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Avatások 1977 után 

Srila Prabhupada  - Acarya képviselő- avatási rendszerének fontos dokumentumokkal, és sastrikus 
bizonyítékokkal való alátámasztása. 

A Sri Krisna Mandir állásfoglalása, 1.0-ás változat 

 

Tisztelettel Ajánlva 
Ő Isteni Kegyelme  A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 

A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének alapító Acaryajának 
Aki kegyesen épített egy házat, melyben az egész világ békésen élhet. 
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Előszó 

Ez a könyv 2016-ban lett megírva, 39 évvel azután, hogy Srila Prabhupada 
fizikailag eltávozott a közönséges szemünk elől. 

A Hare Krisna mozgalom nagyon ígéretesen indult Srila Prabhupada 
megnyilvánult jelenlétének utolsó 12 évében, és transzcendentális irányítása 
alatt széles körben elterjedt mind a hat kontinensen. Felemelte az összes 
szerencsétlen lelket és felkészítette őket az utolsó utazásra- vissza Istenhez. 

A mozgalom tisztaságához nem férhetett kétség. Ez nem azt jelenti, hogy 
akkoriban nem voltak vitás ügyek. A tapasztalatlan bhakták minden szinten 
követtek el hibákat, de Srila Prabhupada a lelki erejével képes volt irányítani a 
világméretű mozgalmat. Türelmesen és megalkuvás nélkül képezte tanítványait a 
tökéletesség felé. 

A megnyilvánult kedvtelései vége felé az egyik legfontosabb kérése, 
tanítványaihoz ez volt: 

„Azon látszik majd az irántam érzett szeretetetek, hogyan fogtok együttműködni 
egymással, miután én eltávozom„ 

„Azt szeretném, hogy minden egyes központ tartsa meg a független azonosságát 
és az Acaryát a középpontban tartva, működjön együtt. Ezen az elven bármennyi 
központot nyithatunk az egész világon.” 

              (Srila Prabhupada, Levél Kirtanandának 1967 feb.11,  San Francisco California USA.) 

Az alapító Acaryát Srila Prabhupádot tartani a középpontban azt jelenti, hogy 
az instrukcióit tartjuk a középpontban. Csakis így tudunk együttműködni, hogy 
tovább vigyük ezt a Krisna-tudatos mozgalmat. 

Az elmúlt 39 év történetét azonban sajnos olyan nemkívánatos dolgok jellemzik, 
mint  például: filozófiai elhajlások, csalások, bizalmatlanság, frusztráció, 
széthúzás, irigykedés és néha még erőszak is. Megfontolandónak tartjuk, 
elfogulatlanul beazonosítani az okát és megvalósítani a megoldását ezeknek a 
problémáknak. 

Ahogy Srila Prabhupada mondta nekünk: „nincsen olyan külső erő ezen a 
világon, ami megállíthatná a mozgalmunkat. Azt csak belülről lehet elpusztítani.”         

..Minden azzal kezdődött, hogy nem lett Srila Prabhupada utasíta megfelelően 
követve. 

Srila Prabhupada utasításai a fonál, ami a mozgalmunk gyönyörű gyöngysorát 
tartja. Ha ezek az utasítások nincsenek betartva, a fonál elszakad, és a nyaklánc 
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odavész. Pontosan ez történt, különösen az avatásokkal kapcsolatban Srila 
Prabhupada eltávozása után. 

E könyv témakörei a következők: 

1, Tanulmányozni Srila Prabhupada utasításait azzal kapcsolatban, hogyan kell 
történnie az avatásoknak az eltávozása után. 

2,Megerősíteni ezeknek az utasításoknak a hitelességét, sastrikus és történelmi 
referenciákkal. 

3,Olyan sastrikus referenciákat bemutatni melyek elmagyarázzák minden 
probléma alapvető okát, azok hatását, és megoldását a Krisna-tudatú 
mozgalmunkban. 

Ez a könyv teljes mértékben Srila Prabhupada eredeti dokumentumain alapszik 
és a Srila Prabhupada által lefordított Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam és 
más kapcsolódó szent írásokból származó idézetekkel vannak alátámasztva. Mi 
csak megpróbáltuk ezeket összeszerkeszteni, hogy ezzel szolgáljuk Srila 
Prabhupada mozgalmát és azokat a bhaktákat, akik hűek az Ő missziójához. 

„Az emberi társadalom elsődleges kötelessége az, hogy mindig az Istenség 
Legfelsőbb Személyiségére, a Legfelsőbb Úrra gondoljon, a bhaktájává váljon, 
imádja Őt, és leboruljon Előtte. Az acarya a Legfelsőbb Úr hiteles képviselője 
lerakja ezeknek az elveknek az alapjait, de eltávozása után újra felborul a rend. 
Az acarya tökéletes tanítványai megpróbálnak enyhíteni a helyzeten azzal, hogy 
őszintén követik a lelki tanítómester utasításait.” 

S.B. 4.28.48.magyarázat 

Különös köszönetünk ő kegyelme Sundar Gopal Prabhunak a Sri Krisna Mandir 
szingapúri elnökének és a nemzetközi Sri Krisna Mandirként összetömörült 
templomok tanácsadójának. Ő több mint 4 évtizedet töltött Srila Prabhupada 
őszinte szolgálatával, mindig nagy alapossággal, napi rendszerességgel 
tanulmányozva Srila Prabhupada transzcendentális könyveit. 

Az elmúlt néhány évben olyan értékes verseket gyűjtött össze a Bhagavat Gitából 
és a Srimad Bhagavatamból, amelyek részletesen leírják a helyzetünket, és 
mindenki hasznára be akarta mutatni ezeket. Aktív segítséget nyújt azoknak a 
bhaktáknak, akik vissza akarják helyezni Srila Prabhupádot a mozgalom 
középpontjába és együttműködő szellemben dolgoznak másokkal a Krisna-tudat 
előmozdítása érdekében. 

Habár elegendő dokumentum és sastrikus referencia van ebben a könyvben, ha 
a jövőben további olyan utalásokat találunk, amelyek bizonyítják és tovább 
szilárdítják a helyzet felismerését, a későbbi kiadásokhoz hozzáadjuk azokat. 
Hasonlóképpen a tartalomhoz kapcsolódó újabb, arra érdemes érvelések is 
tárgyalva lehetnek a jövőben megjelenő kiadásokban. Bármilyen változtatás 
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esetén annak megfelelően a könyvet különböző változatoknak fogjuk hívni. Ezt a 
jelenlegi változatot - Avatások 1977 után 1.0-ás változat-nak nevezzük. 

Szolgátok: A Sri Krisna Mandir csapata 
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Bevezetés 

Igazi felhatalmazott  Acaryaként,Ő Isteni Kegyelme A.C.Bhaktivedanta Swami 
Prabhupada a Krisna-tudat legtisztább formáját prédikálva hű maradt az előző 
Acaryákhoz. Ezzel emelte példátlan szintre a prédikálás. 

Sri Caitanya Mahaprabhu 500 évvel ezelőtti azon jövendölése, miszerint Krisna 
szent nevét a bolygó minden városában és falvában énekelni fogják, Srila 
Prabhupada egyedüli erőfeszítése által valósult meg. Ő semmi újat nem talált ki. 
Ahogy Srila Prabhupada mondta,  „a változtatás azt jelenti, hogy 
gazemberség” 

Az Ő hamisítatlan lelki zsenialitásának tudható be, hogy mégis alkalmazott 
különböző transzcendentális technikai kiigazításokat. A kor és a körülmények 
figyelembe vételével tette ezt annak érdekében, hogy előre mozdítsa Caitanya 
Mahaprabhu mozgalmát. Nem szabad, hogy összetévesszük az efféle szokatlan 
intézkedéseket, a tanítványi láncolat következtetéstől való eltéréssel. 

Az egyik ilyen kiigazítás, az eredetileg 64 kör napi japázásnak 16 körre való 
csökkentése volt. Egy másik pedig az avatások folytatásához bevezetett Ritvik 
rendszer. 

A diksa, vagyis avatás az emberi élet legfontosabb megújító folyamata, ami a 
lelki élet hivatalos kezdetét jelenti a hiteles lelki tanítómester irányítása alatt. 

„Az élőlények karmájuk szerint vándorolnak szerte az univerzumban. … A sok 
millió vándorló élőlény közül az, amelyik nagyon szerencsés, lehetőséget kap 
arra, hogy Krisna kegyéből egy hiteles lelki tanítómesterrel társuljon, s Krisna 
és a lelki tanítómester kegyéből megkapja az odaadó szolgálat növényének 
magját.” 

C.C. Madhya-lila 19.151 
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Habár a guru vagy lelki tanítómester lelki elve egy, a gyakorlatban a guruk négy 
kategóriára vannak felosztva. Mindannyian azt segítik, hogy a feltételekhez 
kötött lélek elérhesse Krisna lótuszlábának menedékét. 

1, Vartma-pradarsaka guru – Az a lelki tanítómester aki először ad 
felvilágosítást a lelki életről. 

