinar 
dengan sangat nyata dari semua mata yang dapat melihat matahari.”17 

Apakah kita percaya atau tidak bahwa hewan mempunyai jiwa, mengetahui bahwa 
mereka dapat merasakan penderitaan seperti kita sehingga mengharuskan orang 
beragama untuk tidak menyebabkan mereka sakit. Sebagai panduan dan kendaraan dari 
dorongan dan ajaran spiritual kita, lembaga keagamaan kita mempunyai kewajiban 
mendalam untuk dikabarkan atas nama semua makhluk yang tak bisa berbicara dan 
rapuh, dan sampai ke tingkat kegagalan mereka dalam kewajiban ini, mereka 
mengkhianati misi mereka dan menjadi pembuat teror dan penindas. Gagal bertindak 
melakukan perlindungan hidup itu sendiri adalah sebuah tindakan, sebuah pemungkiran. 
Dengan melihat ke arah lain dan mengabaikan penderitaan dari hewan-hewan yang tak 
berdaya, lembaga keagamaan telah mendukung agenda yang tidak berperikemanusiaan 
dari budaya kita. Dengan sengaja mengabaikan untuk mempertahankan kehidupan yang 
tidak bersalah dari kekejaman adalah tindakan tidak bermoral, dan dengan kegagalannya, 
agama kehilangan mandatnya dan hilang kredibilitasnya sebagai otoritas moral atau 
sebagai otoritas spiritualitas. 

Pemungkiran agama telah memungkinkan kekejaman berlangsung dan disahkan 
untuk masyarakat umum. Pemungkiran ini adalah skema pembelajaran yang khusus dari 
kebudayaan kita, khususnya yang berhubungan dengan keadaan mengerikan hewan-
hewan yang kita makan dan gunakan; ini adalah pelajaran setiap hari dari tidak melihat, 
tidak peduli, pemutusan hubungan dan ketidakpedulian. Pelajaran ini jika dilihat dengan 
cara lain, adalah kematian spiritual setiap orang yang melakukannya. Dalam mendorong 
hal ini, lembaga keagamaan menunjukkan seberapa jauh mereka telah tersesat dari 
rahmat dan semua kebaikan yang dapat dilihat, diajarkan dan dijalankan oleh mereka 
yang pencerahan dan evolusi spiritualnya menginspirasi lembaga mereka. Ajaran-ajaran 
spiritual tentang keterhubungan kita dan etika vegan dari kasih universal, selain vital dan 
transformatif, juga adalah kesesuaian yang mendalam dengan inti instruksi agama-agama 
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dunia, yaitu untuk mengasihi makhluk lain. Mereka berbahaya bagi status quo, 
menghancurkan paradigma yang berlaku yang membenarkan pemungkiran, pengagungan 
diri dan kekerasan. 

Sebagai omnivora, kita mungkin membenci para vegan yang mengingatkan kita akan 
penderitaan yang kita sebabakan, karena kita lebih nyaman dengan menutupi semua 
keburukan, tapi kenyamanan kita tidak ada hubungannya dengan keadilan atau dengan 
kedamaian otentik batin. Ini adalah kenyamanan karena penutupan dan pemutusan 
hubungan, dan ini harus dibayar dengan harga yang sangat mengerikan. Kita mungkin 
merasionalisasi makanan kita dengan mengatakan bahwa kita selalu berterima kasih 
kepada jiwa hewan karena telah memberikan tubuhnya untuk memelihara kita. Jika 
seseorang mengurung kita, menyiksa kita, mencuri anak kita, lalu menusuk kita sampai 
mati, akankah kita menyetujuinya, selama mereka berterima kasih kepada jiwa kita? 
Pemutusan hubungan dan penurunan rasa mudah terpengaruh dalam kenyamanan 
tidaklah sama dengan kedamaian batin, yang merupakan buah dari kesadaran dan hidup 
yang selaras dengan pengertian yang datang dari kesadaran ini. 

Jika kita percaya absurditas, kita akan melakukan kekejaman, dan kita akan 
menurunkannya ke anak-anak kita, generasi demi generasi. Tindakan kekerasan kita 
berbicara jauh lebih nyaring daripada kata-kata penuh damai kita, dan ini adalah dilema 
yang tak bisa hilang dari kebudayaan menggembala yang kita sebut rumah. Jalan satu-
satunya untuk mengatasi dilema ini adalah berkembang secara kognitif dan secara etika 
menuju tingkat yang lebih tinggi di mana tindakan kita tidak lagi mengingkari kata-kata 
kita dan memaksa kita ke ketidaksadaran dan penyangkalan, melainkan sejajar dengan 
penguatan kata-kata kita dan ajaran-ajaran spiritual universal yang mengajarkan kita 
untuk saling mengasihi, dan untuk mengasihi yang lemah dan rentan, daripada 
mengeksploitasi dan mendominasi mereka. Kita semua merayakan Jiwa misterius yang 
tak terbatas, layak akan penghormatan dan penghargaan. Jika agama-agama kita tidak 
menekankan ini dan termasuk kita semua, saatnya untuk menggantikan mereka dengan 
ajaran-ajaran spiritual dan tradisi-tradisi yang melakukan sebaliknya. 

 
Bantahan Lainnya 

Ada sejumlah bantahan lain untuk veganisme yang mungkin digunakan pikiran kita untuk 
tetap membatasi kita dengan membenarkan pengekangan dan penganiayaan makhluk 
hidup lain. Seperti halnya memperbudak dan membunuh manusia tak bersalah, tidak ada 
pembenaran yang berlaku untuk perbudakan dan pembunuhan hewan yang tak bersalah, 
tapi pikiran kita, yang telah didoktrin dengan budaya penggembalaan, mungkin masih 
menentang dengan pernyataan berikut ini: tumbuhan juga merasakan sakit; 
vegetarianisme juga merupakan kekejaman, karena pemanenan kacang-kacangan yang 
besar turut membunuh tikus; apa yang akan kita lakukan jika semua sapi tidak ada yang 
memakan?; hewan makan hewan lainnya, mengapa kita tidak?; Saya tidak suka menjadi 
terlalu keras dan berpikiran sempit; Saya hanya ingin makan secara normal; Saya tidak 
ingin menjadi “lebih suci daripada Anda” seperti kebanyakan orang vegan/vegetarian; 
Saya tidak suka jika orang mengatakan apa yang harus saya makan. 

Bagi banyak orang, argumen-argumen seperti itu membenarkan untuk terus 
memperlakukan hewan sebagai komoditas, mengurung, memotong, membunuh dan 
memakan hewan untuk makanan, hingga dibutuhkan beberapa respons. Pertama, bagi 
tumbuhan, tikus, jika kita benar-benar peduli bagi mereka, kita hanya perlu mengingat 
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bahwa delapan puluh persen dari seluruh biji-bijian di Amerika Serikat digunakan untuk 
memberi makan hewan untuk produksi daging, telur dan produk susu; berubah ke pola 
makan nabati sebenarnya menyelamatkan tumbuhan, juga menyelamatkan makhluk-
makhluk kecil yang hidup di ladang-ladang.18 Ratusan juta hektar hutan yang subur dan 
habitat satwa liar telah dan terus dihancurkan untuk menanam jagung, kacang kedelai dan 
tumbuhan lainnya yang dengannya kita memberi makan miliaran hewan yang kita makan 
setiap tahunnya. Jutaan hektar hutan tropis terus dihancurkan untuk menyediakan daging 
sapi murah untuk outlet-outlet makanan siap saji Amerika. Jika kita benar-benar peduli 
akan tumbuhan dan hewan, menjadi vegan adalah satu cara yang luar biasa untuk 
membantu ekosistem, habitat dan populasi hewan untuk pulih kembali. Kedua, dengan 
secara perlahan kita mengurangi pembiakan sapi, padang rumput, gunung dan daerah 
kering di negara kita, yang telah dihancurkan oleh ternak, khususnya di daerah Barat,19 
akan secara perlahan dapat dikembalikan, dan sungai-sungai, waduk, flora, burung-
burung, ikan, anjing padang rumput, elk, anjing hutan, kijang dan satwa liar asli lainnya 
akan dapat kembali berkembang, membawa ekosistem yang sudah stres dan terkuras 
kembali hidup dan kembali merayakan hidup lagi. 

Ketiga, sementara benar bahwa beberapa hewan makan hewan lainnya, hewan dengan 
fisiologi memakan tumbuhan tidak (kecuali jika dipaksa oleh manusia untuk 
melakukannya), akan minum susu yang disediakan untuk spesies lain. Ini mengatakan 
bahwa kita menggunakan rasionalisasi ini dalam kasus ini,tapi tidak dalam hubungannya 
dengan kebiasaan hewan lain yang kita lebih suka untuk tidak menirunya, seperti praktik 
oleh beberapa jantan spesies hewan yang membunuh dan memakan hewan muda dari 
spesies mereka sendiri. Ruang lingkup dari perilaku hewan sangatlah luas dan misterius, 
dan kita dapat membenarkan hampir semua perilaku manusia yang dapat dibayangkan 
manapun dengan menemukannya dalam beberapa hewan, namun kita tentunya tidak akan 
melakukannya. Sementara untuk bantahan lainnya, jika setiap waktu kita ingin makan 
daging hewan tertentu, kita harus memegang hewan yang sangat ketakutan di tangan kita, 
lihatlah pada matanya, dan tusuklah dia dengan pisau, kita akan menemukan 
rasionalisasi-rasionalisasi ini menguap dengan cepat. Akhirnya, bantahan terakhir yang 
ironis; kita semua telah diberi tahu apa untuk dimakan selama hidup kita, dan itulah satu-
satunya alasan mengapa kita makan makanan hewani. 

Ini membawa kita ke bantahan umum lainnya untuk berubah ke makanan nabati: 
bahwa terlalu sulit, tidak mudah atau tidak menggugah selera untuk melakukannya. 
Bantahan pola pikir menggembala yang hampir universal ini mengabaikan kesulitan dan 
ketidaknyamanan yang kita bebankan kepada hewan, kelaparan dan orang-orang yang 
kurang beruntung, dan masa depan generasi dengan makan makanan dari hewan. Ini juga 
mengabaikan hubungan antara makan hewan dan masalah berat akan polusi, terorisme, 
kecanduan obat-obatan, penyakit kronis dan hal lainnya yang kita bicarakan sebelumnya. 
Para pemilik budak menggunakan bantahan serupa untuk membenarkan komoditas 
manusia, dan, seperti sebuah perang, tidak bersedia untuk melepaskan kenyamanan 
memperbudak orang. Betapa sulitnya, betapa jadi tidak nyaman dan tidak menggugah 
seleranya penderitaan yang harus kita tabur dan tuai hari ini sebelum ia memotivasi kita 
untuk mengubah pola pikir kita dan mengubah perilaku kita? 

Bantahan yang lebih serius untuk veganisme adalah kebalikan dari yang sebelumnya. 
Bantahan ini menyatakan bahwa kita tidak dapat mengharapkan pengaruh positif yang 
impresif dalam kehidupan individu dan kolektif kita dengan menjalankan pola makan 
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yang lebih sederhana, lebih nikmat dan lebih terjangkau ini. Bantahan ini dipengaruhi 
oleh mentalitas budaya kekerasan kita, yang menganggap bahwa perdamaian, 
kebahagiaan, keselarasan dan pemenuhan adalah sulit dicapai. Tentu saja sulit dicapai 
jika kita melakukan ritual makanan sehari-hari yang memaksa kita melihat makhluk-
makhluk sebagai objek, terus menerus membunuh mereka, dan memisahkan dan 
mematikan rasa kita untuk menjaga keseluruhan urusan yang tersembunyi dari diri kita. 
Namun, kita akan menemukan bahwa seiring kita mulia, kita melihat hewan sebagai 
makhluk unik dengan ketertarikan, perasaan, determinasi, dan tujuan-tujuan, dan seiring 
perilaku kita berubah menggambarkan pandangan ini, makan harmoni, perdamaian dan 
kebahagiaan akan dengan mudah dan secara alami mulai berkembang dalam kehidupan 
kita. Dengan menjalankan tindakan tanpa kekerasan dalam kehidupan sehari-hari kita, 
kita dapat menemukan ketenangan hati yang mudah yang bersinar sebagai dasar 
keberadaan kita. 

Sementara menjadi vegan mungkin tampak cukup mudah, lalu mengapa vegan tidak 
lebih umum dalam kebudayaan kita, khususnya di antara jutaan manusia yang 
menganggap diri kita berkomitmen gigih pada pertumbuhan spiritual, keadilan sosial, 
perdamaian dunia, kebebasan agama dan peningkatan kesadaran? Dengan mengambil 
tanggung jawab untuk kekejaman yang kita sebabkan terhadap makhluk lain dan diri kita 
melalui tindakan, kata-kata dan pemikiran kita tidak pernah semudah menyalahkan orang 
lain atas kekejaman yang terjadi di dunia kita. Dengan melihat jumlah kecil secara umum 
yang telah benar-benar menjadi vegan di budaya kita, ini menunjukkan bahwa komitmen 
ini memerlukan terobosan yang telah secara umum sulit didapat karena mentalitas 
dominasi dan pengecualian yang telah kita perdalam sejak kelahiran. Ada hal tentang 
veganisme yang tidak mudah, tetapi kesulitan itu tidaklah melekat dalam veganisme, 
namun di dalam budaya kita.  

Veganisme itu sendiri bukanlah sesuatu yang menyelesaikan segalanya, tapi 
veganisme secara efektif menghilangkan halangan mendasar dari kebahagiaan kita, 
kebebasan dan ketertutupan kita. Sebagai ekspresi hidup dan terus berjalan akan tindakan 
tanpa kekejaman, veganisme adalah perantara yang sangat penuh kekuatan untuk 
mengubah kehidupan individu kita, khususnya karena budaya kita menantang dengan 
kerasnya. Dengan menjalani kehidupan vegan secara alami dengan konsekuen, 
mendorong kita untuk terbangun dari ketidaksadaran yang membawa kesepadanan tak 
dipertanyakan dan memungkinkan kekejaman dan perbudakan terus berlanjut. Dengan 
menolak hewan sebagai komoditas, kita dapat melihat kepura-puraan, dalih yang tak 
terhitung jumlahnya. Dan, setransformasi ini bagi seorang individu untuk mengalami, ini 
akan lebih transformatif bagi budaya kita untuk melakukannya, dan untuk berubah di luar 
orientasi usang yang melihat hewan hanya sebagai komoditas. 

Ini seperti sebuah perahu yang diikatkan ke dok dengan tapi yang panjang. Ketika 
kita menyeberang ke tepi lainnya, kita menemukan bahwa kita telah membuat kemajuan 
yang memuaskan untuk sementara waktu, hingga talinya tidak cukup lagi. Setelah itu kita 
terus menghidupkan mesin, tapi kita tidak dapat membuat perkembangan yang nyata lagi, 
namun kita menciptakan banyak asap, gelombang dan kegaduhan, dan mungkin bergerak 
dari satu sisi ke sisi lainnya, atau berputar dalam lingkaran. Sampai kita menyadari 
bahwa ada tali yang mengikat kita dan melepaskannya, kita tidak akan membuat 
perkembangan yang berarti dalam perjalanan kita ke sisi lainnya. Perahu ini tentunya 
melambangkan hidup kita, tepi lain itu adalah pemenuhan spiritual kita, kreativitas dan 
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potensi intelektual kita, dan talinya adalah induksi praktik budaya kita berupa, membeli, 
menyiksa, membunuh dan memakan hewan. Ketika kita melepaskan talinya, kita bebas 
untuk pergi ke tepi seberang dan kita mungkin akhirnya mencapai tepi lain. Jika kita 
makan makanan hewan, bagaimanapun, ada penghalang tak terlihat yang menghambat 
kemajuan kita karena keterputusan dan kekejaman tak disadari yang dibutuhkan untuk 
melakukan hal itu yang akan tetap menahan kita terkurang dalam potensi kita yang 
dangkal. 

Sejalan dengan budaya kita bergerak menuju orientasi vegan, kita akan melihat sangat 
terungkapnya daya penyembuhan dan kekuatan yang membebaskan yang sangat besar. 
Memang, membayangkan budaya kita sebagai budaya vegan benar-benar membayangkan 
budaya yang semuanya hampir berbeda. Potensi yang selalu hadir ini mengisyaratkan kita 
sesuatu. Setiap individu, sebagai perwakilan dari budaya kita, merupakan bagian penting 
dari dasar transformasi dan kebangkitan. Hal ini menarik untuk bahan perenungan bagi 
dunia pendidikan, ekonomi, pemerintah, agama, kesehatan, dan institusi-institusi lainnya 
dengan menghormati dan melindungi hak dan kepentingan hewan dan manusia. Ketika 
sebagai budaya kita berhenti memperjualbelikan makhluk hidup, dunia baru penuh 
dengan kebaikan, keadilan, kerjasama, perdamaian, dan kebebasan secara alami akan 
terkuak dalam hubungannya dengan manusia.  

Mengubah pilihan pribadi kita terhadap makanan sehari-hari untuk mencerminkan 
kesadaran belas kasihan akan mengubah hidup kita dan mengembangkan budaya kita kea 
rah yang jauh lebih positif dari perubahan lainnya, yang dapat kita renungkan. Sejalan 
dengan perubahan ini dalam pilihan pribadi terhadap makanan merupakan syarat penting 
untuk berlatih akan kesadaran penuh dan antikekerasan dalam semua hubungan kita 
dalam rangka untuk membawa alam pikiran kita dan hati menjadi selaras dengan 
kebenaran saling keterkaitan, dan untuk memungkinkan kita untuk masuk ke dalam saat 
ini secara lebih mendalam dan mengalami langsung misteri, sukacita, dan keindahan 
yang ada.  
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“Jika Anda memiliki orang yang akan mengecualikan salah satu makhluk Tuhan 
dari jangkauan belas kasih dan belas kasihan, maka Anda memiliki orang-orang 

yang akan menangani dengan cara yang sama terhadap sesamanya.” 
-St. Fransiskus dari Assisi 

 
“Tanpa cinta perolehan akan pengetahuan hanya meningkatkan kebingungan dan 

menyebabkan kehancuran diri sendiri.” 
-Krishnamurti 

 
“Satu-satunya hal yang benar-benar berharga adalah intuisi.” 

-Albert Einstein 
 
 

Dua Perspektif yang Terbatas 
Melihat dari berbagai perspektif pada diet hewani, kita menemukan bahwa memakan 
hewan memiliki konsekuensi jauh melebihi dari apa yang kita akan pada prasangka 
pertama. Seperti anak kecil terlihat sedang menyiksa kodok, kebiasaan kita hanya 
berkomentar, “Ini bukan masalah besar,” dan terus berlalu. Namun akibat dari diet 
hewani merupakan masalah yang benar-benar sangat besar, tidak hanya untuk makhluk 
yang mengalami musibah di tangan kita, tetapi bagi kita juga. Tindakan kita 
mengarahkan sikap, dalam diri kita sendiri dan orang lain, yang menguatkan kekacauan 
220 tindakan yang berkembang menjadi gelombang dahsyat dari ketidakpekaan, konflik, 
ketidakadilan, kekejaman, penyakit, dan eksploitasi yang mengguncang dunia kita 
sekarang.  

Bahkan mereka yang mengakui bahwa perlakuan kita atas hewan merupakan 
kejahatan besar mungkin juga merasa, seperti kejahatan lain di dunia kita, hanya sebuah 
produk dari keterbatasan manusia, seperti kebodohan, kesombongan, egoisme, rasa takut, 
dan sebagainya. Menurut pandangan ini, ketakutan yang kita ciptakan pada hewan adalah 
masalahnya, tetapi bukan penyebab dasar dari pemasalahan kita - dan, karena itu 
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merupakan masalah bagi hewan, yang kurang penting daripada kita manusia, ini adalah 
masalah yang lebih kurang penting.  

Hanya dengan menulusuri lebih jauh dari sekedar “itu bukan masalah besar” dan “itu 
hanya masalah seperti masalah lain kita” kita akan mampu melangkah keluardari 
pengkondisian kita dan melihat efek langsung dari pelecehan tak henti-hentinya terhadap 
hewan, mengakuinya sebagai penggerak amarah terselubung di balik krisis global kita.  

 
Siklus Kekerasan 

Akhir-akhir ini banyak diskusi mengenai menghentikan siklus kekerasan, yang biasanya 
dipahami sebagai sindrom “orang sakit menyakiti orang”. Anak-anak yang disiksa dan 
dilecehkan akan, ketika mereka menjadi beranjak dewasa, cenderung menyiksa dan 
melecehan anak-anak mereka dalam siklus yang berputar abadi akan kekerasan yang 
turun antar generasi. Kita mengatasinya dengan mencoba menghentikan penyiksaan anak, 
dan gagal untuk melihat lebih jauh secara dinamis. Siklus kekerasan manusia tidak akan 
berhenti sampai kita menghentikan kekerasan yang mendasarinya, kekerasan kejam yang 
kita lakukan terhadap hewan untuk makanan. Kita mengajarkan perilaku dan 
ketidakpekaan ini kepada semua anak-anak kita secara halus, tidak sengaja, tapi kuat 
dalam membentuk budaya yang yang memperbolehkan adanya penyiksaan anak. 
Tindakan kita menyebabkan kesadaran kita, sehingga memaksa anak-anak kita makan 
makanan hewani sangat melukai mereka. Hal ini mengharuskan mereka untuk 
memutuskan hubungan antara makanan di piring mereka, dari perasaan mereka, dari 
hewan dan alam, dan membuat kondisi wabah penyakit dan penyakit psikologis 
menjamur. Luka ini bertahan dan diwariskan ke generasi berikutnya.  

Menarik anak-anak kita untuk makan makanan hewani melahirkan sindrom “Orang 
sakit menyakiti orang”. Orang sakit menyakiti hewan tanpa penyesalan dalam ritual 
makanan sehari-hari. Kita akan selalu melakukan kekerasan terhadap sesame yang lain 
selama kita melakukan kekerasan terhadap hewan-bagaimana mungkin kita tidak 
melakukannya? Kita membawa kekerasan di dalam perut kita, dalam darah kita, dan 
kesadaran kita. Menutupi itu dan mengabaikannya tidak membuatnya menghilang. 
Semakin kita berpura-pura dan menyembunyikan, semakin, seperti halnya bayangan, 
akan terus bersama dan menghantui kita. Siklus kekerasan manusia merupakan proyeksi 
bayangan ini sedang berlangsung.  

 
Bayangan 

Dalam istilah Jung, bayangan budaya kita yang sangat besar, keras,dan utama adalah 
kekejaman dan kekerasan terhadap hewan itu memerlukan latihan, makan, dan cermat 
menyembunyikan dan menyangkal. Seperti disebutkan dalam Bab 1, menurut teori Jung, 
pola dasar teori bayangan mewakilkan aspek-aspek diri sendiri bahwa kita menolak untuk 
mengakui, bagian dari diri kita sendiri bahwa kita sudah menyangkalnya. Sepertinya, 
bayangan bukanlah mencerminkan dirinya sendiri, dan dalam hal ini kita menyangkal 
kekejaman dan penindasan kita sendiri. Kita berkata kapada diri kita sendiri bahwa kita 
orang yang baik, adil, jujur, baik ramah. Kita hanya menikmati makan hewani, yang baik-
baik saja karena mereka sudah diletakkan di sini bagi kita untuk digunakan dan kita 
memerlukan protein. Namun kekejaman ekstrim dan kekerasan yang terkandung dalam 
makanan tidak bisa kita pungkiri, dan dengan demikian kumpulan bayangan kita rangkai 
menjadi lebih besar dan lebih mengancam semakin kita menyangkal keberadaannya, 
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menghalangi usaha kita untuk bertumbuh secara spiritual dan secara kolektif berevolusi 
menuju budaya lebih tersadarkan.  

Sesuai dengan penekanan oleh psikoterapi Jung, bayangan akan didengar! Inilah 
sebabnya mengapa kita akhirnya melakukan untuk diri kita sendiri apa yang kita lakukan 
untuk hewan. Bayangan adalah kekuatan vital dan tidak bisa dipungkiri bahwa, pada 
akhirnya, akan menekan kembali. Kekuatan psikologis yang luar biasa diperlukan untuk 
membatasi, melukai, dan membunuh jutaan hewan setiap hari, dan untuk menjaga seluruh 
pembantaian berdarah ditekan dan tak terlihat, bekerja dalam dua cara. Salah satu caranya 
adalah untuk mati rasa, kurang sensitif, dan membentengi kita, dengan menurunkan 
kecerdasan dan kemampuan kita untuk berhubungan. Yang lain adalah untuk memaksa 
kita untuk bertindak keluar persis apa yang kita tindas. Hal ini dilakukan melalui proyeksi. 
Kita menciptakan target yang dapat diterima sebagai obyek untuk diperlakukan dengan 
keras, kejam, dan biadab- hal yang kita tolak untuk kita lakukan kepada diri kita sendiri -
dan maka kita menyerangnya. Dengan ditutupinya pemahaman tentang kekerasan besar 
terhadap hewan dan bayangan yang meluas ini tercipta, keberadaan 50.000 senjata nuklir 
menjadi dipahami. Perang kita “tidak pernah berakhir” melawan terorisme menjadi tidak 
hanya dipahami tapi tak terelakkan, seperti halnya kehancuran mengerikan ekosistem, 
eksploitasi kemiskinan dunia merajalela, dan bunuh diri, kecanduan, dan penyakit yang 
membinasakan banyak manusia.  

Bayanganan itulah yang melakukan pekerjaan kotor bagi kita sehingga kita dapat 
tetap baik dan dapat diterima di mata kita sendiri. Semakin kita menekan dan tidak 
terhubung, semakin banyak gangguan batin yang kita bawa dan harus diproyeksikan 
kekuatan luar yang jahat, musuh atau kambing hitam dari beberapa jenis, terhadap yang 
kita arahkan dari kekerasan yang disangkal. Kita akan melihat musuh sebagai inti dari 
kejahatan dan kerendahan mereka, padahal mereka merupakan aspek diri kita yang tidak 
dapat kita hadapi. Dalam pencarian kita untuk menghilangkan mereka kita didorong 
untuk membangun senjata imajiner yang paling mengerikan, mengembangkannya sampai 
berabad-abad sehingga hari ini kita memiliki kapasitas untuk menghancurkan seluruh 
umat manusia ratusan kali. Ini bukan hanya sesuatu yang di masa lalu, seperti yang 
terjadi pada generasi penjajahan, perang salib, dan perang. Kita makan lebih banyak 
hewan, memperkirakan lebih banyak musuh, dan membuat senjata lebih banyak daripada 
sebelumnya. Setiap menit, rumah pemotongan hewan membunuh hewan darat 20.000 dan 
Pentagon menghabiskan $ 760,000.

2
 Pengeluaran besar dalam mempertahankan dan 

mengembangkan sistem untuk membahayakan dan menghancurkan orang lain merupakan 
wujud nyata yang sangat mengerikan dari penindasan tragis kecerdasan disebabkan oleh 
makan makanan hewani. Anggaran Militer AS tahun 2004 sebesar $ 400 milyar, 
digunakan oleh hanya lima persen dari populasi dunia, lebih dari empat puluh persen dari 
anggaran militer tahunan seluruh dunia sebesar $ 950 milyar. Benar-benar pemborosan 
sumber daya besar yang berujung pada kematian dan kekerasan. Diperkirakan bila 
pengeluaran tahunan hanya $ 237,5 milyar selama sepuluh tahun akan memungkinkan 
kita untuk menyediakan layanan kesehatan global; menghilangkan kelaparan dan gizi 
buruk; menyediakan air bersih dan tempat tinggal bagi semua orang; menghapus ranjau 
darat; menghapuskan senjata nuklir; menghentikan penebangan hutan; mencegah 
pemanasan global, penipisan ozon dan hujan asam; pembayaran utang yang tidak bisa 
dibayar oleh negara berkembang; mencegah erosi tanah; menghasilkan energi yang aman 
dan bersih lingkungan; menghentikan gelombang penambahan penduduk; dan 
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menghilangkan buta huruf!
3
 Namun kita kekurangan akan keinginan dan pemahaman 

untuk menggunakan sumber daya kita secara konstruktif. Sebaliknya, kita teru-terusan 
memperluas pembangunan dalam jumlah besar gudang senjata biologi, senjata kimia, 
senjata nuklir, senjata psikologis, dan senjata rahasia teknologi tinggi. Pemutusan 
hubungan antara mereka yang menggunakan senjata-senjata dan target korbannya juga 
merupakan ciri pembantaian kejam dan penyiksaan hewan.  

Pilot pembawa bom, jenderal, dan politisi yang membuat keputusan dan mengatur 
persenjataan tidak pernah benar-benar melihat ketakutan dan penderitaan akibat 
pemakaian senjata. Sebagai budaya yang telah kita pelajari bagaimana untuk memisahkan 
dari kekerasan yang kita bebankan kepada orang lain karena kita semua berlatih pada saat 
kita makan makanan hewani; di tempat lain, karena keputusan kita, mahluk yang tersiksa 
dan ketakutan diserang dan ditikam sampai mati. Dalam perang dan produksi pangan, 
kita menggunakan ungkapan serupa, seperti “panen” hewan, atau “jaminan kerusakan, 
“dan kita melindungi diri dari kekacauan akibat baik rumah pemotongan hewan atau desa 
dan kota yang dibom. Berpaling dari kekerasan kita terhadap hewan, kita secara alami 
cuci tangan dan mengabaikan kekerasan perang terhadap manusia lain. Kita diperlihatkan 
oleh media kompleks yag banyak musuh-musuh jahatlah yang mengharuskan kita untuk 
melakukan semua pengeboman dan pembunuhan, dan kita tidak hanya menyetujui, kita 
secara tidak sadar menghasut dan menuntut melalui penolakan dan proyeksi akan 
bayangan besar kita yang tercipta melalui kebiasaan makan kita.  

Setiap hari, kita menyebabkan lebih dari tiga puluh juta burung dan mamalia dan 
empat puluh lima juta ikan menjadi mati terserang sehingga kita bisa memakannya, 

4
 dan 

secara mendunia dianggap sebagai makanan yang baik bagi orang-orang baik. Dengan 
makanan seperti ini, kita memberi makan pada bayangan kita, yang tumbuh kuat dan 
berani seperti jurang untuk kesedihan, rasa bersalah, dan kemunafikan. Anehnya, 
semakin besar dan kuat bayangan itu, semakin sulit untuk dilihat, meskipun secara 
harfiah bukan berada di depan hidung kita, tetapi sebenarnya di dalam hidung kita dan 
semua sel. Hal ini dikenal dalam psikoterapi, bahwa hal itu membebaskan tapi sulit untuk 
dilihat pola dasar bayangan kita sendiri dan bagaimana mereka bekerja. Kita secara 
naluriah menolaknya,hal inilah yang membuat video rahasia mengenai penyiksaan hewan 
di pabrik peternakan dan rumah pemotongan hewan ditonton oleh sebagian besar vegan 
yang tidak pernah makan makanan hewani. Bayangan itu secara definisi merupakan apa 
yang kita tekan secara aktif, sehingga tak terelakkan bahwa kita menghindari pengalaman 
yang mungkin memicu timbulnya kesadaran. Bahkan sarjana Jung yang menghabiskan 
mereka waktu menulis tentang bayangan gagal untuk melihat semua bayangan terbesar, 
bayangan yang muncul dari penyiksaan kita terhadap hewan, karena mereka biasanya 
makan dan memanfaatkan hewan seperti orang lain. Kita menjadi bebas secara spiritual 
dan psikologis hanya jika kita mampu melihat dan mengintegrasikan aspek bayangan diri 
kita sendiri, dan ini hanya akan mungkin bila kita berhenti makan makanan hewani, 
santai dan melepaskan kebutuhan tak tertahankan untuk menghalangi kesadaran kita. 
Dengan memutuskan hubungan dengan hewan, kita memutuskan hubungan dengan diri 
kita sendiri. 

 
Tujuan dan Cara Mencapainya 

Semua makhluk hidup memiliki kepentingan, dan kita telah menciptakan sistem 
sosial dan hukum yang kompleks untuk menjamin bahwa kepentingan kita tidak 
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dilanggar, meskipun kemampuan kita untuk memastikan hal ini sangat ditentukan oleh 
ras, kelas, jenis kelamin, dan faktor hak istimewa lainnya. Dikurung secara fisik, didera 
serangan yang menyakitkan atau melukai, dibuat kelaparan atau dirampas, atau dibunuh, 
atau dipaksa melakukan tindakan-tindakan merendahkan dan tidak wajar, semuanya 
melanggar kepentingan kita, dan siapa pun yang melakukan ini terhadap kita akan 
menghadapi konsekuensi hukum dan sosial. Namun kita justru memperlakukan para 
satwa persis seperti ini dalam skala yang luar biasa besarnya dan bebas dari hukuman. 
Kita ingin kepentingan kita dilindungi, tapi kita tidak peduli tentang kepentingan mereka. 
Ini adalah bayangan gelap kita yang tak terbantahkan dan penyebab nyata dari siklus 
kekerasan melampaui titik di mana kita harus berevolusi atau binasa. Kebinasaan kita, 
meskipun tragis, akan merupakan berkah besar untuk sebagian besar satwa di Bumi ini. 
Pikiran yang sangat mengganggu itu seharusnya memotivasi kita untuk memeriksa diri 
kita dan berubah. 

Kita hanya akan bertahan dan berkembang jika kita mengenali pusat kekuatan 
makanan kita yang membentuk kesadaran kita. Makanan dikonsumsi dan menjadi 
kendaraan fisik kesadaran, dan kesadaran memilih sendiri apa yang harus dimasukkan ke 
dalam dirinya. Apakah kita mengolah dan mengonsumsi ketakutan atau kasih? Meneror 
para satwa atau memelihara tanaman? Kita tidak bisa membangun menara kasih dengan 
batu bata kekejaman. 

Mahatma Gandhi dan orang-orang yang matang secara rohani lainnya telah 
menekankan bahwa cara yang kita gunakan dan hasil yang kita capai adalah satu dan 
sama. Hal-hal tersebut tidak pernah berbeda. Aktivis perdamaian yang penuh pengabdian 
A. J.Muste pernah berkata, “Tiada jalan menuju perdamaian. Perdamaian adalah jalan”. 
Jalan dari evolusi rohani adalah jalan yang berfokus pada saat ini, dan menjadi evolusi 
dan transformasi positif itulah yang kita rindukan di dunia ini. Untuk hidup dalam damai 
kita harus menjadi damai. Untuk mengalami rasa manis dikasihi, kita harus menjadi 
penuh kasih. 

Kita semua dapat membuktikan ini dalam kehidupan kita sendiri. Kasih kita, untuk 
benar-benar menjadi kasih, harus dilaksanakan dan dijalani. Mengembangkan 
kemampuan kita untuk kasih tidak hanya cara berevolusi, melainkan itu adalah juga 
tujuan evolusi, dan ketika kita sepenuhnya mewujudkan kasih, kita akan mengetahui 
kebenaran kemanunggalan kita dengan semua kehidupan. Ini membuat kita bebas. Kasih 
membawa kebebasan, sukacita, kekuatan, rahmat, perdamaian, dan terpenuhinya 
pelayanan tanpa pamrih yang diberkati. Sifat sejati kita, diri kita di masa depan, terus 
memberi isyarat sebagai sebuah panggilan batin untuk membangkitkan kapasitas kasih 
kita, yaitu pemahaman. Dengan bangunnya kasih dan pemahaman di dalam diri kita, 
welas asih meluas hingga mencakup makhluk-makhluk dalam lingkaran yang lebih luas. 
Welas asih bisa dilihat sebagai bentuk tertinggi dari kasih, karena itu adalah kasih ilahi 
yang utuh kepada semua bagiannya dan tercermin dalam tindakan saling mengasihi dari 
masing-masing bagian itu. Hal ini termasuk dorongan untuk bertindak guna meringankan 
penderitaan yang dengan jelas dialami oleh orang/makhluk lain, dan dorongan ini 
mengharuskan kita untuk mengembangkan kebijaksanaan dan kebebasan batin yang lebih 
besar demi meringankan penderitaan secara lebih efektif. Welas asih, dengan demikian 
merupakan buah dari evolusi sekaligus daya pendorong di belakangnya. Kasih 
mendambakan kasih yang lebih besar. 
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Evolusi adalah inti dari kehidupan. Semua makhluk berevolusi, berkembang, 
berubah, dan juga dorongan untuk berevolusi menyebar ke seluruh keberadaan kita. Kita 
berkembang dengan adanya kesempatan untuk tumbuh secara emosional, artistik, 
intelektual, dan rohani. Hidup kita berharga karena itu adalah suatu kesempatan. Makna 
hidup kita setara dengan bagaimana kita menjawab panggilan universal dan tak 
terbantahkan untuk berevolusi, panggilan untuk mengasihi. 

Evolusi bukan hanya menyiratkan perubahan tetapi juga transformasi. Di dunia 
mitologi, ketika para pahlawan menolak panggilan untuk meninggalkan rumah guna 
melakukan perjalanan evolusi, mereka menjadi sakit. Bagi kita sebagai suatu budaya itu 
juga sama. Kita harus mengguncang kemandekan lama dan ketidakterhubungan yang 
nyaman keluar dari pikiran dan tubuh kita, merangkul dorongan berevolusi dalam diri 
kita untuk membangkitkan welas asih dan kebijaksanaan intuitif, dan menjalani hidup 
kita sesuai dengan kebenaran bahwa kita terhubung erat dengan semua makhluk hidup. 
Untuk mencapai transformasi ini berarti menjalani kebenaran kasih dan benar-benar 
memahami saling keterkaitan kita, dan bukan hanya membicarakannya saja. Ini berarti 
mengubah pikiran kita dan perilaku kita-bagaimana kita melihat satwa dan apa yang kita 
makan. Ketika kita mengenali bayangan gelap kita dan menjadi bebas darinya, welas asih 
kembali, dan secara alami kita berhenti menyuapinya dengan pola makan kita yang 
berisikan teror tersembunyi. 

