
ISLAM
ALLAH TIDAK AKAN BERMURAH HATI KEPADA SIAPAPUN, 
KECUALI MEREKA YANG BERMURAH HATI KEPADA 
MAKHLUK LAIN.

~ Nabi Muhammad, Hadis

Jangan biarkan perutmu menjadi kuburan hewan!
~ Nabi Muhammad, Hadis

KRISTEN dan KATHOLIK
Daging untuk perut dan perut untuk daging: tetapi kedua-duanya akan 
dibinasakan Allah. 

~ 1 Korintus 6:13, Alkitab (King James Bible)

“Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka 
bangkitlah murka TUHAN terhadap bangsa itu dan TUHAN memukul 
bangsa itu dengan suatu wabah yang sangat besar.”

~ Bilangan 11:33, Alkitab
 

HINDU
“Karena engkau… tidak dapat menghidupkan kembali hewan yang 
dibunuh, engkau bertanggung jawab atas pembunuhan mereka. 
Oleh karena itu engkau akan pergi ke neraka; tidak ada jalan untuk 
membebaskanmu.”

~ Adi-lila, Bab 17, Ayat 159-165

“Dia yang ingin memelihara badannya dengan memakan daging dari 
makhluk hidup lain, akan hidup dalam kesengsaraan dalam wujud 
makhluk apapun pada kehidupan berikutnya.”

~ Mahabharata, Anu. 115.47. FS, hal. 90

KONG HU CU
“Semua orang mempunyai pikiran yang tidak tahan melihat penderitaan 
orang lain. Orang yang berbudi, setelah melihat hewan hidup, ia tidak 
tahan melihat mereka mati; setelah mendengar tangisan kematiannya, 
IA TIDAK TAHAN UNTUK MEMAKAN DAGINGNYA.”

~ Mencius, Raja Hui dari Negara Liang, Bab 4

BUDHA
… SEMUA DAGING YANG DIMAKAN OLEH MAKHLUK YANG 
HIDUP ADALAH DAGING KELUARGA MEREKA SENDIRI.

~ Sutra Lankavatara (Tripitaka No. 671)

“Juga, setelah kelahiran sang bayi, janganlah membunuh hewan apa pun 
sebagai santapan daging yang dihidangkan kepada sang ibu dan jangan 
menjamu sanak saudara dan tamu dengan berbagai minuman keras atau 
makan daging... sebab pada saat kesukaran sang ibu dalam melahirkan, 
berdatangan banyak setan jahat, jin, serta makhluk halus lain yang 
ingin merasakan kotoran darah yang amis itu... tapi dengan melakukan 
pembunuhan terhadap hewan untuk disantap... mereka mendatangkan 
sendiri karma buruk; yang merugikan bayi dan ibu itu!”

~ Sutra Ksitigarbha, Bab 8

“Waspadalah selama hari-hari setelah kematian seseorang, jangan 
membunuh atau merusak atau membuat karma buruk dengan 
menyembah atau memberikan korban kepada makhluk halus dan 
jin-jin... sebab hal-hal itu TIDAK ADA MANFAAT SEDIKIT PUN 
BAGI ALMARHUM, TETAPI BAHKAN MEMBUAT KARMA 
BURUK ALMARHUM MAKIN BERTAMBAH BERAT ...sehingga 
ALMARHUM TERHAMBAT DILAHIRKAN DI ALAM YANG 
LEBIH BAIK.”

~ Sutra Ksitigarbha, Bab 7

 BUDHA TIBET
Persembahan daging yang berasal dari pembunuhan makhluk hidup 
yang bisa bergerak, itu seperti mempersembahkan kepada  seorang ibu 
daging anaknya sendiri; dan ini adalah kesalahan yang menyedihkan.

~ Jalan Tertinggi Kemuridan: Ajaran Para Guru, Tiga Belas 
Kesalahan yang Menyedihkan, Guru Agung Gampopa

TAOISME
Jangan pergi ke gunung untuk menangkap burung dengan jaring, atau 
menuju air untuk meracuni ikan. Jangan menjagal sapi yang membajak 
sawahmu.

~ Membina Jalan Hening

BAHA’I
“Mengenai makan daging hewan dan pantang darinya, ketahuilah 
dengan pasti bahwa, pada permulaan ciptaan, Tuhan menentukan 
makanan bagi setiap makhluk hidup, dan memakan apapun yang 
bertentangan dengannya tidak diperbolehkan.”

~ Pilihan dari Ayat-ayat Baha’i tentang Beberapa Aspek Kesehatan 
dan Penyembuhan, hal. 7-8

CAO ĐAI
 “… Hal yang terpenting adalah menghentikan pembunuhan…karena 
hewan-hewan juga memiliki jiwa dan mengerti seperti manusia… 
JIKA KITA MEMBUNUH DAN MEMAKAN MEREKA, MAKA 
KITA BERUTANG DARAH KEPADA MEREKA.”

~ Ajaran Para Suci, Tentang Menaati Sepuluh Sila 
– Pantang Membunuh, Bagian 2

ESSENE
Aku datang untuk mengakhiri pengorbanan serta perjamuan darah, 
dan jika engkau TIDAK BERHENTI MEMPERSEMBAHKAN 
DAN MAKAN DAGING DAN DARAH, kemurkaan Tuhan tak akan 
berhenti atasmu.

~ Injil Dua-Belas Rasul Suci

JAINISME
Seorang rahib sejati TIDAK MENERIMA MAKANAN DAN 
MINUMAN yang khusus disiapkan baginya YANG MELIBATKAN 
PENYEMBELIHAN MAKHLUK HIDUP.

~ Sutrakritanga

SIKH 
Para makhluk yang mengonsumsi ganja, daging dan arak - tak peduli 
betapa ziarah, puasa, dan upacara agama yang mereka ikuti, mereka 
semua akan ke neraka.

~ Guru Granth Sahib, hal. 1377

ZOROASTER
“Pepohonan itu, Aku, Ahura Mazda (Tuhan), mencurahkan hujan ke 
atas bumi, untuk membawa makanan kepada yang setia, dan memberi 
makan kepada sapi yang baik hati.”

~ Avesta, Venidad Fargard 5:20

YAHUDI 
Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di 
tengah-tengah mereka, yang makan darah* apapun juga AKU SENDIRI 
AKAN MENENTANG DIA dan melenyapkan dia dari tengah-tengah 
bangsanya.
*darah: artinya ‘daging’

~ Imamat 17:10, Alkitab

VEGETARIANISME DALAM BERBAGAI AGAMA

“Semua orang tahu bahwa pola makan vegetarian baik bagi kesehatan dan untuk menyelamatkan Bumi. Hal itu akan 
membangkitkan sifat alami mereka yang agung dan welas asih. Dan kemudian tingkat kesadaran mereka dengan 
sendirinya akan naik. Dan mereka akan mengerti lebih baik daripada sebelumnya. Dan mereka akan lebih dekat ke 
Surga daripada keadaan mereka sekarang.”

~ Maha Guru Ching Hai
Konferensi video bersama Center Sydney, Australia - 17 Agustus 2008

www.SupremeMasterTV.com/ina