2, Diksa guru – A lelki tanítómestert, aki a sastra szabályai szerint  avat, Diksa 
gurunak (avató gurunak) hívják. Őt a Caitya guru külső megnyilvánulásának is 
tekintik. Az embernek csak egy Diksa-guruja lehet. 

3, Siksa guru – Azt, aki a Diksa guru tanításaira alapozva ad utasításokat a 
fejlődésünk érdekében, siksa gurunak hívják. (Az embernek több siksa guruja is 
lehet) 

4, Caitya guru – A Legfelsőbb lelki tanítómester Paramatma, vagy Felsőlélek, aki 
belülről irányít. 

A Caitya guru, vagy Felsőlélek, az Istenség Legfelsőbb Személyiségnek a 
kiterjedése. A másik három guru közül a vartma- pradarsaka guru és a siksa 
guru, őszintén végzi előírt kötelességét a Krisna-tudat prédikálását a diksa guru 
utasítására. Ők maguk vagy tiszta bhakták, vagy még nem. 

 A diksa guru pozíciója követeli meg a legnagyobb felelőséget. Az ilyen gurunak 
az Úr Krisna tiszta bhaktájának kell lennie és rendelkezzen a lelki tanítómestere 
általi felhatalmazással, ahhoz, hogy diksa guru, vagyis avató lelki tanítómester 
lehessen. 

Annak érdekében, hogy tanítványokat fogadhasson el még a fizikai eltávozása 
után is, Srila Prabhupada olyan rendszert állított fel, ahol a képviselői, akiket 
Ritvikeknek (papoknak) hívott, az Ő nevében végezzék el az avatást, ilyen módon 
segítve a transzcendentális mozgalom folytatódását. 

Ennek ellenére a mai ISKCON-ban a Ritvik szó tűrhetetlen. Teljes mértékben 
démonizálták a szót. Bárki aki Ritvikként azonosítja magát, azonnal a 
legnagyobb sértőnek könyvelik el. A legnagyobb becsben tartott  Srila 
Prabhupadunk, mégis ezt a szót használta, amikor a jövőbeni avatásokról 
kérdezték, főleg arra az időre vonatkozólag, amikor már nem lesz velünk. 

Satsvarupa: „A következő kérdésünk az avatások jövőbeli lezajlásával 
kapcsolatos, főleg akkor, amikor Te már nem leszel velünk. Szeretnénk 
megtudni, hogy hogyan fognak majd az első és második avatások lezajlani.” 

Srila Prabhupada: „Igen. Néhányatokat ajánlani fogom. Amikor ez már el lett 
rendezve, néhányatokat ajánlani fogom arra, hogy acarya képviselő legyen.” 

Tamal Krisna: „Ezt úgy nevezik, hogy ritvik acarya?” 
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Srila Prabhupada: „Ritvik. Igen.” 

1977. május 28. 1-4 részlet 

Ez a Ritvik avatási rendszer nem néhány elégedetlen bhakta kitalációja, hanem 
a hitelesített folyamat, melyet Srila Prabhupada oly kegyesen hagyott hátra 
mindannyiunk érdekében. 

 

Első fejezet: Dokumentumi Bizonyíték 

 

Srila Prabhupada az ISKCON összes fontos vezetési ügyével kapcsolatban 
hivatalos dokumentumokat adott ki, melyek világosan leírják a szándékát. 

Ebben a részben perdöntő, tagadhatatlan bizonyítékokat fogunk áttekinteni 
Srila Prabhupada szándékáról a fizikai jelenléte utáni avatási folyamattal 
kapcsolatban. Ezeket hivatalos ISKCON dokumentumokban és hiteles 
hangfelvételek átirataiban találjuk. 

Az alábbi három dokumentumot fogjuk tanulmányozni ebben a részben. 

1, Az 1977 Május 28-i beszélgetés audió átirata 

2, Az 1977 Július 9-i levél / utasítás 

3, Srila Prabhupada végrendelete (1977. Július 5) 

 

 A kinevező magnószalag elemzése 

 

Ezzel a közvetlen kérdéssel fogjuk kezdeni, melyet Srila Prabhupádnak tettek fel 
1977. Május 28-án erre a felvett beszélgetésre „Kinevező magnószalag”-ként 
utalnak az ISKCON nem hitelesített gurujai, olyan értelmezéssel, hogy Srila 
Prabhupada ebben a beszélgetésben nevezte ki a guru utódjait. Nézzük meg 
most ezt:  

Szobabeszélgetés - 1977. Május 28. 

1. Satsvarupa: „A következő kérdésünk az avatások jövőbeli lezajlásával 
kapcsolatos, főleg akkor, amikor Te már nem leszel velünk. Szeretnénk 
megtudni, hogy hogyan fognak majd az első és második avatások lezajlani.” 

2. Srila Prabhupada: „Igen. Néhányatokat ajánlani fogom. Amikor ez már el lett 
rendezve, néhányatokat ajánlani fogom arra, hogy acarya képviselő legyen.” 
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3. Tamal Krisna: „Ezt úgy nevezik, hogy ritvik acarya?” 

4. Srila Prabhupada: „Ritvik. Igen.” 

5. Satsvarupa: „Akkor, mi a kapcsolat az avatást adó és a… 

6. Srila Prabhupáda: Ő guru. Ő guru 

7. Satsvarupa: De ő a Te nevedben teszi. 

8. Prabhupáda: Igen. Az csak formalitás. Mivel a jelenlétemben nem szabad 
gurunak lenni, így az én nevemben. Az én utasításomra, amara ajnaya guru 
hana, legyél igazából guru. De az én utasításomra. 

9. Satsvarupa: Tehát ők is a te tanítványaidnak tekinthetők? 

10. Prabhupáda: Igen. Ők tanítványok, de miért fontos, hogy …ki 

11. Tamal Krisna: Nem. Ő azt kérdezi, hogy ezek a ritvik acaryák, acarya 
képviselők, akik diksát adnak… az emberek, akiknek diksát adnak, azok kinek 
a tanítványai? 

12. Prabhupáda: Azok az Ő tanítványai. 

13. Tamala Krisna: Ők az Ő tanítványai. 

14. Prabhupáda: Aki avat,… második szintű tanítványa… 

15. Satsvarupa: Nos, akkor lenne egy kérdésünk az… 

16. Prabhupáda: Amikor én utasítom, hogy legyél guru, akkor ő ténylegesen 
guru lesz. Ennyi az egész. Ő a tanítványomnak a tanítványa lesz. Értsd meg! 

 

Az elemzés 

 

Először egy kicsit megtévesztőnek tűnhet a fenti beszélgetés. Hogy jobb belátást 
nyerjünk, végezzünk el most egy tárgyilagos elemzőtanulmányozást. Vegyük csak 
sorról sorra. 

1. Satsvarupa: „A következő kérdésünk az avatások jövőbeli lezajlásával 
kapcsolatos, főleg akkor, amikor Te már nem leszel velünk. Szeretnénk 
megtudni, hogy hogyan fognak majd az első és második avatások lezajlani.” 

2. Srila Prabhupada: „Igen. Néhányatokat ajánlani fogom. Amikor ez már el lett 
rendezve, néhányatokat ajánlani fogom arra, hogy acarya képviselő legyen.” 

3. Tamal Krisna: „Ezt úgy nevezik, hogy ritvik acarya?” 
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4. Srila Prabhupada: „Ritvik. Igen.” 

 

Az 1-es pontban a kérdés közvetlen és egyszerű. Srila Prabhupada egyszerűen is 
válaszol rá a 2-es és a 4-es pontban, hogy itt Ritvikre utal. 

Habár később egy kicsit megtévesztőbb lesz a beszélgetés, Srila Prabhupada itt 
a lehető legvilágosabb választ adja –Ritvik. 

Mellesleg mit értünk a „Ritvik” szó alatt? Srila Prabhupada könyveiben 17 
utalást találunk erre a szóra és ezek mindig ugyanazt az egyet jelentik, azt, 
hogy pap. Papot jelent, aki valaki nevében elvégzi a ceremóniát. Az ő szerepe 
kizárólag az, hogy levezesse a ceremóniát. Különbözik az Acaryától vagy Gurutól, 
aki sokkal nagyobb képesítéssel és felelőséggel rendelkezik. 

Az Acarya képesítése, hogy Krisna tiszta bhaktája kell, hogy legyen és 
transzcendentális tudást kell adnia, mellyel eloszlatja a tanítvány 
tudatlanságát. A tanítvány is úgy imádja a gurut, mint örök mesterét, ahogy azt 
Srila Narottama dasa Thakura szavai is jelzik – caksu dana dila jei janme 
janme prabhu sei. A ritvik viszont nincs ebben a pozicióban. 

5. Satsvarupa: „Akkor, mi a kapcsolat az avatást adó és a… 

6. Srila Prabhupáda: Ő guru. Ő guru 

Az 5-ös pontban Satsvarupa a Ritvik és a tanítvány közötti kapcsolatról kérdez, 
de nem megfelelően teszi fel a kérdést. 

Azt kérdezi mi a kapcsolat az avató és a tanítvány között? 

Itt fontos megjegyeznünk azt, hogy az avató vagy guru az maga Srila 
Prabhupada és a Ritvik csak az őt segítő képviselője, ezért Srila Prabhupada a 
6. pontban úgy válaszol, hogy az avató, vagyis Srila Prabhupada az új tanítvány 
guruja. 