 
Perintah Intuitif 

Pelajarannya sungguh mendasar. Jika kita tidak bisa menghentikan kekejaman 
mengonsumsi makanan hewani, bagaimana mungkin kita bisa mulai mengembangkan 
kepekaan, kesadaran rohani, sukacita, perdamaian, dan kebebasan kreatif yang 
merupakan potensi kita? Evolusi kita mengharuskan agar kita mengembangkan intuisi, 
pengetahuan yang lebih tinggi melebihi pemikiran rasional yang mengatur dan 
menyatukan bagian-bagian menjadi utuh, dan yang mengangkat kita keluar dari kotak 
penjara keterpusatan pada diri. Intuisi adalah pengetahuan secara langsung, tidak 
dimakelari oleh ilusi keterpisahan diri, dan itu adalah pemahaman yang membawa 
penyembuhan, karena ia melihat keseluruhan yang lebih besar, yang tidak akan pernah 
bisa dilihat melalui analisa logis saja. Analisa dan rasionalitas mengandalkan pemilah-
milahan dan perbandingan, dan menjadi alat yang sangat membantu hanya bila diletakkan 
di bawah kebijaksanaan dan welas asih yang melekat di dalam pengetahuan langsung 
intuisi. Tanpa intuisi, rasionalitas dan analisa akan menjadi sangat tidak rasional, menjadi 
alat eksploitasi dan konflik, agen pemusnah diri yang berada dalam kebingungan. Tidak 
adanya tuntunan intuisi yang penuh welas asih dan rasa saling keterkaitan akan 
menyebabkan ketakutan histeris, agresi, dan proyeksi pengambinghitaman yang selalu 
muncul ketika kita menganggap satwa sebagai komoditas dan memakannya. 

Tidak mengherankan, rasionalitas dan analisa dihargai dalam lembaga akademik dan 
pendidikan kita sementara intuisi diabaikan dan ditekan. Intuisi membebaskan, 
menghubungkan, menerangi - dan mengancam budaya penggembalaan kita yang 
didasarkan atas paradigma kekerasan penindasan terhadap satwa dan wanita. Intuisi 
melihat bayangan gelap itu dengan jelas, dan melucutinya dengan merangkul dan tidak 
memberi makan kepadanya. Ia melihat hewan yang tersembunyi di dalam hot dog, es 
krim, dan telur dadar, merasakan kesengsaraan dan ketakutannya, dan merangkulnya 
dengan kasih. Intuisi membuka pintu untuk penyembuhan. Ia tidak pernah menganggap 
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makhluk hidup sebagai objek untuk digunakan, tetapi melihat semua makhluk sebagai 
ekspresi unik dan lengkap dari keberadaan universal yang tak terbatas, untuk dihargai, 
dihormati, belajar darinya, dan dirayakan. Intuisi adalah Sophia, kebijaksanaan terkasih 
yang kita rindukan dan cari. 

Perintah evolusi adalah perintah intuitif. Intuisi adalah buah kematangan spiritual, dan 
ini dipupuk dengan mempraktikkan welas asih, yaitu sifat maskulin yang suci. 
Kemampuan untuk meninggalkan perspektif keakuan dan melihat segala sesuatu dari 
perspektif lain akan membangkitkan welas asih. Melalui ini kita belajar untuk 
meninggalkan penjara ilusi menjadi obyek terpisah, dan masuk ke dalam pemahaman 
penuh sukacita atas keterkaitan semua kehidupan. Ini dapat menghadirkan pemahaman 
bahwa hidup adalah kesadaran dan kesadaran itu, pada intinya, adalah senantiasa bebas, 
utuh, bersinar, dan tenteram. Jadi sifat sejati kita adalah tak ternoda dan cemerlang. 

Secara alami, kita bukanlah pemangsa, tetapi kita sudah diajarkan sebagai pemangsa, 
dengan cara yang paling kuat: kita telah dibesarkan sejak lahir untuk makan seperti 
pemangsa. Sehingga kita dimasukkan ke dalam budaya memangsa dan dipaksa untuk 
memandang diri kita pada tingkat terdalam sebagai pemangsa. Peternakan satwa adalah 
sekedar suatu bentuk halus dan jahat dari sifat pemangsa di mana satwa dikurung 
sebelum diserang dan dibunuh. Namun, ini tidak berhenti dengan satwa saja. Seperti yang 
kita semua tahu dalam darah daging kita, terdapat sifat pemangsa pada sistem ekonomi 
kita, dan persaingan yang mendasari semua lembaga kita. Kita saling memangsa. Ini 
mungkin tidak kentara dalam masyarakat dominan planet kita, namun budaya kita dan 
perusahaan-perusahaan kita dan lembaga-lembaga lainnya bertindak dengan cara yang 
hanya dapat digambarkan sebagai pemangsa sama persis dengan mereka yang kurang 
maju, kurang kaya, dan kurang mampu melindungi diri mereka sendiri. Seperti kita 
memangsa dan “memanen” satwa, kita menggunakan dan memangsa orang, 
menjadikannya lebih halus sesuai dengan situasi seperti “bantuan luar negeri”, 
“privatisasi”, “periklanan”, “menyebarkan Injil”, “kapitalisme”, “pendidikan”, 
“perdagangan bebas”, “pinjaman”, “memerangi terorisme”, “pembangunan” dan banyak 
ungkapan lainnya yang bisa diterima. Hati lembut penuh kasih dari sifat hakiki bukan 
pemangsa kita terganggu oleh semua ini, tetapi ia bersinar tanpa henti, dan meskipun ini 
mungkin tertutup oleh pengondisian kita, ia tetap mengilhami pemberian tanpa pamrih, 
welas asih, dan pencerahan yang dijelaskan oleh tradisi rohani kita. 

 
Beberapa Tradisi Intuisi dan Kasih Sayang 

Meskipun lembaga keagamaan kita pada umumnya mencerminkan dasar paradigma 
budaya yang melihat satwa sebagai komoditi dan dengan demikian menawarkan sedikit 
kelegaan nyata atas penderitaan mereka, namun ada banyak ajaran rohani dan tradisi 
yang ada dalam agama-agama di dunia yang menasihati supaya kita meninggalkan 
mentalitas pemangsa dan membina welas asih terhadap para satwa. Tradisi-tradisi 
keagamaan, juga pada dasarnya setuju pada penekanan mereka atas intuisi, atau 
pemahaman batin langsung, sebagai elemen penting disiplin dan praktik rohani. Hal ini 
benar tidak hanya berkaitan dengan tradisi Timur seperti berbagai bentuk dari agama 
Buddha, Hindu, Jain, dan praktik Tao, tetapi juga dalam tradisi Barat yang lebih esoteris, 
seperti para Sufi, kelompok rahasia, mistikus Kristen, dan lain-lain. Tradisi ini biasanya 
mendorong pengikut mereka untuk memupuk intuisi, mengakui bahwa melalui welas asih 
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yang diilhami oleh wahyu intuitif maka kita berkembang secara rohani dan mendapatkan 
kebijaksanaan, kedamaian batin, dan kebebasan. 

Tradisi-tradisi spiritual, pada dasarnya juga setuju bahwa intuisi dipupuk oleh dua 
bentuk disiplin. Salah satu aspeknya adalah secara sadar mengolah sifat welas asih 
sebagai motivasi utama dalam kehidupan jasmaniah kita dan menjalani ini sebagai 
perilaku etika. Yang lainnya adalah mempraktikkan perhatian penuh, kesadaran, dan 
keheningan dalam kehidupan batiniah kita. Keduanya terlihat saling memperkuat satu 
sama lain dan menghasilkan kebijaksanaan rohani. 

Aspek universal pertama pengolahan rohani adalah welas asih dan cerminannya yaitu 
tingkah laku beretika. Agama pada dasarnya berkaitan dengan penerapan etika manusia. 
Ini karena hal itu adalah gudang gerakan hati rohani, yang pada intinya bukan hanya 
menghubungkan kita dengan misteri nirbatas yang merupakan asal kita, tetapi rupanya 
juga dengan semua perwujudan lain dari sumber ini, “para tetangga kita” - keluarga 
manusia dan semua makhluk hidup. Ajaran rohani yang sejati wajib mengajarkan etika 
kebaikan penuh kasih, karena ini mencerminkan saling keterkaitan kita dan kebenaran 
bahwa apa yang kita berikan akan kembali kepada kita. Ia mengarahkan pada keserasian 
hubungan yang diperlukan bukan hanya untuk kemajuan sosial, tetapi juga untuk 
kedamaian batin dan kemajuan rohani kita secara individu. 

Welas asih dan perilaku etika sangat penting bagi aspek universal kedua dari 
pengolahan rohani, keheningan batin dan perhatian penuh. Kita tidak akan dapat 
mencapai keadaan santai, sadar, dan bisa menerima dengan kesadaran penuh tempat 
kehidupan sejati bergantung, kalau kita membentengi diri kita sendiri karena bertindak 
dengan cara yang membahayakan makhluk lain. Jika kita memperlakukan makhluk lain 
dengan keji, dan kemudian duduk diam untuk merenung, bermeditasi, berdoa, menjadi 
terbuka, atau memperdalam pengalaman kedamaian batin kita, kita akan menemukan 
pikiran kita selalu terganggu dan digoda dengan pikiran keakuan tanpa henti. Pergolakan 
batin ini, masalah yang kita tanggung karena melukai makhluk lain, menghalangi 
terbukanya intuisi kita, yang lahir dari ketenangan batin dan welas asih. 

Kita bisa melihat bahwa secara umum, semakin suatu budaya menindas para satwa, 
akan semakin besar pergolakan dan mati rasa batinnya, dan cenderung semakin 
mementingkan keduniawian dan menguasai. Hal ini berkaitan dengan jarangnya meditasi 
dalam budaya Barat, karena orang merasa tidak nyaman dengan duduk diam. 
Kontemplasi yang hening dan terbuka akan memungkinkan munculnya rasa bersalah dan 
kekerasan terpendam dari kekejaman terhadap satwa yang terdapat dalam makanan, agar 
disembuhkan dan dibebaskan. Alih-alih, kegiatan yang seharusnya paling bermanfaat 
bagi masyarakat dalam budaya penggembalaan kita malah menjadi kegiatan yang paling 
banyak dihindari. Kita sudah membudaya dalam hal mencari kebisingan, gangguan, 
kesibukan, dan hiburan dengan segala biaya. Ini menjadikan kekejaman memakan kita 
tetap terkubur, terhalangi, diingkari, dan dianggap patut. 

Tradisi rohani secara universal mengakui bahwa kita sebagai manusia merindukan 
untuk berada pada tingkat kesadaran yang lebih bercahaya dan tenteram, suatu keadaan 
yang memungkinkan kekhawatiran kita pada umumnya dan keinginan pikiran kita 
berkurang dan menyusut ke latar belakang. Kerinduan ini telah menciptakan bangkitnya 
praktik meditasi dalam berbagai cakupan yang membantu orang memasuki saat ini secara 
lebih dalam dan mungkin mengalami kenyataan di luar pengertian manusia biasa yang 
bisa kita sebut Tuhan atau Yang Mutlak. Dalam pengalaman demikian, penghalang yang 
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biasanya memisahkan kita dari yang lainnya dan dunia mulai runtuh dan kita dapat 
melihat secara langsung bahwa kita pada intinya tidak terpisahkan dari yang lainnya, dan 
cahaya yang menyinari kita juga menyinari setiap orang. Pengetahuan intuitif tanpa 
perantara ini menguatkan dan memperdalam perasaan welas asih kita. 

Hubungan antara intuisi dan welas asih telah diketahui secara universal baik dalam 
tradisi rohani Timur dan Barat, dan meluas bukan hanya pada manusia lainnya tetapi juga 
pada satwa. Dalam tradisi Budhis, sebagai contoh, kebijaksanaan intuitif adalah feminin 
yang suci dan welas asih adalah maskulin yang suci, dan sifat-sifat itu saling menopang 
dan saling menyuburkan satu sama lain di antara kita semua sebagai potensi dan sifat 
sejati kita. Oleh karenanya telah terkenal bahwa para biarawan dan biarawati harus 
menghindari makan daging, terutama selama retret meditasi. Ini pada dasarnya benar 
dalam tradisi Hindu, Jain, Sikh, Baha’i, dan Tao juga. Tradisi kebiaraan Katolik yang 
paling kontemplatif, seperti Cistercians dan Trappists, cenderung mengharuskan para 
biarawan untuk berpantang daging, terutama selama periode perenungan doa dan 
penyucian jangka panjang. 

 
Sebuah Contoh: Samadhi dan Shojin 

Meditasi bukan suatu kegiatan yang eksotik atau spesifik. Meditasi adalah potensi 
manusia yang mendasar dan hanya merujuk pada pikiran di saat ini, terbuka, santai, dan 
sadar. Meditasi dapat diterapkan dan dikembangkan dengan berbagai jenis kegiatan, 
seperti pelafalan, bernyanyi, duduk dengan tenang dan menghitung nafas kita, berjalan di 
alam dengan perhatian penuh, menari, berputar, bermain musik, berlari, mengulang-ulang 
doa, berkebun, dan seterusnya. Kegiatan-kegiatan yang kita sukai secara alami cenderung 
membawa pikiran kita secara lebih penuh menuju saat ini dan dengan demikian bisa 
menjadi latihan meditasi. 

Sebuah contoh hubungan antara latihan meditasi dan welas asih terhadap satwa dapat 
dilihat dalam konsep samadhi dan shojin dalam tradisi Zen. Meskipun ini adalah sebuah 
contoh dari tradisi yang spesifik, prinsip-prinsip berikut bersifat universal dan dapat 
diterapkan bagi kita semua, terlepas dari apapun kecenderungan agama kita. Samadhi 
merujuk pada keheningan meditasi yang mendalam, suatu keadaan pikiran yang beralih 
dari sifat yang biasanya bertentangan, gelisah, sibuk dan ribut, menjadi tenang dan jernih, 
terang, bebas, santai, dan dalam keadaan tenteram pada saat ini. Shojin adalah 
“pantangan keagamaan dari makanan hewani” dan berdasarkan inti ajaran agama tentang 
ahimsa, atau tanpa kekejaman, praktik menjauhkan diri dari segala sesuatu yang 
berakibat pada penyiksaan terhadap makhluk hidup lainnya. Shojin dan samadhi terlihat 
saling bekerja sama, dengan shojin memurnikan tubuh-pikiran dan memungkinkan, 
meskipun tentunya tidak menjamin, akses menuju pengalaman samadhi yang 
memperkaya kerohanian.  

Dalam sebagian tradisi Buddhis Zen diajarkan bahwa ada dua jenis 
samadhi. ”Samadhi mutlak” yang merujuk pada keadaan batin yang kesadarannya 
terpusat, santai dan terang yang mana tubuh dalam keadaan diam, biasanya duduk. 
Pikiran sepenuhnya terpikat pada saat ini, dan percakapan batin biasanya telah berhenti. 
Dalam “samadhi positif,” yang berdasarkan pengalaman samadhi mutlak, kita berfungsi 
di dunia, berjalan, berkebun, memasak, membersihkan, dan seterusnya, dengan pikiran 
yang hadir sepenuhnya pada pengalaman-pengalaman yang muncul setiap saat. Ini serupa 
dengan latihan kesadaran, dan bagi para Taois latihan wu wei, atau “tanpa tindakan”, 
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yaitu ilusi keterpisahan pelaku dengan seketika lenyap demi memenuhi potensi saat ini. 
Dalam istilah Kristiani, ini mungkin serupa dengan “latihan menyadari kehadiran Tuhan” 
dan untuk latihan yang dianjurkan dalam acara peringatan untuk “berdoa tanpa berhenti”, 
sedangkan samadhi mutlak mungkin sama dengan keadaan kemanunggalan dengan sang 
ilahi. 

Samadhi mutlak dan positif keduanya merupakan potensi manusia yang bersifat 
universal dan melampaui kebiasaan tradisi dan penamaan. Keduanya menyembuhkan 
pikiran dan tubuh pada tingkat yang dalam dan menghubungkan kita kembali dengan 
sifat sejati kita. Karena ketakutan, rasa malu, dan luka yang telah dialami oleh kita semua, 
bagaimanapun juga, kondisi tersebut kelihatannya sulit untuk dicapai dan dilatih, dan 
membutuhkan suatu komitmen berkelanjutan yang sangat besar untuk pengolahan batin 
secara tekun. Memasuki keheningan batin samadhi membutuhkan kesabaran dalam 
mengalihkan perhatian kita kepada saat ini, dan mengalihkan perhatian kita supaya tidak 
terganggu oleh tindakan-tindakan luar kita. Inilah sebabnya semangat shojin yang 
memandang satwa sebagai subyek bukan sebagai komoditas yang dipakai atau dimakan, 
menjadi sangat penting dalam evolusi jalur kerohanian. Semangat shojin adalah welas 
asih dan menyebabkan makhluk lain menjadi bebas, dan penerapan shojin pada akhirnya 
membebaskan kita dari keadaan mental batin yang menyertai konsumsi makanan hewani. 
Keadaan mental pergolakan, kekhawatiran, ketakutan, panik, keputusasaan, kesedihan, 
duka cita, kegelisahan, sikap agresif, kemarahan, ketidakterhubungan, kebodohan, 
kekaburan, dan kehilangan kesadaran ini — tidak dapat dihindari apabila kita adalah 
omnivora, yang dibawa masuk ke dalam diri kita sebagai frekuensi getaran bersama 
makanan yang kita konsumsi, dan memunculkan sifat-sifat kejam dan halangan kejiwaan 
yang tak terbantahkan akibat tindakan ini karena pilihan makanan kita sendiri yang 
berbahaya. Keadaan mental negatif ini pada umumnya membuat meditasi menjadi 
pengalaman negatif dan memastikan pikiran kita tidak bisa betul-betul hening atau 
membantu kita mencapai tingkat penerangan rohani yang lebih tinggi. Pertama kita harus 
memurnikan tindakan kita dan berhenti membahayakan makhluk yang tak berdaya. Ini 
membutuhkan sikap penuh perhatian, semangat shojin kuno yang merupakan dasar dari 
veganisme. 

Supaya efektif dalam menjinakkan pikiran, semangat tanpa kekejaman ini dan sifat 
welas asih harus benar-benar dijalani; jika tidak, pikiran kita akan sangat terganggu untuk 
memasuki kedamaian batin samadhi. Keheningan dan ketenangan pikiran ini merupakan 
jantung kehidupan rohani, terlepas dari agama atau tanpa agama apapun yang kita anut, 
dan ia membutuhkan kemurnian batin dari hati nurani yang jernih. Ia memungkinkan 
dinding batin lama, yang memisahkan “saya” di sini dari “dunia” di luar sana, untuk larut. 
Dengan ini, pemahaman yang lebih dalam tentang tak terbatasnya keterhubungan segala 
wujud kehidupan bisa mekar.  

Shojin dan veganisme penting karena keduanya membina perkembangan kedamaian 
batin yang dibutuhkan untuk kematangan rohani. Mereka adalah bentuk latihan dan 
disiplin batin dan fisik yang menjadi dasar penjelajahan meditatif yang membuka 
kebenaran antar makhluk. Inilah sebabnya shojin sangat penting untuk samadhi, dan 
mengapa veganisme dan tanpa kekerasan penting untuk doa khusyuk, meditasi, dan 
kebangunan rohani. Welas asih di luar dan keheningan batin saling mendukung satu sama 
lain. Shojin dan veganisme penting bagi kesehatan rohani kita karena mereka 
menghilangkan halangan pada jalur kita. 
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Meskipun veganisme sering dicemarkan dan ditentang oleh lembaga keagamaan 
utama Barat kita, tetapi sebenarnya masih ada semangat veganisme yang mendasari 
agama-agama itu, seperti yang telah ditunjukkan oleh Steven Rosen, Norm Phelps, Keith 
Akers, J. R. Hyland, Andrew Linzey, Tony Campolo, Steven Webb, dan banyak orang 
lain. Laporan Rosen contohnya, bahwa Nabi Muhammad S.A.W. diakui telah 
menerapkan pola makan vegetarian yang ketat, dan ada sejumlah catatan di dalam Al 
Qur’an dan pada ajaran-ajaran Nabi Muhammad S.A.W. yang mendorong atau 
mengharuskan menghindari kekejaman terhadap unta, sapi, burung, dan satwa lainnya. 

Banyak penulis telah mendekati bahasan ini dari sudut pandang Yahudi-Kristiani dan 
menyimpulkan bahwa ada amanat yang kuat, baik dari ajaran dalam Alkitab maupun 
penjelasan terkait serta dari praktik dan kehidupan orang-orang Yahudi dan Kristiani 
yang berpengaruh, dalam memperluas jangkauan welas asih vegan kepada makhluk 
bukan manusia. Sebagai contoh, Norm Phelps menyampaikan dalam The Dominion of 
Love bahwa baik Alkitab Perjanjian Lama maupun Baru berisi apa yang ia sebut sebagai 
dua Perintah Utama. Dua ajaran pokok rohani ini, mengasihi Tuhan dan mengasihi 
tetangga kita, adalah intisari dari tradisi rohani Yahudi-Kristiani. Karena Tuhan adalah 
keseluruhan tanpa batas di mana kita semua memiliki keberadaan kita, dan karena tidak 
ada cara untuk menyampaikan kasih kita kepada Tuhan secara konkret sebab Tuhan 
sepenuhnya melampaui kita, oleh karenanya mengasihi Tuhan berarti mengasihi dan 
memelihara ciptaan Tuhan. Secara langsung ini mengarah kepada Perintah Utama kedua, 
mengasihi tetangga kita. Tidak ada alasan, menurut Alkitab atau bukan, untuk 
mengecualikan satwa dari tetangga kita, sebab mereka adalah tetangga kita di Bumi ini 
dan kita tahu mereka menderita dan merasakan berbagai emosi. Maka mengasihi Tuhan 
secara konkret berarti mengasihi dan memelihara ciptaan Tuhan dan semua tetangga kita 
di dunia ini, dan mengasihi Tuhan secara abstrak berarti membuka diri melalui 
keheningan batin reseptif (samadhi) dalam meditasi dan doa, terhadap pengalaman 
langsung kehadiran Tuhan sehingga kita bisa menjadi tangan dan suara kasih Tuhan di 
dunia. Maka inti dari ajaran Alkitab dapat dipandang menunjuk dengan teguh kepada 
sifat welas asih bagi semua makhluk, dan menuju tanggung jawab etika vegan dan 
memelihara semua ciptaan.  

 

Apakah Shamanisme Merupakan Jawabannya? 
Kesejahteraan manusia, kesejahteraan satwa, dan kesejahteraan lingkungan sepenuhnya 
saling berhubungan secara tak terpisahkan. Dilema kita bisa diselesaikan hingga pada 
tingkat yang setara dengan evolusi kita dalam menjalani pemahaman ini, membangkitkan 
rasa welas asih universal sebagaimana yang telah dibabarkan oleh Pythagoras, Yesus, 
Buddha, Plotinus, Gandhi, Schweitzer, dan lain-lain yang tak terhitung banyaknya. 
Tradisi shaman, meskipun mengandung banyak ajaran berharga dan dalam beberapa hal 
mengungkapkan pandangan yang lebih multidimensional terhadap dunia dan potensi 
manusia daripada agama dan ilmu pengetahuan Barat konvensional, namun tetap 
merupakan produk dari budaya perburuan dan penggembalaan. Meskipun tradisi ini 
kelihatannya cenderung memandang satwa tidak sebegitu hinanya seperti pandangan 
budaya kita, mereka juga tampaknya memperlakukan satwa sebagai makanan dan obyek 
upacara. Mereka sering bergantung pada tumbuh-tumbuhan untuk menghasilkan 
perubahan tingkat kesadaran yang merupakan pusat dari kemampuan para shaman untuk 
menjelajahi berbagai alam dunia, melakukan hal-hal yang luar biasa, dan menyembuhkan. 
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Tampaknya sangat ironis, namun kelihatannya budaya yang memakan satwa dan 
menggunakannya untuk pakaian, hiburan, dan pengorbanan ritual, adakah itu merupakan 
budaya penggembalaan industri atau lebih kepada budaya shaman pribumi, budaya itu 
menggunakan tanaman pangan sebagai obat-obatan untuk melarikan diri dari kenyataan 
yang biasa. Contoh yang nyata adalah penggunaan produk heroin dan opium lain, 
psilocybin dan jamur-jamur lain, ayahuasca, peyote, mariyuana, tembakau, kokain, dan 
produk-produk alkohol dari fermentasi buah-buahan dan padi-padian. Masih banyak yang 
lainnya juga. Pengguna dari bahan-bahan nabati ini telah lupa bahwa pikiran adalah 
sumber dari pengalamannya. Penglihatan dan perubahan tingkat kesadaran yang 
dibangkitkan oleh penggunaan tumbuhan-tumbuhan itu bisa juga diperoleh secara 
langsung. 

Penganiayaan kita terhadap satwa adalah masalah kerohanian. Itu mencerminkan 
suatu kesalahpahaman yang menurunkan makhluk menjadi benda. Tradisi shaman, 
meskipun muncul dari budaya yang kurang bersifat memanfaatkan dibandingkan budaya 
kita, masih memandang satwa sebagai obyek untuk dipergunakan dan dibunuh untuk 
makanan, pakaian, upacara penyembuhan, dan pemakaian lainnya. Mereka mungkin bisa 
mengajari kita tentang menghormati satwa lebih daripada yang kita lakukan sekarang, 
dan tentang tidak mengambil lebih banyak dari Bumi daripada yang kita butuhkan, tetapi, 
dengan risiko lebih menyamaratakan subyek yang luas, tradisi shaman tampaknya 
cenderung mengarah ke kepicikan pandangan, karena tradisi itu terutama diabdikan untuk 
kesejahteraan suku atau kelompok orang tertentu, dan lebih kepada manusia daripada 
bukan manusia. Dimotivasi oleh klise “kekejaman yang mulia” dan kekecewaan dengan 
budaya modern, kita mungkin ingin kembali kepada apa yang tentunya terlihat seperti 
kebaikan masa lalu dari kehidupan yang lebih primitif, sebelum adanya pabrik peternakan, 
kebun binatang, produksi secara mekanis, senjata nuklir, dan sebagainya. 

Bagaimanapun, jalan keluarnya adalah tidak dengan mundur, tetapi dengan 
melewatinya. Kita harus bergerak maju. Karena nomor satu, budaya primitif sering tidak 
seromantis seperti yang kita bayangkan, dan beberapa budaya Indian Amerika, misalnya, 
melakukan kanibalisme, perang pemusnahan ras suku lain, dan ritual penyiksaan 
mengerikan dari suku lain yang tertangkap. Yang lainnya, tradisi shaman mungkin sama-
sama dipilih oleh industri penyiksa satwa, seperti kita melihat produsen daging sapi 
mengaitkan makan daging dengan gambar dataran Indian yang dibuat romantis, dan 
industri pemburu ikan paus Jepang memakai penangkapan ikan paus oleh Indian Makah 
dari Pasifik Barat Laut untuk merusak kesepakatan perburuan ikan paus global dan 
membenarkan praktik mereka.8 

Ini bukan mengatakan bahwa tradisi shaman tidak melayani rakyatnya dengan baik, 
atau bahwa mereka tidak memiliki kebenaran mendalam untuk mengajar kita pada masa 
ini. Jika perasaan peduli orang Indian Amerika kepada “semua hubungan saya” dibawa 
menuju batas rohani dan praktisnya, dalam beberapa hal ia mendekati ideal Bodhisatva 
mulia agama Buddha Mahayana, yaitu mengabdikan hidup seseorang demi keuntungan 
dan melayani semua makhluk hidup dengan cara mewujudkan pencerahan rohani 
sempurna. Keduanya membawa belas kasih universal ke dalam hati motivasi kita di atas 
jalan rohani. 

Tetapi, menghadiri suatu pertemuan Indian Amerika sekarang ini, kita akan 
menemukan satwa mati dihidangkan sebagai makanan, kemungkinan besar berasal dari 
produsen yang sama seperti yang melayani acara-acara umat Kristiani atau Yahudi—dan 
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kita akan menemukan para peserta dari semua acara ini bersiap membelanya habis-
habisan untuk membenarkan santapan mereka.  

 
Perintah Vegan 

Kita bisa melihat bahwa ajaran penting dari agama-agama utama dunia mendukung 
transformasi budaya dan kerohanian yang diserukan oleh veganisme. Semua agama 
utama dunia memiliki bentuk Aturan Emasnya sendiri yang mengajarkan kebaikan hati 
kepada orang lain sebagai inti pesan mereka. Mereka semua mengakui satwa sebagai 
makhluk berperasaan dan mudah kita serang, dan memasukkannya ke dalam lingkaran 
moral dari perilaku kita. Juga ada seruan kuat pada semua tradisi itu yang menekankan 
bahwa kebaikan hati kita kepada makhluk lain harus didasarkan atas belas kasih. Ini lebih 
dalam daripada hanya menjadi terbuka atas penderitaan makhluk lain; secara tegas ia juga 
memasukkan dorongan untuk bertindak meringankan penderitaan mereka. Maka kita 
bertanggung jawab tidak hanya untuk menghindari melukai satwa dan manusia, tetapi 
juga untuk melakukan apapun yang bisa guna menghentikan orang lain untuk melukai 
mereka, dan untuk menciptakan kondisi yang mendidik, mengilhami, dan membantu 
orang lain guna hidup dalam cara yang menunjukkan kebaikan hari dan menghormati 
semua kehidupan. Ini adalah tujuan tinggi yang merupakan inti ajaran yang diserukan 
kepada kita oleh tradisi-tradisi kebijaksanaan dunia. Itu adalah perintah evolusi, perintah 
rohani, perintah yang berbelas kasih, dan, pada kenyataannya adalah perintah vegan. 
Motivasi di belakang cara hidup vegan adalah prinsip belas kasih kerohanian universal ini 
yang telah diucapkan baik secara duniawi maupun melalui tradisi keagamaan dunia; 
bedanya terletak pada desakan veganisme bahwa belas kasih ini harus secara nyata 
dijalankan. Kata-kata Donald Watson, yang menciptakan istilah “vegan” pada tahun 1944, 
mengungkapkan arah praktis dan layak untuk diulangi: 

 
Veganisme merupakan suatu filsafat dan cara hidup yang berusaha untuk menghindari, 
sebisa dan sepraktis mungkin, semua bentuk eksploitasi, dan kekejaman kepada satwa 
untuk makanan, pakaian, dan tujuan lain; dan selanjutnya mempromosikan 
perkembangan dan pemakaian alternatif bebas unsur hewani demi keuntungan manusia, 
satwa dan lingkungan. 

 
Buckminster Fuller sering menekankan bahwa jalan transformasi budaya bukanlah 

dengan melawan perilaku dan praktik merusak, tetapi untuk mengenalinya sebagai hal 
yang sudah usang dan menawarkan alternatif positif, tingkat tinggi. Mentalitas budaya 
peternakan kuno yang penuh persaingan, kekerasan, pengomoditasan, dalam zaman 
senjata nuklir kita dan kesalingterkaitan global ini, sudah sangat usang, dan menyantap 
makanan hewani dari budaya kuno ini, sangat tidak sehat baik bagi tubuh-pikiran kita 
maupun ekologi planet kita. Menyantap makanan hewani adalah peninggalan yang tidak 
layak dibela dari era lain, yang mana kita harus berevolusi melampauinya, dan dengan 
semakin berlimpahnya buku masak vegan dan vegetarian dan makanan vegan seperti 
susu kedelai, es krim kedelai, sirop beras, tahu, burger veggie, dan lain-lain, serta sayuran, 
polong-polongan, buah-buahan, biji-bijian, pasta, dan sereal organik segar, kita melihat 
alternatif berkembang biak. Buku-buku, video, situs web, rumah makan dan pilihan menu 
vegetarian/vegan, kelompok hak-hak satwa, dan organisasi vegan juga berlipat ganda saat 
kita menanggapi perintah vegan itu.  
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Melihat peran kekerasan sistematik kita terhadap satwa dalam menciptakan masalah-
masalah kita, kita bisa mulai memahami dan menyelesaikannya. Untuk betul-betul 
menyelesaikan masalah, kita harus bangkit ke tingkat yang lebih tinggi dan, faktanya, 
mengatasinya dengan pemahaman kita. Selama kita menyiksa dan memperdagangkan 
satwa, kita membelenggu diri kita sendiri kepada tingkat evolusi penuh tipuan sama 
seperti masalah-masalah kita dan dengan demikian akan terus mengalaminya sebagai 
kekerasan, stres, perbudakan dan penyakit. 

 

Kesalahan Didik Emosional Anak Laki-Laki 
Contohnya, buku laris berjudul Membesarkan Cain: Melindungi Kehidupan Emosional 
Anak Laki-Laki, yang ditulis oleh dua psikolog berpengalaman, berisi sangat banyak 
pemahaman mengenai penderitaan sangat berat yang dialami anak laki-laki di dalam 
budaya kita, namun buku itu tidak dan tidak bisa mulai mengatasi penyebab mendasar 
penderitaan yang berakar dari perlakuan brutal kepada satwa yang dibenarkan secara 
sosial untuk makanan ini. Pengarangnya, Kindlon dan Thompson, membangun kasus 
kuat bahwa anak laki-laki di dalam budaya kita secara emosional dirusak oleh klise 
kekerasan hati kaum lelaki budaya kita, dan bahwa luka ini tidak hanya menyebabkan 
kesengsaraan mereka tetapi membungkus mereka seumur hidup dan menyebabkan 
penderitaan sangat berat kepada para wanita juga. 

Kedua pengarang itu mempersalahkan gambaran sifat maskulin tenang, tanpa 
perasaan yang ditanamkan secara budaya sebagai penyebab mendasar dari luka dan stres 
anak laki-laki. Mereka mencatat dan membahas bagaimana anak laki-laki dididik untuk 
memisahkan diri dari perasaan mereka oleh kekuatan budaya dari segala sisi: orang tua 
mereka, guru mereka, lembaga budaya, media, dan satu sama lain. Mereka menyebut 
budaya anak laki-laki remaja “budaya kekejaman” dan menulis dengan kuat tentang 
kehancuran emosional yang disebabkan oleh kekejaman psikologis dan fisik dan saling 
mengejek yang dilakukan para anak laki-laki. 

Buku itu menyajikan kilasan pedih ke dalam kemarahan, sakit hati, putus asa, rasa 
malu, keputusasaan, rasa tertekan, mati rasa, dan perang melawan kesepian yang dialami 
anak laki-laki, membuat hubungan antara siksaan batin emosional ini dan masalah-
masalah luar remaja yaitu bunuh diri (penyebab kematian terbesar ketiga), minuman 
keras, narkoba, seks terlarang, kekerasan, dan kekejaman. Sebagai sebuah solusi, buku itu 
menekankan bahwa kita perlu “menyediakan pahlawan laki-laki teladan yang lebih dari 
sekedar berotot, berpusat pada diri, dan hanya semata-mata berani saja”,9 bahwa kita 
perlu menjadi lebih memahami anak laki-laki, menggunakan disiplin yang tidak begitu 
kasar, dan mendorong mereka untuk mengungkapkan dan berhubungan dengan perasaan 
mereka. 

Namun Raising Cain membuat sumbangan yang bisa diterima oleh budaya 
peternakan tempat kita hidup, karena ia tak pernah mengaitkan sumber sejati “kesalahan 
didik emosional” anak laki-laki, yaitu praktik budaya kita menyantap dengan kejam 
satwa yang dikurung dan disembelih. Ironisnya, untuk membina hubungan dengan para 
anak laki-laki yang mereka ajak kerja sama, kedua peneliti itu sering makan bersama 
mereka dan mungkin mengajak mereka keluar mencari hamburger.

10
 Tampaknya para 

omnivora atau budaya omnivora mereka ini, tidak bisa mulai membuat hubungan 
mendalam antara kekerasan yang kita paksakan kepada satwa dan “kesalahan didik 
emosional” kaum muda, terutama para anak laki-laki itu. Tidak juga mereka bisa 
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mengenali hubungan permukaan yang lebih jelas, misalnya anak laki-laki secara umum 
didorong untuk memakan daging hewan—dan dengan demikian menganggap dirinya 
sebagai pemangsa dan mempunyai hak istimewa—lebih daripada anak wanita. Anak laki-
laki juga secara lebih umum dikeraskan hatinya dengan dorongan untuk menjebak dan 
menyerang satwa melalui kegiatan berburu dan memancing. Meskipun bahkan jika 
mereka bisa melihat kaitan ini, para pengarang itu mungkin tahu lebih baik untuk tidak 
menuliskannya di dalam buku yang diharapkan oleh mereka dan penerbitnya bisa masuk 
dalam daftar buku terlaris. Tampaknya bayangan kekejaman satwa untuk dimakan terlalu 
besar dan berbahaya untuk dihadapi secara langsung oleh kesadaran masal budaya kita, 
walaupun agar bisa berevolusi sebagai suatu budaya, inilah tepatnya panggilan yang 
harus kita lakukan. 