7. Satsvarupa: De ő a Te nevedben teszi. 

8. Prabhupáda: Igen. Az csak formalitás. Mivel a jelenlétemben nem szabad 
gurunak lenni, így az én nevemben. Az én utasításomra, amara ajnaya guru 
hana, legyél igazából guru. De az én utasításomra. 

A 7.pontban  Satsvarupa próbálja tisztázni jól értette-e meg . 

A 8. pontban Srila Prabhupada arra utal, hogy addig, amíg valakinek fizikailag 
jelen van a guruja, nem illendő gurunak lenni, de rögtön hozzáteszi, hogy 
pusztán az eltávozásával a ritvikek nem lesznek automatikusan guruk, hanem 
várniuk kell az Ő utasítására. ”Az én utasításomra” 
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Fontos megjegyezni, hogy Srila Prabhupada itt a jövő időben beszél erről az 
utasításról. Ez azt jelenti, hogy ezt a felvételt nem lehet „kinevező 
magnószalagnak„ nevezni, mivel ezzel nincs senki kinevezve, csupán a jövőbe 
történő kinevezésre utal. 

9. Satsvarupa: Tehát ők is a te tanítványaidnak tekinthetők? 

10. Prabhupáda: Igen. Ők tanítványok, de miért fontos, hogy …ki 

11. Tamal Krisna: Nem. Ő azt kérdezi, hogy ezek a ritvik acaryák, acarya 
képviselők, akik diksát adnak… az emberek, akiknek diksát adnak, azok kinek 
a tanítványai? 

12. Prabhupáda: Azok az Ő tanítványai. 

13. Tamala Krisna: Ők az Ő tanítványai. 

14. Prabhupáda: Aki avat,… második szintű tanítványa… 

15. Satsvarupa: Nos, akkor lenne egy kérdésünk az… 

16. Prabhupáda: Amikor én utasítom, hogy legyél guru, akkor ő ténylegesen 
guru lesz. Ennyi az egész. Ő a tanítványomnak a tanítványa lesz. Értsd meg! 

A 10-es pontban úgy tűnik Srila Prabhupada nem értette Satsvarupa 9. 
pontban feltett kérdését. Ezért Tamala Krisna tisztázza a kérdést a 11. pontban. 
Srila Prabhupada válasza erre a kérdésre valójában a 12. és a 14. pont 
kombinációja. Ez azt jeleni, hogy „annak a tanítványai, aki avat” 

Vagyis másszóval, ők Srila Prabhupada tanítványai, mivel Ő, Srila Prabhupada 
avat, ritvikeket használva képviselőjeként a ceremóniához. A válasz felénél 
Tamala Krisna megismétli Srila Prabhupada szavait a 13-as pontban, ezért 
tűnnek Srila Prabhupada szavai elválasztva egymástól. 

Ezután a 14-es pontban megemlíti az („unoka”-tanítványt) Satsvarupa próbál 
egy másik kérdést feltenni a 15. pontban, de Srila Prabhupada a 16. pontban 
folytatja a 14-es pontot, hogy csakis akkor lesznek „unokatanítványok”, ha 
valamelyik tanítványát arra utasítja, hogy legyen guru. 

Aztán világossá teszi, hogy tanítványainak várniuk kell az ő utasítására ahhoz, 
hogy „tényleges guruk legyenek”, ahogy itt Prabhupada nevezi a pozíciót. 

Szóval az utasítás nincs ott a beszélgetéskor, így ez valójában nem lehet az 
úgynevezett „kinevező magnószalag”. 

 

1.2 A Ritvikek hivatalos kinevezése 
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Srila Prabhupada nem hagyta a levegőben lógva az ISKCON jövőjét egy 
félreérthetőnek tűnő beszélgetéssel (1977. Május 28.). Igazából tovább ment és 
kibocsájtott egy írásos irányelvet, hogy egyértelműen kifejezze szándékát és 
elküldette azt a világ minden templomának. Nézzük csak meg alaposan ezt az 
utasítást, ami a következő tárgyi bizonyíték, – egy 1977. Július 9.-i keltezésű 
levél. 

Az eredeti levél fényképét illesztettük be alább. Most azonban szeretnénk 
felhívni a figyelmet Srila Prabhupada és Tamala Krsna Goswami ( Srila 
Prabhupada akkori személyes szolgája) aláírására a dokumentum fényképének 
végén. 

Az egész ISKCON-nak követnie kell ezt az utasítást, kérdés nélkül. 

Alul láthatjátok a levél teljes és tiszta begépelt másolatát, hogy könnyen és 
világosan el lehessen olvasni. 
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Az 1977. Július 9.-i levél elemzése 

1977. július 9. 
Minden GBC-nek és Templomvezetőnek 
Kedves Maharajak és Prabhuk! 

 
Kérlek, fogadjátok alázatos hódolatomat a lábaitoknál. Nem régiben, amikor 
minden GBC tag itt volt Vrindavanaban Ő Isteni Kegyelmével, Srila Prabhupada 
említette, hogy hamarosan ki fog jelölni néhányat, a rangidős tanítványai közül 
“ritviknek”, (az acarya képviselőjének), abból a célból, hogy első és második 
avatást adjanak. Ő Isteni Kegyelme eddig az alábbi listán szereplő 11 tanítványt 
nevezte meg: 

 
Ő Szentsége Kirtanananda Swami 
Ő Szentsége Satsvarupa das Gosvami 
Ő Szentsége Jayapataka Swami 
Ő Szentsége Tamál Krisna Goswami 
Ő Szentsége Hrydayananda Goswami 
Ő Szentsége Bhavananda Goswami 
Ő Szentsége Hamsadutta Swami 
Ő Szentsége Ramesvara Swami 
Ő Szentsége Harikesa Swami 
Ő Kegyelme Bhagavan das Adhikari 
Ő Kegyelme Jayatirtha das Adhikari 

 
A múltban a templomvezetők írtak Srila Prabhupádnak javaslatot, egy adott 
bhakta ajánlásához az avatásokra. Mivel Srila Prabhupada megnevezte ezeket a 
képviselőket, mostantól a templomvezetőknek a fent megemlített 11 képviselő 
közül, annak kell címezniük az ajánlásaikat, az első és a második avatásra, aki 
éppen a legközelebb tartózkodik templomukhoz. Miután ezek a képviselők 
megfontolták az avatási jelölést, elfogadhatják a bhaktát Srila Prabhupada 
avatott tanítványaként, úgy, hogy adnak nekik lelki nevet, a második avatás 
tekintetében pedig, a Gayatri mantrát elvibrálják a szent 
zsinóron ugyanúgy, ahogy Srila Prabhupada tette eddig. Az újonnan avatott 
bhakták Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada tanítványai, 
a fenti 11 bhakta pedig, Srila Prabhupada képviselőjeként jár el. Miután a 
templomvezető megkapta a levelet a fenti képviselőktől a lelki nevekkel vagy a 
szent zsinórral, elvégezheti a tűzceremóniát a templomban, mint ahogy 
korábban is tette. Az újonnan avatott bhakta nevét a képviselőnek, aki elfogadta 
őt, el kell küldenie Srila Prabhupadanak, hogy 
bekerüljön Ő Isteni Kegyelme „Avatott Tanítványok” könyvébe. Remélem mindez 
jó egészségben talál titeket. 
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Jóváhagyva (aláírás az eredeti dokumentumon található) 
Tamal Krisna Goswami 
Srila Prabhupada titkára 

1, Itt kristály tisztán látszik, ez volt Srila Prabhupada vezetési stílusa. Minden 
fontos irányelv, vagy utasítás írásba lett foglalva és elküldve a világ összes 
templomába, nem hagyva lehetőségeket találgatásokra, amit egy szobában 
történt zavarba ejtő magán beszélgetés okozhatna. 

2, Figyeljük meg, ahogy a fenti levél első bekezdésében Tamala Krisna Goswami 
arra a nem rég lezajlott Vrindavani találkozóra utal, ahol Srila Prabhupada és az 
összes GBC tag összegyűlt azzal a céllal, hogy letisztázzák az avatás folyamatát. 
Ez a pontos lényege az 1977. május 28.-i beszélgetésnek, így ha bárkiben zavar 
támad elolvasva azt a beszélgetést, vagy valami nem tiszta, még azután sem, 
hogy átment a fenti elemzésen, itt megtalálja ennek letisztult változatát. A levél 
második mondata közvetlenül arra a beszélgetésre mutat rá. 

3, Továbbá fontos, hogy emlékezzünk, hogyan kezdődött az a Május 28.-i 
beszélgetés „különösen akkor, amikor már nem leszel velünk”. Szóval ez 
vitathatatlanul a Srila Prabhupada eltávozása utáni időre mutat. Az egész 
levelet ebben az összefüggésben kell olvasnunk. 

4, A levél azzal kezdődik, hogy Srila Prabhupada rittik-eket (A ritvik szó bengáli 
kiejtése) Acarya képviselőket fog kinevezni. Az világos, hogy nem nevez ki 
semmilyen gurut. Srila Prabhupada ennél világosabb nem lehetett volna! 

5, A következőkben tisztázza, hogy a megnevezésre kerülő 11 személy ritvik 
minőségben fog tevékenykedni, megismételve, hogy nem guruknak vannak 
kinevezve. 

6, A következő lényeges dolog a 11 név felsorolása után jön. Az „ezentúl” szó egy 
azonnali kezdőpontra, de határozatlan végpontra utal, legalább is addig a 
pontig, amíg egy másik utasítás nem jön a jövőben, ami hatályon kívül helyezi ezt 
az utasítást és a tény az, hogy Srila Prabhupada sosem adott ki arra utaló 
utasítást, amit úgy lehetne értelmezni, hogy a 11 személy automatikusan guruvá 
válna az eltávozása után. Ezen kívül, ezt a szót az eredeti 1977. Május 28.-i 
kérdéssel összhangban kell megértenünk, ahol Satsvarupa das Goswami azt 
mondja „különösen akkor, amikor már nem leszel velünk” 

7, Később azt olvashatjuk, hogy az avatási ajánlásokat a templom elnököknek el 
kell küldeniük. 

Legközelebb szó a kényelmességre utal. És nem a szent guru-tanítvány 
kapcsolatra, ami egy mélyebb bizalmon alapszik. Ezt Tamala Krisna Goswami 
magyarázza el a legjobban, az 1980-as vallomásában (B. függelék). 
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8, Később a levél a következő bekezdésében ezt a kifejezést látjuk, amely 
tagadhatatlan Srila Prabhupada azon vágyára mutat, hogy ritvikeket nevezzen 
ki, akik az Acaryát (önmagát) és az Ő kétségbevonhatatlan ISKCON diksa guru 
pozícióját is képviselik. 

9,Feltehetnénk a kérdést, mi történik, ha ez a 11 személy meghal, vagy 
kegyvesztetté válik bármilyen okból? Megint csak Tamala Krisna Goswami 
1980-as vallomásában idézi Srila Prabhupadádot mondván, a lista bővíthető. 

Ez a levél/ utasítás egy szikla szilárd bizonyíték, ami megmutatja, hogy Srila 
Prabhupada egy ritvik rendszert állított fel, így erősítve meg hogy az összes 
jövőbeli tanítvány ebben a mozgalomban, az Ő tanítványa. 

 

1.3. Srila Prabhupada végrendeletének elemzése 

További bizonyíték jön Srila Prabhupada végrendeletéből. A végrendelet elég 
hosszú ahhoz, hogy az egészet ide másoljuk, így csak azokat a pontokat vesszük 
szemügyre, melyek megvilágítják Srila Prabhupada ISKCON avató lelki 
tanítómestere (diksa-guruja) pozícióját. Srila Prabhupada teljes végrendelete az- 
„A” függelékben tekinthető meg. 

1, 

 a, Nézzük a jelenlegi helyzetet: Most tegyük fel, hogy van egy templom ahol „A” 
a templom elnök, és  „B” pedig annak a földrajzi zónának a GBC  képviselője 
ahol a templom van. „C” a templom elnök guruja. „A” hűséges tanítványa akar 
lenni „C” nek. Ha a GBC képviselő „B” utasítása véletlenül nem egyezik a 
guruja, „C” utasításával, akkor inkább azt fogja választani, hogy hű marad a 
gurujához „C” hez, mint a GBC képviselőjéhez. De ezzel azt érné el, hogy nem 
követi Srila Prabhupádot, mert Srila Prabhupada szerint a GBC a végső hiteles 
irányító nem pedig akárki más. 

b, A fenti gondolatmenet mutatja, hogyha valaki követi a jelenlegi guru 
rendszert, kénytelen lesz sértést elkövetni, vagy a saját guruja, vagy Srila 
Prabhupada ellen. Azonban a ritvik avatási rendszert követve nem lenne ilyen 
ellentmondás. 

2, 

a, Ha behelyezzük a guru alakját ebbe a képbe, akkor az irányítás rendszere 
változtatva lesz, ami Srila Prabhupada utasítása ellen megy. 

b, Emiatt a bevezetett változtatás miatt az ISKCON története újra és újra 
mutatja mennyiféle vezetésbeli probléma adódik abból, ha a kevésbé tökéletes 
guruk megpróbálnak befolyást gyakorolni tanítványaikra, miközben a templom 
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vezetés képtelen őket bárhogy is irányítani. A templomvezetés hatalmas súly alá 
van így helyezve. 

c, Ezen kívül az ilyen változtatás, ellene megy az 1975-ös GBC gyűlés 
jegyzőkönyvében található GBC meghatározásnak. 

„Határozat: A GBC (Governing Body Commission) melyet Ő Isteni Kegyelme A.C. 
Bhaktivedanta Swami az ISKCON alapítója, acaryája és legfelsőbb autoritása 
hozott létre azzal a céllal, hogy képviselje őt irányítási feladatainak végrehajtása 
során. Isteni utasításait a GBC megkérdőjelezés nélkül abszolútként fogadja el, 
és elismeri, hogy minden tekintetben csak az Ő kegyén függ. A GBC-nek nincs 
más funkciója és célja, mint kivitelezni Ő Isteni Kegyelme által oly kedvesen 
adott instrukciókat, valamint megőrizni, és az egész világon elterjeszteni 
tanításait változatlan formában.” 

 (A GBC meghatározása (definíciója), 1. számú 
Határozat, 1975.-ös GBC gyűlés) 

3, A végrendelet 3. pontjában minden indiai ingatlan tulajdon 3 ügyvezető 
igazgatóra lett bízva. Meg is lettek nevezve a különböző tulajdonok és azok 
ügyvezető igazgatói. Azután ezt mondja Srila Prabhupada, hogy a fent kijelölt 
ügyvezető igazgatók kinevezése életre szóló. Ha bármelyik a fent említett 
igazgatók közül meghal, vagy nem tudja tisztségét betölten valamilyen oknál 
fogva, további igazgató(k) kijelölése lehetséges, akit a hivatalban lévő igazgatók 
jelölhetnek ki, feltéve, hogy az új igazgató „az én avatott tanítványom, aki 
szigorúan követi a Krisna-Tudat Nemzetköz Szervezete tagjaira vonatkozó 
szabályokat, melyekről részletesen írtam a könyveimben.” Nem lehet egy 
időben 3 (három) főnél kevesebb és 5 (öt) főnél több ügyvezető igazgató 
hivatalban. 

a, Elvileg, mondjuk úgy 2050-re el fog távozni az összes olyan tanítvány, aki ott 
volt Srila Prabhupada fizikai jelenlétekor. Kik fogják akkor irányítani ezeket a 
tulajdonokat? Az egyedüli következtetés csak az lehet, hogy e mozgalom összes 
jövőbeli tanítványa, Srila Prabhupada tanítványa, akik az általa felállított ritvik 
avatási rendszeren keresztül kapnak avatást. 

b, Amikor 1977. június 2-án Giriráj Swami felolvasta a végrendelet tervezetét 
Srila Prabhupádnak, akkor az itt kiemelt szavak (kövér betűk) „egy avatott 
tanítvány” voltak. A végső dokumentumban azonban ez láthatóan át lett 
változtatva „az én avatott tanítványom”-ra. Ez is mutatja, hogy ez Srila 
Prabhupada szándékos lépése volt. 

Srila Prabhupada végrendeletében olvasható szándéka összhangban van az 
1977 Július 9.-i Utasítással és az 1977 május 28.-i beszélgetéssel. Ezzel 
világosan mutat rá arra, hogy meg szeretné tartani az ISKCON-ban betöltött 
diksa guru pozícióját, még az e világból való fizikai eltávozása után is. 
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1.4 Tamala Krisna (1977 július 9.-i levél / utasítás, megírójának) fő vallomása 

1, 1977. április 22.-én ezt mondta Srila Prabhupada-nak: 

„Hát, ami azt illeti, tanulmányoztam magamat és az összes tanítványodat, és az 
teljesen világos tény, hogy mindannyian feltételekhez kötött lelkek vagyunk, 
ezért kizárt, hogy guruk lehessünk.” 

2, 1980. december3-án a következő vallomást tette: 

„Valójában Prabhupada sosem jelölt ki egyetlen gurut sem. 11 ritviket nevezett 
ki. És őket sosem nevezte ki guruknak. Jómagam, és más GBC tagok, az elmúlt 
3 évben a legnagyobb kárt okoztuk ennek a mozgalomnak, mert a ritvik 
kinevezéseket átváltoztattuk guru kinevezésekké.” 

Érdemes igazából az egész vallomást elolvasni („B” függelék), ahol Tamal 
hangsúlyozza azt a pontot, hogy Srila Prabhupada nem nevezett ki soha 
semmilyen gurut. 

 

2. fejezet: Filozófiai bizonyítékok 

Eddig azokat a hivatalos dokumentumi és audió átírásokat néztük át melyek 
igazság tartalma minden kétség fellett áll. Most a guru tattva elvét fogjuk 
megnézni filozófiai és szentírási nézőpontból annak érdekében, hogy megértsük 
ki lehet, és ki nem lehet hiteles guru, és hogy tovább szilárdítsuk 
megértésünket Srila Prabhupada instrukcióiról az 1977 utáni avatásokkal 
kapcsolatban. 