Seluruh kesaksian Kindlon and Thompson di buku Raising Cain mencerminkan bukti 
kuat dan jelas bahwa dominasi, pengucilan, dan kekejaman dari mentalitas budaya 
peternakan yang memaksa anak laki-laki terputus dari perasaan mereka, hidup dan 
berjaya pada saat ini, sehingga seperti ayah mereka dan kakek mereka, anak laki-laki bisa 
tumbuh untuk membunuh para penggembala saingannya, berebut kekuasaan melalui 
penumpukan kehidupan dari satwa-satwa miliknya yang dikurung dan dibunuh sebagai 
upacara perayaan. Apa yang mendorong seluruh perusahaan tanpa hati ini, generasi demi 
generasi, sehingga kita tak berdaya tidak hanya untuk menantangnya saja, namun bahkan 
untuk mengakui dan membahasnya secara masuk akal? Kekejaman yang secara rutin kita 
timpakan kepada satwa menghantui anak laki-laki kita dan siklusnya berlanjut, merusak 
Bumi, generasi, dan bentangan perasaan kita. 

 
Lahirnya Kesadaran Pasca-Rasional 

Kita telah melihat dari banyak sudut pandang terhadap praktik menyantap satwa dan telah 
melihat betapa hal itu menciptakan iklim mental batin yang terganggu dan terpisah yang 
mengurangi kecerdasan bawaan dan kemampuan kita untuk membuat hubungan yang 
berarti sekaligus mematirasakan dan melumpuhkan kita secara emosional. Siklus 
kekerasan yang dihasilkannya membuat kita tetap terkurung di dalam pola persaingan 
dan akuisisi yang sama yang mendorong munculnya elit sistem ekonomi yang 
memperdagangkan dan merusak puluhan ribu tahun lalu bersama budaya peternakan. 
Meskipun banyak orang dan tradisi telah mendorong kita untuk mempraktikkan belas 
kasih dan mengembangkan pengetahuan intuitif langsung, kita tetap terjerumus di dalam 
omnivorisme, mementingkan diri sendiri, dan berpikiran analitis terputus. Ini telah 
memungkinkan kita berkembang secara teknologi namun telah menghalangi kemajuan 
emosional dan rohani dengan hasil yang menyakitkan bagi kita, bagi anak-anak kita, dan 
bagi cucu-cucu kita. 

Proses belum rasional bisa disebut naluriah, dan banyak dari kita percaya bahwa kita 
telah berkembang melebihi naluri—dan dengan demikian melebihi satwa—di dalam 
perkembangan kita dan pemakaian bahasa simbol rumit yang memberi kita kemampuan 
untuk berpikir secara konseptual. Matthew Scully menjelaskan di dalam bukunya 
Dominion, bahwa beberapa ilmuwan dan teoretikus, seperti Stephen Budiansky, John 
Kennedy, dan Peter Carruthers, menyatakan bahwa bahasa manusia memberi 
kemampuan untuk berpikir, dan bahwa tanpa bahasa dan dengan demikian pemikiran, 
kita tidak akan sadar.11 Kita harus mempertanyakan bagaimana mereka bisa menerangkan 
pernyataan Albert Einstein ini:  
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Interaksi gambar-gambar adalah sumber gagasan. Kata-kata dari bahasa seperti yang 
ditulis atau diucapkan tampaknya tidak berperan apapun di dalam mekanisme pemikiran 
saya. Wujud fisik yang kelihatannya berfungsi sebagai unsur pemikiran adalah . . . 
gambar-gambar jelas yang bisa dihasilkan kembali atau digabungkan sesuka hati.12 

 
Kita bisa berdebat bahwa satwa sebagian besar tidak sadar, memutuskan bahwa 

karena satwa tampaknya tidak memiliki bahasa rumit yang memungkinkan mereka 
merumuskan pikiran di dalam kata-kata seperti kita, oleh karenanya pengalaman 
penderitaan mereka pastilah kurang berarti atau hebat bagi mereka. Namun, pemikiran 
yang sama ini bisa dipakai untuk membenarkan melukai bayi manusia dan lansia yang 
uzur. Jika benar, makhluk yang tidak memiliki kemampuan menganalisa lingkungannya 
boleh menderita di dalam tangan kita secara lebih hebat daripada kita, karena mereka 
tidak mampu memisahkan dialog internal di antara mereka dan penderitaan mereka. 
Selama kita tetap terkurung di dalam kebingungan pemikiran egois, kita dengan mudah 
membenarkan kekejaman terhadap makhluk lain, memaafkan mata kita yang keras dan 
posisi lebih unggul, mengabaikan penderitaan yang kita timpakan kepada makhluk lain, 
dan selanjutnya, merasionalkan tindakan kita dan menghalangi kesadaran akan kenyataan 
dari perasaan kita dan kemanunggalan kita dengan makhluk lain yang mendasar. 

Kesehatan spiritual membutuhklan introspeksi dan bahwa kita berlatih menenangkan 
gelombang pikiran kompulsif verbal kita yang mengganggu agar berhubungan secara 
langsung dengan realitas diri yang lebih dalam yang selalu bersinar di dalam hati. Tanpa 
latihan batin ini dan latihan tingkah laku yang berbelas kasih kepada yang lain, pikiran 
kita bekerja terus, melaksanakan pikiran yang sudah terprogram, tidak dapat 
menghentikan atau bahkan menyaksikan khayalan dasar yang berpusat pada diri. Kita 
salah mengira keadaan ini sebagai menjadi “sadar”, padahal sebenarnya sangat tidak 
sadar. Namun kita menyatakan dengan rendah diri bahwa karena kita dapat “berpikir” 
(bicara pada diri kita sendiri) bahwa kita sadar dan karena hewan-hewan tidak dapat 
maka mereka pastilah tidak sadar. 

Dengan berhenti makan makanan hewani dan menyebabkan kesengsaraan kepada 
sesama kita, dan dengan berlatih meditasi dan refleksi ketenangan, yang mana dapat 
segera menggali keluar kesadaran kita dari semak berduri pemikiran kompulsif kita, kita 
dapat mulai mengerti apa sebenarnya kesadaran itu. Kita akan melihat bahwa hingga taraf 
tertentu kita dapat terbuka terhadap waktu sekarang dan berdiam dalam keheningan batin 
yang lapang, melampaui dialog internal dari pikiran yang sibuk terus menerus, kita dapat 
mengalami ketentraman kesadaran murni penuh kegembiraan, berseri-seri. Tonggak 
rasional intuitif dapat timbul sebagai perasaan terhubungkan dengan semua makhluk. 
Tidak lagi hanya menjadi sebuah parade dari pikiran terkondisikan dari sebuah perasaan 
menjadi diri yang terpisahkan, kita dapat merasakan lebih jauh ke dalam hakikat dari 
makhluk dan mulai memahami di luar batasan pemikiran linear. Dengan ini datang 
sebuah pemahaman bahwa sifat dasar alami kita tidaklah jahat, terbatas, egois, atau pun 
picik, melainkan abadi, bebas, murni, dan merupakan intisari dari cinta. Ketika kita 
menurunkan getaran kita dari keadaan cerah ini dan mulai berpikir verbal lagi, kita 
melihat bahwa pikiran yang sibuk dengan pikiran terkondisikan tidak pernah dapat 
meraih pemahaman yang mengalir masuk saat pikiran dapat menjadi tenang.  

Jadi apakah kita ini, dan apakah hewan itu? Konsep-konsep kita hanya 
mengungkapkan kondisi yang merintangi kita. Kita adalah tetangga-tetangga, misteri-
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misteri, dan kita semua perwujudan cahaya abadi dari kesadaran tanpa batas yang telah 
melahirkan dan memelihara apa yang kita sebut sebagai alam semesta. Pengetahuan 
intuitif akan mengungkapkan ini pada kita, meskipun, kebanyakan tidak tersedia karena 
sebagai suatu budaya kita tertuju-keluar dan gagal untuk membina sumber batin dan 
disiplin yang akan memungkinkan kita untuk memasuki kebijaksanaan yang lebih dalam 
ini. Pikiran dan kesadaran kita hampir sepenuhnya menjadi wilayah yang tidak terselidiki 
karena kita dibesarkan dalam sebuah budaya menggembala yang pada dasarnya tidak 
nyaman dengan introspeksi. Ilmu pengetahuan kita secara terang-terangan mengabaikan 
kesadaran sebagai “kotak hitam” yang tidak dapat didekati, yang tidak dapat dihitung dan 
tidak dapat dibuka dan mengalihkan kita dengan terfokus semata-mata pada fenomena 
yang terukur. Agama kita mengecilkan meditasi dan menurunkan doa kepada sebuah 
karikatur dualitas dari meminta dan memohon suatu entitas pria di luar sana, yang 
membingungkan, dan terproyeksi. 

Karena orientasi menggembala kita dan kompleks kesalahan yang tidak mereda 
berkaitan dengan kesengsaraan dalam makanan kita sehari-hari, kita telah menyesatkan 
hubungan suci kita dengan sumber cinta tanpa batas dari kehidupan kita menjadi suatu 
ironi; membandingkan diri kita dengan domba, kita memohon kemurahan hati 
penggembala kita, tetapi karena kita tidak menunjukkan kemurahan hati, kita merasa 
takut di dalam lubuk hati kita bahwa kita juga tidak akan ditunjukkan belas kasih dan 
hidup dalam rasa takut akan kematian kita yang tak terelakkan. Kita tawar menawar dan 
dapat menyatakan dengan terlalu percaya bahwa kita diselamatkan dan dosa-dosa kita 
diampuni (tidak peduli kekejaman apa yang kita sebarkan kepada hewan-hewan dan 
orang-orang di luar kelompok kita), atau kita dapat menolak semua dogma agama 
konvensional karena begitu banyak gagasan sederhana yang mustahil dan bersandar pada 
ilmu pengetahuan materialisme yang dangkal. Bagaimanapun itu terjadi, impuls spiritual 
kita tertekan tanpa bisa dielakkan dan terdistorsi oleh kesalahan, kekerasan, dan 
reduksinisme dari penggembalaan dan kebutuhan akan memakan hewani. 

Untuk semua teori ilmiah dan teologi kita, kita mengetahui hanya sedikit tentang 
kesadaran manusia, karena dalam sebuah budaya omnivora kita merasa tidak nyaman 
dengan diri kita sendiri. Kita telah kehilangan kontak dengan dorongan bawaan kita 
untuk belajar tetap diam dan tidak terganggu untuk waktu yang cukup panjang agar 
menjadi terbuka terhadap cahaya yang lebih besar dan kebijaksanaan yang lebih tinggi 
yang berada melampaui margin sempit dari pemikiran konseptual. Memasuki 
kegembiraan, kedamaian, dan ketakjuban dari saat sekarang yang mengharuskan sebuah 
keheningan batin yang membuat kita mengalaminya secara langsung. Ini adalah sebuah 
latihan yang memberi manfaat bagi orang lain dan juga bagi diri kita. Kesadaran yang 
cerah yang mengharuskan kita untuk berhenti dari tindakan-tindakan membahayakan 
yang membuat pikiran kita gelisah, dan untuk melatih ketenangan batin. 

Sebagai seorang pianis improvisasi, saya dapat membuktikan dari pengalaman pribadi 
bahwa berpikir menghentikan aliran kreativitas musik. Bahwa ketika saya dapat lebih 
sadar sepenuhnya, melampaui pikiran, di saat sekarang, dan membiarkan musik mengalir 
melaluinya, musik paling kreatif dan menginspirasi muncul. Orang-orang sekarang 
menyebut ini berada dalam “zone” dan hal itu terlihat sebagai suatu syarat untuk 
“pertunjukan puncak”. Pikiran verbal kompulsif mematikan aliran zona tersebut dan 
menarik kesadaran. Mungkin hewan-hewan selalu berada dalam zona itu. Seperti yang 
pernah dikatakan Joseph Campbell, memandang burung-burung terbang laju melewati 
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jaring-jaring cabang dan bahkan tidak pernah menyinggung seujung sayap pun, hewan-
hewan mungkin tinggal dalam sebuah alam yang melampaui kesalahan-kesalahan, hadir 
sepenuhnya untuk hidup dengan cara dimana pemikiran dengan konsep ‘penuh sesak’ 
kita tidak dapat memahami sepenuhnya.  

Dengan menjalani hidup benar dengan belas kasih dalam makanan kita dan dalam 
kehidupan sehari-hari kita, kita dapat menciptakan lahan kedamaian, cinta, dan 
kebebasan yang dapat menyebar ke dalam dunia kita dan memberkahi yang lain secara 
diam-diam dan memberi harapan yang sama kepada mereka. Kita mungkin menemukan 
bahwa kita dapat “berpikir” dengan hati kita, tanpa kata-kata, dan kita mungkin dapat 
belajar menghargai kesadaran dari hewan-hewan dan mulai menyelidiki misteri mereka 
dengan rendah hati. Mungkin banyak yang dapat kita pelajari dari hewan-hewan. Tidak 
hanya bahwa mereka mempunyai kekuatan-kekuatan sepenuhnya yang tidak dapat 
dijelaskan oleh ilmu pengetahuan kontemporer, tetapi mereka adalah sesama peziarah 
bersama kita di atas bumi ini yang menyumbang kehadiran mereka kepada hidup kita dan 
memperkaya dunia kehidupan kita dengan cara esensial yang tak terhitung jumlahnya. 
Faktanya, tanpa cacing tanah, lebah-lebah, dan semut-semut yang rendah hati yang kita 
bunuh dengan kejam dan kuasai, ekosistem kehidupan bumi kita akan hancur dan 
runtuh—sesuatu yang pasti tidak dapat kita katakan tentang diri kita sendiri!  

Siapakah kita? Apa peran kita sebenarnya di atas bumi ini? Saya sampaikan bahwa 
kita hanya dapat mulai menemukan jawaban-jawaban ini jika kita pertama-tama 
melaksanakan imperatif vegan dengan serius dan hidup dengan berbelas kasih kepada 
ciptaan lainnya. Maka kedamaian satu sama lain setidaknya akan mungkin, begitu juga 
sebuah pemahaman yang lebih dalam dari misteri penyembuhan, pembebasan, dan cinta. 
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 “Pertama, menjalani hidup yang penuh kasih. Kemudian kau akan 
mengetahuinya.” 

—Buddha 
 

 “Dengan memiliki sikap hormat terhadap kehidupan, kita masuk ke dalam 
hubungan spiritual dengan dunia.” 

—Albert Schweitzer 
 

 “Ada ribuan luka dalam cabang kejahatan yang menjadi satu dalam satu akar.” 
—Henry David Thoreau, Walden 

  
 

Jaringan Permata dalam Perjalanan 

Bagaimana kita bisa memberi kontribusi terbaik kepada pembangunan budaya dan 
evolusi kita menuju kecerdasan, belas kasih, kedamaian, dan pemenuhan yang lebih besar? 
Kita masing-masing memiliki sebuah potongan unik dari teka-teki untuk dikontribusikan, 
yang muncul sebagai tanggapan atas impian-impian, aspirasi-aspirasi, dan kerinduan 
dalam hati kita yang berkembang lewat perjalanan hidup kita yang istimewa. Ketika kita 
mengembangkan suatu rasa atas kehidupan unik kita yang mengagumkan dan potensial, 
kita merasakan hal yang sama terhadap orang lain. Hal ini muncul sebagai respek dan 
pemahaman bagi mereka dan keinginan untuk bekerja sama dengan dan mendukung 
mereka. Ini adalah sebuah ekspresi dasar dari kesehatan jiwa bawaan lahir kita. Karena 
kita menghargai hidup kita, kita menghargai hidup yang lainnya dan secara alami rindu 
untuk hidup dengan memberi manfaat kepada mereka. Jika kita merasa hidup kita 
merupakan beban yang tidak disukai, kita kemungkinan besar akan memiliki opini yang 
rendah akan nilai kehidupan yang lainnya. Kita bisa membalikkan ini dengan beralih ke 
pola makan yang lebih penuh kasih dan dengan berkontemplasi dan menyatakan 
keberhargaan dari hidup kita –dari semua kehidupan. Dorongan belas kasih akan tumbuh 
ketika kita memelihara rasa keterhubungan kita dengan segala sesuatu. Seiring kita 
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menjadi lebih bebas dan lebih bersyukur kepada hidup kita, kita secara alami menjadi 
sebuah kekuatan untuk perubahan positif di dunia ini. 

Untuk memahami dengan lebih baik sifat unik dan kekuatan dari perjalanan kita, 
mungkin akan membantu jika memeriksa kehidupan kita agar menemukan bibit-bibit 
tersembunyi dari masa lalu kita yang sekarang ini mendorong, bagai akar-akar hijau yang 
hidup, ke dalam kesadaran kita. Bibit-bibit kecil yang tak dikenali, ketika dikenali dan 
dihormati, bisa tumbuh menjadi pohon-pohon yang kuat dan indah dalam taman 
kehidupan kita. Saya menawarkan bab ini sebagai sebuah contoh paling sederhana dari 
proses ini dan mendorong semua orang untuk menjenguk ke dalam tanah subur dari 
taman mereka sendiri karena bibit-bibit tersembunyi mungkin sudah berkecambah 
menjadi tanaman-tanaman yang indah dan bermanfaat. Terutama sekali, dengan 
mengetahui lebih jauh bibit-bibit veganisme dalam diri kita, kita bisa memeliharanya dan 
mengembangkan pemahaman kita tentang kontribusi unik kita untuk memulihkan dunia 
kita. Kita akan menyentuh banyak, karena perjalanan-perjalanan kita semua terhubung. 

Dalam tradisi Avatamsaka dari Buddhisme Mahayana, terdapat sebuah ajaran 
metafora pokok yang disebut sebagai ajaran dari jaringan permata. Itu bukan sekedar 
ajaran melainkan juga sebuah gambaran untuk dimeditasikan demi wawasan lebih besar 
yang sebenarnya dari makhluk. Alam semesta dipersamakan dengan sebuah jaringan 
tanpa batas, dan pada setiap simpul dari jaringan yang luas itu terdapat sebuah permata. 
Setiap dharma dalam alam semesta –setiap makhluk, benda, atau peristiwa– adalah salah 
satu dari permata-permata ini. Maka setiap makhluk, benda, dan peristiwa terhubung 
dengan setiap makhluk, benda, dan peristiwa lainnya melalui ruang dan waktu yang tanpa 
batas. Bukan hanya itu, tetapi jika kita melihat secara mendalam pada setiap permata 
dalam jaringan yang luas ini, kita bisa melihat tercermin dalam permata ini semua 
permata lainnya yang ada pada jaring-jaring kosmis itu! Masing-masing dan setiap 
dharma individual memuat semua yang lainnya, dan jika kita benar-benar mengetahui 
satu, maka kita mengetahui semuanya. Ajaran kuno yang muncul dari dan menopang 
metafora jaringan permata ini dikenal sebagai ajaran tentang timbulnya keadaaan 
terkondisi dan saling menembus dan saling ketergantungan dari semua fenomena. Segala 
hal bergantung pada segala hal lainnya; tak ada yang pernah terpisah, dan setiap partikel 
memuat keseluruhan alam semesta. Kita semua sangat dan terkait secara radikal! 

Kita bisa melihat bahwa kisah-kisah dan perjalanan-perjalanan kita juga saling terkait 
secara intim dan bahwa setiap perjalanan, meskipun unik, secara ajaib memuat semua 
perjalanan-perjalanan lainnya dari semua makhluk. Kita saling belajar satu sama lain, 
meskipun pada level terdalam kita melihat bahwa itu ada, namun pada akhirnya, tidak 
ada lainnya. Kita semua berbagi sumber yang sama, dan dinding-dinding yang kita 
bangun untuk memisahkan kita adalah ilusi. Sewaktu kita berkembang dan sewaktu 
dinding-dinding khayalan sirna, belas kasih dan kebebasan meningkat seiring 
pemahaman kita yang semakin mendalam tentang antar makhluk dari semua kehidupan. 
Ajaran dari keterhubungan yang dalam dari semua kehidupan tidaklah khusus dalam 
Buddhisme melainkan telah diiintuisi selama berabad-abad oleh orang-orang dari 
berbagai tradisi dan budaya. Suatu ajaran universal yang tidak terpisahkan dari 
pemahaman tentang antar makhluk ini adalah berhati-hati, membina kemampuan kita 
untuk hadir secara utuh dalam tindakan-tindakan kita dan untuk melihat hubungan-
hubungan antara tindakan-tindakan kita dan efek-efeknya. Berhati-hati membawa 
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kebebasan dan wawasan dengan meningkatkan kesadaran kita, semakin kita sadar dan 
berhati-hati, semakin bebas kita jadinya. 

Dalam kaitannya dengan makanan, agar memahami jaring penderitaan yang berdesir 
dimana kita sebagai yang menciptakan budaya, mengabadikan, dan memperbesar melalui 
tindakan-tindakan makan kita sehari-hari yang kudus, dan jaring keterhubungan dalam 
kebebasan, belas kasih, dan cinta bisa tumbuh dan menerangi dunia kita, kita harus 
meneruskan sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang dilakukan dengan hati-hati 
adalah suatu perziarahan, karena memiliki tujuan spiritual: untuk meningkatkan 
kesadaran kita dan kemampuan kita untuk mencintai dan memahami. Budaya kita berada 
dalam perhentian langkah-langkah awal dari sebuah perjalanan transformasi dimana kita 
semua berpartisipasi dan dengan mana kita semua turut berkontribusi dengan perjalanan-
perjalanan kita sendiri. Perlu untuk berkembang dalam waktu, tetapi itu menunjuk hidup, 
situasi napas kita–berbagi hidup kita hari ini. Itu adalah perziarahan kita bersama, dan 
untuk ini, kehati-hatian adalah penting. 

 

Benih Inspirasi 
Perjalanan saya dalam mempertanyakan kekejaman terhadap hewan untuk makanan 
begitu meresap, dimulai dengan cara yang tampaknya bertentangan, karena saya lahir dan 
dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan yang sama sekali tidak tertarik dengan 
makanan nabati. Akibatnya, untuk dua puluh dua tahun pertama dalam hidup saya, 
seperti kebanyakan warga Amerika, saya memakan daging hewan, telur, dan produk susu 
dalam jumlah yang besar. Saya, bagaimanapun juga, menemukan benih-benih inspirasi 
yang masih tidur pada awalnya tetapi kemudian mulai berkembang dengan kuat. 
Walaupun benih-benih ini berkenaan dengan satu perjalanan yang unik, perjalanan ini 
menerangi benih-benih yang setengah tersembunyi yang mengeluarkan tunas baru 
pemahaman terhadap makhluk lain. 

Bagi saya, satu benih lahir dan dibesarkan di Kota Concord, Massachusetts, asal dari 
dua kejadian yaitu revolusi yang dialami Amerika Serikat: revolusi politik pada tahun 
1760-an dan 70-an, dan revolusi kesusastraan tahun 1840-an dan 50-an. Karena lahir dan 
dibesarkan di Concord saya memiliki perasaan keterhubungan yang dekat dengan dua 
revolusi ini dan sebagai keturunannya, dengan dorongan untuk mempertanyakan mereka, 
memahami apa yang memotivasi mereka, membawa mereka dalam diri saya. Saya yakin 
dua revolusi ini memberi kontribusi bagi munculnya revolusi vegan, yang merupakan 
revolusi budaya yang sangat bermakna yang bisa menyembuhkan budaya kita pada 
tingkat yang paling dalam. 

Revolusi politik mencapai puncaknya pada awal Perang Revolusi di Jembatan Utara 
Tua di Concord tanggal 19 April 1775. Petani dan warga pedesaan yang tinggal di 
Concord dan kota-kota lain di sekitar Boston ikut memberikan pertahanan yang terkuat 
terhadap kekuasaan imperialis Inggris dan memerangi dominasi ekonomi yang tidak adil 
oleh British East India Company, serta korporasi multinasional Inggris yang didukung 
secara militer dan politik dan mendapat legitimasi dari pemerintahan Inggris pada zaman 
itu. Revolusi abad ke-18 ini akhirnya menghasilkan kebebasan dari Kerajaan Inggris, dan 
melahirkan epos pengalaman Amerika dalam demokrasi, kesetaraan, keragaman budaya, 
dan kebebasan pribadi yang terus menarik dan memberi inspirasi bagi warga di seluruh 
dunia. 
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Suatu hal yang mengagumkan dimana revolusi kesusastraan dan filsafat pada abad 
berikutnya juga berbasis di Concord. Ini tumbuh dari kehidupan dan tulisan para 
transendentalis Amerika yang tinggal di sana – Ralph Waldo Emerson, Henry David 
Thoreau, Bronson Alcott, Louisa May Alcott, William Ellery Channing, Nathaniel 
Hawthorne – dan lain-lain, seperti Walt Whitman, yang diinspirasi oleh para 
transendentalis dan melakukan perjalanan untuk mengunjungi mereka. Kini kita 
mengenal para pelopor pemikir ini atas pertanyaan yang dalam pada nilai-nilai tradisional 
yang mereka perkenalkan dan inspirasi artistik, puitis, dan rohaniah yang mereka sajikan. 
Karya filosofis Emerson, seperti “Nature”; kontribusinya yang oratoris, seperti “Harvard 
Divinity School Address”; dan puisinya, yang menjadi pelopor penyajian ide filsafat 
Timur untuk pertama kalinya bagi Amerika Serikat, menjadikannya seperti seorang 
legenda hidup, sebuah magnet yang menarik para penulis dan pemikir dari segala penjuru, 
dan pengaruhnya yang masih kuat bertahan hingga kini, mendorong penghormatan dan 
cinta kasih kepada alam, eksplorasi diri, dan penghargaan bagi alam rohaniah yang sangat 
utama dari semua manifestasi. Dia menekankan bahwa kebijaksanaan yang sejati 
melampaui pengetahuan material, dan bahwa dunia alami juga merupakan manifestasi 
dari Tuhan. Whitman menulis: “Saya sedang mendidih perlahan, mendidih perlahan. 
Emerson yang menjadikan saya matang.” 

Thoreau sangat banyak dipengaruhi oleh Emerson (dan juga sebaliknya), dan dalam 
beberapa hal memudarkan guru dan mentornya dalam hal pengaruh. Pengalamannya 
yang radikal, untuk tinggal dalam kesunyian di Walden Pond, Concord, dan “untuk 
mengeluarkan hakikat kehidupan,” tetap menginspirasi para pencari spiritual dan dengan 
cara yang sangat kuat menjadi pelopor untuk membiasakan mendengar suara hati yang 
mawas diri dalam wilayah budaya Amerika yang sangat terbuka. Para filsuf di Concord 
melihat dengan jelas bahwa unsur internal tidak ada dalam budaya mereka, yang terlalu 
terfokus pada kesuksesan dan penaklukan eksternal. Thoreau memiliki perpustakaan 
buku terbesar tentang filsafat Timur di Amerika Serikat pada jaman itu, dan bukunya 
Civil Disobedience (masih menjadi salah satu dokumen sumber yang utama dari 
pertahanan tanpa kekejaman dan pengungkapan yang abadi untuk kekuatan dan tanggung 
jawab pribadi agar secara aktif melawan kebijakan pemerintah) mempengaruhi Tolstoy, 
Gandhi, King, dan kehidupan banyak orang. 

Ide progresif yang radikal dari Bronson Alcott mengenai pendidikan anak-anak 
ditemukan ulang dan akhirnya dan dihargai saat ini. Dia seorang vegetarian yang etis dan 
kekuatan penggerak yang utama di balik formasi Fruitlands, sebuah percobaan yang 
berbeda dalam komunitas vegetarian yang tinggal di luar kota Concord. Para 
transendentalis di Concord adalah warga Amerika yang pertama kali menyelidiki dan 
menjalin ke dalam pemikiran Barat. Banyak ide mulia dan abstrak dari tulisan para Taois. 
Budhis, Jain, dan Vedantis, dan untuk membangun jembatan progresif yang termasuk 
menghormati alam, menekankan kebenaran yang hakiki dan potensi yang luas pada sifat 
manusia, dan menyelidiki gaya hidup tanpa kekejaman, kesederhanaan, dan kontemplasi 
dalam diri. 

Akar bangsa Amerika yang mempertanyakan makanan secara mendalam dan 
mengembangkan dasar filosofis untuk hubungan yang lebih berwelas asih dengan satwa 
bisa ditelusuri pada penulis-penulis progresif dalam kelompok Emerson di Concord pada 
pertengahan abad sembilan belas. Thoreau menulis, “Saya tidak ragu bahwa ini adalah 
bagian dari takdir bangsa manusia dalam perbaikan yang bertahap, untuk berhenti makan 
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hewan, seperti suku yang biadab berhenti saling memakan sesama saat mereka 
berhubungan dengan bangsa yang lebih beradab. Pendapat Emerson “Anda baru saja 
makan malam, dan bagaimanapun juga rumah jagal dengan teliti disembunyikan pada 
jarak bermil-mil, juga terlibat,” menunjukkan kemampuan seorang guru yang berharga di 
Concord untuk membuat hubungan yang paling menghindarkan diri. Putri dari Bronson 
Alcott, Louisa May, menulis, “Pola makan vegetarian dan ketenangan yang indah. 
Makanan hewani dan mimpi buruk. Merenggut tubuh kalian dari kebun buah-buahan; 
jangan merenggut satwa dari keadaan [rumah jagal] yang berantakan. Tanpa pola makan 
daging tidak ada lagi perang tetesan darah.” Dia memberi pernyataan mengenai hubungan 
antara kekejaman yang menyertai pola makan hewani, mimpi buruk, dan mimpi buruk 
kekejaman manusia yang berbalik menghadang kita. 

Mungkin sebagai seorang anak, yang berkelana melalui hutan-hutan dan sepanjang 
jalan di Concord serta sepanjang pesisir Walden Pond, tempat saya belajar berenang, saya 
merasakan pemikiran yang mulia dan berani dari para pelopor spiritual ini. Meskipun 
tampaknya ada sedikit di dunia luar yang berani mempertanyakan kebiasaan makan yang 
disertai kekejaman di mana saya lahir di dalamnya, mungkin pemikiran dan perasaan dari 
tokoh-tokoh ini disaring melalui dunia dalam diri yang saya selidiki bersama-sama 
dengan dunia luar. Saya yakin bahwa kita semua memiliki memori pengalaman benih 
tersebut, mungkin hanya sedikit yang dikenal, yang sekarang ini berkembang dalam 
kesadaran. Kita belajar satu sama lain dan menanam benih satu sama lain. Melalui 
teladan, tindakan, kata-kata, ekspresi, tulisan, dan gerak isyarat, kita menyentuh satu 
sama lain, kadang-kadang sangat dalam. Sebagai anak-anak yang peka, kita bisa diberkati 
atau terluka dengan sangat mendalam.  

Beberapa benih lain tumbuh untuk membentuk perjalanan saya. Ada yang tumbuh 
dengan anjing gembala Jerman yang mulia dan lembut. Keluarga kami mendapatkan 
Bismarck si anjing kecil saat saya, yang terbesar dari tiga anak, berumur sekitar satu 
tahun. Dia menjadi teman saya yang setia hingga dia meninggal saat saya berumur 
belasan tahun, menyebabkan rasa kehilangan yang menyedihkan dalam keluarga kami. 
Dia selalu menemani kami dalam ekspedisi kemah dan gerak jalan yang sering kami 
lakukan di pegunungan New Hampshire dan Vermont. Orang tua kami tidak menyukai 
kekejaman dan pembunuhan pada hewan, jadi kami tidak pernah memasukkan berburu 
atau memancing dalam kegiatan alam yang kami lakukan secara teratur. Di samping 
menanamkan dalam diri saya penghargaan yang penuh kasih kepada makhluk di alam liar 
semenjak kami masih muda, ayah saya mengajarkan saya main piano dan menyelidiki 
kekuatan misterius pada musik untuk relaksasi, mengangkat, dan mengekspresikan 
perasaan yang dalam. Dia seorang pianis yang semi-profesional, dan cintanya pada musik 
dan keselarasan merupakan inspirasi yang tetap hidup. Saya akan selalu mengingat 
bagaimana dia mengajarkan saya dan saudara saya bernyanyi dengan selaras di atas 
pegunungan. 

Dilahirkan dalam keluarga yang menggeluti koran adalah benih bermakna lainnya 
dalam perjalanan hidup saya. Pada masa saya lahir, orang tua saya membeli usaha koran 
mingguan kecil di wilayah Concord. Saya tumbuh dalam dunia putaran mesin set dan 
mesin cetak, promosi, tenggat mingguan, dan parade tanpa akhir dari para politikus dan 
pedagang lokal. Ayah saya mengatur pengeditan dan cerita, ibu saya mengerjakan 
gambar dan grafik, dan pertumbuhan yang konstan dari koran kecil ini adalah pusat dari 
kehidupan keluarga kami. Koran, The Beacon, maju pesat dan berkembang, dan ayah 
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saya mampu membeli atau memulai usaha koran di kota-kota lainnya begitu juga di 
wilayah Concord. Menjelang saya memasuki sekolah menengah atas, kami memiliki tiga 
belas rantai usaha koran dengan beberapa ratus karyawan, yang tinggal dalam gedung 
baru yang luas di kota seberang, Acton. Saya melihat langsung kekuatan pers yang 
seperti dalam dongeng, dan bagaimana para senat dan wakil kongres, serta politikus lokal 
mendatangi ayah saya, memohon dukungannya, dan bagaimana pedagang lokal 
memerlukan periklanan. Saya melihat bagaimana koran kami memerlukan para pedagang 
juga dan dengan tekun membela mereka. Melalui keterlibatan kami yang gesit dalam 
pertemuan kota, isu-isu, dan politik lokal, saya merasa seolah-olah saya memiliki 
pandangan orang dalam mengenai segala hal yang terjadi dalam komunitas kami. 

Benih lainnya adalah perasaan yang menyelimuti kehidupan kami bahwa kami adalah 
warga Amerika sejati. Ayah saya adalah seorang patriotik dan suka mengutip Patrick 
Henry dan mengibarkan bendera. Keluarga ibu saya berdatangan sebagai Penziarah pada 
Mayflower tahun 1620, dan nenek moyang Tuttle kami datang dari Inggris sebagai 
Puritan dalam Planter tahun 1630. Setiap tanggal 19 April, saat ribuan orang berkumpul 
di Old North Bridge di Concord untuk merayakan dan menghidupkan kembali “tembakan 
terdengar di seluruh dunia,” awal dari Perang Revolusioner di Concord, ayah saya 
berpakaian seperti salah satu warga sukarelawan perang dan berjalan enam mil dari 
Acton menuju Concord, mengikuti jejak asli perjalanan dan menghidupkan kembali 
perang bersejarah. Tumbuh dengan sadar sebagai keturunan Penziarah dan Bapak Pendiri, 
saya merasa terhubung dengan Mimpi Bangsa Amerika. Saya menikmati dan menghargai 
ide-ide yang patut dipertahankan oleh Amerika Serikat, dan ide revolusi. Para Penziarah 
dan Puritan, seperti Emerson dan Thoreau, menghargai kesederhanaan, komunitas, dan 
memandang hidup pada dasarnya sebagai pencarian spiritual. Saat benih-benih ini mulai 
bertunas, mereka mengubah pandangan saya, sebab saya mulai melihat hidup lebih 
sebagai ziarah dan mengurangi fokus pada perolehan dan kompetisi, dan lebih pada 
tujuan ziarah. Saya juga mulai melihat bahwa pandangan seperti ini mungkin dipandang 
sebagai subversif. 

 

Perusahaan Susu Organik di Kemah Tantangan 

Pengalaman benih lain dari masa kanak-kanak saya yang tetap hidup dalam ingatan, dan 
saya bersyukur telah menyadarkan hati saya, adalah menyaksikan pembunuhan sapi di 
perusahaan susu Vermont yang sangat indah. Saat itu saya berumur sekitar dua belas 
tahun, dan mengikuti kemah musim panas di Green Mountains yang disebut Kemah 
Penuh Tantangan. Filsafat dan praktik kemah tersebut adalah menantang anak-anak pria 
dalam cara yang positif, dan saya punya banyak kenangan dari tantangan ini: ekspedisi 
kano arung yang sulit, penggerebekan lima hari di pegunungan yang curam, tinggal di 
alam selama berminggu-minggu dan memasak semua makanan kami pada api kemah, 
mencuci dalam selokan es, dan bahkan menyendiri selama dua hari di alam liar dengan 
hanya dibekali tiga korek api, sebuah pisau, sebuah pengait dan pancing ikan. 

Kemah tersebut dilengkapi pertanian organik di lembah yang ada di bawah kami, di 
mana kami kadang-kadang bekerja mengepak atau menyiangi. Suatu saat kami sebagai 
anak laki-laki turun ke sana dan disuruh menangkap salah satu ayam betina yang 
mengembara bebas. Kami diperlihatkan bagaimana menaruh kepalanya di antara dua 
kuku pada papan di atas tanah dan memegangnya dengan satu tangan saat kami 
memotong kepalanya dengan kampak yang dipegang tangan lainnya. Saya senang 
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menjadi salah satu dari beberapa orang yang membuat potongan bersih dengan satu 
pukulan dan menyaksikan ayam yang tidak berkepala, seperti makhluk lainnya yang 
malang, berlari di sekitar pekarangan ternak sambil menyemburkan darah hingga sekarat. 
Kami semua belajar cara memasukkan bangkai ayam tersebut ke dalam air mendidih, 
mencabut bulu dan mengeluarkan isi perutnya, dan kemudian kami semua makan daging 
ayam selama beberapa hari. Saya sedikit tidak nyaman dengan semua hal itu, tetapi saya 
seorang omnivora yang terlatih dengan baik, dan menjelang umur dua belas tahun saya 
tahu saya terpaksa harus kuat dan bahwa hewan tertentu ada di sini untuk dimakan 
manusia. Kami terpaksa memakannya atau kami bisa jadi tidak sehat. 