2.1. A diksa meghatározása 

A diksa két szó kombinációja: „di” és „ksa”. A „di” a divya jnanára 
transzcendentális tudásra utal, a „ksa” pedig a ksapajatit képviseli, ami 
elpusztítója vagy eltörli a bűnös visszahatásokat (Srimad Bhagavatam 4.24.61 
és a Caitanya Caritamrita Antya l. 3.62.), ezért „diksa” alatt a transzcendentális 
tudás átadása és ezáltal a bűnös visszahatások megsemmisítésének folyamata 
értendő.  A következő versek a „diksa” szó erre a meghatározására mutatnak. 

„A diksa az a folyamat, amelynek a segítségével az ember felébresztheti 
transzcendentális tudását, és elpusztíthat minden bűnös tettből származó 
visszahatást. A kinyilatkoztatott szentírások hozzáértő tanulmányozói 
diksának nevezik ezt a folyamatot.” 

 (C.C. Madhya, 15. 108.) 
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tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā 
upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas tattva-darśinaḥ 

athaidhāṁsi samiddho 'gnir bhasma-sāt kurute 'rjuna 
jñānāgniḥ sarva-karmāṇi bhasma-sāt kurute tathā 

„Fordulj egy lelki tanítómesterhez, úgy próbáld megérteni az igazságot! 
Tudakozódj alázatosan, és szolgáld őt! Az önmegvalósult lélek képes 
tudásban részesíteni téged, mert ő már látta az igazságot… Amint a lobogó 
lángok közt hamuvá lesz a fa, úgy hamvasztja el a tudás tüze az anyagi 
cselekedetek összes visszahatását”. 

(Bhagavad-gítá 4.34-37.) 

 

om ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā 
cakṣur unmīlitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ 

„A legsötétebb tudatlanságban születtem, ám lelki tanítómesterem a tudás 
fáklyalángjával felnyitotta szememet. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom 
neki. 

cakṣu-dān dilo jei, janme janme prabhu sei, 
divya-jñān hṛde prokāśito 

prema-bhakti jāhā hoite, avidyā vināśa jāte 

„Felnyitotta a sötétségtől elvakult szemem és a szívemet megtöltötte a 
transzcendentáklis tudással. Ő az én uram születésről születésre. Eláraszt az 
extatikus istenszeretete; elpusztítja a tudatlanságomat.” 

Śrī Guru-vandanā 3. 

 

Szóval a diksa akkor történik, amikor az önmegvalósított guru átadja 
tanítványának a transzcendentális tudást és a tanítvány bűnös visszahatásai így 
megsemmisülnek. A névadó ceremónia egy szükséges formalitás, de azt más 
ritvikek, (papok) is elvégezhetik . Az ISKCON-ban mindenki Srila Prabhupada 
könyveiből kapja meg a transzcendentális tudást. Ezért Srila Prabhupada a 
diksa guruja mindenkinek. 

 

2.2 Ki lehet diksa guru? 

Két kritériuma van annak, hogy valaki avató lelki tanítómester legyen. 

1, Egy első osztályú bhakta képesítésével kell rendelkeznie 
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2, Fel kell legyen hatalmazva a lelki tanítómestere által 

Tiszta bhaktának lenni, a guruvá válás alapvető képesítése, de ez önmagában 
nem jelenti automatikusan azt, hogy ember diksa guru lesz. A saját guruja 
felhatalmazására is szüksége van ahhoz, hogy tényleges diksa guru lehessen. 
Persze ha valakit már felhatalmazott a guruja, hogy diksa guru legyen, akkor 
meg kell érteni róla, hogy ő már tiszta bhakta, mivel ez alapvető követelménye 
annak, hogy valaki avató guru lehessen. 

Nézzük meg most a fenti kritériumokat filozófiai, és szentírási nézőpontból. 
Ehhez a védikus írásokból származó utalásokra, és Srila Prabhupada idézeteire 
fogunk támaszkodni. 

2.2.1. A diksa guru képesítése 

A hiteles lelki tanítómester egy tiszta első osztályú bhakta. A bhaktáknak 3 
osztálya van, és a lelki tanítómesternek első osztályú bhaktának kell lennie! Az 
első osztályú bhakta képesítései a következők: 

sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed bhagavad-bhāvam ātmanaḥ 
bhūtāni bhagavaty ātmany eṣa bhāgavatottamaḥ 

“A legfejlettebb bhakta mindenben az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, Sri 
Krisnát látja. Így lát mindent a Legfelsőbb Úrral kapcsolatban és érti, hogy 
minden ami létezik az örökké az Úrban lakozik.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 11.2.45 

sarva-bhūta-stham ātmānaṁ sarva-bhūtāni cātmani 
īkṣate yoga-yuktātmā sarvatra sama-darśanaḥ 

„Az igazi yogi minden élőlényben Engem, s minden lényt Bennem lát. Valóban, 
az igazi énjét megvalósított yogi Engem lát mindenhol.” 

— Bhagavad-gītā 6.29 

A Krisna-tudatú embereknek három csoportja létezik. Az első csoportba tartozó 
bhakták ismertető jele a rendkívül erős hit, s az Írások alapos ismerete. Ők 
feltartóztathatatlanul haladnak előre, és előbb-utóbb elérik a végső célt. A 
második csoportba azok tartoznak, akik nem olyan fejlettek a bhakti irodalom 
megértésében, de spontán, rendületlenül hiszik, hogy a Krisna-bhakti, vagyis 
Krisna szolgálata a legjobb folyamat, ezért nagy hittel elkezdik azt. Ezek a 
bhakták magasabb szinten vannak, mint a harmadik csoportbeliek, akiknek 
sem az Írásokról való átfogó tudásuk, sem pedig erős hitük nincsen. 
Egyszerűségük révén mégis megpróbálják a többi bhakta társaságában követni az 
odaadó szolgálat útját Több, mint valószínű, hogy egy idő után teljesen 
visszaesnek az anyagi síkra, de az első, vagy második csoportba tartozók nem. 
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— Bhagavad-gītā 9.3, magyarázat 

A hiteles guru sosem esik le az odaadó helyzetéből azért, hogy aztán nem-
odaadó, bűnös anyagi tettekben foglalja le magát. 

vāco vegaṁ manasaḥ krodha-vegaṁ 
jihvā-vegam udaropastha-vegam 

etān vegān yo viṣaheta dhīraḥ 
sarvām apīmāṁ pṛthivīṁ sa śiṣyāt 

„Az a józan személy, aki képes eltűrni a beszéd késztetését, az elme ösztönzését, 
a düh tetteit, valamint a nyelv, a gyomor és a nemiszervek késztetését, alkalmas 
arra, hogy tanítványokat fogadjon el az egész világban.” 

Śrī Upadeśāmṛta 1 

mahā-bhāgavata-śreṣṭho 
brāhmaṇo vai gurur nṛṇām 

„A gurunak az odaadó szolgálat legmagasabb szintjén kell állnia. A bhaktáknak 
három csoportja van, és a gurut a legmagasabb rendűek csoportjából kell 
elfogadni.” 

Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 24.330. magyarázat 

„Amikor valaki elérte a mahā-bhāgavata legfelsőbb szintjét, gurunak kell 
tekinteni, s éppúgy kell imádni, mint Harit, az Istenség Személyiségét. Kizárólag 
az ilyen személy alkalmas arra, hogy betöltse a guru tisztségét.” 

— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 24.330, magyarázat 

„Srila Bhaktivinoda Thakura megadott néhány gyakorlati útmutatást annak a 
megvalósításáról, hogy egy uttama-adhikarit arról lehet felismerni, hogy sok 
elesett lelket képes a Vaisnavizmus hívévé tenni. Nem szabad lelki 
tanítómesterré válni annak, aki nem érte el az uttama-adhikari szintet. Egy 
kezdő vagy közép szinten álló vaisnava is elfogadhat tanítványokat, de ezek a 
tanítványok ugyan azt a szintet érik csak el, és azt is meg kell értenünk, hogy a 
megfelelő útmutatás hiányában nem nagyon fejlődhetnek az élet végső célja felé. 
Ezért a tanítványnak vigyáznia kell, hogy uttama-adhikarit fogadjon el lelki 
tanítómesteréül.” 

- Tanítások nektárja 5. 

2.2.2 A diksa guru felhatalmazása 

 

Az, hogy a lelki tanítómesternek első osztályú bhaktának kell lennie, nem jelenti 
azt, hogy az első osztályú bhakta automatikusan lelki tanítómester lesz. Még 



 20 

mindig eleget kell  tennie a második követelménynek, a felhatalmazásnak. A 
védikus történelemben sok példát találunk arra, hogy léteznek tiszta bhakták, 
akik nem lesznek lelki tanítómesterek.  Tehát a tiszta bhakta nem jelent egyet a 
lelki tanítómesterrel, de a hiteles lelki tanítómester az úr Krisna tiszta bhaktája 
kell, hogy legyen. 