Beberapa minggu kemudian, kami semua pergi ke peternakan itu lagi. Ada kuda dan 
sapi dan ladang kacang-kacangan dan gandum di bawah langit biru yang indah, dan kami 
dibawa ke gudang tempat seekor sapi berdiri sendirian, di tengah-tengah lantai kayu. Sapi 
itu adalah salah satu dari sapi perah, dan Tom (direktur pemilik perkemahan dan 
perterankan tersebut, seorang pria tampan lulusan Dartmouth dan pencinta aktivitas alam 
bebas yang kami semua sangat kagumi) menginformasikan kami bahwa sapi itu tidak 
dapat menghasilkan cukup susu jadi akan digunakan untuk daging. Ia memegang sebuah 
senapan di tangannya dan menunjuk pada sebuah titik tepat di kepalanya di mana peluru 
akan bersarang hingga sapi betina itu jatuh. Ia bertanya apakah ada satu dari anak laki-
laki yang lebih tua yang ingin mencoba menembak. Satu anak laki-laki mengangkat 
tangannya, mengambil senapan itu, membidik, dan menembakkan sebuah peluru ke 
dalam kepala pada titik sasaran sementara kami semua berdiri dan mengamati. Sapi itu 
terhentak jatuh tapi terus berdiri. Tom memberikan senapan tersebut kepada anak laki-
laki lain yang lebih tua yang ingin mencoba, dan dia juga menembakkan peluru ke dalam 
kepalanya. Sapi itu terhentak lagi karena efek tersebut tapi terus berdiri di sana, berkedip. 

Lalu Tom mengambil senapan itu, membidik, dan menembak. Saya tercengang sapi 
itu langsung ambruk ke lantai, kotoran dan air seni menyembur dari bagian belakang 
tubuhnya dekat dengan tempat saya berdiri. Tom segera meraih sebuah pisau panjang, 
melompat mengangkangi tubuhnya, dan dengan tekanan besar yang kuat, memotong 
kepalanya hampir putus. Saya heran melihat jauhnya darah mengalir keluar dari lehernya 
yang terbuka, didorong oleh jantungnya yang masih berdetak, menyemprotkan darah 
merah jauh terbang ke udara dan tumpah semuanya di sekitar kami saat tubuhnya kejang-
kejang di lantai berlumuran darah. Kami semua menyaksikan dengan hening hingga 
akhirnya sapi itu berhenti bergerak dan berdarah, dan banyak dari kami menyeka cipratan 
noda darah di tangan dan kaki kami. Saat saya berdiri kaget dan ngeri menyaksikan apa 
yang baru saja saya saksikan, Tom menyeka keningnya dan dengan tenangnya 
menjelaskan bahwa daging tersebut akan tidak baik jika jantungnya tidak memompa 
darah keluar dari dagingnya; ini akan menjadi lembab dan tak berguna. Kami 
menghabiskan satu jam atau lebih untuk mengeluarkan jeroannya, menarik keluar semua 
organ yang berbeda, mengidentifikasinya dan menyimpannya. Saya memperhatikan 
bagaimana darah yang mengental menjadi segumpal jelly merah di lantai kayu. Tom 
menunjuk satu titik memanggil kami untuk menunjukkan bagian dari tubuh sapi di 
tangannya. Nampaknya sapi ini ada sesuatu masalah dengan ovariumnya dan ia juga 
menunjukkan kami kerusakannya, menceritakan itu sebabnya kenapa sapi ini harus 
dibunuh. Akhirnya kami berdua mendapatkan bagian besar dan menaruh ke belakang truk 
untuk dibawa ke penjual daging; kami akan makan dagingnya untuk cadangan bulan ini. 
Beberapa dari anak laki-laki mengambil suvenir: puting susu, ekor, mata, otak. 
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Pada musim panas berikutnya saya menghadiri lagi Kamp Tantangan, meskipun saya 
menikmati hiking, kano, dan aktivitas lintas alam, saya sedikit cemas ketika, beberapa 
minggu dalam sesi tersebut, Tom bercerita lagi ke setiap orang untuk berjalan ke 
peternakan susu organik. Lagi, ada seekor sapi terpilih, berdiri di depan gudang pada 
musim panas yang indah itu. Ini pastilah hari terakhirnya, dan sapi itu terlihat sangat 
tidak nyaman. Tom berkata tahun ini ia tidak ingin melakukannya di dalam gudang; kita 
akan membawanya ke daerah berumput datar beberapa ratus meter jauhnya. Kami 
menaruh tali di sekitar lehernya dan mencoba menariknya bersama kami seiring kami 
berjalan ke atas bukit kecil. Sapi itu tidak mau pergi, dan bertahan dengan kuatnya. 
Semakin kuat kami menariknya, semakin kuatnya ia bertahan. Saya terkejut pada 
kekuatannya. Mungkin ada tiga puluh anak kecil atau lebih menarik tali itu dan kami 
tidak bisa membuatnya bergerak. Melihat kami tidak akan berhasil dengan cara itu, Tom 
mengambil sebuah rantai berat, mengikatnya di sekeliling lehernya, dan mengikatnya ke 
belakang truk beroda empat. Kami semua naik di belakang atau berjalan seiring dengan 
truk yang menariknya, tetap bertahan dengan kuatnya, naik ke bukit. Lalu sebuah 
kejadian menakjubkan terjadi. Kami semakin dekat dengan dataran, sapi itu tetap 
bertahan dengan seluruh kekuatannya, roda terus berputar, tiba-tiba rantai itu terhentak, 
truk itu meluncur ke depan, dan kami semua yang ada di dalam truk jatuh! Sapi itu 
berdiri di sana di jalan, kepalanya pada sudut miring, melihat pada kami. Saya melihatnya 
berdiri di sana, membisu, dan mengekspresikan dirinya begitu mendalam. Saya berharap 
kami dapat membiarkannya sendiri dan membiarkannya hidup. Masih, saya percaya dia 
adalah makanan kami—ini adalah satu-satunya tujuannya. Tekanan di antara melihatnya 
sebagai makhluk dan melihatnya sebagai daging begitu hebat. Saya tidak ingat banyak 
apa yang terjadi setelah itu, kecuali yang kami lakukan entah bagaimana sampai ke 
tempat datar dan mulai menembaknya. Membuatnya berdarah, mengeluarkan isi perutnya, 
mengirimnya ke penjual daging, dan makan dagingnya selama beberapa minggu. Ketika 
kami melakukannya saat ini, walaupun, saya tidak terkejut, karena saya pernah melihat 
sebelumnya. Saya telah kehilangan perasaan saya. 

 
Benih Pemahaman 

Selama sembilan tahun lebih, saya meneruskan, tidak takut, untuk makan daging, susu, 
dan telur hewan. Saya tidak tahu seseorang dapat bertahan hidup tanpa melakukan itu, 
dan saya tidak pernah bertemu orang yang makan dengan pola makan berbasis nabati. 
Saat saya kuliah di Universitas Colby di Maine dan mendengar ajaran vegetarian, sesuatu 
di dalam diri saya bangkit, tapi program warisan ajaran omnivora masih begitu kuatnya 
untuk mempertanyakan diri saya dasar dari kebiasaan pola makan saya. 

Lalu, ketika di Colby tahun 1974, adik kelas saya, saya mendengar Pertanian di 
Tennessee, yang relatif baru terbentuk komunitas spiritual beranggotakan kira-kira 
delapan ratus orang, sebagian besar dari San Francisco. Semakin banyak saya membaca 
tentang pertanian itu, semakin tergugah saya jadinya, dan suatu hal yang menggugah diri 
saya kebanyakan di pertanian itu setiap orangnya adalah vegetarian. Ini adalah komunitas 
vegan, sebenarnya (walaupun kata itu masih belum umum penggunaannya), untuk 
mereka yang vegetarian tidak untuk alasan kesehatan, tapi untuk alasan moral dan 
spiritual, dan mereka tidak makan produk hewani apapun, bahkan tidak juga telur, produk 
susu, atau madu. Saya bahkan belum sadar untuk bertemu dengan vegetarian dalam hidup 
saya pada saat itu, tapi saya melihat dalam buku yang diterbitkan oleh Gambaran 
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kebahagiaan Peternakan, terlihat sehat dan orang hidup dengan kreativitas tinggi dengan 
misi untuk menunjukkan cara hidup yang lebih berkelanjutan dan lebih harmonis. Saya 
membuat tesis kuliah saya mengenai Prilaku Organisasi pada Peternakan, pengujian teori 
dan praktik dari sebuah komunitas berdasarkan kerja sama daripada kompetisi, berbagi 
daripada memiliki, dan kasih daripada tekanan. Ini adalah proyek membuka mata dan hati 
saya untuk mempelajari cara hidup mereka. Ukuran dari kesuksesan dalam terminologi 
nilai spiritual daripada nilai material, menekankan kualitas hidup dan pelayanan kepada 
insan manusia dan kepada semua kehidupan daripada akumulasi kekayaan dan barang. 
Tujuan mereka dengan jelas menyatakan: “Di sini kami untuk membantu dunia!” 

Pada dua tahun terakhir saya di Colby, saya merasakan perubahan besar terjadi dalam 
diri saya. Saya merindukan hubungan lebih dalam dengan alam dan dengan spiritualitas, 
dan mulai menyelidiki meditasi dan kedua tradisi spiritual Timur dan Barat. Satu buku 
dari akhir abad kesembilan belas menonjolkan: Cosmic Consciousness (Kesadaran 
Kosmis) oleh R. M. Bucke. Dalam buku ini, yang berdampak besar pada saya, penulis 
memperkenalkan gagasan yang sementara sebagian besar orang menjalankan apa yang ia 
sebut sebagai kesadaran diri—sebuah keadaan yang tidak memuaskan diri—orang-orang 
tertentu mencapai apa yang disebut kesadaran kosmis. Bucke menjaga agar kesadaran 
yang lebih tinggi ini, yang ditandai dengan peningkatan moralitas, pencerahan intelektual, 
kebijaksanaan spiritual, dan hilangnya rasa takut akan kematian, adalah tahap selanjutnya 
dari evolusi manusia. Saat saya membaca kata-kata ini, dunia karier yang menunggu 
setelah kelulusan terlihat suram dan tidak memuaskan dari tujuan hidup yang 
sesungguhnya, yang seharusnya mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada 
mengejar kepentingan pribadi yang sempit seperti yang saya lihat di sekitar saya. Saat 
saya berbicara tentang ide ini dengan saudara lelaki saya, ia merespons dengan setuju 
sepenuh hati. Bersama-sama kami merumuskan sebuah perencanaan tindakan. 

 
Meninggalkan Rumah 

Pada akhir musim panas setelah lulus dari Colby tahun 1975, Saudara laki-laki saya Ed 
dan saya, berumur dua puluh dan dua puluh dua, memutuskan untuk pergi berziarah 
spiritual. Dengan ransel kecil dan kerinduan yang besar, kami meninggalkan rumah orang 
tua kami di Massachusetts. Saya merindukan pergi lebih dalam pada spiritualitas, untuk 
menemukan secara langsung kebenaran di dalam diri sendiri, dan untuk memahami hidup 
sepenuhnya di Bumi ini dengan sadar mencari jalan keluar dari penjara ego melalui 
disiplin spiritual. 

Kami menemukan sebuah buku tentang hidup dan ajaran Ramana Maharshi (1879–
1950), seorang bijaksana dari India Selatan yang merekomendasikan meditasi secara 
terus-menerus dengan bertanya “Siapakah diri saya?” seiring cara mencapai pemahaman 
spiritual. Praktik ini didasarkan pada pemahaman bahwa kita bukanlah hanya tubuh fisik 
ini, atau perasaan, pikiran, atau kepercayaan, dan mungkin secara langsung mengalami 
kebenaran siapa diri kita, yang melebihi kondisi, khayalan, dan kematian fisik. Kita 
hanya perlu bertanya secara mendalam dan benar-benar mungkin bertanya ke dalam 
siapakah kita atau apakah kita sesungguhnya. 

Ini adalah fokus saya sehubungan dengan perjalanan kami melintasi penjuru dunia, 
pergi ke barat—mungkin, kami berpikir, ke Kalifornia. Setelah beberapa minggu kami 
sampai di Buffalo, dan saya merasakan efek pengalaman baru dari meditasi dan 
pencarian jati diri, saya merasakan lebih dalam hubungan dengan pohon-pohon, burung, 
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dan saya melihat orang-orang, dan saya merasa lebih terbuka untuk berbagi dalam satu 
keluarga.”Apakah ini adalah ‘saya’ persisnya, yang selalu ingin dilindungi dan 
dipenuhi?” Saya tetap bertanya, “dan melihat diri seperti terpisah?” 

Di Buffalo, kami memutuskan menuju selatan dan tidak meminta untuk tumpangan 
mobil, sungguh –sungguh berjalan lima belas hingga 32 kilometer per hari, dari satu kota 
kecil ke kota selanjutnya, menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam perawatan alam 
semesta. Kami tidak memiliki uang dan sebagian besar tidur di lantai gereja di kota yang 
kami singgahi, tapi makanan entah selalu muncul dengan sendirinya kepada kami. Saya 
menjadi semakin yakin akan kebenaran dari ajaran untuk carilah dahulu Kerajaan Allah, 
dan semuanya akan ditambahkan kepadamu, sepertinya mukjizat kecil terbuka hampir 
setiap harinya dalam bentuk kebetulan-kebetulan dan pertemuan-pertemuan dengan 
orang-orang yang nampak pada kita sebagai malaikat. Ironisnya, mereka sering berpikir 
kami adalah malaikat. Kesejahteraan kami nampaknya menjadi rentan dan, mungkin, 
medan kekuatan dari penyelidikan yang kami fokuskan. 

Saya mendapati hati saya terbuka untuk orang lain dan ingin membantu mereka. 
Kadang-kadang bantuan itu adalah belajar untuk menerima, dan di lain waktu adalah 
menjadi bermurah hati dengan waktu dan energi kami untuk membantu dan menasihati 
orang-orang yang secara alami akan percaya pada kami dan meminta nasihat kami. Kami 
menghabiskan beberapa jam setiap hari duduk dengan tenang, merenungkan dan 
menanyakan pertanyaan yang nampaknya tak terbatas dan tak mungkin ini, “Siapakah 
diri saya?” Pertanyaan ini masih memenuhi pikiran saya saat kami berjalan selama 
berjam-jam secara terus-menerus. Mengapa saya berpikir saya hanya berada di dalam 
tubuh ini, dan tidak berada di dalam tubuh orang atau anjing itu? Seperti saya, mereka 
masing-masing punya kepentingan sendiri dan berusaha mendapatkan apa yang mereka 
suka dan menghindari apa yang mereka tidak suka. Saya melihat diri saya mengendurkan 
genggaman ketat lama tentang ide bahwa saya pada dasarnya adalah terpisah, dan mulai 
melihat “saya” yang sama di dalam diri orang lain. Saya dapat melihat melalui mata 
mereka, memahami perspektif mereka, dan merasakan perasaan mereka. Ini mulai 
memiliki konsekuensi. 

Pada suatu ketika seorang pria yang ramah menunjukkan kepada kami sebuah pondok 
kecil musim panas yang aneh di dekat sebuah sungai kecil dan mengatakan bahwa kami 
dapat menghabiskan beberapa hari yang tenang jika kami menginginkannya. Kami 
berjalan ke sana dan menetap, tapi di sana tidak ada makanan sehingga kami mulai 
mencari makanan. Kami menemukan banyak wortel liar dan sedikit akar tanaman rawa 
berbunga cokelat, kedua-duanya tidak merangsang selera, dan karena ada kail pemancing 
di sana dan saya telah belajar memancing di Kamp Tantangan , saya memutuskan untuk 
menangkap beberapa ekor ikan. 

Saat itu hujan gerimis, dan saya menaruh ikan pertama yang saya tangkap ke dalam 
saku jas hujan saya, merasa yakin tidak lama lagi ikan itu akan mati. Ketika saya 
menangkap ikan kedua, saya menaruhnya ke dalam saku yang lain. Merasa bangga pada 
diri sendiri, saya kembali ke pondok untuk masak makan malam. Akar tanaman rawa 
berbunga cokelat dan wortel liar sedang dimasak dan saya pergi membersihkan ikan, tapi 
yang mengecewakan saya keduanya masih hidup dan berontak menggelepar-gelepar. 
Saya menyadari kalau saya sedang membunuh keduanya, tapi mereka masih belum mati, 
sehingga pola lama merangsang masuk dan saya mengambil seekor dan membantingnya 
dengan keras ke lantai. Seperti terbangun dari sebuah mimpi buruk, saya tidak dapat 
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mempercayai apa yang sedang saya lakukan. Namun, saya merasa saya tidak dapat 
berhenti. Ikan itu masih hidup! Dua kali lagi saya harus membantingnya ke lantai, dan 
lalu ikan lainnya juga, sebelum saya membersihkannya, memasaknya, dan kami dapat 
memakannya untuk makan malam. 

Saya dapat merasakan perasaan ngeri dan kesakitan mereka, dan kekerasan yang 
sedang saya lakukan terhadap makhluk malang ini, dan saya berjanji tak akan memancing 
lagi. Proses bertanya pada diri sendiri terus bekerja tanpa rasa kasihan untuk menyingkap 
kelakuan dan kemunafikan saya yang sudah terkondisi. Pemrograman lama bahwa 
mereka “hanyalah ikan” benar-benar jatuh merosot, dan saya melihat dengan mata baru 
apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana saya telah memasuki dunia mereka secara 
bengis dan curang dengan maksud untuk menyakiti. Di tempat ini saya sedang berziarah 
spiritual, mencoba dengan segenap hati untuk memahami secara langsung kebenaran 
yang lebih dalam tentang makhluk hidup, namun saya bertindak bertentangan dengan hal 
ini dengan mula-mula memperdaya ikan dengan umpan yang menyembunyikan mata kail 
yang kejam , dan kemudian membunuhnya. 

Keesokan harinya Ed dan saya meneruskan perjalanan, dan meskipun saya baru tahu 
sedikit mengenai vegetarian, saya mulai berpikir itu akan merupakan cara hidup yang 
lebih baik—bahkan suatu kebutuhan. Berjalan di jalan kecil pedesaan, kami menuju ke 
selatan melalui New York dan sampai ke Pennsylvania, lalu melewati Pennsylvania ke 
Virginia Barat. Kebanyakan setiap malam kami akan mencari seorang pendeta lokal dan 
tinggal di dalam gereja, dan kadang-kadang juga ditawari makanan. Kami juga tinggal di 
misi penyelamatan, penjara, rumah, lapangan, dan hutan. Berkat Johnny Appleseed, 
ransel kecil kami hampir selalu diisi dengan apel, dan kami kadang kala melihat kebun 
yang ditinggalkan dengan zucchini matang. Saya melihat diri saya mulai mengurangi 
makan daging ketika ditawarkan, walaupun saya khawatir saya mungkin tidak 
mendapatkan cukup protein jika saya benar-benar menolak daging. 

Anjing sesekali menjadi ancaman sewaktu kami berjalan di sepanjang jalan 
pedalaman, saya kira karena mereka merasa kami sebagai orang asing yang menyerbu 
wilayah mereka. Suatu pagi ketika kami berjalan di dekat sebuah rumah di pedesaan 
Virginia Barat, seekor anjing herder besar muncul tanpa menggonggong dan berjalan di 
belakang kami. Saya gemetar ketika tiba-tiba saya merasa hidungnya menyentuh 
belakang kaki saya. Kami berjalan bermil-mil dan dia tetap bersama kami, seekor hewan 
yang indah, ramah, dan bersemangat, selalu berjalan di depan kami dan bertindak seperti 
pelindung kami. Kami berhenti untuk makan siang di sebuah bukit kecil di atas jalan dan 
makan beberapa buah apel dan kemudian bermeditasi kira-kira selama setengah jam 
seperti yang biasa kami lakukan. Anjing itu duduk dengan tenang bersama kami, berjaga-
jaga memandang ke kejauhan dan memancarkan perasaan damai dan kuat yang dalam. 
Kami sangat kagum dengan anjing ini! Dia jelas adalah sesosok mediator yang ulung. 
Kami lanjutkan perjalanan dan, sampai di tikungan jalan, kami melihat sebuah rumah di 
sebuah bukit di atas kami—dan seekor anjing besar dengan seketika bergegas turun bukit 
tepat ke arah kami, terlihat seperti dia bersungguh-sungguh. Teman anjing herder kami 
saat itu berada beberapa ratus meter di belakang kami, dan yang menggetarkan hati 
adalah melihatnya melesat dari belakang kami menyeberangi bukit dan 
menjungkirbalikkan anjing lawan yang menyerang itu sebelum dia dapat menjangkau 
kami! Setelah menerima beberapa geraman keras, anjing lawan itu berlari kembali ke 
rumahnya dan kami bertiga melanjutkan perjalanan bersama-sama, sangat menikmati rasa 
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saling menemani, sampai akhirnya anjing besar itu menatap kami, berputar, dan berlari 
kembali ke rumahnya. Saya heran bagaimana seseorang dapat tidak tersentuh oleh jiwa 
makhluk ini—namun jika hewan itu dikurung dalam sebuah kandang atau, seperti di Cina, 
hanya terlihat sebagai sepotong daging untuk dimakan atau, seperti seekor anjing hutan 
atau serigala, sebagai sesuatu yang mengganggu untuk ditembak, kehadiran dan 
individualitasnya akan benar-benar tak terlihat. 

Perjalanan panjang kami ke selatan diteruskan melalui bukit Virginia Barat ke 
Kentucky timur, dan kemudian ke Tennessee. Orang-orang mengira kami sedang 
berpetualangan untuk melihat dunia, tapi bagi kami itu adalah suatu perjalanan batin. 
Meditasi dan bertanya pada diri sendiri menjadi fokus sehari-hari, selalu kembali ke saat 
sekarang dan berusaha mendekati kesadaran kosmis. Saya merasa yakin bahwa tingkat-
tingkat kesadaran yang lebih tinggi dibanding dengan apa yang telah saya alami dan yang 
saya lihat dipertunjukkan di dalam diri orang-orang, harusnya kemungkinan besar ada. 
Para guru spiritual dan penyair tertentu berbicara dengan jelas dan bergairah tentang 
keberadaan tingkat-tingkat kesadaran itu. 

Dengan berminggu-minggu telah berlalu, kami membuang barang satu demi satu. 
Sepatu ekstra dan pakaian cadangan semua disumbangkan satu persatu, yang secara 
berangsur-angsur meringankan beban di ransel kami. Terasa sangat bebas melepaskan 
barang yang secara fisik tidak besar ukurannya, seperti buku alamat kecil dengan alamat 
beberapa teman di seluruh negeri yang saya pikir dapat kami kunjungi dalam perjalanan 
kami. Pagi-pagi saya sudah membuangnya di bagian utara negara bagian New York, dan 
segera setelah itu kami menyerahkan $200 dana darurat yang kami miliki dalam bentuk 
empat uang kertas $50 yang tersembunyi di ransel kami. Saya juga melepaskan kacamata 
dan menyingkirkannya, yang cukup merupakan tantangan, karena resep kacamata saya 
dalam, dengan 20/400 penglihatan pada mata saya yang lebih baik! Dunia terlihat kabur 
selama beberapa minggu, tapi mulai terasa jernih secara mencolok seiring mata dan 
pikiran saya secara berangsur-angsur mulai memperoleh kembali kemampuan alaminya 
untuk melihat lagi. Saya mulai menyadari bahwa kebiasaan saya memakai kacamata dan 
lensa kontaklah yang menyebabkan daya penglihatan saya memburuk dan mungkin akan 
membuat saya menjadi pelanggan seumur hidup dari industri kacamata. Meskipun pada 
awalnya sedikit menakutkan untuk melepaskan rintangan buatan antara dunia dan diri 
saya sendiri, hal itu menjadi semakin membebaskan, dan sekarang saya sudah tidak 
memakai lensa korektif selama lebih dari dua puluh lima tahun. 

Dengan hari-hari musim gugur emas berlalu dan kami terus berjalan ke selatan, saya 
mulai merasa lebih hidup daripada yang pernah saya rasakan sebelumnya. Seolah-olah 
berlapis-lapis baju baja terkupas. Alunan sukacita murni tiba-tiba menyapu diri saya dan 
saya merasa seolah-olah hati saya penuh dengan sukacita. Itu adalah sukacita yang 
nampaknya mempunyai sedikit hubungan dengan apa yang selalu saya pikir akan 
membawa kebahagiaan. Kami tidak punya uang, hampir tidak memiliki harta, dan tidak 
tahu dari mana datangnya makanan dan penginapan berikutnya, jadi mengapa alunan 
yang tak dapat dijelaskan ini meluap dari dalam begitu jelas? Satu hal yang pasti: kami 
sedang menjalani kehidupan kami, bukan kehidupan yang telah ditentukan oleh gambaran 
media atau oleh orangtua, guru, sanak famili, dan tokoh-tokoh yang berwenang. Mungkin 
itu adalah sukacita penting dari makhluk yang terbangun secara spontan saat batin kita 
benar-benar terpanggil untuk berkembang. Itu kelihatannya menciptakan medan 
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kebebasan dan berkah di sekitar diri kita yang bersifat melindungi dan hampir kelihatan 
dengan jelas.  

Pencarian untuk pemahaman adalah segalanya. Entah bagaimana kami tahu untuk 
tidak mencoba bergantung pada apa pun. Saya ingat suatu hari Minggu di sebuah kota 
kecil di Virginia Barat, ketika kami diminta untuk memberikan pelajaran pagi ke Sekolah 
Minggu anak-anak dan kami mengatakan kepada mereka bahwa kami telah menemukan 
kebenaran dari apa yang Yesus ajaran pada kita: Carilah dulu Kerajaan Allah dan semua 
yang lain akan ditambahkan kepadamu. Setelah itu, gereja itu mengadakan sebuah 
pungutan khusus dan memberi kami sebuah hadiah kejutan $30 saat kami berjalan ke 
kota kecil berikutnya. Hari berikutnya, setelah kami membeli dua makan siang $5 di 
sebuah restoran dengan uang rezeki nomplok $30, kami memberi sisa $20 sebagai tip 
kepada pelayan dan melanjutkan perjalanan lagi, kantong kosong dan hati bebas. Pernah 
sekali, ketika kami tidak makan dalam waktu yang cukup lama dan tidak punya apa pun 
dalam ransel kami, saya melihat sebuah bungkusan plastik di depan di samping jalan. Itu 
adalah sebuah sandwich segar! Kami makan setiap gigitan dengan perlahan-lahan dan 
penuh rasa syukur sebisa-bisanya. Selama perjalanan berbulan-bulan, kami tidak pernah 
benar-benar merasa lapar. 

 
Benih dari Komunitas 

Akhirnya entah bagaimana kami dipandu ke sebuah komune yang baru dibentuk yang 
terdiri dari belasan orang di Kentucky tengah. Mereka menyambut kami dengan hangat, 
dan kami mendengar mereka semua vegetarian dan bergabung dengan The Farm in 
Tennessee (Pertanian di Tennessee)! Kami belajar bagaimana memasak kedelai dan 
pertama kali mendengar sesuatu yang disebut “tahu”. Tuan rumah mengatakan kepada 
kami, mereka memakai sepatu vegetarian dan mencoba meminimalkan penderitaan yang 
mereka akibatkan kepada hewan. Samar-samar saya telah sadar akan ayam-ayam yang 
mematuk mata ayam yang lain di dalam kandang pabrik peternakan yang penuh sesak, 
anak-anak sapi yang dicap dan dikebiri, dan babi-babi yang menjerit-jerit di dalam rumah 
jagal, dan saya telah melihat mobil-mobil truk transportasi yang diisi dengan ternak, tapi 
saya mengetahui sedikit tentang rinciannya, atau bagaimana menyiapkan makanan sehat 
nabati. Dalam suasana keterbukaan dan kepedulian, kami membicarakan semua hal ini. 
Kami bekerja dan makan bersama-sama, bermain dan meditasi bersama-sama, dan mulai 
rasanya tidak layak dan nyaris biadab bahkan untuk mempertimbangkan memakan 
daging hewan saja. Saya berjanji pada diri saya untuk menjadi vegetarian. 

Kami segera menuju selatan ke arah The Farm in Tennessee, melanjutkan ziarah dan 
latihan kami. Akhirnya kami sampai di The Farm dan tinggal beberapa minggu di sana. 
Pengalamannya benar-benar memperkuat vegetarisme saya dan seimbang dengan 
perjalanan berbulan-bulan yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Hampir seribu orang, 
sebagian besar hidup sebagai pasangan menikah dengan anak-anak di rumah-rumah yang 
dibangun sendiri, telah menciptakan sebuah komunitas pada sebidang besar lahan 
pertanian dan tanah hutan yang melandai indah. Orang-orang berambut panjang sebagai 
pernyataan kealamian dan berlawanan dengan pola pikir militer yang telah 
membinasakan Vietnam. Tempat itu didirikan secara hukum sebagai biara, dan mereka 
bervegan ketat untuk menghindari melukai hewan, orang, dan lingkungan. The Farm 
memiliki sendiri sekolah, sistem telepon, pabrik susu kedelai, perusahaan percetakan dan 
penerbitan, band rock, kebaktian gereja minggu pagi, dan 'Plenty', sebuah program 
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penjangkauan yang sedang berkembang yang menyediakan makanan vegan dan 
pelayanan kesehatan baik di Amerika Tengah maupun di tempat tinggal minoritas di 
Amerika Utara. Stephen Gaskin, pemimpin spiritualnya, adalah seorang murid master 
Zen Suzuki Roshi, pendiri Center Zen San Francisco. 

Makanannya lezat, suasananya berbeda dari yang pernah saya alami. Orang-orangnya 
ramah, bersemangat, cerdas, dan memiliki kesadaran yang tinggi pada tujuan: bekerja 
untuk menciptakan dunia yang lebih baik, saling berbagi dan menghormati sesama dan 
menghormati komunitas setempat. Makanannya seperti tahu yang terbuat dari susu 
kedelai, susu kedelai, burger kedelai, dan “Ice Bean”, es krim kedelai pertama, dan 
gedung sekolah untuk anak-anak menyajikan hidangan yang semuanya vegan. Anak-anak, 
menjadi vegan sejak lahir, tumbuh tinggi, kuat, dan sehat. Taman-taman, ladang-ladang, 
dan rumah-rumah kaca menyediakan makanan untuk semua orang, dan orang-orang 
bekerja dalam kelompok berbeda, membangun, memperbaiki, memasak, mengajar, 
bertani, dan bersama-sama menjadikan The Farm benar-benar mandiri. Saya bekerja di 
kantor percetakan buku, mencetak buku The Farm yang luar biasa terkenal, Panduan 
Kebidanan Rohaniah (Spiritual Midwifery Guide). Perempuan-perempuan dari seluruh 
pelosok negeri mendatangi pusat persalinan rohaniah milik The Farm untuk melahirkan 
bayinya dengan bantuan bidan-bidan The Farm yang berpengalaman dan penuh cinta 
kasih. Perempuan yang memikirkan aborsi diberitahukan bahwa jika mereka melahirkan 
bayinya di The Farm dan memilih untuk tidak membesarkannya, maka bayi itu akan 
diadopsi oleh salah satu pasangan di The Farm. Meskipun banyak perempuan yang 
datang dengan pilihan ini dalam pikirannya, tak ada seorang perempuan pun yang 
memutuskan untuk tidak membesarkan bayinya setelah mengalami proses melahirkan 
bersama bidan-bidan The Farm yang penuh perhatian.  

Saya sangat tersentuh oleh perhatian penuh kasih yang diperlihatkan orang-orang 
terhadap sesama, dan keberanian yang diperlihatkan seluruh komunitas dalam 
menjalankan nilai-nilai yang hampir sama sekali berlawanan dari masyarakat luas. 
Orang-orang di sana, sama dengan diri saya, semuanya dibesarkan dalam kebudayaan 
dominasi yang membunuh dan memperlakukan dengan kejam hewan-hewan untuk 
dijadikan makanan, pakaian, hiburan, dan penelitian, dan yang menekankan persaingan, 
kekayaan pribadi, konsumerisme, dan perseroan terbatas bagi perusahaan-perusahaan 
besar. Kita dibesarkan dengan memandang bumi, hewan, dan bahkan orang sebagai 
komoditas yang digunakan pasar untuk keuntungan pribadi. The Farm adalah teladan 
hidup veganisme, menekankan kelembutan, welas asih, dan menghormati semua makhluk, 
kehidupan sederhana secara sukarela, dan teknologi yang sesuai, saling berbagi sumber 
daya, dan mencari kebahagiaan melalui hubungan sosial dan kekeluargaan yang kuat dan 
sehat, membantu orang lain, pertumbuhan rohani, dan mengungkapkan perasaan secara 
kreatif, bukannya melalui penimbunan kekayaan pribadi. Menurut saya, nampaknya 
orang-orang ini berjalan jauh lebih jauh menuju penerapan ajaran Yesus daripada aliran-
aliran agama utama. Cita-cita untuk dicapai dalam hidup adalah bahwa semua kehidupan 
adalah kudus, dan usahanya adalah secara sadar menciptakan suatu komunitas dan gaya 
hidup yang mencerminkan cita-cita ini dan menginspirasi orang lain dan menjadi teladan 
kehidupan berkelanjutan. Tanpa perlu disebut, institusi perbankan, perusahaan, dan badan 
pemerintahan semuanya amat bermusuhan dengan The Farm. Meskipun masih kuat, ia 
sekarang lebih kecil dan agak kurang radikal dibandingkan masa kejayaannya pada tahun 
1970-an dan awal 1980-an.  
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Meskipun kami secara serius menimbang bergabung dengan The Farm, pada 
akhirnya kami menerima arahan intuisi untuk berjalan lebih jauh ke selatan menuju 
Huntsville, Alabama. Pada waktu kami tiba di sana, kami menemukan center Zen lokal, 
di mana kami dapat mencurahkan energi kami dalam latihan meditasi, duduk kira-kira 
delapan jam setiap hari dan membantu memelihara center itu. Ini adalah situasi yang 
sempurna bagi kami, kami dapat berfokus pada latihan meditasi dan menerima instruksi 
dan pengarahan yang sangat baik. Selama beberapa tahun berikutnya, saya melanjutkan 
tinggal di pusat meditasi Buddhis di Atlanta dan kemudian di San Francisco, tapi pola 
makan vegan saya melonggar sedikit, karena kebanyakan orang di center-center ini 
makan telur dan produk dari susu, dan pada waktu itu, saya belum menyadari besarnya 
kekejaman yang terlibat dalam makanan-makanan ini. 

Pada tahun 1980, ketika saya tinggal di Kagyu Droden Kunchab, sebuah center 
meditasi Vajrayana (Penganut Buddha Tibet) di San Francisco, saya mendapat 
kesempatan baik untuk bertemu dengan Dalai Lama dan mempersembahkan kepadanya 
sebuah naskah terjemahan ajaran Tibet kuno yang telah saya kerjakan dan membantu 
menerbitkan untuk center kami. Pada pagi hari, Dalai Lama sudah menyelenggarakan 
upacara bersama kami di mana kami semua mengambil Sumpah Bodhisatwa, yang 
dianggap sebagai fondasi latihan meditasi Vajrayana: sumpah untuk mencapai 
pencerahan rohani sempurna agar bermanfaat secara maksimal bagi makhluk hidup. 
Suatu keadaan tidak konsisten yang sukar bagi saya dan bagi banyak orang lainnya 
adalah sementara kami adalah vegetarian, banyak bhiksu Tibet yang kami minta 
ajarannya, mengonsumsi daging secara teratur. Bahkan Dalai Lama sendiri, sementara 
mengutuk dengan keras perburuan dan segala bentuk penyiksaan hewan, dan 
menganjurkan vegetarisme baik di antara orang Tibet maupun praktisi Buddhis Barat, 
mengonsumsi daging dua hari sekali, konon atas saran dokter. Mungkin bisa juga 
disebabkan alasan-alasan politis, karena sebagai pemimpin agama paling tinggi dan 
paling menonjol dari tradisi Tibet, diperlukan keberanian besar untuk menyimpang dari 
kebiasaan bhiksu Tibet umumnya dan mengikuti ajaran vegetarisme yang etis yang 
diperintahkan ajaran Buddha asli. Untungnya, pada April 2005, ia memperlihatkan 
keberanian politis yang luar biasa, dan surat kabar memberitakan, “Mengatakan bahwa ia 
baru-baru ini telah menjadi vegetarian, Dalai Lama menyerukan orang-orang untuk 
berhenti membunuh dan berhenti membinasakan hewan.”1 Karena popularitas Dalai 
Lama sebagai teladan perdamaian, ini adalah kabar baik bagi kita semua dan ada tanda-
tanda menggembirakan bahwa kaum muda Tibet di India sedang bergerak menuju arah 
yang sama juga. 

 
Biara SonggwangSa 

Pada tahun 1984 saya mendapat kesempatan kedua tinggal dalam komunitas vegan. Kali 
ini adalah biara Zen kuno di Korea Selatan. Saya pergi ke sana dan berpartisipasi sebagai 
seorang biarawan dalam retret intensif tiga bulan pada musim panas. Kami bangun pukul 
2.40 dini hari untuk memulai hari itu dengan meditasi, berlatih diam dan kesederhanaan, 
dan memakan hidangan vegan yang terdiri dari nasi, sup, sayuran, dan kadang-kadang 
tahu, dan kembali istirahat setelah meditasi malam pada pukul 9.00 malam hari. 
Hidangan dimakan secara hening dengan masing-masing dari kami memakai satu set 
peralatan makan yang terdiri dari empat mangkuk: tiga untuk nasi, sup, dan sayuran, dan 
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yang keempat untuk teh, yang kami gunakan untuk membersihkan mangkuk kami lalu 
minum, jadi tak ada sebutir nasi pun yang disia-siakan. 

Komunitas ini terdiri dari kira-kira tujuh puluh biarawan, dengan beberapa orang 
awam yang membantu tugas-tugas tertentu, dan akar tradisi vegan di sana panjang dan 
dalam. Selama berabad-abad dalam biara itu, orang-orang telah hidup dengan cara yang 
sama, bermeditasi dan menjalani kehidupan tanpa kekerasan. Tak ada bahan dari sutra 
atau kulit dalam semua pakaian, dan meskipun saya berada di sana pada musim panas 
yang banyak nyamuk, sama sekali bukan merupakan pilihan untuk membunuh nyamuk 
atau makhluk apa pun. Kami hanya memakai kelambu di aula meditasi. Meskipun 
berbulan-bulan diam dan meditasi, duduk tenang dalam waktu yang seolah-olah tiada 
akhir, suatu perasaan penuh sukacita dan mendalam timbul dari dalam, suatu perasaan 
solidaritas dengan semua kehidupan dan menjadi lebih sensitif terhadap energi dari 
situasi-situasi. 

Ketika setelah empat bulan saya kembali ke kehidupan Amerika yang sibuk, saya 
merasakan perubahan besar telah terjadi, dan vegetarisme yang telah saya praktikkan 
selama kira-kira sembilan tahun secara spontan dan alami telah berubah menjadi 
veganisme dengan akar yang seolah-olah membentang sampai ke pusat hati saya. Hingga 
waktu itu, saya telah keliru mengira bahwa pembelian sehari-hari yang terdiri dari 
makanan, pakaian, dan sebagainya yang vegan adalah pilihan pribadi saya, sekadar opsi 
saja. Sekarang saya bisa melihat secara jelas bahwa tidak memperlakukan hewan sebagai 
komoditas bukanlah suatu opsi atau pilihan, karena hewan bukanlah sekadar komoditas. 
Adalah sama mustahilnya antara memakan, mengenakan, atau membenarkan perlakuan 
kejam terhadap seekor hewan dan memakan atau mengenakan atau membenarkan 
perlakuan kejam terhadap seorang manusia. Perasaan lega dan pemberdayaan yang amat 
besar dari menyadari dan memahami hal ini dengan sepenuhnya di dalam hati saya telah 
memperkaya diri saya melampaui kata-kata. 

Pada waktu saya kembali dari Korea, saya dapat mulai mengajar mata kuliah 
kemanusiaan dan filosofi di sebuah perguruan tinggi di Kawasan Teluk San Francisco, 
melalui koneksi yang saya buat ketika memperoleh gelar master di San Francisco State 
University sebelum berangkat ke Korea. Setelah enam bulan mengajar, saya memutuskan 
untuk mengambil program Ph.D. di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan U.C. Berkeley. 
Untuk ini saya perlu mengikuti tes kecerdasan, Graduate Record Examination, dan yang 
menarik adalah ketika hasilnya keluar nilainya tinggi sekali. Mensa memberi tahu saya 
bahwa nilai itu setara dengan seperempat I.Q. tertinggi dari satu persen populasi. Pada 
masa lebih muda sebagai seorang pemakan segala dan tidak meditasi, saya tak pernah 
mendapat nilai tinggi dalam tes-tes seperti itu, tapi ini cukup dapat dimengerti. Pola 
makan vegan tidak hanya membuat sistem kita berjalan lebih bersih, tetapi lebih utama 
lagi, itu membebaskan kita secara mental untuk melakukan hubungan. Kemampuan ini 
adalah fondasi kecerdasan. Meditasi diam secara teratur memungkinkan pikiran kita 
beristirahat dan terhubung dengan sumber kemampuan intuisi yang nampaknya juga 
meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan hubungan. Mengikuti pola makan 
vegan dan berlatih ketenangan batin adalah suatu kombinasi yang hebat! Saya mendapati, 
contohnya, bahwa saya bisa mengajar mata kuliah bermuatan penuh di perguruan tinggi 
dan secara bersamaan mengambil mata kuliah bermuatan penuh di Berkeley, jadi 
umumnya saya mengikuti delapan sampai sepuluh mata kuliah dalam waktu bersamaan. 
Bukan hanya proses mengajar yang berjalan dengan sangat lancar, tetapi saya mendapat 
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nilai A dan beberapa A-plus pada lebih dari enam puluh mata kuliah tingkat doktoral, dan 
disertasi saya, Peranan Intuisi dalam Pendidikan (The Role of Intuition in Education), 
mendapat nominasi Penghargaan Disertasi Terbaik. Secara pribadi tak ada apa pun untuk 
dibanggakan atau dipuji dalam hal ini, karena ini hanyalah salah satu gambaran manusia 
yang tak terhitung banyaknya dari prinsip dasar bahwa kita semua memiliki potensi yang 
besar sekali, yang bisa kita realisasikan jika kita mengerti dan hidup sesuai sifat kita yang 
hakiki. Halangan utama terhadap ini adalah warisan mentalitas persaingan dan 
penyingkiran yang dikuatkan oleh makanan yang terus membuat kita teralihkan, lumpuh, 
dan tak mampu menjalin hubungan yang berarti. 

Setelah mengajar di perguruan tinggi kira-kira enam tahun dan sangat menikmatinya, 
saya merasa dibimbing untuk mengambil gaya hidup berkeliling dengan mengadakan 
konser musik piano orisinal dan seminar tentang pengembangan intuisi. Meskipun 
perguruan tinggi menawari saya kenaikan gaji untuk tetap tinggal, saya merasakan 
panggilan yang kuat untuk kembali ke jalan terbuka. Saya telah mendapati bahwa dalam 
tahun-tahun sejak berziarah dari New England, musik baru yang mengangkat dan 
berputar-putar mulai mengalir ke diri saya di atas piano, dan dengan saya lebih berfokus 
pada musik dan memainkannya di tempat umum, musik ini menjadi semakin kuat dan 
diterima dengan penuh antusias. Melalui musik, saya merasa hati dan visi batin saya 
dibuka untuk energi spiritual penuh inspirasi yang menghubungkan saya dengan bumi 
dan dengan keadaan buruk dari hewan maupun keluarga manusia. Musik itu, yang timbul 
dari ketenangan batin yang misterius, nampaknya selalu menjadi kendaraan untuk 
membawa energi yang mengangkat dan menyembuhkan, dan pemahaman secara intuisi. 

Meskipun saya tak pernah menyadarinya pada waktu itu, ketika saya beralih ke pola 
makan nabati di The Farm pada tahun 1975, ribuan mil jauhnya di Swiss, seorang pelukis 
muda bernama Madeleine secara bersamaan membuat perubahan yang sama. Pada tahun 
1990, sewaktu sedang mengadakan konser di Eropa, saya kebetulan bertemu Madeleine 
di sebuah desa kecil di Swiss, dan sejak itu, saya telah diberkahi oleh kehadirannya 
sebagai pasangan hidup saya dan pendamping yang penuh cinta kasih. 

 
Kekuatan Komunitas 

Komunitas-komunitas tempat kita tumbuh dan dinamakan rumah sangat mempengaruhi 
kita semua. Memahami ini, kita bisa melihat mengapa kita memandang hewan-hewan 
sebagai komoditas dan sering kali merasa sulit untuk beralih menjadi berpola makan dan 
bergaya hidup vegan. Budaya kita sudah jenuh total dan ditentukan oleh eksploitasi 
hewan untuk dijadikan makanan. 

Sementara budaya-budaya cenderung menggandakan dirinya secara alami, mereka 
bisa dan sungguh-sungguh berkembang, atau bisa dipaksa berubah oleh tekanan luar. 
Menyebarnya kebudayaan menggembala dari Asia tengah ke Mediterania dan Timur 
Tengah dan dari sana ke Eropa berlangsung beberapa milenium dan dicapai dengan 
tenaga fisik, dominasi atas perempuan, dan indoktrinasi anak-anak, seperti 
didokumentasikan oleh Eisler dalam The Chalice and the Blade. 3 Beyond Beef karya 
Jeremy Rifkin mendokumentasikan bagaimana kebudayaan peternakan tiba di Amerika 
Utara dari Eropa dan bagaimana orang Eropa (khususnya Inggris) meminta daging sapi 
dan bagaimana investasi keuangannya yang besar pada rumah peternakan Amerika 
menyediakan modal untuk mengembangkan dan mendorong ekonomi negara kita yang 
muda. Waste of the West karya Lynn Jacobs mendokumentasikan pemusnahan tanah 
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penggembalaan secara hampir menyeluruh dan hampir memusnahkan suku Indian, bison, 
anjing, serigala, dan semua hewan bukan-ternak “yang mengganggu”. Sampai hari ini, 
badan-badan federal dan negara bagian seperti “Pelayanan Margasatwa” USDA masih 
meracuni, menembak, mengandangkan, dan menjerat jutaan hewan setiap tahun, 
termasuk anjing hutan, macan kecil, kuda liar, anjing prairi, bison, berang-berang, rakun, 
burung hitam, luak, dan beruang. Ini merupakan suatu tragedi yang melibatkan 
penderitaan yang tak terkatakan. 

Ketika berada di Korea, saya merasa kagum dengan ladang padi bertingkat-tingkat 
yang indah di dasar lembah dan naik menyusuri lereng bukit, yang secara efisien 
menghasilkan beras yang cukup untuk memberi makan warga Korea yang, tidak seperti 
di AS, dapat benar-benar terlihat di sawah merawat tanaman setiap hari. Namun, dengan 
investasi modal AS dan Eropa, budaya Korea menjadi berubah, dan perusahaan-
perusahaan makanan Amerika dan acara televisi serta iklan AS terus menyerbu, 
menciptakan permintaan untuk makanan mewah Barat, khususnya daging sapi. Peternak 
Texas pergi ke Korea, mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kepada investor 
cara mengonversi ladang padi menjadi tempat penggemukan ternak. Bukannya memberi 
makan banyak orang dengan beras, sebidang lahan sekarang hanya akan memberi makan 
sedikit orang kaya dengan daging sapi dan menaikkan harga padi di luar kemampuan 
orang miskin, sambil menciptakan mimpi buruk lingkungan dengan adanya limbah dan 
polusi yang selalu dihasilkan oleh peternakan hewan modern. Penyebaran budaya 
menggembala ke Korea telah mendapat dorongan kuat dari para misionaris Kristen yang 
telah lumayan lama menetap di sana. Ini mungkin diperlambat oleh biara Buddhis dan 
ajaran mereka serta teladan welas asih dan veganisme mereka, tapi hanya pada tingkat 
mereka tetap dihormati dan relevan dengan kehidupan penduduk yang semakin tertekan. 

Penyebaran budaya menggembala telah berjalan berabad-abad lamanya dan terus 
berlanjut hingga kini. Kekayaan dan keinginannya untuk menggunakan baik tekanan 
finansial maupun kekerasan fisik membuat budaya ini sulit untuk dibendung, dan dengan 
menyebarnya budaya ini, penindasan, ketaksetaraan, kekerasan, persaingan, dan 
perebutan juga sulit dibendung. Ini merupakan sebuah budaya eksploitasi dan 
pemangsaan yang memperkuat praktik inti penggembalaan dan memakan hewan 
komoditas di dalam diri seluruh anggotanya. 

Untuk hidup dalam lingkungan budaya menggembala yang bermusuhan, komunitas 
vegan haruslah kuat dan berkomitmen. Kebanyakan, seperti The Farm dan Biara Zen 
SonggwangSa, pada dasarnya merupakan komunitas spiritual. Praktik kehidupan vegan 
mereka adalah bagian dari orientasi yang lebih besar dari latihan spiritual yang 
menekankan pada kehidupan welas asih, pengembangan kedamaian dan keselarasan batin, 
dan menyokong regenerasi moral kemanusiaan. Namun demikian, komunitas vegan bisa 
juga dirasakan di banyak tempat dewasa ini, membuat peralihan ke veganisme menjadi 
lebih mudah dan alami. Jumlah komunitas vegetarian dan vegan meningkat sebagai hasil 
dari proliferasi (perkembangbiakan) tradisi spiritual non-Barat di sini. Juga terdapat 
semakin banyak jumlah pusat penyembuhan dan pusat retret religius, yang menekankan 
vegetarisme atau veganisme demi alasan kesehatan dan pemurnian spiritual. Ada juga 
komunitas-komunitas sementara, seperti konferensi hak-hak hewan dan vegetarian, 
begitu juga masyarakat vegetarian setempat yang menyediakan pengetahuan dan inspirasi. 
Dukungan komunitas semacam ini adalah vital, karena menyediakan konteks, contoh, 
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dan bimbingan praktis yang secara khusus sangat penting di tahap permulaan dari 
peralihan menuju pola makan dan gaya hidup yang lebih bebas-kekejaman. 

Benih-benih menghasilkan buah menurut jenis mereka. The Farm dan Biara 
SonggwangSa adalah mekarnya benih yang ditanam oleh orang-orang bijak dan welas 
asih paling tidak pada 2.500 tahun yang lalu, dan terus dipelihara dan ditanam kembali 
oleh tak terhitung banyaknya orang yang berdedikasi selama berabad-abad, yang sering 
kali menghadapi kesulitan besar. Generasi masa depan manusia maupun hewan 
tergantung pada bagaimana kita dalam melakukan apa yang kita bisa untuk memelihara 
benih dari tanpa kekerasan, kecerdasan, dan welas asih di dalam kebun budaya bersama 
kita sehingga mereka bisa mewarisi sebuah bumi yang sehat dan cara hidup yang 
berlandaskan pada kebebasan dan kepedulian. Kita masing-masing bisa menjadi ladang 
kebebasan, dan dengan didorong oleh contoh dan keinginan kita, membuatnya menjadi 
lebih mudah untuk mereka yang ada di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. 
Ladangnya akan berkembang, menyebar melalui budaya kita sebagai sebuah revolusi 
yang penuh kebaikan. 

Sementara perjalanan yang sudah saya ceritakan di sini adalah benar-benar unik, 
sebagaimana semua perjalanan individu kita, saya percaya pola yang mendasarinya 
adalah universal. Kita semua telah terlahir ke dalam sebuah budaya menggembala yang 
mengomoditaskan hewan, dan kita semua telah terpengaruhi oleh kekerasan, kekejaman, 
dan persaingan yang ganas yang dibutuhkan oleh hidangan kita dan diterapkan oleh 
budaya kita. Kita juga sudah diajarkan untuk setia pada budaya kita dan secara relatif 
tidak kritis tentang itu, untuk memutuskan hubungan dari horor monumental yang kita 
seharusnya tidak perlu alami secara terus-menerus, dan menjadi lupa akan dampak 
berbahaya masalah ini pada seluruh aspek kehidupan kita baik umum maupun pribadi. 
Kita semua dihadapkan dengan bukti-bukti yang sama dan mendengarkan panggilan yang 
sama untuk kemurahan hati dan keadilan. 

Di dalam diri kita tersimpan benih kesadaran dan welas asih yang mungkin sudah 
bertunas. Perjalanan transformasi dan evolusi spiritual individu kita mengarahkan kita 
untuk menanyakan siapa dan apa yang sudah diberitahukan kepada kita tentang siapakah 
diri kita dan yang lainnya adanya, untuk menemukan dan mengembangkan benih-benih 
pemahaman dan kejelasan di dalam diri kita, dan untuk merealisir hubungan yang kita 
telah diajari untuk mengabaikannya. Selagi kita melakukan ini dan karena jaringan 
perjalanan kita yang saling menjalin dalam budaya kita, pemupukan silang dan menanam 
benih, kita bisa meneruskan transformasi yang sekarang sudah berlangsung dengan baik, 
dan melampaui paradigma lama yang usang yang menghasilkan lingkaran kekerasan. 
Ketika kita mencabut eksklusif dan dominasi dari piring kita, benih welas asih akhirnya 
dapat tumbuh subur secara bebas, dan proses ini terutama tergantung semata pada diri 
kita yang menyirami benih dan sepenuhnya menyokong perjalanan unik kita. Kita saling 
bergantung, dan dengan kita membebaskan makhluk yang kita sebut hewan itu, kita akan 
meraih kembali kebebasan kita. Dengan menyayangi mereka, kita akan belajar saling 
menyayangi dan merasa sepenuhnya dikasihi. 
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“Tujuan saya adalah tidak sederhana. Saya melihat bahwa transformasi kemanusiaan 
benar-benar diperlukan pada saat ini.” 

—Jill Purce 
 

Setiap hari empat puluh ribu anak meninggal karena kelaparan di seluruh dunia. Kita 
yang makan berlebihan di Barat, yang memberi makan padi-padian kepada hewan untuk 

menghasilkan daging, adalah sedang memakan daging dari anak-anak ini.” 
—Thich Nhat Hanh 

 
“Kebaikan manusia sejati, dengan segala kemurnian dan kebebasannya, bisa sampai ke 
depan hanya ketika penerimanya tidak punya kekuatan. Ujian moral sejati kemanusiaan, 

ujian fundamentalnya, terdiri atas sikapnya kepada mereka yang berada di dalam 
kekuasaannya: hewan. Dan dalam hal ini umat manusia telah menderita bencana yang 

fundamental, suatu bencana yang begitu fundamental hingga semua yang lain bercabang 
dari sana.” 

—Milan Kundera, pengarang, The Unbearable Lightness of Being 
 

 

 

Holografi 

Riak-riak yang dipancarkan dari pilihan kita untuk memakan makanan bersumber dari 
hewan adalah sangat berpengaruh luas dan kompleks. Riak-riak itu meluas secara 
mendalam hingga ke sistem orientasi dan kepercayaan pokok kita, dan ke dalam 
hubungan kita dengan sesama dan dengan golongan yang terbentuk. Dari setiap 
perspektif yang mungkin bisa kita ambil, kita menemukan bahwa kebiasaan makan kita 
yang sudah membudaya sudah mematikan rasa, membutakan, dan mengurung diri kita. 
Memperbudak dan memakan hewan secara kejam mencemari lingkungan mental dan 
tubuh kita, mengeraskan hati kita, dan memblokir perasaan dan kesadaran, memancing 
rasa takut, kekerasan, dan penindasan dalam hubungan kita, membuat sampah di planet 
berharga kita, secara mengerikan menyiksa dan membunuh miliaran makhluk yang 
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terteror, mematikan spiritual kita, dan sangat memperlemah diri kita dengan merintangi 
kecerdasan bawaan kita dan kemampuan kita untuk membuat hubungan penting. 

Menjadi sadar dengan berbagai segi dilema manusia adalah menjadi sadar dengan 
mentalitas penindasan yang dibutuhkan hidangan kita. Dengan memalingkan muka, 
seperti yang kita sering lakukan, eksistensi dan proyek kita menjadi terasa ironis, menipu 
diri sendiri, merusak, dan membunuh diri. Melihat kebiasaan makan kita apa adanya, dan 
menjawab panggilan jiwa kita untuk mengerti konsekuensi dari perbuatan kita, kita 
menjadi terbuka bagi welas asih, inteligensi, kebebasan dan menjalani kebenaran dari 
saling keterhubungan kita dengan semua kehidupan. Ada sebuah revolusi positif yang 
besar yang harus dipatuhi di sini, sebuah transformasi spiritual yang secara potensial bisa 
melontarkan budaya kita ke dalam sebuah lompatan kuantum yang evolusioner, dari 
menekankan konsumsi, dominasi, dan keasyikan sendiri ke memelihara kreativitas, 
pembebasan, penyertaan, dan kerja sama. Apakah kita siap untuk revolusi spiritual seperti 
itu? Jika kita menolak, maka perselisihan, stres, dan perusakan hampir pasti akan 
menguat karena jumlah kita yang terus naik dan teknologi yang eksploitatif. Kapan 
seekor ulat siap untuk berubah? Tanda yang paling jelas adalah dengan mengatasi nafsu 
makan yang rakus karena dorongan batin akan menarik perhatian ke arah yang baru. 

Revolusi spiritual dan budaya yang memanggil kita harus dimulai dari makanan kita. 
Makanan adalah hubungan utama kita dengan bumi dan segala misterinya, dan dengan 
budaya kita. Makanan merupakan fondasi ekonomi dan merupakan pusat metafora 
spiritual batin dari hidup kita. Tidak ada cara untuk secara berlebihan menggambarkan 
besarnya transformasi spiritual kolektif yang akan terjadi ketika kita berpindah dari 
makanan hasil penindasan menuju ke makanan hasil welas asih dan kebaikan. Kunci ke 
veganisme adalah bahwa itu dijalani. Tak seorang pun bisa menjadi vegetarian secara 
teori saja! Tidak seperti banyak ajaran agama yang secara utama bersifat teori dan 
internal, veganisme adalah sepenuhnya bersifat praktis. Motivasi veganisme adalah welas 
asih. Ini sama sekali bukan tentang kemurnian secara pribadi, kesehatan individu atau 
penyelamatan, melainkan karena ini memberkati yang lain. Ini adalah cara hidup yang 
konkret dan nyata yang mengalir dari, dan menguatkan, rasa peduli dan keterhubungan. 

Sekalipun kita kebas pada tingkatan di mana kita tidak lagi peduli tentang penderitaan 
hewan-hewan, dan kita hanya bisa peduli pada manusia lain, kita segera menyadari 
bahwa penderitaan berat manusia yang disebabkan memakan makanan hewani 
menghendaki kita memilih pola makan berbasis tumbuhan. Kelaparan manusia, 
penghancuran emosional yang diperlukan untuk membunuh dan mengurung hewan-
hewan, polusi dan limbah air, tanah, minyak, dan sumber daya vital lainnya, dan 
ketidakadilan dan kekerasan yang mendasari kompleks produksi makanan hewan, 
semuanya memaksa kita untuk segera meninggalkan kebiasaan makan kita yang tidak 
berbudaya ini. Dengan kita membuat hubungan dan menjadi terbuka akan tanggapan 
balik, akan semakin jelas bahwa salah satu hadiah terbesar yang siapa pun dari kita bisa 
berikan kepada dunia, keluarga manusia, generasi mendatang, hewan, diri sendiri, dan 
kepada orang-orang terkasih kita adalah dengan menjadi vegan dan mendedikasikan 
hidup kita untuk mendorong orang lain melakukan hal yang sama.  

Hal ini perlu mempertanyakan asumsi dan sikap yang pokok dari budaya kita dan 
membebaskan diri kita dari mereka bukan hanya secara teori, tapi secara praktik. 
Tindakan meninggalkan rumah di dalam batin ini dalam banyak cara memerlukan sebuah 
terobosan spiritual. Tindakan yang utama adalah menghentikan pengalihan dan 
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pemutusan hubungan dari penderitaan yang kita sebabkan pada yang lain melalui pilihan 
makanan kita. Berkemauan untuk melihat, menanggapi, dan menghubungkan kembali 
dengan semua tetangga kita dan hidup dengan saling berhubungan, menginspirasi kita 
secara alami untuk memilih makanan, hiburan, pakaian, dan produk yang sedikit 
menyebabkan kekejaman yang tidak perlu pada makhluk lemah. Selagi kita melakukan 
ini, kita menjadi lebih tanggap akan riak yang dihasilkan perbuatan kita di dunia ini. 
Transformasi spiritual kita menjadi lebih dalam, dan karena sensitivitas meningkat, kita 
menjadi semakin ingin memberkati orang lain dan menjadi suara bagi mereka yang tidak 
bersuara. Sekali vegan, kita selalu menjadi vegan, karena motivasi kita tidak bersifat 
personal dan egois, tapi itu berdasarkan pada kepedulian pada orang lain dan pada saling 
keterhubungan dengan makhluk lain yang tidak bisa kita ingkari. 

Dorongan untuk menunjukkan kemurahan hati dan untuk melindungi mereka yang 
rentan ini menjadi mengakar kuat dalam diri kita, dan meskipun itu sudah tertekan oleh 
budaya menggembala, terdapat banyak bukti yang telah lama ingin diekspresikan oleh 
hampir semua dari kita. Kita secara kolektif menyumbangkan jutaan dollar, misalnya, 
untuk membantu satu hewan jika kita mengetahui cerita hewan tersebut dan kepintaran 
dan welas asih kita menjadi terbangunkan dengan terhubungnya kita ke hewan ini. 
Semakin banyak kita terhubung, semakin banyak kita mengerti dan semakin banyak kita 
mengasihi, dan kasih ini memotivasi kita untuk tak hanya meninggalkan rumah, 
mempertanyakan sikap dominasi dan eksklusif budaya kita, tapi juga kembali ke rumah, 
berbicara atas nama mereka yang rentan. 

Lawan kata dari kasih bukanlah benci namun ketidakpedulian. Saat kita menyingkap 
tabir dan melihat penderitaan yang diakibatkan oleh kebiasaan makan kita, saat kita 
terhubungkan dengan realitas tentang makhluk-makhluk tak berdaya yang sangat 
menderita karena pilihan makanan kita, ketidakpedulian kita lenyap dan rasa welas asih–
kebalikannya–timbul, mendorong kita untuk bertindak atas nama mereka yang menderita. 
Bahaya utamanya adalah bahwa kita bisa saja meninggalkan rumah dan tidak kembali; 
yaitu, kita bisa tersadarkan akan bahaya yang terkandung di dalam pengomoditasan 
makhluk-makhluk hidup di dalam budaya kita tetapi gagal untuk membawa kesadaran ini 
ke dalam budaya kita dengan menjadi suara bagi makhluk-makhluk ini. Jika pemahaman 
kita tidak terartikulasi dalam cara yang penuh arti bagi kita, ia bisa terkurung di dalam 
diri kita dan berubah menjadi kesinisan, kemarahan, keputusasaan, dan penyakit. Semua 
ini tidak berguna baik bagi kita maupun siapa pun juga.  

Kita semuanya diberkahi dengan kemampuan unik yang bisa kita pakai dalam tugas 
paling mendesak yang kita hadapi saat ini di dalam evolusi manusia: mengubah warisan 
mentalitas dominasi kita dengan jalan membebaskan mereka yang telah kita perbudak 
demi makanan. Elemen yang paling penting adalah menjalankan gaya hidup vegan, 
mendidik diri sendiri, mengembangkan potensi spiritual kita, dan menerjunkan diri untuk 
mendidik orang lain. Revolusi spiritual membutuhkan kita semua, apapun agama kita, 
etnis, kelas atau mungkin variabel lainnya. Kita masing-masing memiliki peran, dan 
semua keberhasilan kita tergantung pada bakat dan keinginan kita masing-masing serta 
kegigihan untuk berperan. 

 

Korban, Pelaku Kejahatan, dan Pengamat 

Begitu kita menjadi vegan dan memulai kehidupan yang jauh lebih ringan di bumi ini, 
kita juga mungkin mulai menyadari betapa kuatnya kita dipengaruhi oleh kebiasaan 
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makan sebagai omnivora dari mayoritas rekan senegara kita. Kebebasan kita sebagai 
omnivora untuk mengonsumsi hampir semua makanan yang kita inginkan kecuali 
manusia, membatasi kebebasan pihak lain dalam banyak cara. Misalnya, kita menemukan 
sungai dan danau terpolusi oleh peternakan hewan sehingga kita tidak dapat lagi 
menikmati atau berenang di dalamnya. Kita harus menanggung derita melihat sahabat 
kita diburu dan disiksa oleh para pemburu dan nelayan, atau melihat papan-papan iklan 
dengan gambar yang menjijikkan dari daging hewan yang dimasak. Uang kita diambil 
oleh pemerintah untuk mendukung para peternak dan pabrik peternakan susu dan 
operator penggemukan serta operasi pengendalian predator yang secara sia-sia telah 
membunuh lebih banyak sahabat kita, hutan yang seharusnya dapat kita nikmati telah 
dirusak demi menyediakan biji-bijian monokultur dalam jumlah yang besar untuk 
makanan hewan ternak. Harga barang dan jasa yang kita beli menjadi lebih mahal dari 
yang semestinya karena mereka tidak hanya memasukkan pajak pemerintah yang 
menyubsidi makanan hewani dan membuatnya kelihatan lebih murah dari harga 
sebenarnya, tetapi juga biaya asuransi kesehatan yang besar yang ditanggung oleh 
perusahaan untuk pekerja-pekerja omnivora mereka yang dibebankan kepada konsumen 
dalam bentuk harga yang lebih tinggi untuk segalanya. Biaya pengobatan yang mahal 
yang dibutuhkan oleh omnivora untuk penyakit jantung, kanker, penyakit ginjal, obesitas, 
dan sebagainya telah meningkatkan biaya asuransi kesehatan melampaui jangkauan 
orang-orang yang berpendapatan rendah. Mesin perang AS juga dipaksakan terhadap kita 
semua: kita tidak hanya harus membantu membayarnya tetapi juga menyaksikannya 
menghancurkan kehidupan orang miskin untuk menyuplai minyak murah yang 
memboroskan begitu banyak biji-bijian dan energi yang dibutuhkan makanan hewani. 
Ketika menjadi vegan, kita menjadi peka terhadap kekerasan dari sistem makanan, kita 
juga bisa melihat omnivora yang merupakan korban dari sistem makanan ini. 

Ada banyak cara agar kita bisa menjadi bagian dari solusi daripada menjadi bagian 
dari masalah. Ketika kita membeli atau mengonsumsi makanan hewani, kita sendiri 
menjadi agen dari kebudayaan perbuatan jahat akan kekejaman yang tidak perlu dan 
menakutkan ini (Jika kita meragukan hal ini, kita dapat melihat beberapa video yang 
terdaftar di bagian sumber dari buku ini dan menyaksikan secuil horor yang dilakukan 
terus menerus, yang sangat banyak dan mengerikan sehingga memberati pikiran.)  

Dalam tindak kejahatan yang dilakukan secara terbuka, terdapat tiga peran yang 
beraksi: pelaku, korban dan pengamat atau saksi. Telah diketahui dengan amat baik 
bahwa para pelaku kejahatan selalu mengharapkan para saksi diam dan melihat ke arah 
lain sehingga mereka dapat berhasil melanjutkan tindakan mereka yang menyakitkan, dan 
para korban mengharapkan sang pengamat untuk berbicara, bertindak, dan ikut terlibat, 
serta melakukan sesuatu untuk menghentikan atau mematahkan semangat pelaku 
kejahatan tersebut dari tindakan mereka yang menyakitkan. Dalam kaitannya dengan 
memakan makanan hewani, terdapat banyak pelaku kejahatan dan korban tetapi hanya 
sedikit pengamat. Para pelaku kejahatan selalu saling mendukung satu sama lain dan 
memandang para pengamat dengan rasa curiga dan permusuhan, dan suara korban 
tidaklah bisa terdengar. 

Apabila kita meninjau lebih dalam, kita melihat bahwa pelaku kejahatan itu sendiri 
adalah korban kekerasan—itulah sebabnya mereka menjadi pelaku kejahatan—dan 
kekejaman mereka tidak hanya melukai hewan-hewan tetapi juga diri mereka sendiri dan 
para saksi. Ketiganya terkunci di dalam rangkulan yang menyakitkan, dan para saksilah 
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yang memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Mereka dapat memalingkan kepala, dengan 
demikian secara diam-diam menyetujuinya atau mereka dapat bersaksi dan membawa 
suatu dimensi kesadaran ketiga ke dalam siklus kekejaman yang membuat para korban 
dan pelaku kejahatan terjerat secara tak berdaya. Saksi memberi teladan tanpa-kekerasan 
dan berbicara atas nama korban yang tidak bisa berbicara (dan, pada tingkat yang lebih 
samar, atas nama pelaku kejahatan yang juga menjadi korban atas perbuatan mereka 
sendiri). Pelaku kejahatan bisa saja menyalahkan saksi karena menghakimi mereka dan 
membuat mereka merasa bersalah, tetapi para saksi hanyalah bertindak sebagai hati 
nurani pelaku kejahatan, meminta mereka agar menjadi lebih sadar dan menghentikan 
kekejaman mereka, demi kepentingan semua pihak. Perasaan bersalah dan malu yang 
dirasakan oleh para pelaku kejahatan atas tindakan kekerasan mereka disebabkan oleh 
kebaikan hati dan kepedulian mereka yang bersifat alamiah, yang telah mereka blokir dan 
langgar. Sikap mereka terhadap saksi bisa jadi bahkan penuh amarah: “Jika Anda ingin 
menjadi vegetarian, silakan, tetapi jangan memberitahukan kami apa yang harus kami 
lakukan.” Secara sekilas tampaknya masuk akal, tetapi kita segera mengerti bahwa itu 
hanyalah akibat dari terputusnya hubungan dan penyimpangan yang terdapat pada budaya 
kita. Para pelaku kejahatan tidak akan berani berkata, “Jika Anda tidak ingin memukul 
dan menikam anjing peliharaan Anda, silakan, tetapi jangan menyuruh saya untuk tidak 
memukul dan menikam anjing saya.” Kita semua tahu bahwa kita tidak berhak 
memperlakukan pihak lain, terutama mereka yang tidak berdaya, dengan semaunya, dan 
jika kita berbuat salah, orang berhak untuk menghentikan kita.  

Sebagai pelaku kejahatan, kita sangat tertantang oleh kebenaran yang dibuktikan oleh 
para saksi yang penuh perhatian dan fasih. Akhirnya, kita mungkin menanggapi 
tantangan itu dengan memeriksa sikap kita dan mengakui secara moral bahwa tingkah 
laku kita tak bisa dibenarkan, menghentikannya dan bergabung dengan barisan saksi. 
Sebagai saksi kita juga sangat tertantang untuk menanggapi situasi secara kreatif dengan 
kasih, pemahaman, dan cara yang terampil, dan berjuang untuk hidup lebih sesuai 
terhadap nilai-nilai welas asih, kejujuran, dan integritas. Semakin kita hidup sesuai 
dengan nilai-nilai kita, semakin kuat medan kebenaran yang akan kita pancarkan, dan 
ucapan, sikap, serta tindakan kita akan menjadi semakin berbobot terhadap pelaku 
kejahatan. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, karena kita semua pernah 
menjalani ketiga peran tersebut hingga taraf tertentu. Sebagai seorang non-vegan, kita 
ditantang oleh terputusnya hubungan spiritual dan etis untuk memperlambat, 
menghentikan, menaruh perhatian, berhubungan kembali, merangkul bayangan kita yang 
terabaikan, dan memulai tahap penyembuhan. Sebagai seorang vegan, kita ditantang oleh 
ketidakkonsistenan dan ketakutan akan pembalasan dendam dalam memberi perhatian 
dan memperdalam proses penyembuhan dan penyadaran kita dengan berupaya 
menyelaraskan pikiran, ucapan, dan tindakan kita dengan pemahaman kita tentang antar-
makhluk dan untuk semakin mewujudkan perdamaian dan kasih yang penuh keberanian. 
Melatih kesadaran adalah penting untuk menyadari kebahagiaan, kedamaian, dan 
kebebasan. 

Bagaimana dengan para korban, hewan-hewan? Siapakah makhluk-makhluk ini yang 
begitu tak berdaya dan tak mampu membalas dendam, begitu terhukum oleh sistem 
mekanisasi yang kejam yang dikembangkan demi mendapatkan kepuasan diri dan 
keuntungan? 
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Hubungan Kita dengan Hewan 
Walaupun kita dilahirkan dengan suatu budaya yang menekankan perbedaan antara kita 
dengan hewan, pengalaman kita yang sebenarnya menyatakan hal yang berbeda. Kita 
hanya merasa nyaman mengonsumsi hewan apabila kita mengeluarkan mereka dari 
kategori yang kita pergunakan untuk mendefinisikan diri kita sendiri, tetapi perbedaan 
kita dengan hewan jauh lebih kecil daripada apa yang dipaksakan oleh kebiasaan makan 
kita untuk meyakininya. Mereka yang memiliki hewan pendamping, misalnya, tanpa ragu 
mengetahui bahwa hewan-hewan itu memiliki kepribadian, kesukaan, emosi, dan 
dorongan yang berbeda dalam diri mereka, dan bahwa mereka merasakan dan 
menghindari kesakitan psikologis maupun fisik. Di samping itu banyak bukti anekdot 
bahwa hewan-hewan bersifat mengutamakan kepentingan orang lain, baik terhadap 
anggota spesies mereka sendiri maupun terhadap hewan-hewan di luar spesies mereka, 
juga terdapat bukti klinis, seperti eksperimen kejam yang lazim di mana kera-kera 
diberikan makanan jika mereka menakuti kera-kera lainnya. Para peneliti menemukan 
bahwa kera-kera itu lebih memilih lapar daripada menakuti kera-kera lainnya, terutama 
jika mereka sendiri telah menerima kejutan itu sebelumnya. Para peneliti itu terkesima 
(dan mungkin agak malu?) oleh sifat kera-kera itu yang lebih mengutamakan kepentingan 
orang lain. Meskipun itu adalah sifat sejati kita, orang akan bertanya pada diri sendiri 
apakah kita manusia akan sedemikian mulia. 