„Tudnod kell, hogy Ő nem egy felszabadult személy, ezért nem tud senkit 
beavatni a Krisna-tudatba. Ahhoz egy speciális lelki áldás szükséges magasabb 
autoritástól.” 

- Srila Prabhupáda levele janardannak, 1968. április 26. 

 

 Indiai ember: „Mikor lettél a Krisna-tudat lelki vezetője?” 

Prabhupáda: „Amikor Guru Maharajám utasított. Ez a guru-parampara.”… 
„Értsd meg. A guru akkor lehet guru, amikor őt utasítja a guruja. Ennyi. 
Máskülönben senki sem lehet guru.” 

 

Prabhupád Bahgavad-gítá 7.2. lecke után, 1975. október 28. Kenya. 

 

2.3. A parampara zavar 

Ebben a fejezetben azt tanulmányozzuk, hogy a ritvik avatási rendszer 
szokatlan mivolta ellenére, mennyire tökéletesen összhangban van a szentírási 
és a tanítványi hagyományokkal. 

     2.3.1 Kell-e a diksa gurunak fizikailag élnie ahhoz, hogy elfogadhasson 
tanítványokat? 

Néha azzal az állítással találkozunk, hogy a ritvik rendszer követői erőszakkal 
megállítják a paramparát vagy a tanítványi láncolatot azáltal, hogy nem 
gondoskodnak Srila Prabhupada utódlásáról. Ezzel azt mondják, hogy lennie 
kell valaki élőnek ahhoz, hogy a tanítványi láncolat töretlen és folyamatos 
legyen. Továbbá azt is érzik, hogy az ember nem kaphat személyes irányítást 
könyvekből, mivel az csak fizikai jelenléttel lehetséges. Kell-e, hogy a guru 
fizikailag jelen legyen a bolygón ahhoz, hogy elfogadjon tanítványokat, és 
elterjessze a transzcendentális tudást? Most ezt a kérdést fogjuk tárgyalni, Srila 
Prabhupada és az írásokból származó idézetekkel, a megfelelő látásmód 
megszerzése érdekében. 

Madhudvisa : „Van-e bármi esélye egy kereszténynek, egy lelki tanítómester 
segítsége nélkül elérni a lelki világot csupán azzal, hogy hisz Jézus Krisztus 
szavaiban, és próbálja követni az utasításait?” 
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Srila Prabhupada : „Ezt nem értem.” 
Tamala Krishna Goswami :„Lehetséges-e egy keresztény számára korunkban, 
egy lelki tanítómester nélkül, a Bibliát olvasva, és Jézus szavait követve elérni a 
...” 
Srila Prabhupada : „Azzal, hogy olvasod a Bibliát, követed a lelki tanítómestert. 
Hogy mondhatod, hogy nélküle? Amikor olvasod a Bibliát, az azt jelenti, hogy 
követed az Úr Jézus Krisztus utasításait, vagyis követed a lelki tanítómestert. 
Hogy lennél lelki tanítómester nélkül?” 
Madhudvisa : „Én a kérdésemben élő lelki tanítómesterre gondoltam.” 
Srila Prabhupada : „A lelki tanítómester nem azt jelenti, hogy…A lelki 
tanítómester örök…azt kérdezed ’ lelki tanítómester nélkül’. Lelki tanítómester 
nélkül nem tudsz létezni. Elfogadhatod ezt vagy azt a lelki tanítómestert ez 
lehetséges. De valakit el kell fogadnod. Ahogy mondtad „a Bibliát olvasva”, 
amikor ezt teszed, akkor követed a lelki tanítómestert, aki egy pap, vagy egy 
egyházi személy, aki egy képviselő az Úr Jézus Krisztus tanítványi láncolatában. 

 
(Srila Prabhupada reggeli séta, Seattle, 1969.10.02.) 

 

Bhakta : „Srila Prabhupada, ha nem vagy elérhető személyesen, akkor hogyan 
tudunk választ kapni a felmerülő kérdéseinkre…?”  

Srila Prabhupada : „A válaszok a könyveiben vannak.” 
 

(Srila Prabhupada reggeli séta, Los Angeles, 1973.05.13.) 

 

„Hibásan érvel, aki azt mondja, hogy a vaisnavák meghalnak, hiszen 
szavaikban örökké élnek.” 

(Bhaktivinoda Thakura) 

 

„Krisna és képviselője hasonlóak. Ahogy Krisna jelen van egy időben akár millió 
helyen, hasonlóan a lelki tanítómester jelen lehet, bárhol ha a tanítvány akarja. 
Mivel a lelki tanítómester egy elv, nem a test. Mint ahogy a televízió műsor is 
ezernyi helyen látható egy időben a távközlés elvének használatával.” 

(Srila Prabhupada levele Malatinak, 1968.05.28.) 

 

Sok másik idézet is van Srila Prabhupádtól ezzel kapcsolatban, de a lényeg így 
is nagyon tiszta. Nem szükséges a lelki tanítómester testének fizikailag jelen 
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lennie ahhoz, hogy elterjessze a transzcendentális tudást. Különösen úgy, hogy 
a könyvei elvégzik ezt a munkát. 

Személyesen még akkor sem avatott fel sok tanítványt Srila Prabhupada, 
amikor jelen volt fizikailag. Túl sok személyes társulásban sem nagyon 
részesült sok bhakta, ha egyáltalán részesült. Srila Prabhupada olyan irányítási 
rendszert állított fel, ahol templomok, illetve a GBC vezetők az ő képviselői, és 
akik siksa guruként tevékenykednek. Srila Prabhupada tanításai alapján 
oktatnak más bhaktákat, és mindenki Srila Prabhupada tanítványa lesz. Ezek a 
bhakták végzik el az avatást is ugyanezen a most tárgyalt ritvik rendszeren 
keresztül. 

evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ 
sa kāleneha mahatā yogo naṣṭaḥ parantapa 

Óh, Ellenség Fenyítője, a szent királyok ehhez a legfelsőbb tudományhoz ily 
módon, a tanítványi láncon keresztül jutottak, így értették meg azt. Idővel 
azonban megtört e lánc, ezért tűnik az eredeti tudomány elveszettnek. 

— Bhagavad-gītā 4.2 

Ebből a versből világosan megérthetjük, hogy a parmpara, vagy tanítványi 
láncolat akkor számít megszakítottnak, amikor a legfelsőbbel való kapcsolat 
tudománya elveszik. Az itt használt pontos szó yogah nastah ami azt jelenti, 
hogy a tudomány elveszett. Tehát a parampara akkor számít megszakítottnak, 
amikor a bhakti yoga tudománya van elveszve nem pedig akkor, amikor a lelki 
tanítómester teste veszik el. 

Az ISKCON esetében Srila Prabhupada könyvei nagyon is ott vannak, és 
emberek ezrei lesznek bhakták e könyveket olvasva. Tehát az odaadó szolgálat 
tudománya nincs elveszve, ezért a parampara nincs megszakítva. 

"Ezek nem közönséges könyvek. Ezek rögzített hangok. Bárki olvassa az hallja." 

— Śrīla Prabhupāda’s levele Rūpānuga dāsának,1974 október 19. 

 
“A transzcendentális hang erejét sosem csökkenti az, ha a vibráló éppen nincs 
jelen.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 2.9.8, Purport 

 
“Amikor elkülönülést érzünk Krisnától vagy a lelki tanítómestertől, akkor csak 

emlékeznünk kell az utasításaikra és így már nem érezzük az elkülönülést. Az 
ilyen Krisnával és a lelki tanítómesterrel való társuláskor a hangvibrációval kell 

azonosulnunk nem pedig a fizikai jelenlétével. Ez a valódi társulás. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a látásra, de mikor Krisna jelen volt a földön, sokan 
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láthatták Őt és nem fogták fel, hogy Ő Isten; szóval, akkor mi a haszna a 
látásunknak? Azzal, hogy látjuk Krisnát, nem értjük meg Őt, de ha figyelmesen 
hallgatjuk az Ő tanítását, akkor a megértés szintjére léphetünk. Megérinthetjük 

Krisnát pusztán a hangvibráció által, ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetni 
Krisna és a lelki tanítómester hangvibrációjára – akkor boldogok leszünk és 

nem érzünk elkülönülést.” 
 

Elevation to Krsna Consciousness, 57-58 oldal 

Mindezek az idézetek arra a tényre mutatnak, hogy Srila Prabhupada könyveit 
olvasva, közvetlenül avatva lehetünk általa úgy, hogy megkapjuk a 
transzcendentális tudást. 

Hogyan lehetünk abban biztosak, hogy Srila Prabhupada elégedett a 
szolgálatunkkal, hiszen fizikailag nem viszonoz? A válsz erre a kérdésre a 
következő: Ha a lelki tanítómester elégedett akkor a legfelsőbb Úr is elégedett 
yasya prasadat bhagavat prasada, és ahogy az Úr elégedett úgy ajándékozza 
meg a tanítványt igazi lelki fejlődéssel. 

bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir 
anyatra caiṣa trika eka-kālaḥ 

prapadyamānasya yathāśnataḥ syus 
tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud-apāyo ’nu-ghāsam 

 
Odaadás, a Legfelsőbb Úr közvetlen megvalósítása és elszakadni más dolgoktól – 
e három történik párhuzamosan annál, aki menedéket vesz az Istenség 
Legfelsőbb Személyiségénél, hasonlóképpen az ember eszik, minden egyes 
harapásnál egyidejűleg nő az elégedettség, eltelítődés és enyhülés érzése.” 