Selain memiliki kemampuan untuk berempati, hewan juga memiliki kemampuan 
untuk menderita secara psikologis, dan sering memperlihatkan tingkah laku stereotip saat 
mereka terpaksa mengalami siksaan mental akibat perlakuan kita yang kejam terhadap 
mereka. Pengurungan berlebihan terhadap hewan untuk makanan, bulu, penelitian, dan 
hiburan menyebabkan penderitaan yang sangat mendalam terhadap kesehatan emosi dan 
fisik mereka sehingga mereka mengulangi tingkah laku yang sama secara terus menerus, 
sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan di alam bebas. Simpanse dan babi akan 
membenturkan kepala mereka ke batangan logam kandang mereka selama berjam-jam, 
gajah-gajah akan secara konstan mengayunkan kepala mereka dan mengangkat kaki 
mereka, dan serigala yang terkurung dalam kerangkeng yang sesak di peternakan bulu 
akan berputar-putar dengan cemas dan bergoyang secara mengenaskan, menjadi gila 
karena kemustahilan untuk memenuhi tujuan alamiah mereka. Seperti halnya hewan-
hewan ini, kita manusia juga mungkin akan mengulangi tingkah laku stereotip apabila 
kita menjadi gila dan kehilangan hubungan dengan tujuan yang harus kita penuhi. 

Sangatlah ilustratif untuk menyaksikan bagaimana atribut yang telah kita nyatakan 
yang membuat kita unik, seperti pemakaian alat-alat, penciptaan seni, mengalami tingkat 
emosi yang lebih tinggi, memiliki rasa geli, menggunakan bahasa dan sebagainya, pada 
kenyataannya semuanya menjadi runtuh begitu kita mengenal hewan secara lebih baik. 
Tentu saja, kita memiliki atribut dan kemampuan unik tertentu. Setiap spesies memiliki 
atribut dan kemampuan unik tertentu. Mengonsumsi hewan tanpa sadar membuat kita 
sangat gelisah sehingga secara neurotik kita terlalu menekankan keunikan dan 
keterpisahan kita dari mereka. Ini membuat kita mengeluarkan mereka dari lingkaran 
kepedulian kita. 

Selain berbagi rumah bersama di planet yang indah ini di angkasa luar, hewan-hewan 
juga berbagi kerentanan akan kematian dan semua yang dibutuhkan. Masih diragukan 
untuk menentukan apakah kehidupan kita sebagai manusia sebenarnya telah meningkat 
selama berabad-abad dan ribuan tahun, karena semua upaya kita yang berani. Walaupun 
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kita mendapatkan kenyamanan dan kemungkinan yang tidak dapat diimpikan oleh nenek 
moyang kita, kita juga mengalami stres, penyakit, frustrasi yang tidak bisa mereka 
bayangkan. Namun, bagi hewan, situasi jelas memburuk, terutama pada generasi manusia 
sekarang ini. Karena industri produksi makanan membawa kawanan hewan mereka ke 
dalam ruangan di dalam kamp konsentrasi, bentuk ekstrem dari penggembalaan yang 
dikenal sebagai pabrik peternakan pun muncul. Suatu bentuk ekstrem baru dari pabrik 
peternakan sekarang muncul melalui rekayasa genetika, di mana hewan tersebut dirusak 
pada tingkat gen, sehingga kehilangan identitas dan integritas biologis mereka. Tindakan 
ini sejalan dengan penghancuran habitat satwa liar dan penyusutan populasi mereka demi 
pengadaan daging satwa liar, farmasi, penelitian, hiburan, dan keperluan manusia lainnya. 
Dengan demikian, hewan-hewan telah mengalami perlakuan dari menjadi bebas campur 
tangan manusia, menjadi sesekali diburu, digembalakan, dikurung, dan akhirnya dipaksa 
untuk punah atau bermutasi secara genetik dan terkurung hanya sebagai obyek 
kepemilikan yang bisa dipatenkan untuk dipakai oleh manusia. 

Nampaknya kita masih begitu ketinggalan sebagai sebuah budaya di mana kita akan 
menghindari melakukan kekerasan hanya jika kita khawatir akan hukuman atau 
pembalasan dendam–dan karena hewan tidak mampu melakukan kedua hal tersebut, 
mereka tidak mendapatkan perlindungan apapun dari kita. Hal ekstrem baru di mana 
hewan sekarang diperlakukan tanpa rasa penyesalan atau kesadaran, mengharuskan kita 
menerapkan orientasi yang saksama secara radikal yang menunjukkan akar dari 
mentalitas kekejaman kita. Meskipun ini mungkin tampak ekstrem terhadap arus 
kebudayaan utama kita untuk memihak pada revolusi vegan yang sama sekali menolak 
menjadikan hewan sebagai benda, ini hanyalah semacam posisi yang kelihatannya 
ekstrem yang bisa menjadi suatu penangkal terhadap penganiayaan ekstrem yang saat ini 
kita timpakan terhadap hewan. Faktanya, veganisme tidaklah ekstrem jika ditinjau dari 
sudut pandang sifat bawaan kita yang halus, yang mendambakan kasih, kreativitas, dan 
evolusi spiritual. 

Surga dan neraka adalah hasil dari apa yang kita tabur. Kita hidup di dalam sebuah 
budaya yang secara tanpa berpikir panjang mengeksploitasi hewan dan mendukung 
dominasi terhadap mereka yang rentan oleh pihak yang kuat, pria, kaya, dan yang 
memiliki hak istimewa. Kebudayaan ini secara alamiah telah menciptakan alat politik, 
ekonomi, legal, agama, pendidikan dan institusional lainnya untuk melindungi mereka 
yang berkuasa dari efek akibat tindakan mereka, dan untuk mengabsahkan kekerasan dan 
ketidakadilan yang dibutuhkan untuk mempertahankan sistem tersebut. Selama berabad-
abad itu telah mengembangkan suatu kerangka ilmiah dan religius yang rumit di mana, 
dalam reduksionisme dan materialismenya, kerangka itu menyangkal kelanjutan dari 
konsekuensi-konsekuensi dalam banyak cara. Salah satu dari manifestasi itu adalah 
penolakan untuk mengakui gagasan bahwa kita sebagai kesadaran mungkin mengalami 
banyak dimensi dan kehidupan, dan terutama gagasan bahwa manusia dapat terlahirkan 
kembali sebagai hewan. Gagasan ini diblokir dengan keras untuk alasan-alasan yang jelas 
oleh budaya menggembala kita, namun gagasan-gagasan itu dianggap logis dan benar 
oleh banyak budaya yang tidak menganiaya hewan sekejam dan sesistematis 
sebagaimana yang kita lakukan selama delapan hingga sepuluh ribu tahun terakhir ini. 
Pelaku dan korban diketahui saling bertukar peran berulang kali dengan cara yang tak 
kentara dan cara yang jelas dalam jumlah yang tak terhitung. Siklus kekejaman ini bisa 
merentangkan dimensi yang lebih besar daripada yang ingin kita akui di dalam budaya 
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menggembala kita, dan terdapat banyak tradisi kebijaksanaan yang menegaskan hal 
tersebut. Hingga kita melihat dari tingkat tertinggi, kita sebaiknya mengindahkan nasihat 
dari setiap guru spiritual tercerahkan dari setiap zaman: berbuat baiklah terhadap satu 
sama lain. 

 

Jalur Menjauhi dan Kembali kepada Kesehatan Jiwa 

Asumsi yang mendasari budaya di mana kita dilahirkan adalah salah dan usang. Jika 
tidak diragukan dan diganti, itu akan terus menggiring kita masuk ke dalam 
ketidakwarasan budaya yang lebih mendalam, sebagaimana yang mereka lakukan 
terhadap hewan-hewan yang kita dominasi tanpa berbelas kasih. Mengenali 
ketidakwarasan dari tindakan dan keyakinan kita adalah langkah pertama dan yang 
diperlukan untuk mengobati dan menyadarkan diri. Tanda-tanda itu telah jelas: 
memproduksi dan memakai senjata penghancur massal sementara jutaan orang mati 
kelaparan, menyerang bumi tempat kita hidup dengan sangat biadab sehingga dalam 
jangka waktu dua puluh lima tahun saja, lebih banyak spesies dipaksa untuk punah 
dibandingkan dengan gabungan dari enam puluh lima juta tahun sebelumnya, dan 
organisme-organisme yang dikacaukan secara genetis yang diabaikan secara sembrono 
terhadap konsekuensi yang akan dijalani oleh makhluk-makhluk buatan ini dalam 
benang-benang kehidupan dari komunitas hayati planet kita yang saling terkait secara 
ringkih. 

Kekuatan finansial dan media yang ampuh yang menutupi kita agar tidak melihat hal 
ini sedang meneruskan penyebaran budaya menggembala dan asumsinya yang usang dan 
yang menindas ini ke seluruh penjuru dunia. Perusahaan transnasional yang mendapat 
keuntungan dari hewan-hewan teraniaya adalah salah satu contoh, dan termasuk 
pedagang eceran besar serta konglomerat peternakan besar yang tak henti-hentinya 
mendorong untuk memperluas pabrik peternakan dan operasi rumah jagal mereka ke 
dalam budaya yang kurang terindustrialisasi. Di dalam kebudayaan yang secara umum 
makan jauh lebih sedikit hewan per orang, masyarakat yang kurang makmur ini mewakili 
pangsa pasar dengan potensi luar biasa untuk pertumbuhan yang menguntungkan. 
Perusahaan-perusahaan kimia, pestisida, dan farmasi semuanya mendapat keuntungan 
dari dan mendorong ekspansi yang sama ini. Organisasi-organisasi amal seperti Proyek 
Heifer, yang memperkenalkan peternakan ke dalam negara-negara sedang berkembang, 
sering memberikan kontribusi secara langsung kepada mentalitas tidak manusiawi yang 
mengajarkan orang untuk menganggap hewan hanya dalam kaitannya dengan istilah 
“empat M” Proyek Heifer: daging (meat), susu (milk), pupuk kandang (manure), dan 
uang (money). Proyek Heifer hanya merupakan garda depan lain bagi kepalan tinju besi 
kekejaman, mengindoktrinasi pendominasian dan penganiayaan dari rezim budaya 
penggembalaan sejauh dan seluas mungkin dan mengeraskan hati dari anak-anak pribumi 
saat mereka melakukan demikian. Seperti halnya Bank Dunia dan Dana Moneter 
Internasional, pemerintah AS di dalam program bantuan luar negerinya berfungsi sebagai 
agen bagi industri peternakan nasional kita yang kuat, membeli produk mereka untuk 
distribusi ke luar negeri dan menyiapkan pinjaman dan program yang memaksa negara-
negara miskin untuk merangkul model peternakan industri Amerika berbasiskan minyak 
bumi (yang mana menguntungkan perbankan AS dan perusahaan minyak bumi serta 
menyediakan pasar bagi industri daging, produk susu, telur, bahan kimia, farmasi, dan 
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medis). Dua pertiga dari gandum AS diekspor untuk memberi makan ternak daripada 
untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan.2 

Terdapat banyak pergerakan, organisasi, serta upaya yang mengangkat dan mulia 
yang berusaha untuk mempromosikan kedamaian, keadilan sosial, kesetaraan, 
perlindungan lingkungan, dan untuk meringankan penderitaan masyarakat yang berada 
dalam situasi tidak menguntungkan, terluka atau tersisihkan. Sungguh disayangkan, 
hampir semua upaya ini gagal untuk menunjukkan sumber yang mendasari masalah-
masalah ini di dalam pendominasian kita terhadap hewan untuk makanan. Namun, karena 
orang-orang mempelajari lebih banyak tentang konsekuensi mengonsumsi makanan 
hewani, kita melihat meningkatnya jumlah individu dan kelompok-kelompok yang 
bertindak secara kreatif untuk meningkatkan kesadaran akan hal ini, sehingga membantu 
melenyapkan akar dari kelaparan, kekejaman, polusi, dan eksploitasi. 

Organisasi Food Not Bombs (Makanan Bukan Bom), misalnya, mengatur para 
sukarelawan dan sumbangan makanan untuk memberi makan kepada orang-orang 
kelaparan dengan makanan vegan organik di 175 kota di seluruh Amerika, Eropa, dan 
Australia. Hal itu dengan sengaja didesentralisasi dan mirip-jaringan dalam 
pendekatannya, di mana unit otonomi lokal mengatur operasi welas asih mereka sendiri.3 

Para pengikut Maha Guru Ching Hai, seorang guru spiritual kelahiran Vietnam yang 
memiliki ratusan ribu murid, yang tersebar di seluruh dunia, telah mendirikan restoran 
vegan di banyak kota dan memberi sumbangan makanan vegan, pakaian, tempat 
penampungan dan bantuan bagi para korban bencana, narapidana, anak-anak dan para 
lansia di negara-negara di berbagai penjuru dunia.

4
 Meskipun beliau menghendaki murid-

muridnya untuk bermeditasi dua setengah jam sehari, berikrar untuk tidak makan daging 
maupun produk telur, menjauhi alkohol dan obat-obatan terlarang, dan tidak bekerja 
dalam bidang yang mengeksploitasi hewan maupun manusia, namun gerakan beliau terus 
menyebar. Ini menunjukkan keefektifan dari pendekatan spiritual, karena dalam kurun 
waktu kurang dari dua puluh tahun, beliau telah menjadi penyebab beralihnya ratusan 
ribu orang ke veganisme. Permintaan beliau yang tegas agar murid-muridnya mengurangi 
kekejaman di dalam makanan mereka, bukannya menghambat pergerakan beliau, 
malahan secara paradoks mempromosikan veganisme. Orang-orang yang serius tentang 
pertumbuhan spiritual tampaknya mampu merangkul perubahan mendasar di dalam 
kehidupan mereka dan mungkin bahkan menyambut kesempatan ini. 

Ini adalah dua teladan yang menyemangati dari revolusi vegan tentang welas asih, 
keadilan, dan kesetaraan yang sedang mengakar semakin kuat di dalam budaya kita dan 
di dunia ini. Suatu momentum positif yang secara tak disangsikan sedang dibangun 
walaupun adanya kekuatan yang telah mapan dari kendali pendominasian dan kekerasan 
yang akan menekannya. Bagaikan sebuah kelahiran atau metamorfosis, sebuah mitos 
baru sedang berjuang melalui kita untuk muncul dan menggantikan mitos penggembalaan 
yang telah usang, dan perubahan yang terjadi mungkin jauh lebih besar dan lebih 
signifikan daripada yang tampak. Mereka diabaikan dan diremehkan oleh media massa, 
namun apa yang mungkin terlihat sebagai perubahan kecil secara tiba-tiba dapat 
menjamur saat critical mass (massa kritis ) telah tercapai. Sangatlah vital bahwa kita 
semua berkontribusi kepada revolusi positif yang merupakan seruan dari masa depan kita. 

 



 214

Implikasi bagi Penelitian dan Percakapan Lebih Lanjut 
Lebih banyak penelitian dan diskusi yang lebih saksama dan terbuka mengenai implikasi 
dari pilihan makanan kita akan meningkatkan kesadaran budaya kita terhadap kesehatan, 
ekonomi, lingkungan, psikologis, dan konsekuensi sosial yang negatif akibat memakan 
makanan hewani, dan menjelaskan banyak keuntungan bagi semua orang tentang pola 
makan nabati. Terdapat kesempatan yang hampir tak terbatas bagi penelitian dan diskusi 
publik yang lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman kita terhadap perilaku kita 
dalam memperdagangkan dan memakan hewan, dan untuk menyelidiki lebih banyak 
alternatif positif. Beberapa contoh mencakup penelitian lebih lanjut tentang manfaat dari 
pola makan nabati bagi kesehatan individual, dan, dalam skala besar, apakah arti dari 
peralihan ke pola makan nabati dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas udara dan 
air, memperbanyak makanan bagi orang-orang yang kelaparan, mengurangi permintaan 
akan minyak bumi, antibiotik, obat-obatan, bahan kimia, sumber daya dan implikasi dari 
membebaskan jutaan ekar tanah yang saat ini diperbudak untuk menggembalakan ternak 
atau menanam makanan mereka. Potensi terhadap penyembuhan ekosistem dan 
regenerasi kehidupan satwa liar secara besar-besaran dapat diteliti dan didiskusikan, dan 
juga dimensi ekonomi, sosial, politik, medis, psikologis, dan spiritual dari perubahan-
perubahan ini.  

Hubungan psikologis antara penganiayaan serta pembunuhan binatang dan 
melakukan hal yang sama terhadap manusia telah diselidiki dan dipublikasikan, dan ini 
tentulah dapat ditindaklanjuti lebih jauh, dengan meneliti hubungan antara mengonsumsi 
makanan hewani terhadap kegemukan, kehamilan remaja, hancurnya struktur keluarga, 
penyakit, stres, ketumpulan emosi, kegelisahan, bunuh diri, dan sebagainya. Satu hal 
khusus yang sangat inkonsisten yang seharusnya diinvestigasi lebih lanjut adalah asumsi 
yang mendasari viviseksi (pembedahan makhluk hidup untuk percobaan), di mana kita 
bisa menjadi lebih sehat melalui penghancuran kesehatan makhluk hidup lainnya. 
Kesejahteraan kita terikat pada kesejahteraan seluruh makhluk; kita tidak dapat menuai 
kesehatan dalam diri kita dengan menyebarkan bibit penyakit dan kematian kepada 
makhluk lain. Kita tidak hanya memperlihatkan keangkuhan namun kebodohan yang luar 
biasa dengan mengurung, menyiksa, dan mengontaminasi hewan dengan alasan 
peningkatan kesehatan kita. Kita telah dapat melihat hasil dari tindakan kita, karena 
penyakit-penyakit baru terus bermunculan dan penyakit yang lama terus menyebar, 
sering menjadi kebal terhadap obat-obatan kita yang semakin menghancurkan. Contoh 
lain dari penelitian semacam itu adalah untuk menginvestigasi hubungan antara 
mengonsumsi makanan hewani dengan peningkatan jumlah penggunaan dan 
penyalahgunaan obat-obatan yang merusak, seperti alkohol, narkotika, dan obat-obatan 
farmasi. Pada tahun 1915, selama pergerakan anti minuman keras yang pada akhirnya 
menuntun kepada era pelarangan minuman keras, Charles Fillmore menulis,  

 
Pernyataan yang tegas telah dibuat, dan kita belum mendengar bahwa hal ini tidak 
disetujui, di mana tidak pernah ada seorang pemabuk yang vegetarian. Maka ini 
merupakan obat bagi rasa ketagihan terhadap alkohol secara berlebihan yang jauh lebih 
efektif daripada semua obat penyembuh yang dikonsumsi orang-orang. Penghentian 
konsumsi daging juga akan menghentikan ketagihan terhadap cairan yang kuat, seperti 
bir, wiski, anggur, teh, dan kopi, siapa pun dapat mengujinya sendiri. Berhenti memakan 
daging bahkan hanya satu bulan dan kehausan yang tidak alami tersebut yang 
mendampingi dan mengikuti pola makan daging akan menghilang. Terdapat alasan 
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fisiologi terhadap hal ini. Daging selalu berada di dalam tingkatan tertentu dari proses 
pelapukan, dan pelapukan ini meningkat ketika daging itu masuk ke dalam perut. Bistik 
yang menarik yang dikecup oleh bibir pencinta daging, sebenarnya dipenuhi dengan urea 
asin, yang saat berada di dalam perut menghendaki cairan. Fisiologis mengatakan bahwa 
cairan yang ada di dalam bistik ini merupakan urine dari hewan yang tertahan di tengah 
perjalanannya menuju ginjal. Dengan memakan kotoran ini, manusia tidak hanya 
membuat sistemnya menjadi limbah bagi daging hewan, namun juga memasukkan 
pengganggu ke dalam perutnya yang membutuhkan cairan pelarut pendingin pada saat itu 
juga. 

Dengan adanya demam akibat daging yang busuk secara konstan di dalam perut yang 
meminta adanya tegukan pendingin ini, sangatlah luar biasa bahwa ada yang bisa bebas 
dari keadaan mabuk. Hentikan konsumsi daging dan manusia akan segera menjadi 
terkendali tanpa satu pun pembuatan hukum. Tak satu pun orang yang mengonsumsi 
makanan yang disediakan oleh Alam akan memiliki keinginan akan minuman keras, 
bahkan teh atau kopi. Kemudian penyembuhan yang pasti bagi kebiasaan minum 
minuman keras adalah menghentikan pola makan daging dan seluruh produk hewani. Ini 
termasuk mentega dan telur. Sereal, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan minyak 
memiliki semua elemen yang dibutuhkan oleh tubuh.5 

 
Selain hubungan fisiologis yang dijelaskan Fillmore antara mengonsumsi makanan 

hewani dengan rasa ketagihan akan minuman keras, ada beberapa hubungan lain yang 
mungkin terjadi yang bisa diteliti dan dibicarakan secara lebih luas dalam pertarungan 
budaya kita melawan dampak merusak dari kecanduan obat dan alkohol. Terdapat 
hubungan psikologis yang lebih jelas yang telah didiskusikan sebelumnya. Hakikat 
budaya penggembalaan kita sangatlah kasar terhadap anak-anak, memaksa mereka 
terputuskan dari makhluk-makhluk yang mereka makan dan menjauhkan diri dari 
perasaan empati mereka yang alamiah. Kekejaman ini, beserta pengerasan dan 
keterputusan yang menyertainya, tentunya menjadi faktor penyumbang yang kuat bagi 
penyalahgunaan substansi dan juga bagi patologi lain. Obat-obatan, hormon, pewarna 
buatan, pengawet, dan bahan kimia beracun yang terkandung di dalam makanan hewani 
bisa berkontribusi terhadap kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang, juga fakta 
bahwa makanan hewani dipenuhi dengan getaran kesedihan, ketakutan, ketidakberdayaan, 
dan keputusasaan – getaran yang cenderung untuk mendorong orang-orang sensitif yang 
memakannya kepada penyalahgunaan dan kecanduan substansi. Dan, karena kita pasti 
menuai apa yang kita tabur pada orang lain, secara tidak terhindarkan kita akan 
menemukan diri kita menuai konsekuensi dari eksperimen “penelitian” kita yang sesat 
terhadap hewan, yang lebih merupakan kecanduan manusia. Akhirnya, juga ada 
pandangan makrobiotik bahwa makanan hewani sangatlah bersifat 'Yang' dalam dampak 
energetik mereka terhadap tubuh, dan tubuh kemudian akan secara alamiah dan pasti 
mengidamkan makanan dan zat yang sangat bersifat 'Yin' dan ekspansif. Makanan yang 
sangat bersifat 'Yin' ini adalah alkohol, gula putih, kebanyakan jenis obat, tembakau, dan 
kafein. Biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran cenderung untuk tidak terlalu bersifat 
'Yin' maupun 'Yang', tetapi lebih seimbang, sehingga hanya menyebabkan sedikit rasa 
ketagihan. Mengonsumsi makanan yang ekstrem memaksa tubuh untuk terus berputar 
antara kedua kutub, secara alternatif mengidamkan makanan pengikat seperti daging, 
keju, telur, dan garam, lalu zat ekspansif seperti permen, kopi, alkohol, obat-obatan, dan 
tembakau, hingga memualkan. 
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Bagaimana agar hubungan ini bisa diangkat untuk mendapat perhatian dalam forum 
publik? Mungkin, misalnya, program Dua Belas Langkah yang populer dapat dibuat lebih 
efektif dengan mengenali kekuatan tersembunyi dari mengonsumsi makanan hewani 
dalam mendorong desakan mental, emosional, dan fisik untuk mengonsumsi alkohol dan 
zat berbahaya lainnya. Dua belas langkah dari ‘Alkoholik Tak Disadarai’, ‘Narkotik Tak 
Disadarai’, ‘Kecanduan Makan Tak Disadarai’, dan program serupa lainnya semua 
berdasarkan pada prinsip yang tak lekang oleh waktu tentang mengandalkan dukungan 
pihak lain yang memiliki aspirasi serupa dengan menciptakan grup pendukung yang 
berkelanjutan dan mengandalkan “suatu Kekuatan yang lebih besar daripada diri kita 
untuk memulihkan kita kepada kewarasan.” Program-program Dua belas Langkah ini 
adalah efektif karena melakukan pendekatan spiritual mendasar, mendorong orang untuk 
naik secara mental dan spiritual ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada tingkat di 
mana mereka menciptakan permasalahan itu. Program-program ini mendorong 
introspeksi diri, secara rendah hati mengakui dampak berbahaya dari tindakan 
sebelumnya terhadap orang lain dan melakukan perbaikan terhadap mereka, dan 
meningkatkan kontak secara sadar dengan Kekuatan yang lebih tinggi, dan tidak 
mengandalkan kehendak diri sendiri namun mengandalkan keinginan untuk memenuhi 
kehendak dari Kekuatan yang lebih tinggi. 

Sungguh disayangkan, hewan tidaklah termasuk di dalam inventori moral dari pihak-
pihak yang dirugikan oleh tindakan-tindakan sebelumnya, dan memakan serta 
menggunakan hewan tidaklah disangsikan. Hal ini membantu menjelaskan mengapa 
orang-orang dalam kelompok AA (Alkoholik Tak Disadari) diajarkan bahwa mereka 
akan selalu kecanduan alkohol dan tak akan pernah boleh minum sedikit pun, karena 
dengan terus melanjutkan memakan hewan, tekanan yang mendasari akan tetap ada. 
Tubuh dan pikiran secara alamiah masih mengidamkan alkohol, obat-obatan, permen, 
‘Yin’ yang ekstrem, dan teralihkan dari horor yang dikonsumsi setiap hari dalam 
santapan. Dengan memasukkan hewan dalam lingkaran dari makhluk-makhluk relevan 
yang kita rugikan akibat tindakan kita, kita bisa sampai kepada akar kecanduan yang 
merusak yang mengganggu masyarakat dalam budaya kita. Hal ini tidaklah bertujuan 
untuk menyiratkan bahwa semua pola dari tingkah laku kecanduan pasti akan menghilang 
dengan mengadopsi cara hidup vegan, tetapi itu adalah permulaan yang kuat; 
pembersihan batin, berhati-hati, dan menuai keheningan batin, kesabaran, kedermawanan, 
dan rasa syukur juga merupakan dimensi penting dari kesehatan spiritual. 

Jika kita mengurangi praktik eksploitasi hewan demi makanan, kita akan menemukan 
bahwa tingkat penyakit, sakit mental, konflik, kerusakan lingkungan dan sosial kita juga 
berkurang. Daripada merusak tubuh bumi dan membantai serta mengurung makhluk-
makhluknya, kita dapat bergabung dengan bumi dan menjadi suatu kekuatan untuk 
menciptakan keindahan dan menyebarkan kasih, rasa welas asih, kegembiraan, 
kedamaian, dan perayaan. Saat kita melihat alam dengan mata yang lebih santai, kita 
melihat perayaan yang tak terbendung akan keindahan kehidupan. Hewan-hewan di alam 
merupakan perayaan dan keajaiban. Mereka bermain, bernyanyi, berlari, melayang, 
melompat, memanggil, menari, berenang, berkumpul bersama, dan terhubung dengan 
cara misterius yang tanpa akhir. 

Dengan membebaskan hewan, kita manusia akan mampu bergabung kembali dalam 
perayaan dan berkontribusi pada hal itu dengan kasih dan kreativitas kita. Kompetisi dan 
eksploitasi kepada orang lain akan mencair saat kita mendapatkan kembali kepekaan 
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alamiah kita. Bumi kita akan secara alamiah tersembuhkan saat kita berhenti membunuh 
ikan dan kehidupan laut dan mencemari serta menyia-nyiakan air dengan cara yang tidak 
berkelanjutan. Hutan dan kehidupan satwa liar akan kembali karena kita akan 
memerlukan jauh lebih sedikit lahan pertanian untuk memberi makan kepada setiap orang 
dengan pola makan nabati, dan seisi bumi akan terbebaskan dari tekanan tak tertahankan 
yang diberikan oleh manusia omnivora. Kita akan terbebaskan dari kelumpuhan yang 
mencegah kita mengatasi ancaman penipisan bahan bakar fosil dan tantangan-tantangan 
lain yang kita hadapi secara kreatif.  

Perubahan dalam kesadaran kita ini akan mengantarkan kita ke dalam revolusi 
pertama sejak dimulainya revolusi penggembalaan dengan penjinakan domba dan 
kambing sepuluh ribu tahun lalu. Revolusi itu mendorong kita keluar dari taman Firdaus 
ke dalam suatu perasaan keterpisahan, mempromosikan kompetisi dan memelihara 
reduksionisme keterputusan dan teknologi materialistis. Dorongan evolusioner saat ini 
jelaslah menuju arah yang sepenuhnya berbeda, menuju integrasi, kerja sama, welas asih, 
penyertaan, dan menemukan kesatuan dasar kita dengan semua makhluk. Karena kita 
meneliti, mendiskusikan, dan memperdalam pemahaman kita tentang hubungan pikiran-
tubuh, hubungan manusia-hewan, dan dari hubungan kita dengan keseluruhan yang lebih 
besar di mana kita tertanam di dalamnya, tujuan spiritual kita akan terwujudkan. 

 

Hak Istimewa dan Perbudakan 
Pesan yang secara ritual disuntikkan ke dalam diri kita oleh makanan yang diwajibkan 
dalam budaya kita, pada tingkat dasar, adalah pesan tentang hak yang istimewa. Sebagai 
manusia, kita melihat diri kita lebih tinggi dari hewan, yang kita anggap sebagai obyek 
untuk diperbudak dan dibunuh demi kepentingan dan kesenangan kita, dan dengan 
mentalitas penggembala tentang posisi khusus dan istimewa terhadap hewan, secara tak 
terhindarkan kita menciptakan kategori hak istimewa lainnya. Kekayaan, jenis kelamin, 
dan ras menentukan luasnya hak istimewa kita dalam hierarki manusia antara laki-laki 
putih yang kaya di satu sisi dan wanita dan anak-anak melarat yang tidak-putih di sisi lain. 
Namun, bahkan manusia miskin memiliki beberapa hak istimewa dibandingkan hewan, 
dan inilah struktur sosial hierarki otoriter–menembus, transparan, dan dianggap sudah 
semestinya – itulah hasil yang tak terhindarkan dari mengomoditaskan hewan-hewan dan 
memakan mereka.  

Elit yang kaya menggunakan hak istimewa dan otoritasnya melalui semua institusi 
sosial kita, memakai makanan sebagai metode untuk mempertahankan kendali. Karena 
kualitas makanan kita secara langsung berhubungan dengan kesehatan mental dan 
fisiologi serta kualitas hidup kita, mengurangi kualitas makanan kita dapat membuat kita 
lebih sakit, lebih lemah, dan lebih terganggu, kasar, stres, kecanduan obat, bingung, dan 
tidak berdaya. Mungkin inilah rencana sebenarnya dibalik upaya kejam untuk 
melemahkan standar makanan organik dan untuk memperkenalkan makanan beracun 
tinggi melalui radiasi, rekayasa genetika, penambahan pewarna buatan, peningkat rasa 
yang beracun seperti MSG, pengawet kimia, yang terkenal sebagai penyebab kanker 
seperti aspartame, dan hormon rekayasa genetika yang berbahaya seperti rBGH dan 
hormon pertumbuhan pemicu kanker. Ini adalah tambahan dari mempromosikan 
makanan hewani, yang memusatkan variasi dan intensitas racun terbesar dan yang 
membingungkan serta melemahkan. Dengan mengendalikan makanan dan menyebarkan 
makanan tak bergizi dan makanan yang bersumber dari hewan, mereka yang memiliki 
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hak paling istimewa bisa membingungkan dan membuat sakit seluruh populasi kita, 
terutama mereka yang paling rentan dan yang tidak mendapat informasi. Terdapat 
koneksi-koneksi yang terdokumentasi dengan baik, misalnya, antara kemerosotan suplai 
makanan kita dan beberapa penyakit yang baru ditemukan seperti penyakit kurang 
perhatian (attention deficit order).

6
 

Kita harus menjelajahi hubungan-hubungan ini lebih lanjut dan mendiskusikannya, 
dan juga memandang dengan keras terhadap penyalahgunaan hak istimewa kita sendiri. 
Sebagai suatu budaya, kita secara rutin gagal untuk membuat hubungan antara 
penderitaan yang secara langsung dibebankan kepada pihak lain dan status hak istimewa 
kita. Pihak lain itu mungkin ikan, ayam, babi, atau budak di pabrik cokelat. Dengan 
menolak mendominasi hewan, kita membuat hubungan penting dan membuka pintu batin 
untuk memahami dan membongkar penyalahgunaan hak istimewa dalam hidup kita. 
Keadilan, kesetaraan, veganisme, kebebasan, evolusi spiritual, dan kasih sayang universal 
berhubungan dengan erat. 

Selama kita mendominasi pihak lain, kita akan didominasi. Bahkan mereka yang 
berada di puncak piramida, pria putih kaya yang memiliki hak istimewa terbesar, secara 
ironis diperbudak. Dengan menanam benih ketakutan dan dominasi, mereka tidak dapat 
menuai kedamaian batin, kesenangan, kasih, dan kebahagiaan. Kesengsaraan, kecanduan 
obat, bunuh diri, dan ketidakwarasan merajalela di antara keluarga terkaya 
menggambarkan kebenaran yang jelas dan tak terelakkan bahwa kita semua berhubungan, 
dan kesehatan spiritual, sumber kebahagiaan kita, menghendaki kita menjalani kebenaran 
ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita memberkahi pihak lain, kita pun diberkahi, 
dan melihat mereka sebagai makhluk dan bukannya sebagai benda, diri kita sendiri 
terbebaskan dan diperkaya. 

 

Hari-hari Terakhir Memakan Hewan 

Apakah waktu yang tepat bagi kita sebagai keluarga manusia untuk membuat transisi ke 
kehidupan vegan yang berwelas asih? Ini adalah masalah pendidikan dan pencapaian 
critical mass (massa kritis). Kita masing-masing memiliki peran penting untuk dimainkan 
dalam tugas teragung ini. Perlawanan dari budaya dominan, dapat dipahami, amatlah kuat 
dan terwujud dalam banyak cara yang tampaknya tiada akhir. Selain praktik memakan 
hewan yang diperbudak berada di mana-mana, serta semua media dan budaya 
mendukung pertambahan yang tak terelakkan itu menjadi semacam tindakan universal, 
dan pembenarannya secara taat dibuat oleh agama dan institusi ilmiah dari budaya kita, 
ada upaya yang dapat ramalkan untuk menggunakan pemerintah dan alat hukum guna 
melindungi kompleksnya makanan hewani dari keraguan apapun. Banyak negara-negara 
bagian telah mengeluarkan hukum yang menangani masalah “penghinaan makanan” atas 
desakan dari kepentingan daging, susu, dan telur, yang sesungguhnya tidak mengizinkan 
dan mengkriminalisasikan kecaman masyarakat terhadap makanan! Negara-negara yang 
memiliki industri peternakan terkuat juga mendesak agar diberlakukan hukum yang 
menjadikannya suatu kejahatan besar untuk mengambil gambar atau video di dalam 
peternakan, tempat pengoperasian produk susu, tempat penyimpanan ternak, tempat 
pengoperasian ikan, dan tempat penjagalan tanpa izin dari industri dan pemiliknya. 
Jelaslah bahwa ada banyak hal yang perlu disembunyikan, dan fakta bahwa kita tinggal di 
dalam masyarakat yang seharusnya terbuka adalah suatu ancaman yang kuat terhadap 
kekuatan-kekuatan yang akan meneruskan omnivorisme kita dan menghalangi semua 
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diskusi, kesangsian, dan pemahaman akan konsekuensinya. Juga ada hukum yang 
disetujui untuk membuatnya ilegal bagi orang untuk berbicara tentang makanan secara 
terbuka kecuali jika mereka adalah ahli gizi berdiploma! Seorang pendidik di Columbus, 
misalnya, baru-baru ini diperingatkan oleh Investigator Negara Bagian dari Komisi Ahli 
Diet Ohio bahwa dia tidak boleh menunjukkan video Diet for a New America (Pola 
Makan bagi Amerika yang Baru) secara terbuka karena “hal itu bisa ditafsirkan sebagai 
praktik Ahli Diet karena seseorang mungkin mengubah gaya hidup mereka akibat melihat 
film itu.”7 

Selain dari taktik tangan-besi ini, ada semakin banyak metode-metode samar yang 
muncul. The National Eating Disorders Association (Asosiasi Kelainan Makanan 
Nasional) sekarang mendaftarkan sebuah jenis kelainan makan yang baru, yang disebut 
“orthorexia nervosa”:  

 
Orthorexia Nervosa. Walau secara klinis tidak diakui sebagai suatu kelainan makan, 
beberapa ahli kesehatan mulai percaya bahwa suatu fiksasi patologi tentang 
mengonsumsi makanan yang tepat, dan terobsesi dengan “makan yang layak” pada 
akhirnya mungkin dianggap sebagai keadaan yang memerlukan perawatan.8 

 

Jelaslah, siapa pun yang tanpa kesangsian mengonsumsi Standar Pola Makan 
Amerika yang kejam dan beracun berupa burger cepat-saji dan hot dog akan dianggap 
oleh para ahli kesehatan mental sebagai orang yang sehat dan normal dari segi psikologi, 
sementara mereka yang menolak melakukan hal itu bisa dianggap menderita “fiksasi 
patologi yang berkaitan dengan mengonsumsi makanan yang layak” dan suatu “obsesi 
terhadap 'santapan bermoral’” dan mungkin diwajibkan menjalani beberapa jenis 
“perawatan”. Sulit untuk menaksir terlalu tinggi betapa subversifnya beralih kepada cara 
makan nabati bagi kemapanan mentalitas dominasi dan penyingkiran, dan sejauh mana 
budaya kita akan menghalanginya dan menekan diskusi terbuka serta meragukan ritual 
yang meyakinkan dari hal itu! 

Meskipun mudah untuk menjadi patah semangat dalam menghadapi kelembaman 
budaya yang sangat besar yang mendorong praktik berkelanjutan untuk mengonsumsi 
makanan hewani, sangatlah membantu untuk menyadari bahwa hal itu membawa benih 
kehancurannya sendiri. Pada tingkat di mana hal itu membinasakan ekosistem dan 
sumber daya bumi—serta kewarasan dan kecerdasan kita—hal itu tak dapat bertahan 
lebih lama lagi. Mungkin ini sebaiknya menjadi hari-hari terakhir manusia mengonsumsi 
hewan. 

 
Film Kehidupan di Bumi 

Untuk bangkit dari ketidaksadaran budaya omnivorisme, kita hanya perlu mengingat 
siapa diri kita. Kita tidak memiliki karakteristik, baik itu secara kejiwaan maupun secara 
fisik untuk memangsa dan membunuh, tetapi karena mentalitas yang diindoktrinasi 
secara budaya yang dituntut oleh makanan kita sehari-hari, kita makan layaknya 
pemangsa. Kita menjadi tidak peka, eksklusif, dan materialistis, melupakan bahwa kita 
sesungguhnya adalah kesadaran yang termanifestasi dalam waktu dan ruang. Seperti 
kesadaran, kita adalah abadi, bebas, dan penuh kebajikan. Kita saling terhubung dengan 
semua manifestasi kesadaran lainnya, dan pada tingkat yang dalam kita semua adalah 
satu karena kita berbagi sumber yang sama. Sumber ini adalah kecerdasan tanpa batas 
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dan kesadaran yang merasuk dan mewujud sebagai kenyataan yang fenomenal. Untuk 
membebaskan hewan-hewan yang kita siksa, kita harus membebaskan diri kita dari 
khayalan akan keterpisahan yang hakiki, melakukan usaha keluar berupa pendidikan, 
berbagi, dan menolong yang lainnya, dan juga usaha ke dalam untuk menemukan hakikat 
alami kita. 

Secara kiasan, kita semua adalah bagian dari film kehidupan di bumi, dan sementara 
kita mungkin muncul dalam tampilan di layar, pada tingkat yang lebih dalam kita berbagi 
warisan yang sama—kita semua juga adalah cahaya yang memungkinkan film itu. 
Cahaya ini adalah kesadaran, dan itu adalah hakikat alami, yang berasal dari sebuah 
sumber tak terbatas dan tak terbayangkan. Sepintas hakikat alami ini yang kita miliki 
bersama dengan semua makhluk, tidak hanya memperdalam kerinduan kita untuk 
membebaskan penderitaan mereka tetapi juga memperkuat kemampuan kita untuk 
melaksanakannya secara efektif. Melihat korban-korban dan pelaku kejahatan tidak 
sebatas dalam peranan mereka tetapi dalam kesempurnaan dan keutuhan spiritualnya, 
merupakan suatu hal yang sangat menyembuhkan. Kita melihat tidak ada musuh-
musuh—tidak ada orang yang pada dasarnya jahat atau sama sekali tanpa harapan atau 
situasi-situasi yang merusak. Sebaliknya, ada kesempatan untuk tumbuh, belajar, 
melayani, dan bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan belas kasih 
dan pengertian tentang situasi-situasi yang menyakitkan dan tidak adil yang bisa kita lihat 
membentang di sekitar kita. Menyadari bahwa kita semua saling terkait satu sama lain, 
berkah terbesar yang dapat kita berikan pada yang lain, baik hewan maupun manusia, 
adalah dengan melihat keindahan, kepolosan, dan ketulusan mereka, dan melekatkan 
semua itu dalam diri mereka. 

Dunia yang kita lihat adalah buah pemikiran dan cara pandang kita. Melihat ke dalam 
makanan yang berasal dari hewan di atas piring, kita melihat penderitaan hebat, tangan-
tangan kejam, dan hati yang keras. Melihat lebih dalam, kita melihat bahwa tangan-
tangan dan hati-hati ini sendiri telah disalahgunakan dan dilukai tetapi rindu untuk 
dihibur dan dicintai, dan untuk menghibur dan mencintai. Seperti yang kita lihat bahwa 
penyiksa selalu disiksa oleh dirinya sendiri, kita kurangi sikap menghakimi dan lebih 
banyak mengerti, dan melindungi yang lemah dari penyiksaan. Di saat kita mengobati 
luka kita dan berhenti makan makanan hewani, kita menjadi lebih mampu berperan 
dalam penyembuhan budaya kita. Kita mengerti bahwa kita harus mengurangi menjadi 
tangan-tangan penghakiman dan hukuman—karena penderitaan yang dilakukan dengan 
sengaja akan kembali lagi tanpa terelakkan dalam kesempurnaan waktu—tetapi lebih 
baik menjadi tangan-tangan pengasih, penolong, dan penyembuh. 

Saat kita menyadari keterkaitan kita dengan semua makhluk hidup, tujuan kita secara 
alami menjadi orang yang menolong dan memberkahi yang lain, dan itu adalah peran 
yang bisa kita lakukan tanpa lelah atau kemarahan. Penderitaan mengerikan yang kita 
lihat dapat dengan pasti mengganggu dan membiadabkan kita, tetapi kebiadaban berubah 
menjadi belas kasih dan kreativitas daripada kemarahan, keputusasaan, atau balas 
dendam. Melampaui kemarahan dan keputusasaan sambil tetap membuka hati kita untuk 
lautan kekejaman, ketidakacuhan, dan penderitaan di atas bumi ini adalah tidak mudah. 
Itu memerlukan pemupukan kebijaksanaan dan belas kasih—keduanya daya penerimaan 
batin yang hening yang menghubungkan kita kepada kebenaran abadi diri kita, dan aksi 
luar melayani dan menolong yang lain yang memberi arti pada hidup kita. Dengan 
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menciptakan sebuah lahan kedamaian batin, kebaikan, kegembiraan, dan persatuan, kita 
membantu membangun area cinta kasih bagi planet yang mencerminkan kesadaran ini.9 

Ketika kita berpegang kuat pada kebenaran apa adanya, mengetahui bahwa cinta 
kasih tidak dapat dihalang-halangi dan bahwa dia menyelimuti bumi melalui kita dan 
banyak yang lainnya, dan ketika kita hidup dengan pengertian ini dalam kehidupan kita 
sehari-hari dan membaginya dengan yang lain, kita menciptakan sebuah medan kebaikan 
dan menabur benih budaya transformasi. Tidak ada musuh karena kita semua terhubung. 
Hubungan spiritual antara hewan dan manusia tumbuh dari pemahaman bahwa kita 
semua adalah ekspresi dari kesadaran penuh kebajikan yang abadi, dan ketika kita 
mengakui keterhubungan ini dan hidup selaras dengannya, hidup kita menjadi doa dari 
belas kasih dan penyembuhan. Sebuah pendekatan yang positif adalah hal yang penting 
karena hal itu menggerakkan sumber spiritual kita, membangkitkan semangat besar, dan 
memberi lebih banyak kegembiraan dan kasih pada dunia kita. 

Seperti halnya ombak adalah manifestasi dari lautan dan tidak dapat dipisahkan 
darinya, kita adalah cahaya yang membuat film menjadi mungkin maupun gambar di 
layar yang diterangi oleh cahaya itu, masing-masing dari kita adalah unik dan 
menyumbangkan suara kita, keinginan, dan semangat pada cerita yang membentang. 
Dengan pemahaman ini kita dapat hidup untuk menolong dan memberkahi yang lain baik 
dengan sebuah perasaan urgensi, yang diperlukan dan tepat, maupun sebuah rasa 
kelegaan yang tidak menyalahkan yang lain atau bertentangan dengan mereka. 
Menyalahkan dan menentang hanya melahirkan penolakan dan memperkuat 
kesalahpahaman tentang keterpisahan. Evolusi spiritual kemanusiaan kita adalah sebuah 
panggilan untuk membebaskan diri kita dan hewan-hewan yang kita pertahankan dalam 
perbudakan. Ini ditemukan ketika menyadari kesatuan dari sebab dan akibat: apapun 
benih yang kita taburkan dalam kesadaran kita maka akan kita tuai dalam hidup kita. 
Ajaran kuno membenarkan: “Kebencian dihentikan bukan oleh kebencian, tetapi oleh 
cinta. Ini adalah hukum abadi.”10 Akhirnya, seperti yang Mahatma Gandhi tekankan, kita 
harus menjadi perubahan dari dunia yang ingin kita lihat. 

 

Pesan Si Rusa Besar 

Satu malam di bulan Agustus 1991, di ketinggian pegunungan Olympic sebelah barat 
kota Washington, saat itu saya sedang mendaki sebuah jalan berliku yang sepertinya 
tanpa ujung dan terjal, berusaha untuk kembali ke minibus yang diparkir di perhentian 
awal. Saya sudah pergi terlalu jauh untuk menuju ke danau alpine, dan sekarang kembali 
bermil-mil melewati daerah terjal, tanpa makanan atau minuman, saya secara fisik 
kelelahan seperti yang belum pernah saya rasakan dalam hidup saya. Setiap langkah 
membutuhkan usaha yang besar, dan dalam keremangan cahaya bulan saya berdoa 
memohon kekuatan dan energi untuk melanjutkan pendakian yang sulit ke puncak bukit. 
Merasa hampir sepenuhnya terkuras, saya pikir saya mungkin harus berkemah di lereng 
yang dingin dan tandus ketika saya merasa ada sesuatu yang hadir di samping saya. 
Berjalan maju dengan susah payah, menarik setiap kaki dengan sekuat tenaga, saya 
melihat ke samping kanan saya dan melihat, hanya empat atau lima yard jauhnya, seekor 
rusa besar yang elok berjalan pelan di samping saya. Dalam keadaan mental yang sedikit 
mengawang-awang karena kelelahan dan sendirian di pegunungan dalam cahaya bulan, 
entah bagaimana hal itu tidak mengejutkan. Kami melanjutkan berjalan bersama selama 
beberapa menit, dan bersama hewan yang sangat kuat ini yang berjalan sangat dekat 
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dengan saya, mampu memberikan dorongan yang sangat besar. Secara mental saya 
berterima kasih kepadanya karena kami berjalan bersama, atas penjagaan dan bantuannya 
terhadap saya, saya merasakan suasana kekeluargaan yang dalam, di luar konsep istilah 
yang biasa. Saya merasa hubungan kami sepenuhnya sebagai sebuah fakta dasar. 
Bersamanya di samping saya, secara alami saya merasakan energi saya meningkat, dan 
segera saya dapat berjalan lebih cepat dan dengan lebih yakin. Sebelum jauh, rusa besar 
itu melangkah dan menyeberang di depan saya, menghilang ke dalam gelap. Dalam 
sepuluh menit berikutnya, saya sampai di puncak bukit dan dapat turun ke tempat parkir. 

Walaupun saya sangat haus dan lapar, dan van kecil saya dipenuhi dengan makanan 
dan air, saya menunggu dan diam-diam berterima kasih pada rusa besar itu dan misteri 
kebajikan alam semesta. Hati saya dipenuhi dengan rasa terima kasih atas kehadiran cinta 
yang melimpah dan belas kasih yang saya rasakan menyinari saya melalui rusa besar itu. 
Saya rasa saya tidak perlu berterima kasih pada rusa besar itu, saudara saya, dengan 
pikiran atau kata-kata, karena ia mengetahui hubungan kami. Rasa terima kasih apa pun 
yang saya berikan padanya hanya dapat diberikan melalui tindakan saya untuk 
melindunginya dan semua saudara saya di bumi ini, ungkapan suci dari sebuah cinta 
tanpa batas yang tersenyum pada saya sore itu dari rusa besar itu, bintang-bintang, bulan, 
dan udara malam pegunungan. 

Rusa itu mengajarkan saya untuk mengambil waktu setiap hari untuk berterima kasih, 
untuk merasakan hubungan saya dengan Misteri agung, dan untuk membukanya ke dalam 
sumber kegembiraan dan kedamaian batin. Penangkal paling kuat untuk kekejaman, 
kekerasan, dan ketidakpedulian bukan kemarahan dan kesedihan, tetapi kasih, damai, 
gembira, dan semangat kreatif, hati yang terbuka untuk hadiah yang berharga dari sebuah 
kehidupan manusia. Seperti Thich Nhat Hanh dengan bijaksana berkata bahwa tanpa 
kedamaian batin, kita tidak dapat berperan untuk pergerakan kedamaian, jadi tanpa 
kebebasan batin, kita tidak dapat berperan untuk kebebasan hewan-hewan, yang 
merupakan prasyarat yang utama bagi kebebasan manusia yang bermakna. 

Pengalaman dengan rusa adalah satu dari banyak berkah yang saya dapatkan dengan 
menjadi vegan. Veganisme membangkitkan perasaan damai mendalam di alam dan rasa 
kekeluargaan, persahabatan, dan keselarasan dengan semua kehidupan. Mendorong 
perasaan kekayaan batin yang terus tumbuh dan bertambah dalam dengan berjalannya 
waktu, sebuah perasaan kelembutan dan sesuai tujuan. Menjadi vegan bukan sebuah 
keputusan yang dibuat semata-mata oleh intelektualitas kita karena ini adalah suatu 
konsekuensi alami dari batin yang sudah matang. Sementara, hal itu tentulah membantu 
untuk memahami secara intelektual ‘mandala besar’ dari dampak negatif makan makanan 
hewani, kita menemukan bahwa kita didorong ke arah veganisme oleh intuisi kita. Di saat 
intuitif hati kita terbuka, hal itu membuka pemahaman hubungan kita dengan makhluk 
lain dan mengikutsertakan mereka ke dalam lingkup perhatian kita. 

Dalam budaya kita, yang sangat terasuki oleh mentalitas dominasi dan larangan, 
veganisme memerlukan terobosan spiritual. Terobosan ini tidak dapat dipaksakan dalam 
cara apapun juga oleh orang lain, tetapi tentu saja dapat dianjurkan. Melihat di balik tirai 
penderitaan luar biasa yang melekat dalam makanan hewani, mempertanyakan, 
merenungkan ajaran spiritual, menumbuhkan kesadaran intuisi yang lebih tinggi, dan 
mengamati contoh teladan vegan lainnya, semua itu berperan dalam proses pematangan. 
Begitu kita dapat dengan jelas melihat hukum universal atau prinsip yang mendasari 
veganisme, kita dapat mengalami transformasi spiritual yang membolehkan kemungkinan 
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pembebasan dan kebahagiaan yang lebih besar. Begitu kita mengerti dan memahami, kita 
menjadi sebuah suara untuk yang tak bersuara, sebuah nada di dalam paduan suara 
penyembuhan yang agung dan membangunkan yang membentang di kesadaran bersama 
kita. 

 

Dari Eksklusifitas Usang sampai ke Kita Semua 

Warisan tradisi makan kita memerlukan mentalitas kekerasan dan penyangkalan yang 
diam-diam menyebar ke dalam setiap aspek kehidupan pribadi dan umum kita, menjejali 
institusi-institusi kita dan melahirkan krisis, dilema, ketidakadilan, dan penderitaan di 
mana secara sia-sia berusaha kita mengerti dan merujuk secara efektif. Sebuah cara 
makan baru yang tidak lagi berdasar pada hak-hak istimewa, komodifikasi, dan 
eksploitasi bukan hanya mungkin tetapi penting dan tak terhindarkan. Kecerdasan 
bawaan kita menuntutnya. 

Anggota kongres Dennis Kucinich yang vegan berkata dalam pidatonya tahun 2002, 
 
Saya telah melihat kelompok-kelompok orang yang mengatasi keanehan-keanehan yang 
luar biasa karena mereka menjadi sadar bahwa mereka ikut serta dalam tujuan yang 
melampaui diri sendiri dan merasakan gerakan yang tak dapat ditawar yang berasal dari 
kesatuan. Kekerasan bukannya tidak dapat dihindari.  

Kekerasan bukannya tidak dapat dihindari. Tanpa kekerasan dan kedamaian tak 
terhindarkan. Kita dapat membuat dari dunia ini sebuah hadiah kedamaian yang akan 
memperkuat kehadiran jiwa universal dalam hidup kita. Kita dapat mengirim hadiah itu 
ke masa depan yang mana akan melindungi anak-anak kita dari rasa takut, dari kejahatan, 
dari kehancuran.11 

 
Begitu hati kita terbuka untuk pemahaman yang lebih dalam, lingkaran belas kasih 

kita secara alami membesar dan secara spontan mulai memasukkan semakin banyak 
“yang lain”—tidak hanya suku kita sendiri, sekte, bangsa, atau ras, tetapi semua umat 
manusia, dan tidak hanya manusia, tetapi mamalia yang lain, dan burung-burung, ikan, 
hutan-hutan, dan seluruh jalinan permadani indah kehidupan, ciptaan yang bergetar. 
Semua makhluk. Kita semua. 

Ketika kita ditarik menuju cara makan nabati, maka tak ada lagi batasan bagi kita; 
malahan hal itu menjadi pemenuhan yang harmonis dari pengertian batin kita. Pada 
mulanya kita berpikir itu adalah sebuah pilihan yang dapat kita pilih, tetapi sejalan 
dengan waktu kita menyadari bahwa itu bukan pilihan sama sekali tetapi ekspresi 
kebebasan akan kebenaran yang merupakan diri kita sendiri. Itu bukan sebuah etika yang 
harus kita jaga dari luar, tetapi pancaran kasih kita sendiri yang secara spontan 
memperlihatkan, baik untuk diri kita maupun untuk dunia. Kepedulian lahir di atas bumi 
ini dan hidup melalui kita, sebagai kita, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap 
sebagai pujian pribadi. Itu bukan sesuatu untuk dibanggakan. Menahan diri dari 
memakan dan menggunakan hewan adalah hasil alami dari pemahaman yang tidak lagi 
dirantai dalam sel bawah tanah yang gelap dan kaku dari kepentingan diri yang sempit. 
Dari luar, itu mungkin terlihat sama dan dinamakan “veganisme”, tetapi sebenarnya 
itulah kesadaran dan ekspresi dari perasaan keterhubungan. Hal itu terwujud secara alami 
sebagai inklusifitas dan kepedulian. Itu bukanlah masalah besar karena merupakan fungsi 
normal dari sifat asli kita, yang tidak putus-putusnya melihatnya sebagai makhluk hidup 
dibandingkan hanya sebagai benda saat melihat pada tetangga kita di bumi ini. 



 224

Kita berutang pada hewan-hewan, yaitu suatu permintaan maaf yang amat besar. 
Hewan tak berdaya dan tidak dapat membalas, mereka telah menderita kesakitan yang 
luar biasa di bawah kekuasaan kita yang kebanyakan dari kita tidak pernah 
menyaksikannya atau mengakuinya. Sekarang mengetahui dengan lebih baik, kita dapat 
bertindak lebih baik, dan berlaku lebih baik, kita dapat hidup lebih baik, dan memberi 
hewan-hewan itu, anak-anak kita, dan diri kita sendiri alasan yang tepat untuk 
pengharapan dan perayaan. 
 
 
 
 



 225

CATATAN 
 
Bab 1—Kekuatan Makanan 
1.  To name just a few: Weber, Durkheim, Veblen, Mumford, Riesman, Fromm, Wirth, Marcuse, and Bellah in 

sociology and social theory, James, Freud, Adler, Reich, Jung, Maslow, Skinner, Sheldon, Rogers, and Allport in 
psychology, Heidegger, Husserl, Sartre, Whitehead, Camus, Buber, Wittgenstein, Popper, Kuhn, Polanyi, Gebser, 
and Jaspers in philosophy, Bateson, Churchman, Varela, Mitroff, Fuller, and Prigogine in systems theory, and 
countless others. 

2.  Some of these contemporary radical voices include Noam Chomsky, Mary Daly, Helen Caldicott, Daniel 
Berrigan, David Icke, Michael Parenti, Howard Zinn, E.F. Schumacher, Theodore Roszak, Jim Hightower, and 
Adrienne Rich. Just a few of those who are writing today about holistic health, spirituality, and peace are Matthew 
Fox, John Shelby Spong, Ken Wilber, Jean Houston, Gary Zukav, Andrew Harvey, Eckhart Tolle, Deepak 
Chopra, Pema Chödrön, Andrew Cohen, Ram Dass, Joan Borysenko, Wayne Dyer, Stanislav Grof, George 
Leonard, Neale Donald Walsh, Larry Dossey, Caroline Myss, Dan Millman, David Hawkins, Marianne 
Williamson, Robert Johnson, Sam Keen, James Twyman, and Peter Russell. 

 
Bab 2—Akar Budaya Kita 
1.  Jim Mason, An Unnatural Order: Why We Are Destroying the Planet and Each Other (New York: Continuum, 

1993), p. 143. 
2.  Ibid., p. 138. 
3. Ibid., pp. 142–143. 
4.  Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Tenth Edition (Springfield, MA: Merriam-Webster, 1996), p. 308. 
5. Cynthia Eller, The Myth of Matriarchal Prehistory: Why an Invented Past Won’t Give Women a Future (Boston: 

Beacon Press, 2000), p. 41. 
6.  Riane Eisler, The Chalice and the Blade: Our History, Our Future (New York: HarperCollins, 1987), p. 44. 
7.  Riane Eisler, Sacred Pleasure: Sex, Myth, and the Politics of the Body (New York: HarperCollins, 1995), p. 92. 
8.  Ibid., pp. 95–96. 
9.  Ibid., p. 96. 
10.  Mason, p. 140. 
11.  Ibid. 
12.  Ibid., p. 146. 
13.  Cappeller dictionary: f. gavyaa. desire for cows, ardour of battle; see also Monier Williams: goSu + gam=>, to set 

out for a battle [to conquer cows] RV. ii, 25, 4; v, 45, 9; viii, 71, 5; from author’s correspondence with Claude 
Setzer, Ph.D.  

14.  Mason, p. 137. 
15.  Leonardo da Vinci, Notes, cited in Andrea Wiebers and David Wiebers, Souls Like Ourselves (Rochester, MN: 

Sojourn Press, 2000), p. 62. 
16. Joanne Stepaniak, Being Vegan (Los Angeles: Lowell House, 2000), p. 3. 
 

Bab 3—Sift Kecerdasan 

1.  See, for example, John Bradshaw, Bradshaw on: The Family (Deerfield Beach, FL: Health Communications, 
1988, 1996). 

2.  Charles Fillmore, “Vegetarianism,” Unity Magazine, June 1915. 
3.  Charles Fillmore, “The Vegetarian,” Unity Magazine, May 1920. 
4.  Charles Fillmore, “The Unity Vegetarian Inn” (Unity Village, MO). 
5.  Keith Akers, The Lost Religion of Jesus (New York: Lantern Books, 2000), p. 157. 
6.  Gregory Bateson, Mind and Nature (New York: Bantam, 1979), p. 12. 
7.  For a discussion of some of the unexplained dimensions of intelligence in animals, see Rupert Sheldrake, Dogs 

That Know When Their Owners Are Coming Home and Other Unexplained Powers of Animals (New York: Three 
Rivers Press, 1999) and also his Seven Experiments That Would Change the World (New York: Inner Traditions, 
2002), as well as Jean Houston, Mystical Dogs: Animals as Guides to Our Inner Life (Makawao, HI: Inner Ocean 
Publishing, 2002). These are only a small sampling of the books addressing this theme. 

8.  Dan Kindlon and Michael Thompson, Raising Cain: Protecting the Emotional Life of Boys (New York: 
Ballantine, 1999), p. 174. 

9.  Rainforest Alliance Newsletter, September 2001, p. 1. 
10.  Greg Critser, Fat Land (New York: Houghton Mifflin, 2003), p. 171. 
11.  Ronald Goodman, Circumcision: The Hidden Trauma (Boston: Vanguard Publications, 1997). 
12.  Paul M. Fleiss, “Protect Your Uncircumcised Son: Expert Medical Advice for Parents,” Mothering, November–

December 2000, p. 44. 
13.  John Robbins, The Food Revolution: How Your Diet Can Save Your Life and the World (Berkeley: Conari Press, 

2001), p. 48. 



 226

14.  John Robbins, Diet for a New America (Walpole, NH: StillPoint, 1987), p. 330. 
15.  The United States, for example, has one of the highest per capita rates of animal food consumption in the world 

and also has the highest incarceration rate. With only four percent of the world’s population, the U.S. has twenty-
five percent of the world’s prisoners; the country with the most animal prisoners also has the most human 
prisoners. 

16. Amnesty International, Torture Worldwide: An Affront to Human Dignity (New York: Amnesty International, 
2000), p. 2. See also www.amnestyusa.org. 

17.  Ibid., pp. 112–113. 
18.  Jim Mason, “Inside a Turkey Breeding Factory: Of Rape and Pillage,” Farm Sanctuary News, Fall 1997, pp. 5–7. 
19.  U.S. Bureau of Justice Statistics, Criminal Victimization, 2003 (Washington DC: September 2004). See 

R.A.I.N.N. (Rape, Abuse, & Incest National Network), www.rainn.org/statistics.html. In 2003 there were 198,500 
victims of rape or sexual assault (one every roughly two minutes), and 87,000 victims of completed rapes (one 
every six minutes). 

20.  Michael Greger, “SARS: Another Deadly Virus from the Meat Industry,” VegNews May–June, 2003, p. 10. 
 

Bab 4—Mewarisi Pilihan Makanan Kita 
1.  Joseph Mercola and Rachael Droege, “Why Junk Food Is so Tempting, and How to Beat Your Temptation,”  

Mercola-com e-newsletter, Issue 516, March 17, 2004.  
2.  Neal Barnard, Turn Off the Fat Genes (New York: Three Rivers Press, 2001), p. 108. 
3.  Neal Barnard, “Breaking the Food Seduction,” in Good Medicine from the Physicians Committee for Responsible 

Medicine, Summer 2003, pp. 10–12. 
4.  According to Russell Blaylock, M.D., for example, fast-food restaurant chains add large amounts of monosodium 

glutamate (MSG), a toxic and addictive artificial flavor enhancer, to their meats. See Russell Blaylock, 
Excitotoxins: The Taste that Kills (Santa Fe, NM: Health Press). 

5.  See, for example, Carol Simontacchi, The CrazyMakers: How the Food Industry is Destroying our Brains and 
Harming Our Children (New York: Putnam, 2000), p. 99: “MSG or other flavor enhancers give food a greater-
than-nature, “better-than-good” taste, blunting the taste for the natural flavors found in real food. By contrast, real 
food tastes bland, setting children up to permanently dislike natural food.” 

 

Bab 5— Kecerdasan Fisiologi Tubuh Manusia 
1.  John McDougall, “Vegan Diet Damages Baby’s Brain—Sensationalism!” VegNews March–April 2003, p. 10. 
2.  E. A. Hooton, Man’s Poor Relations (Garden City, NY: Doubleday, 1940), p. 412. 
3.  Carnivorous animals have over three times as much phosphate of magnesia in their teeth to harden them as we 

have: “Human teeth usually contain 1.5 percent phosphate of magnesia, whereas the teeth of carnivores are 
composed of nearly 5 percent phosphate of magnesia.” Vasu Murti, They Shall Not Hurt or Destroy: Animal 
Rights and Vegetarianism in the Western Religious Traditions (Cleveland: Vegetarian Advocates Press, 2003), p. 
122. 

4.  Carnivorous animals have digestive systems three times their body length while primates, classified as frugivores, 
have a digestive system twelve times their body length. Herbivores such as ungulates and ruminants have 
digestive systems roughly thirty times their body length. See Ibid., pp. 121–122. 

5.  Robert O. Young and Shelley R. Young, The pH Miracle (New York: Warner, 2002). 
6.  John McDougall, “Need Potassium? Take Vegetables, Not Pills,” McDougall Newsletter, April 2004. 
7.  Riane Eisler, Sacred Pleasure: Sex, Myth, and the Politics of the Body (New York: HarperCollins, 1995), p. 38. 
8.  National Academy of Sciences Institute of Medicine Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, 

Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2002), cited in Michael Greger, 
Carbophobia (New York: Lantern, 2005, p. 83). Dr. Greger continues, “In their report condemning trans fats they 
couldn’t even assign a Tolerable Upper Daily Limit of intake because ‘any incremental increase in trans fatty acid 
intake increases coronary heart disease risk.’ “ 

9.  In Turn off the Fat Genes (New York: Harmony, 2001, p. 132), Neil Barnard writes, “The old notion that you need 
to carefully combine or ‘complement’ various plant foods to get adequate protein has been set aside. Both the U.S. 
government and the American Dietetic Association hold that, so long as your diet includes a normal variety of 
plant foods, you will easily get enough protein, even without any special combining.” 

10.  V. Messina and K. Burke, “Position of the American Dietetic Association: Vegetarian Diets,” Journal of the 
American Dietetic Association, 97, 1997, pp. 1317–1321. 

11.  Colin Campbell, interview, 1994, cited in Andrea Wiebers and David Wiebers, Souls Like Ourselves (Rochester, 
MN: Sojourn Press, 2000), p. 51. 

12.  John Robbins, Diet For A New America, pp. 172–173. 
13. Ibid., p. 177.  
14.  Andrew Weil, Spontaneous Healing (New York: Random House, 1995), pp. 145–147. 
15.  Andrew Weil, Eight Weeks to Optimum Health (New York: Random House, 1997), p. 70. 
16.  Young and Young, The pH Miracle, p. 23. 



 227

17.  Cited in Greg Lawson, “The Broccoli Link,” Animal Rights Online newsletter, June 5, 2003; see also 
http://biology.berkeley.edu/crl/index.shtml. 

18.  R. Mazess, “Bone Mineral Content of North Alaskan Eskimos,” Journal of Clinical Nutrition, 27:916, 1974. 
19.  John McDougall, McDougall’s Medicine (Piscataway, NJ: New Century Publishers, 1985), p. 67. 
20.  For a good overview of the research connecting animal food intake with disease, and list of primary sources, see 

John Robbins, The Food Revolution, Part 1, pp. 11–150. 
21.  “A Diet Rich in Profit,” Adbusters Journal, November–December 2002. 
22.  For more details, see Felicia Drury Kliment, The Acid Alkaline Balance Diet (New York: Contemporary Books, 

2002). 
23.  J. T. Dwyer, L. G. Miller, N. L. Arduino, et al.”Mental Age and I.Q. of Predominately Vegetarian Children.” 

Journal of the American Dietetic Association, 76, 1980, pp. 142–147. In this study, pediatric developmental tests 
indicated that brain development in vegetarian children is normal. In fact, the mental age of the children advanced 
over a year beyond chronological age, and mean IQ was well above average (with an average of 116 points). 

24.  Plutarch, “On Eating Flesh,” Moralia, William Watson Goodwin, ed. (London: S. Low, Son, and Marston, 1870), 
Vol. 5, Tract 1. 

25.  Greg Critser, Fat Land (New York: Houghton Mifflin, 2003), p. 170. 
26.  “A Diet Rich in Profit,” Adbusters Journal, November–December 2002. 
27.  Neal Barnard, Turn off the Fat Genes, p. 134. 
28.  U.S. Department of Agriculture, “A Comparison of Low-Carbohydrate vs. High-Carbohydrate Diets,” cited in Eve 

Hightower, “Pasta Preferred,” E Magazine, January–February 2003, p. 42. 
29.  Andrew Weil, Spontaneous Healing (New York: Random House, 1995), pp. 145–147. 
30.  Sheldon Rampton and John Stauber, Mad Cow U.S.A: Could the Nightmare Happen Here? (Monroe, ME: 

Common Courage Press, 1997), pp. 39–51, 210–218. 
31.  Nicholas Fox, Spoiled: The Dangerous Truth About a Food Chain Gone Haywire (New York: Basic Books, 

1997), pp. 178–179. 
32.  45 Days: The Life and Death of a Broiler Chicken, Compassion Over Killing, Washington, DC, DVD, 2004. 
33.  “Factsheet—January 2000,” National Cattlemen’s Beef Association. 
34.  Gail Eisnitz, Slaughterhouse: The Shocking Story of Greed, Neglect, and Inhumane Treatment Inside the U.S. 

Meat Industry (Amherst, NY: Prometheus Books, 1997), p. 219. 
35.  Ibid., p. 175. 
36.  Ibid., p. 177. 
37.  Julie Vorman, “US Groups Seek Food Safety Warning Label on Meat,” Reuters News Service, January 13, 2000. 
38.  “Microbiologists Battle E. Coli,” Meat Industry Insights, October 26, 1999. 
39.  Eisnitz, pp. 174–175. 
40.  Ibid., p. 173. 
41.  Ibid., p. 183. 
42.  Ibid., p. 167. 
43.  Ibid., p. 168. 
44.  Ibid., p. 287.  
45.  John McDougall, “Diet and Diabetes: The Meat of the Matter,” EarthSave Magazine, November 2002, p. 4. 
46.  Ibid., p. 22. 
47.  Dean Ornish, Eat More, Weigh Less, (New York: HarperCollins, 1993). 
48.  For an informative and eye-opening discussion of the placebo effect in a variety of medical and healing 

modalities, see Andrew Weil, Health and Healing, pp. 199–274. See also Lolette Kuby, Faith and the Placebo 
Effect (Novato, CA: Origin Press, 2001). 

49.  Jeffrey Hildner, “Destination: Healing,” The Christian Science Journal, November 2003, pp. 6–7.  
50. “Subway: The New King of Fast Food,” Organic Consumers Association, July 2004. See 

www.organicconsumers.org/corp/subway071504.cfm. 
51.  Weil, Eight Weeks to Optimum Health, p. 104. 
52.  Brenda Davis and Vesanto Melina, Becoming Vegan (Summertown, TN: Book Publishing Company, 2000). 
53.  World Health Organization Technical Report Series 916. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases 

(Geneva, 2003). 
54.  European Journal of Clinical Nutrition, 57, August 2003, p. 947. Also, USDA, Food and Nutrient Intakes by 

Individuals in the United States, by Region, 1994–1996. Cited in Michael Greger, “Latest in Human Nutrition,” 
Dr. Michael Greger’s Monthly Newsletter, September 2003. (www.drgreger.org/september2003.html). 

55.  Howard Lyman points out in Mad Cowboy (New York: Scribner, 1998, p. 126), that not only does it take 
enormous amounts of pesticide-laden grain to make the animal foods we consume, but also that “ . . . 
governmental limitations, lax though they are, on the use of pesticides for human consumption do not apply to 
crops destined for livestock. The lion’s share of the agrochemical poisons sprayed into the air and falling onto the 
ground are dedicated to the production of meat.” 

56.  Howard Lyman, author of Mad Cowboy, occasionally offers this metaphor in his public addresses. 
 



 228

Bab 6—Menangkap dan Memelihara Hewan Laut 
1.  Farley Mowat, Sea of Slaughter (New York: Atlantic Monthly Press, 1984), p. 404. 
2.  Minority Staff of the U.S. Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry, “Animal Waste Pollution in 

America: An Emerging National Problem,” December 1997. 
3.  Michael Satchel, “The Cell from Hell,” U.S. News and World Report, July 28, 1997, pp. 26–28. 
4.  Tim Beardsley, “Death in the Deep: ‘Dead Zone’ in the Gulf of Mexico Challenges Regulators,” Scientific 

American, November 1997, pp. 17–18. 
5.  Lewis Regenstein, How to Survive in America the Poisoned (New York: Acropolis, 1982), p. 103. 
6.  K. Noren, “Levels of organochloride contaminants in human milk in relation to the dietary habits of the mothers,” 

Acta Paediatrica Scandinavica, 72(6), November 1983, pp. 811–816. 
7.  Michael Klaper, Vegan Nutrition: Pure and Simple (Paia, HI: Gentle World, 1998), pp. 26–27. This passage from 

the book is slightly modified and updated by Dr. Klaper through his correspondence with the author of February 
2004. 

8.  Brenda Davis and Vesanto Melina, Becoming Vegan (Summertown, TN: Book Publishing Company, 2000), pp. 
60–76. 

9.  Office of Pollution Prevention and Toxics, EPA, “Management of Polychlorinated Biphenyls in the United States” 
(Washington, DC: Government Printing Office, 1997).  

10.  See www.fao.org/docrep/005/y7300e/y7300e00.htm for an overview of world fisheries. 
11.  Christie Aschwanden, “Is Salmon Good for You?” Alternative Medicine, June 2005, p. 71. See also 

www.fishinghurts.com. 
12.  Canthaxanthan, the pink salmon pigment marketed by pharmaceutical giant Hoffman-LaRoche, has been linked to 

retinal damage, though its use is still allowed in the commercial aquaculture industry. It is also fed to hens in the 
egg industry to make their egg yolks more yellow. See “Fish Farms Become Feedlots of the Sea,” Los Angeles 
Times, December 9, 2002. 