 
— Śrīmad Bhāgavatam 11.2.42 

  

Az igazi lelki fejlődés három dolgot jelent. Ha valaki folyamatosan érzékeli az 
igazi motiválatlan odaadást, közvetlen megvalósítása van a legfelsőbb Úrról, és 
főképpen azt érzi, hogy elkülönül a bűnös élettől, akkor megértheti, hogy Srila 
Prabhupada elégedett. 

 

2.3.2 Elfogadhatunk-e utasításokat előző Acaryáktól? 

Felvetődhet a következő kérdés: ha társulhatunk és avatást fogadhatunk el egy 
Acaryától csupán a könyveit olvasva, akkor miért ne ugorhatnánk át a 
tanítványi láncolatot és fogadhatunk el, közvetlen utasításokat mondjuk Srila 
Bhaktisidhanta Sarasvati-tól, vagy akár Srila Rupa Goswamitól vagy bármelyik 
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Acaryától, akik magasabban helyezkednek el a tanítványi láncolaton? A választ 
a következő Srila Prabhupada idézet adja meg: 

“Ahhoz, hogy az ember részesüljön a Srimad-Bhagavatam igaz tanításában, a 
tanítványi láncolatban soron következő lelki tanítómesterhez kell 
fordulnia. Miután avatást kapott a hiteles lelki tanítómestertől, az odaadó 
szolgálat végzése közben gyakorolnia kell a tapasyát.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 2.9.7, magyarázat  

Az a jelenlegi vagy legutóbbi láncszem a tanítványi láncolatban, aki aktívan 
terjeszti a transzcendentális tanítványi következtetést a nagy tömegeknek. Srila 
Prabhupada ezt teszi a könyvein keresztül, ezért Srila Prabhupada az ISKCON 
hiteles diksa guruja. 

   2.3.3. Vajon megtöri-e Srila Prabhupada a tanítványi hagyományokat? 

Létezik egy olyan állítás, hogy Srila Prabhupada azért jött ebbe a világba, hogy 
a Gaudiya Vaisnava Sampradaya hiteles tanítványi végkövetkeztetését mutassa 
be. Viszont soha ezelőtt nem vezetett be ritvik avatási rendszert egyik előző 
Acarya sem a sampradáyánkban. Hogyan tehetett Srila Prabhupada olyan 
dolgot, ami ellene van a sampradaya hagyományainak? 

Ezért azt mondják, hogy a ritvik rendszer különösen Srila Prabhupada 
megnyilvánult jelenléte után, nincs hitelesítve Srila Prabhupada által, 
mondván: Ő soha nem tenne semmit, ami a tanítványi hagyományok ellen megy. 
Nos, itt fontos megjegyeznünk, hogy a tanítványi láncolat hagyománya az, hogy 
prédikálja a tiszta Krisna-tudatos filozófiát a feltételekhez kötött lelkeknek. Hogy 
hogyan teszi ezt egy bizonyos lelki tanítómester az függ azon a helyen, időn, és 
körülményeken, amiben jelen van. Ez egy transzcendentális technikai részlet, 
amiben eltérhet az egyik lelki tanítómester a másiktól, de a Krisna tudat 
prédikálásának elve változatlan marad. A Krisna tudat terjesztése jelenti a 
tanítványi tradíciót nem pedig a technikai részletek. 

Ami azt illeti Srila Prabhupada sokat változtatott, a hely, idő körülményt 
figyelembe véve sok más példa mellett az egyik legjelentősebb az az utasítás volt, 
hogy tanítványai japázzanak napi 16 kört a Hare Krisna Mahamantrából, 
azonban a tényleges standard a napi 64 kör japázás előírása volt. 

Valójában Srila Bhatisidhanta Saraswati, Srila Prabhupada lelki tanítómestere 
mondása az volt, hogy aki 64 körnél kevesebbet japázik naponta az nem is 
számít emberi lénynek. Srila Prabhupada azonban mivel látta, hogy a modern 
jelöltek képtelenek 64 kört japázni, ezért a 16 kör napi feltételt szabta meg 
nekünk. A Srimad Bhagavatam versének fordításában és magyarázatában Srila 
Prabhupada kinyilvánít egy érdekes igazságot. 
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svayaṁ samuttīrya sudustaraṁ dyuman 
bhavārṇavaṁ bhīmam adabhra-sauhṛdāḥ 

bhavat-padāmbhoruha-nāvam atra te 
nidhāya yātāḥ sad-anugraho bhavān 

 
“Óh, Urunk, aki a ragyogó napra hasonlítasz! Te mindig kész vagy teljesíteni 
bhaktád vágyát, ezért kívánságteljesítő fának neveznek. Amikor az acaryák 
annak érdekében, hogy átszeljék a tudatlanság tomboló óceánját, teljesen 
oltalmat keresnek lótuszlábaid alatt, hátrahagyják a Földön a folymatot 
amellyel átkelnek, s mivel Te nagyon kegyes vagy többi bhaktádhoz, elfogadod 
ezt az utat, hogy segítsd őket.” 

 
— Śrīmad Bhāgavatam 10.2.31  

 

“Krisna-tudatú mozgalmunkban… a bahktáknak tartózkodniuk kell a négy 
bűnös tettektől és naponta 16 kőrt kell japázniuk.  Ezek hiteles utasítások. … 
Az ācārya a megfelelő utat mutatja meg, hogy az Úr lótuszlábának hajóját 
elfogadva átkellhessünk a tudatlanság óceánján, s ha valaki szigorúan követi 
ezt az utat, az Úr kegyéből végül eléri majd célját. Ezt a folyamatot ācārya-
sampradāyaának nevezik. Sampradāya-vihīnā ye mantrās te niṣphalā matāḥ 
(Padma Purāṇa). Az ācārya-sampradāya határozottan hiteles. El kell tehát 
fogadnunk az ācārya-sampradāyát, máskülönben erőfeszítéseink hiábavalóak 
lesznek.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 10.2.31, Purport 

 

A napi 16 kör japa előírása bizonyára szokatlan, de Srila Prabhupada megjegyzi 
a fenti magyarázatban, hogy ez egy szigorúan hiteles utasítás. Ez az Acarya 
transzcendentális hitelessége, ahogy a hely idő körülmény szerint prédikál.  A 
Krisna-tudat elveivel nem köt kompromisszumot, de az apróbb technikai 
részleteket úgy igazítja az Acarya (Acarya-Sampradaya) , hogy illeszkedjen a 
bizonyos helyzethez, tehát, ha a szokatlan napi 16 kör előírása hiteles, akkor 
miért ne lenne hiteles a szokatlannak tűnő ritvik rendszer? 

Ha valaki azért nem fogadja el a ritvik avatási rendszert, mert szokatlan, akkor 
a 16 kör megszabását se fogadja el, és japázzon 64 kört mivel eredetileg ez volt 
az előző Acaryák előírása. Azonban ez szinte lehetetlen a mai viszonylatokban. 

Ezért az egyetlen hiteles és praktikus folyamat, követni Srila Prabhupada 16 
kör előírását és ennél fogva a ritvik avatási rendszerét is. 

2.3.4. „De Srila Prabhupada ezt mondta ezelőtt...” 
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Azonban Srila Prabhupada látszólag sokszor arra bíztatta tanítványait, hogy 
váljanak gurukká a jövőben, ha fizikailag Ö már eltávozott, és avassanak saját 
tanítványokat,így folytatva a tanítványi láncolatot. Miért vezette volna be akkor 
később a ritvik avatási rendszert, megállítva a tanítványi láncolatot azzal, hogy Ő 
lesz az utolsó a láncszem? 

Fontos emlékeznünk, hogy a tanítványi láncolat a tanítványi következtetést 
jelenti, vagyis az Istenség Legfelsőbb Személyisége odaadó szolgálatának 
tudományát, ahogy a Bhagavad Gita 4.2. mondja. Addig amíg Srila Prabhupada 
könyvei terjesztik a Krisna-tudat üzenetét, a tanítványi láncolat nem tekinthető 
megszakítottnak. 

Ennek ellenére most tanulmányozni fogjuk, a mindenkinek szóló, legyél guru 
nyílt utasítást,melyet Sri Caitanya Mahaprabhu is hirdetett. A mindenkinek 
szóló légy guru utasítás a következő Caitanya Caritamrita versben található, 
amelyet gyakran idézett Srila Prabhupada. 

yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa 
āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa 

 
„Taníts mindenkit, hogy kövessék az Úr Sri Krisna parancsait, amiket a 
Bhagavadgītā-ban és a  Śrīmad Bhagavatam-ban adotta. Így legyél lelki 
tanítómester és próbáld felszabadítani mindenkit e földön.” 

 
— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā, 7.128 

Azonban, hogy milyen fajta guruvá válásra bátorít mindenkit az Úr Caitanya, az 
világosan meg van határozva a verset követő részletes magyarázatokban. 