13.  “Fishy Business” New Internationalist, July 2000, p. 11. 
14.  Ann P. McGinn, “Blue Revolution—The Promises and Pitfalls of Fish Farming,” WorldWatch, March/April 1988, 

p. 10. 
15.  Cornelia Dean, “Fish Farms Tied in Study to Imperiling Wild Salmon,” New York Times, March 30, 2005; see also 

“The Fish Business,” Animal Aid (U.K.) at www.animalaid.org.uk. 
16.  Mowat, p. 167. 
17.  S. Holt, “The Food Resources of the Ocean,” Scientific American, 22, 1969, pp. 178–94. 
18.  See www.fishinghurts.com/HealthConcerns.asp. 
19.  “America’s Fish: Fair or Foul?” Consumer Reports, February 2001. 
20.  See www.fishinghurts.com/EnvironmentalConcerns.asp. 
21.  See www.environmentaldefense.org/seafood/oceansinperil.cfm. 
22.  Paul Watson, “Consider the Fishes,” VegNews, March–April 2003, p. 27. 
23.  Ibid. 
24.  Paul Watson, Sea Shepherd Log #58, 2002, p. 20. 
25.  Ibid. 
26.  Ibid., p. 10. 
27.  Ibid. 
28.  Rod Fujita, Heal the Ocean: Solutions for Saving Our Seas (Gabriola Island, BC: New Society Publishers, 2003), 

p. 125. 
29.  Barry Kent MacKay, “Catch and Release,” Animal Issues, Spring 2003, p. 20. 
30.  Richard H. Schwartz, “Troubled Waters: The Case Against Eating Fish,” Vegetarian Voice, Spring 2004, p. 7. 
31.  Ibid., pp. 22–23. 
32.  Joan Dunayer, Animal Equality (Derwood, MD: Ryce Publishing, 2001), p. 69. 
33.  Barry Kent MacKay, p. 20. 
34.  BBC News, “Scientists Highlight Fish ‘Intelligence,’ “ reprinted in Animal Rights Online, September 7, 2003. See 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/west_yorkshire/3189941.stm. 
35.  Ibid. 
36.  Cited in Dawn Carr, “They Die Slowly . . .” PETA’s Animal Times, Summer 2003, p. 9. 
37.  Paul Watson and Joseph Connelly, “The VN Interview: Captain Paul Watson,” VegNews, March–April 2003, p. 

25. 
 
Bab 7—Dominasion terhadap Kaum Feminin 
1.  Karen Davis, Prisoned Chickens, Poisoned Eggs: An Inside Look at the Modern Poultry Industry (Summertown, 

TN: Book Publishing, 1996), p. 50. 
2.  Mary Baker Eddy, Science and Health with Key to the Scriptures (Boston: The First Church of Christ, Scientist, 

1903), p. 449. 
3.  Thomas Lynn Rodgers, forty-year dairy farmer, in a recorded and transcribed interview in August 1997 in Salt 

Lake City.  



 229

4.  Jim Mason and Peter Singer, Animal Factories (New York: Harmony Books, 1990), p. 92. 
5.  See www.organicconsumers.org/monlink.html. 
6.  Rodgers interview. 
7.  Mason and Singer, Animal Factories, p. 129. 
8.  Rodgers interview. 
9.  Ibid. 
10.  Frank Oski, Don’t Drink Your Milk: Frightening Medical Facts About the World’s Most Overrated Nutrient 

(Brushtown, NY: Teach Services, 1983), pp. 15–45. 
11. Practical Techniques for Dairy Farmers, 3rd Edition, University of Minnesota, 2000. See 

http://www.ansci.umn.edu/practical-techniques/book.htm. 
12.  Ibid. 
13.  Shirley Roenfeldt, “Stop BLV,” Dairy Herd Management, December 1998. 
14.  Journal of Infectious Diseases 161 (1990): 467–472. Cited in Michael Greger, “Latest Meat and Dairy Infection 

Risks: Have Millions of Americans Been Infected with a Cow Cancer Virus?” Dr. Michael Greger’s Monthly 
Newsletter, January 2004. 

15.  Rodgers, op. cit. 
16.  Mason and Singer, Animal Factories, p. 14. 
17.  Jeramia Trotter, “Hogwashed,” Waterkeeper Magazine, Summer 2004, p. 23. Trotter adds in the article, “That’s 

twenty-five million pounds of antibiotics for uses other than fighting illness, compared to the roughly three million 
pounds humans consume.” 

18  J. M. Tanner, “Trend Towards Earlier Menarche in London, Oslo, Copenhagen, the Netherlands, and Hungary,” 
Nature, 243 (1973), pp. 75–76. Cited in Kerrie Saunders, The Vegan Diet as Chronic Disease Prevention (New 
York: Lantern Books, 2003), p. 137. Saunders writes, “The World Health Organization has been gathering 
statistics on the age of puberty worldwide for many years. In 1840, the average age of puberty in female humans 
was 17 years of age. Today, it is 12.5 years. The age of puberty is also dropping in England, Norway, Denmark, 
and Finland—other countries that eat the ‘western’ diet.” 

19.  Kagawa, Y., “Impact of Westernization on the Nutrition of Japanese: Changes in Physique, Cancer, Longevity, 
and Centenarians,” Preventive Medicine, 7 (1978), pp. 205–217. Cited in Saunders, The Vegan Diet as Chronic 
Disease Prevention, p. 137. 

20.  Saunders, The Vegan Diet as Chronic Disease Prevention, p.137. 
21.  Vicki Griffin, Diane Griffin, and Virgil Hulse, Moooove Over Milk, foreword by Attwood and Campbell (Hot 

Springs, NC: Let’s Eat!, 1997), p. vii. 
22.  See www.lifesave.org for more information on the low numbers of pathogens in grains, vegetables, fruits, 

legumes, and nuts. 
23.  Oski, Don’t Drink Your Milk, p. 54. The U.S. Public Health Service allows 20,000 bacteria per milliliter of 

pasteurized milk, which is 4,800,000 bacteria per cup. 
24.  “Milk: Why is the Quality so Low?” Consumer Reports, January 1974, p. 70. 
25.  Oski, Don’t Drink Your Milk, pp. 64–65. 
26.  Ibid., pp. 17–59. 
27.  T. Colin Campbell, “New York Times: Reality Check Needed,”  

www.vegsource.com/articles/campbell_nyt_brody2.htm, November 28, 2000. 
28.  Cited in Griffin, Griffin, and Hulse, Moooove Over Milk, p. 102. 
29.  Davis, Prisoned Chickens, Poisoned Eggs, p. 54. 
30.  Ibid., pp. 56–64. 
31.  USDA NASS, Agricultural Statistics 2001. 
32.  Page Smith and Charles Daniel, The Chicken Book: Being an Inquiry into the Rise and Fall, Use and Abuse, 

Triumph and Tragedy of Gallus Domesticus (Boston: Little, Brown, 1975), p. 180, cited in Davis, Prisoned 
Chickens, Poisoned Eggs, p. 39. 

33.  C. David Coats, Old McDonald’s Factory Farm: The Myth of the Traditional Farm and the Shocking Truth about 
Animal Suffering in Today’s Agribusiness (New York: Continuum, 1989), pp. 93–94, cited in Davis, Prisoned 
Chickens, Poisoned Eggs, pp. 39–40. 

34.  For more information on “free-range” practices, see www.upc-online.org/freerange.html. 
 

Bab 8—Metafisika Pangan 
1.  Ken Wilber, A Brief History of Everything (Boston: Shambhala, 1966), p. 4. 
2.  D. Olwens, et al.”Circulating Testosterone Levels and Aggression in Adolescent Males: A Causal Analysis,” 

Psychosomatic Medicine, 50, 1988, pp. 261–272. 
3.  Neal Barnard, Eat Right, Live Longer (New York: Crown Books, 1993). 
4.  Ibid. 
5.  Jianghong Liu, et al., “Early Nutrition and Antisocial Behavior,” American Journal of Psychiatry, November 

2004. See www.newstarget.com/006194.html, also www.usc.edu/uscnews/stories/10773.html. 



 230

6.  The Heisenberg uncertainty principle is based on the realization in the 1920s that light manifests as a nonlocal 
continuous wave or as discrete particles depending on the choice and will of the observer. There is inherent 
uncertainty in observation of small particles because it is impossible to discern simultaneously and with high 
accuracy both the position and the momentum of a particle such as an electron or photon. The very act of 
observing and measuring inherently changes the nature of the particle wave. The observer effect is based on the 
realization by researchers (not just in the “hard” sciences such as physics, but also in anthropology and other 
social sciences) that the act of observation necessarily influences whatever is being observed. The apparent 
subject/object split is increasingly seen to be illusory. For more information on these ideas, see Fritjof Capra, The 
Tao of Physics and The Turning Point; Gary Zukav, The Dancing Wu Li Masters; Ishtak Bentov, Stalking the Wild 
Pendulum; Fred Alan Wolf, Mind Into Matter; Amit Goswami, The Self-Aware Universe: How Consciousness 
Creates the Material World; and others. 

7.  Cited in Gregg Braden, “Living in the Mind of God,” Horizons Magazine, February 2003, p. 9. 
8.  Andrew Weil, Health and Healing (New York: Houghton Mifflin, 1998), pp. 199–254. 
9.  See J. Alan Boone, Kinship With All Life (New York: HarperCollins, 1954), as well as previously cited books by 

Rupert Sheldrake. 
10.  Thich Nhat Hanh, Peace Is Every Step (New York: Bantam, 1991), p. 24. 
11.  Thich Nhat Hanh, Anger (New York: Penguin Putnam, 2001), pp. 15–16. 
12.  Charles Fillmore, “As to Meat Eating,” Unity Magazine, October 1903. 
13.  Charles Fillmore, “Flesh-Eating Metaphysically Considered,” Unity Magazine, May 1910. 
14.  Wendy Melillo, “Doctor’s Group Blasts Milk Ads,” Adweek, May 7, 2001, p. 8. 
15.  “Reverence,” Albert Schweitzer Fellowship Quarterly, Fall 1997, p. 27. 
16.  Shabkar, Food of Bodhisattvas, translated by the Padmakara Translation Group (Boston: Shambhala, 2004), p. 60. 
17.  Lobsang Lhalungpa, tr., The Life of Milarepa (New York: Penguin, 1977), p. 154. 
18.  Cited in Andrew Linzey, Animal Theology (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1995), p. 56. 
19.  J. R. Hyland, God’s Covenant with Animals: A Biblical Basis for the Humane Treatment of All Creatures (New 

York: Lantern, 2000), p. xii.  
20.  Misri, quoted in Ellen Kei Hua, ed., Meditations of the Masters, cited in Andrea Wiebers and David Wiebers, 

Souls Like Ourselves (Rochester, MN: Sojourn Press, 2000), p. 42. 
21.  Albert Einstein, letter dated 1950, quoted in H. Eves, Mathematical Circles Adieu, 1977. 
22.  Michael Dilbeck, et al., “Consciousness as Field: The Transcendental Meditation and TM-Siddhi Program and 

Changes in Social Indicators.” The Journal of Mind and Behavior, Winter 1987. 
23.  See Larry Dossey, Healing Words: The Power of Prayer and the Practice of Medicine (New York: Harper, 1994); 

also Reinventing Medicine (New York: HarperCollins, 1999). 
 

Bab 9—Sains dan Agama 
1.  Vandana Shiva, interviewed in A Cow at My Table, produced by Jennifer Abbott, VHS, 1998. 
2.  For further information, see www.soaw.org. 
3.  Henryk Skolimowski, “Life, Entropy, and Education,” The American Theosophist, October 1986, p. 306. 
4.  Carolyn Merchant, The Death of Nature (New York: Harper & Row, 1980). 
5.  See, for example, Rauni Kilde, M.D., “Microchip Implants, Mind Control & Cybernetics,” Spekula, 3rd Quarter 

1999. See http://www.mindcontrolforums.com-/implants-kilde.htm. Besides microchip implants, the U.S. 
government is developing Pulsed Energy Projectiles (PEPs) that “cause excruciating pain from up to two 
kilometers away.” See David Hambling, “Maximum Pain Is Aim of New U.S. Weapon,” New Scientist, March 5, 
2005. These devices are tested extensively on animals. 

6.  David Streitfeld, “First Humans to Receive ID Chips,” Los Angeles Times, May 9, 2002, p. A-1. See also Will 
Weissert, “Chip Implanted in Mexico Judicial Workers,” Associated Press, July 14, 2004. 

7.  Ibid. 
8.  “Swine Producer Protein Sources LLP Implements Digital Angel’s PigSMART System for Improved Herd 

Management and Data Collection,” PR Newswire, June 8, 2004. 
9.  For example, Lynn McTaggart, The Field: The Quest for the Secret Force of the Universe (New York: 

HarperCollins, 2002), p. 227. 
10.  See, for example, McTaggart, The Field, for a recent documentation of the work being done by holistically 

oriented scientists. 
11.  Steven Rosen, Diet for Transcendence (Badger, CA: Torchlight, 1997), p. 23. 
12.  J. R. Hyland, God’s Covenant with Animals: A Biblical Basis for the Humane Treatment of All Creatures (New 

York: Lantern Books, 2000). 
13.  Matthew Fox, Original Blessing (New York: Tarcher/Putnam, 1983/2000). 
14.  Joseph Campbell, The Masks of God, Volume 1 (New York: Penguin, 1978), p. 77. 
15.  Ibid., p. 129. 
 

Bab 10—The Dilema Kerja 
1.  Matthew Fox, The Reinvention of Work (New York: Harper, 1994), p. 128. 



 231

2.  Ralph Waldo Emerson, “Fate,” The Conduct of Life, 1860. 
3.  Laura Moretti, “Another Death in the Family,” The Animals’ Voice: Of Animal Rights and Its Defenders, 

www.animalsvoice.com/PAGES/home.html. 
4.  Gail Eisnitz, Slaughterhouse: The Shocking Story of Greed, Neglect, and Inhumane Treatment Inside the U.S. 

Meat Industry (Amherst, NY: Prometheus Books, 1997), p. 271. 
5.  John Byrnes, Hog Farm Management, September 1976.  
6.  People for the Ethical Treatment of Animals, North Carolina Pig Farm Investigation, narrated by James 

Cromwell, VHS, 2002. 
7.  Eisnitz, Slaughterhouse, p. 75. 
8.  A Cow at My Table, produced by Jennifer Abbott, VHS, 1998. 
9.  Joby Warrick, “Modern Meat: A Brutal Harvest. They Die Piece by Piece” Washington Post, April 11, 2001. 
10.  Lance Gompa, professor of industrial and labor relations at Cornell University, lead researcher in Human Rights 

Watch’s report Blood Sweat, and Fear: Workers’ Rights in U.S. Meat and Poultry Plants, January 2005. See also 
Steven Greenhouse, “Human Rights Watch Report Condemns U.S. Meat Packing Industry For Violating Basic 
Human And Worker Rights,” New York Times, January 25, 2005. According to Gompa, “Dangerous conditions 
are cheaper for companies—and the government does next to nothing.” 

11.  Eisnitz, Slaughterhouse, pp. 172, 174, 271, 274. 
12.  Ibid., p. 273. 
13.  Though neither the industry nor government keeps figures on the percentage of animals improperly stunned before 

being cut and bled and either skinned or scalded, and because they don’t want anyone else to know about this, we 
have to rely mainly on the testimony of the workers themselves, as found, for example, in Eisnitz’s 
Slaughterhouse. According to farmedanimal.net, a study in Germany found one third of chickens under-stunned, 
one third properly stunned, and one third overly stunned. 

14.  People for the Ethical Treatment of Animals, Victims of Indulgence, VHS. 
15.  Donald McNeil, “KFC Supplier Accused of Animal Cruelty,” New York Times, July 20, 2004. 
16.  Eisnitz, Slaughterhouse, pp. 92–93. 
17.  Ibid., p. 87. 
18.  Fox, p. 95. 
 

Bab 11—Memperoleh Keuntungan dari Kehancuran 
1.  The Fertilizer Institute, U.S. Fertilizer Statistics, http://www.tfi.org/Statistics/USfertuse2.asp. 
2.  Albert Gore, Introduction to Rachel Carson, Silent Spring (Boston: Houghton Mifflin, 1962, 1994), p. xix, cited in 

Howard Lyman, Mad Cowboy (New York: Scribner, 1998), p. 72. 
3.  Lee Hitchcox, Long Life Now (Berkeley: Celestial Hearts, 1996), p. 59. 
4.  Ron Eisenberg and Virgil Williams, “Cost of a Meat-based Diet—for Your Body and for the Planet,” The Argus: 

4-Bay Area Living, June 2, 2000. 
5.  Robin Hur and David Fields, “Are High-Fat Diets Killing Our Forests?” Vegetarian Times, February 1984; cited 

in John Robbins, Diet for a New America, pp. 360–361. Hur and Fields estimate 260 million acres, which is 
406,000 square miles of deforested land, and a rate of one acre every 5 seconds. Conservatively reducing their 
estimate to one acre every 8.5 seconds, we arrive at the estimates in the text. 

6.  Ibid. 
7.  Mario Giampietro and David Pimentel, Food, Land, Population and the U.S. Economy, Executive Summary, 

Carrying Capacity Network, November 1994. 
8.  Eisenberg and Williams, “Cost of a Meat-based Diet.” 
9.  Giampietro and Pimentel, Food, Land, Population and the U.S. Economy. 
10. William Lagrone, “The Great Plains,” in Another Revolution in US Farming?, Scherz, et al., USDA, ESCS, 

Agricultural Economic Report No. 441, December 1979, cited in John Robbins, Diet for a New America (Walpole, 
NH: StillPoint, 1987), p. 370. 

11.  John Robbins, The Food Revolution, p. 237. 
12.  Cited in Ibid., p. 237. 
13.  Ibid., p. 266.  
14. For more on the relationship between increased food production and population growth, see Daniel Quinn, 

“Population: A Systems Approach.” Center for Biotechnology Policy and Ethics, Texas A&M University, 
reprinted in Quinn, The Story of B (New York: Bantam, 1996). 

15.  Mario Giampietro and David Pimentel, “Land, Energy and Water: The Constraints Governing Ideal U.S. 
Population Size,” Focus, Spring 1991. 

16.  Worldwatch Institute, Vital Signs 1999 (Washington, DC: 1999), p. 114.”Today nearly 1,000 major agricultural 
pests—including some 550 insect and mite species, 230 plant diseases, and 220 weeds—are immune to pesticides, 
a development almost unheard of at mid-century.” 

17.  Giampietro and Pimentel, Food, Land, Population and the U.S. Economy. 
18.  Ibid. 



 232

19.  Richard Heinberg, The Party’s Over: Oil, War and the Fate of Industrial Societies (Gabriola Island, BC: New 
Society Publishers, 2003). 

20.  Colin J. Campbell, Peak Oil, Presentation at the Technical University of Clausthal, Germany, December 2000. See 
page 7 of http://energycrisis.org/de/lecture.html. 

21.  Ibid, p. 2. 
22.  Adbusters Journal, November–December 2002. 
23.  “Animal Waste Pollution in America: An Emerging National Problem,” report of the Minority Staff of the U.S. 

Senate Committee on Agriculture, Nutrition, and Forestry, December 1997, p. 1. 
24.  John Robbins, Diet for a New America, p. 373. 
25.  “Scientists Fear Antibiotics Fed to Animals Pollute Streams,” Iowa Farmer Today Online, March 29, 2001. 
26.  Elliot Diringer, “In Central Valley, Defiant Dairies Foul the Water,” San Francisco Chronicle, July 7, 1997, p. 

A1. 
27.  According to The Sierra Club’s 2002 “Rap Sheet on Animal Factories,” a report compiled after nearly three years 

of reviewing state and federal regulatory agencies’ records, “Millions of gallons of liquefied feces and urine 
seeped into the environment from collapsed, leaking, or overflowing storage lagoons, and flowed into rivers, 
streams, lakes, wetlands, and groundwater.” 

28.  “U.S. Sets New Farm-Animal Pollution Curbs,” New York Times, December 16, 2002. 
29.  “Concentrating on Clean Water: The Challenge of Concentrated Animal Feeding Operations,” Iowa Policy 

Project, April 2005. See also “Report Says Factory Farms Cost Taxpayers,” WOI-TV / Associated Press, April 6, 
2005. 

30.  “Smogburgers Would Be Out Under Air-Quality Plan,” San Jose Mercury News, September 6, 1994, p. 3B. 
31.  C. Spedding, “The Effect of Dietary Changes on Agriculture,” in B. Lewis and G. Assmann, eds., The Social and 

Economic Contexts of Coronary Prevention (London: Current Medical Literature, 1990), cited in John Robbins, 
The Food Revolution: How Your Diet Can Save Your Life and the World (Berkeley: Conari Press, 2001), p. 294. 

32.  “Diverse Diets, with Meat and Milk, Endanger World Food Supply,” Hearst News Service, March 8, 1997. 
33.  Robbins, Diet for a New America, p. 277. 
34.  Vasu Murti, They Shall Not Hurt or Destroy: Animal Rights and Vegetarianism in the Western Religious 

Traditions (Cleveland: Vegetarian Advocates Press, 2003), p. 127. 
35.  Marion Nestle, Food Politics (Berkeley: University of California Press, 2002), p. 3. 
36.  For an historical analysis of how corporations gradually became the powerful “persons” they are legally and 

economically today, see David Korten, When Corporations Rule the World (West Hartford, CT: Kumarian Press, 
1995).  

37.  “Top Ten Drugs of 2001,” Pharmacy Times, April 2002; 68(4), pp. 10–15. 
38.  Mickey Z., “Pills a Go-Go,” VegNews, March–April 2003, p. 12. 
 

Bab 12—Beberapa Bantahan Dijawab 
1.  Peter Kropotkin, Mutual Aid: A Factor in Evolution (New York: Penguin, 1939). 
2.  Jim Mason, An Unnatural Order: Why We Are Destroying the Planet and Each Other (New York: Continuum, 

1993), p. 72. See also Donna Hart and Robert W. Sussman, Man the Hunted: Primates, Predators, and Human 
Evolution (New York: Pereseus, 2005), p. 10. 

3.  Hart and Sussman, p. 244. According to these anthropologists, early humans such as Australopithecus (2.5–7 
million years ago) “depended mainly on fruits, herbs, grasses, and seeds, and gritty foods such as roots, rhizomes, 
and tubers. A very small proportion of [their] diet was made up of animal protein; mainly social insects (ants and 
termites) and, occasionally, small vertebrates captured opportunistically.” 

4.  Mason, p. 70. According to fossil analysis carried out by M. Teaford and P. Ungar, “The early hominids were not 
dentally preadapted to meat—they simply did not have the sharp, reciprocally concave shearing blades necessary 
to retain and cut such foods.” (“Diet and the Evolution of the Earliest Hominids,” Proceedings of the National 
Academy of Science 97 (25): 13, p. 511.) 

5.  Ibid., p. 81. 
6.  Hart and Sussman, p. 190. 
7.  Plutarch, “On Eating Flesh,” Moralia, William Watson Goodwin, ed. (London: S. Low, Son, and Marston, 1870), 

Volume 5, Tract 1. 
8.  Peter D’Adamo, Eat Right for Your Type (New York: Putnam, 1996). 
9.  For an overview of many of these, see Steven Rosen, Diet for Transcendence: Vegetarianism and the World 

Religions (Badger, CA: Torchlight, 1997). 
10.  Keith Akers, The Lost Religion of Jesus (New York: Lantern Books, 2000), p. 117. 
11.  See Matthew 15:11 through 15:20 for entire relevant passage. 
12.  Matthew 15:19. 
13.  Gary Zukav, Seat of the Soul (New York: Simon and Schuster, 1989), p. 276. 
14.  Ibid., p. 278. 
15.  See Marjorie Spiegel, The Dreaded Comparison: Human and Animal Slavery (New York: Mirror Books, 1999) 

for more on the treatment of black slaves as animal livestock in the standard practices of extreme confinement in 



 233

transport, family destruction, branding, mutilation, and domination. See Sam Keen, Faces of the Enemy: 
Reflections of the Hostile Imagination (San Francisco: Harper & Row, 1986) as well as his PBS documentary of 
the same name for more on how we humans have dehumanized people we intended to systematically harm (such 
as slaves and enemies), seeing them as sub-human—as animals. Keen shows, for example, how Nazi propaganda 
films equated Jewish people with rats, and U.S. World War II propaganda films and posters portrayed Japanese 
people as hordes of beetles, among other instances. 

16.  Georgio Cerquetti, The Vegetarian Revolution (Badger, CA: Torchlight, 1997), p. 31. 
17.  Ibid., p. 30. 
18.  Howard Lyman, Mad Cowboy (New York: Scribner, 1998), p. 125. 
19.  See Lynn Jacobs, Waste of the West, for a thorough discussion and reporting of the disastrous effects of cattle 

ranching in the American West. See also Howard Lyman, “Bovine Planet,” in Mad Cowboy, pp. 121–153. 
 

Bab 13—Berkembang atau Lenyap 
1.  Helen Caldicott, The New Nuclear Danger (New York: The New Press, 2002), p. 1.  
2.  Based on Department of Agriculture statistics for the slaughtering of over ten billion mammals and birds in the 

U.S. in 2002, and the 2004 U.S. military budget of $400 billion. 
3.  The World Game Institute, in “What the World Wants.” Cited in Helen Caldicott, The New Nuclear Danger. See 

www.worldgame.org; also www.idealog.us/2004/02/ever_hear_of_th.html. 
4.  Ten billion land animals slaughtered per year works out to about three hundred animals being killed in the U.S. 

every second. One way to get a feel for this abstract number is to imagine a line the length of a football field, with 
animals standing on the line next to each other and each animal occupying an average of one foot of space. A new 
one-hundred-yard line filled with three hundred animals whizzes by every second around the clock. 

5.  Katsuki Sekida, Zen Training (New York: Weatherhill, 1975), p. 62. 
6.  Steven Rosen, Diet for Transcendence (Badger, CA: Torchlight, 1997), pp. 59–76. See also Vasu Murti, They 

Shall Not Hurt or Destroy: Animal Rights and Vegetarianism in the Western Religious Traditions (Cleveland: 
Vegetarian Advocates Press, 2003), pp. 101–106. 

7.  Norm Phelps, The Dominion of Love (New York: Lantern Books, 2002), p. 33. 
8.  Peter Walker, “Makah Whaling Also a Political Issue,” Whales Alive!, Cetacean Society International, October 4, 

1999; see http://csiwhalesalive.org/csi99409.html. 
9.  Dan Kindlon and Michael Thompson, The Emotional Life of Boys (New York: Ballantine, 1999), p. 250. 
10.  Ibid., p. 87. 
11.  Matthew Scully, Dominion: The Power of Man, the Suffering of Animals, and the Call to Mercy (New York: St. 

Martin’s Press, 2002), pp. 199–226. 
12.  Cited in Beverly-Collene Galyean, MindSight: Learning Through Imagery (Long Beach: Center for Integrative 

Learning, 1983), p. 5. 
 

Bab 14—Perjalanan Transformasi 
1.  “Dalai Lama Campaigns to End Wildlife Trade,” Environmental News Service, April 8, 2005. 
2.  Though most Tibetan lamas eat meat, there is also a strong tradition in Tibetan Buddhism of abstaining from meat 

and showing great kindness and respect to animals. Tibet’s cold, harsh climate is another factor. For more details, 
see Shabkar, Food of Bodhisattvas, translated by Padmakara Translation Group (Boston: Shambhala, 2004) and 
Norm Phelps, The Great Compassion: Buddhism and Animal Rights (New York: Lantern Books, 2004). Besides 
the Dalai Lama, there are other noted contemporary Buddhist spiritual leaders who have strongly taught and 
exemplified compassion for animals, particularly Thich Nhat Hanh, Bhiksuni Cheng Yen, S. N. Goenka, A. T. 
Ariyaratne, and the late Roshi Philip Kapleau and Tripitika Master Hsuan Hua. 

3.  Eisler, The Chalice and the Blade: Our History, Our Future (New York: HarperCollins, 1987), pp. 42–103. 
 

Bab 15—Menjalani Revolusi 
1.  Thich Nhat Hanh, Creating True Peace (New York: Simon & Schuster, 2003), p. 77. 
2.  Jeremy Rifkin, “The World’s Problems on a Plate: Meat Production Is Making the Rich Ill and the Poor Hungry,” 

The Guardian, May 17, 2002. 
3.  See www.foodnotbombs.org for further information. 
4.  See www.godsdirectcontact.org for further information. Ching Hai has said, “If everyone practiced meditation and 

ate a wholesome diet without killing involved, the world would long since have been in a peaceful state. There’s 
no need to give up your property; just give up the meat-based diet. That would be enough to save the world.” 

5.  Charles Fillmore, “The Twins: Eating and Drinking,” Unity Magazine, June 1915. 
6.  See Carol Simontacchi, The CrazyMakers: How the Food Industry Is Destroying Our Brains and Harming Our 

Children. New York: Putnam, 2000. 
7.  For the complete story and interview with Dr. Pam Popper of the “Wellness Forum,” see 

http://www.madcowboy.com/02_MCIview02.000.html. 
8.  Mary Spicuzza, “Eating on the Edge,” The Seattle Times, September 3, 2003. See also 

http://www.nationaleatingdisorders.org. 



 234

9.  There are many ways to cultivate this inner field of loving-kindness and compassion. One helpful resource is Judy 
Carman’s book Peace to All Beings (New York: Lantern Books, 2003), which contains prayers, meditations, and 
stories that help readers deepen their spiritual connection with animals. Another is the Four Viharas Guided 
Meditation compact disc by the author of this book, which teaches a 2,500-year-old practice designed to help us 
reconnect with our inner spiritual abode of loving-kindness, compassion, joy, and equanimity. A third resource is 
the compact disc album AnimalSongs, also by the author, which contains original piano music blended with the 
voices of animals, with special attention to those species we use for food. See the Resources section for further 
information. 

10.  Thomas Byrom, tr., The Dhammapada, attributed to Gautama Buddha (New York: Bantam, 1976). 
11.  Dennis Kucinich, “Spirit and Stardust,” address given at the Dubrovnik Conference on the Alchemy of 

Peacebuilding, June 4–11, 2002. 
 



 235

NARA SUMBER 
 
Nara Sumber Audio-Visual  
 

Video 
45 Days: The Life and Death of a Broiler Chicken. Documents the inhumane industry treatment of the eight billion 

“broiler” chickens slaughtered annually in the U.S. 12 minutes. Produced by Compassion Over Killing, P. O. Box 
9773, Washington, DC 20016; 301–891–2458; cok-online.org. 

Animal Rights: The Psychology of Animal Cruelty. 22 minutes. Available from People for the Ethical Treatment of 
Animals (PETA), 501 Front Street, Norfolk, VA 23510; 757–622–7382; peta-online.org. 

Animals Are Not Ours to Eat. Includes 6 programs on DVD only, including Meet YourMeat, Victims of Indulgence, Pig 
Farm Investigations, and Egg Farm Investigation; available from PETA (see above). 

The Auction Block: An Inside Look at Farmed Animal Sales. Documents livestock auctions. 19 minutes. Produced by 
Compassion Over Killing (see above). 

Behavior of Rescued Factory-Farmed Chickens in a Sanctuary Setting. 12 minutes. Produced by United Poultry 
Concerns, P.O. Box 150, Machipongo, VA 23405; 757–678–7875; upc-online.org. 

A Cow at My Table. Documentary about meat production. 90 minutes. Available from PETA (see above). 
Cull of the Wild. Documents the cruelty and environmental destructiveness of trapping. 24 minutes. Available through 

PETA (see above). 
A Day in the Life of a Massachusetts Slaughterhouse. This is not undercover video footage but was created by the 

slaughterhouse. 87 minutes. Available through PETA (see above). 
Diet for a New America: Your Health, Your Planet. Focuses on environmental and health consequences of eating 

animal foods. 60 minutes. Hosted by John Robbins, produced by KCET, Community Television of Southern 
California. Available by calling 800–343–4727 or through foodrevolution.org. 

Eating. Focuses primarily on nutritional benefits of veganism, and also includes environmental and animal cruelty 
issues. 100 minutes. Produced by BeaconDV.org; also available through PETA (see above). 

Honoring God’s Creation. Interviews with Christian ministers and writers, with small amounts of animal abuse 
footage. 25 minutes. Produced by Christian Vegetarian Society, P.O. Box 201791, Cloeveland, OH 44120; 
christianveg.com. 

Hope for the Hopeless: An Investigation and Rescue at a Battery Egg Facility. 18 minutes. Produced by Compassion 
Over Killing (see above). 

Inside a Live Poultry Market. Takes the viewer inside a typical live bird market in New York City, showing the 
heartless abuse and slaughter in small-scale operations. 11 minutes. Produced by United Poultry Concerns (see 
above). 

Life Behind Bars: The Sad Truth about Factory Farming. General overview of inhumane conditions on factory farms. 
13 minutes. Narrated by Mary Tyler Moore, produced by Farm Sanctuary, P.O. Box 150, Watkins Glen, NY 
14891; 607-583-2225; farmsanctuary.org. 

Mad Cowboy: The Documentary. Explores the dangers of mad cow disease and documents the life journey of Howard 
Lyman, fourth-generation rancher turned vegan and environmental activist. 100 minutes. www.madcowboy.com. 

Meet Your Meat. Documents the cruelty involved in factory farm and slaughter operations for egg, milk, and meat 
production. 13 minutes. Narrated by Alec Baldwin, produced by PETA (see above). 

North Carolina Pig Farm Investigation. Undercover footage of severe pig abuse on a factory farm. 9 minutes. Narrated 
by James Cromwell, produced by PETA (see above). 

Peaceable Kingdom. Shows animals used for food as unique individual beings, and also as units of production in 
commercial agribusiness. 71 minutes. Produced by Tribe of Heart, P.O. Box 149, Ithaca, NY 14851; 
TribeOfHeart.org. 

Silent Suffering. Documents chicken cruelty at Ohio’s largest egg farms. 23 minutes. Produced by Mercy for Animals, 
P.O. Box 363, Columbus, OH 43216; 937-652-8258; MercyForAnimals.org.  

Varmints. Documents attitudes toward prairie dogs and their slaughter as pests by ranchers and farmers. 91 minutes. 
Produced by High Plains Films, P.O. Box 8796, Missoula, MT 59807; 406-543-6726; highplainsfilms.org. 

Victims of Indulgence. Documents cruel force-feeding of ducks and geese in foie gras production. 10 minutes. 
Produced by PETA (see above). 

A Voice in the Wilderness: An Exposé of Wildlife Management. Documents the environmental destructiveness, cruelty, 
and politics of hunting. Available from The Committee to Abolish Sport Hunting, P.O. Box 562, New Paltz, NY 
12561; 845-256-1400. 

The Witness. Focuses on one person’s remarkable transformation and includes animal use in food production and 
especially in fur production. 43 minutes. Produced by Tribe of Heart (see above). 

 

Audio 
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AnimalSongs. Will Tuttle. Original piano blended with the voices of animals; special focus on animals used for food 
production. 61 minutes. Produced by Karuna Music & Art, 1083 Vine St., Healdsburg, CA 95448; 800-697-6614; 
willtuttle.com. 

Christianity and Vegetarianism. John Dear, S.J. Catholic priest discusses Christian religious and ethical perspectives 
that call for vegetarianism. 40 minutes. Produced by PETA (see above). 

Four Viharas Guided Meditation. Will Tuttle. Buddhist meditation on loving-kindness, compassion, joy, and peace, for 
cultivating inner harmony and sending blessings to all living beings. 45 minutes. Produced by Karuna Music & 
Art (see above). 

Living in Harmony With All Life. Will Tuttle. In-depth monologue covering the main ideas presented in this book. 75 
minutes. Produced by Karuna Music & Art (see above). 

Veganism in a Nutshell. Bruce Friedrich. Wide-ranging monologue on the primary reasons for adopting a plant-based 
way of living. 67 minutes. Produced by PETA (see above). 

 

Nara Sumber Internet  
AnimalsVoice.com, goveg.com, vegsource.com, vegforlife.com, vegweb.com, and vegan.com are good places to begin 

exploring online resources pertaining to veganism and animal rights because they have hundreds of links to other 
websites, organizations, publications, and information. 

 
Circleofcompassion.org is the website for The Worldwide Prayer Circle for Animals, founded by Will Tuttle and Judy 

Carman to link people together in affirmative prayer for the liberation and welfare of all animals. 
 
FarmedAnimal.net is a helpful website and publishes an informative online newsletter.  
 
Other notable websites and newsletters are: 
Animal Rights Online Newsletter: Englandgal@aol.com 
Animals People and the Earth: ape-connections.org 
Christian Vegetarian Society: christianveg.com 
Compassion in World Farming: ciwf.org 
Compassion Over Killing: cok.net 
Compassionate Spirit: compassionatespirit.com 
Dairy Education Board: notmilk.com 
DawnWatch: news@dawnwatch.com 
EarthSave International: earthsave.org 
Farm Animal Reform Movement: farmusa.org 
Farm Sanctuary: farmsanctuary.org 
Humane Farming Association: hfa.org 
Humane Lines: humanelines.org 
Humane Society of the United States: hsus.org 
In Defense of Animals: idausa.org 
Kinship Circle: kinshipcircle.org 
Mad Cowboy Newsletter: Mad_Cowboy-owner@yahoogroups.com 
The McDougall Newsletter: drmcdougall.com 
Mercy for Animals: mercyforanimals.org 
People for the Ethical Treatment of Animals: peta.org 
Sea Shepherd Conservation Society: seashepherd.org 
Society of Ethical and Religious Vegetarians: serv-online.org 
United Poultry Concerns: upc-online.org 
Vegan Action: vegan.org 
Vegan Outreach: veganoutreach.org 
VivaUSA: vivausa.org  
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