"Ennyi az egész, otthon kell maradni, énekelni kell a Haré Krisna mantrát és 
terjeszteni kell Krisna tanítását, amit a Bhagavad-gītāban mondott és amit a 
Śrīmad Bhagavatamban adott." 

 
— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā, 7.128, Purport 

 

"Maradhat az ember családos, orvos, mérnök, bármi. Mindez nem számít. Csak 
követni kell Śrī Caitanya Mahāprabhu utasítását, énekeld a Hare Kṛṣṇa mahā-
mantrát és oktasd rokonaidat és barátidat a Bhagavad-gītā és a Śrīmad-
Bhagavatam tanításáról. Jobb, ha nem fogadsz el egyetlen egy tanítványt 
sem." 

 
— Caitanya-caritāmṛta Madhya-līlā, 7.130, Purport 
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Láthatjuk, hogy ezek az utasítások nem követelik meg a szóban forgó guruktól, 
hogy egy bizonyos szintű megvalósításra  tegyenek szert mielőtt cselekszenek. A 
felszólítás azonnali. Ebből teljesen tiszta az, hogy itt csak arra van mindenki 
bátorítva, hogy egyszerűen prédikálja azt, amit tud, és így cselekedve legyen 
siksa, vagy oktató guru. Ezt tovább tisztázza az a előírás, hogy a siksa guru 
maradjon ebben  a helyzetben, és ne lépjen tovább, hogy diksa guru legyen. 

„Jobb, ha nem fogadsz el egyetlen egy tanítványt sem." 

— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā, 7.130, magyarázat 

A diksa guru fő elfoglaltsága az, hogy tanítványokat fogadjon el, míg a siksa 
gurunak egyszerűen csak végre kell hajtani azt a kötelességét, hogy amennyire 
csak lehet, segítse a diksa gurut, a Krisna-tudat prédikálásában. 

Srila Prabhupada magyarázataiból világosan látszik, hogy a fenti versben az Úr 
Caitanya valójában siksa gurukat, nem pedig diksa gurukat hatalmaz fel. 

Annak ellenére, hogy Srila Prabhupada valóban megemlíti korábban, és 
többször is  bátorított mindenkit arra, hogy legyen diksa guru, az 1977. Július 
9-i utasítása felülírja az összes előző kijelentését. A következő idézet  tisztázza 
ezt a témát. 

„Sok mindent mondhatok neked, de amikor valamit közvetlenül mondok 
neked, akkor azt csináld is meg. A legfontosabb kötelességed, hogy azt 
megcsináld, ezen nem vitázhatsz-’ ’Uram, de korábban azt mondtad, hogy 
ezt így csináljam’, nem ez a te kötelességed, amit mondok neked most, 
azt csináld, ez a szófogadás, ezen nem vitázhatsz!” 

(Srila Prabhupada S.B. lecke, Hyderabad, 1975/04/14) 

 

 

A Bhagavad Gitában Krisna oly sok utasítást adott Arjunának, mindenféle 
yogáról beszélt Jnana, Dhyana, de mindezeket felülírta a végső utasítása: 

sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja 
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ 

 
„Add fel a vallás minden változatát, s hódol meg egyedül Énelőttem! Én 
megszabadítalak minden bűnös visszahatástól, ne félj.”  

— Bhagavad-gītā 18.66 
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"Csak adj fel mindent és légy az én hívem, az én hívem’. ezt az Úr végső 
utasításának kell venni és követni kell ezt a törvényt." 

— Caitanya tanítása, 11. fejezet 

 

 

Még Sankaracarya utolsó utasítása is, amit a Bhaja Govinda dalban ad arra 
való, hogy tárgytalanná tegye az összes előző Mayavadi, személytelen 
utasításait. 

Sripad Sankaracarya világosan azt tanácsolja rögtön a dal elején, hogy 
egyszerűen haszontalan az összes védikus versek nyelvtani értelmezésének 
részletes tanulmányozása általi Mayavadi félremagyarázása, mivel ezek nem 
segítenek senkit az élete végén. Azt tanácsolja mindenkinek, hogy felejtse el ezt 
az értelmetlen dolgot és csak imádja Govindát odaadó szolgálattal, ha bármilyen 
igazi áldást szeretne. 

A lényeg az, hogy a tanítvány azonnali kötelessége a végső utasítás betartása, 
nem pedig azon vitázni, hogy az előző utasítások talán ellentmondásosnak 
látszanak. 

A végső utasítás felülír minden előző utasítást, ezért a Július 9.-i levelet/utasítást 
és Srila Prabhupada végrendeletét végső utasításnak kell elfogadni ezzel 
kapcsolatban és nem szabad ezeken vitatkozni! 

Ezek mind megint csak ugyanarra mutatnak:Srila Prabhupada a hiteles diksa 
guru az ISKCON-ban egészen addig, amíg a könyvei léteznek. 

2.4. Vajon Srila Prabhupada az ISKCON siksa vagy diksa guruja? 

Egy másik vita az, hogy Srila Prabhupada a tanítását adja nekünk a könyvein 
keresztül, Ő a siksa guru a diksa guru pedig az, aki a lelki nevet adja. 

Azonban, már láthattuk az előző részekben a diksa meghatározásával 
kapcsolatban, hogy a diksa azt jelenti, amikor a lelki tanítómester átadja a 
transzcendentális tudást. A névadás és a japaláncon történő vibrálás csak 
formalitás, amit más bhakták is csinálhatnak Srila Prabhupada nevében, ahogy 
az 1977  Júliusi levélben/határozatban is erre utasít Srila Prabhupada. Ez csak 
az avatási folyamat egy technikai részlete, az igazi avatás a transzcendentális 
tudás átadása. A következő idézetek Srila Prabhupádtól letisztázzák ezt a dolgot. 

“A GBC-nek kell lenni az oktató guruknak. Én vagyok az avató guru és nektek 
kell lenni az oktató gurunak és tanítani kell, amit én tanítottam és tenni, amit 
én tettem. Ez az, amit akarok.” 
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— Śrīla Prabhupāda levele Madhudviṣának , 1975 augusztus 4., Detroit, USA 

 
“Néha a dīkṣā guru nincs mindig jelen. Ezért egy fejlett bhaktától kell tanulni és 
elfogadni az utasításokat. Ezt hívják śikṣā gurunak.” 

 
— Śrīla Prabhupāda lecke: Bhagavad-gītā 17.1-3, 1974 július 4. Honolulu, 

Hawaii 

 

A diksa guru adja a standard transzcendentális tudást és a siksa guru pedig 
bárki lehet, aki a diksa guru tanításai alapján vezeti a bhaktákat vagy másokat. 

Srila Prabhupada az avató guru (diksa guru), és a felelősségteljes 
tanítványainak kell lenniük az oktató guruknak (siksa guruknak). 

 

3.fejezet: Az elhajlások sastrikus tanulmányozása 

Srila Prabhupada azzal kapcsolatos kristálytiszta utasításai ellenére, , hogyan 
marad az ISKCON diksa guruja pozíciójában még fizikai eltávozása után is, 
annyi féle elhajlás történt eltávozása után.  A deviánsok a mai napig is 
próbálják így vagy úgy igazolni a helyzetüket. 

Viszont minden egyes nappal egyre gyengül a poziciójuk, ahogy napvilágra 
kerül hivatalos, vagy nem hivatalos leesésük. Egy hiteles vagy felhatalmazott 
Acarya, soha nem esik le, viszont aki nincs hitelesítve, le fog esni. 

“Egy lelki tanítómesternek sosem szabad hagynia, hogy felhalmozódó vagyona 
vagy a követők nagy száma letérítse az útról. Egy igazi lelki tanítómesterrel ez 
sosem fordul elő. Néha azomban, amikor egy lelki tanítómester nem rendelkezik 
kellő felhatalmazással, és saját maga kiáltja ki magát lelki tanítómesternek, 
megeshet, hogy a nagy vagyon és a sok-sok tanítvány áldozatává lesz. Az ilyen 
ember odaadó szolgálata nem túl magas szintű. Akit az eredmények 
eltántorítanak, az hanyaggá válik az odaadó szolgálatban. Szigorúan követnünk 
kell tehát a tanítványi láncolat elveit.” 

 
— Odaadás nektárja,14. fejezet: Az odaadáshoz szükséges tulajdonságok. 

 

Az egyik előző fejezetben már tanulmányoztuk a diksa guru képesítését. Ebben a 
fejezetben azokat a sastrikus utasításokat fogjuk sorra venni, melyek 
rámutatnak arra, miért történnek ilyen elhajlások? Mi a helyzete a 
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deviánsoknak? Mi az eredménye a deviánsok követésének? Hogyan lehet 
jóvátenni a helyzetet? Hogyan bánjunk az őszinte, igazmondó bhaktákkal és az 
irigyekkel? 

 

3.1   Az elhajlás okai? 

Először is, miért történik általában elhajlás? 

“Az emberi társadalom legfőbb kötelessége, hogy minden pillanatban az Istenség 
Legfelsőbb Személyiségre gondoljon, hogy bhaktává legyen, hogy imádja a 
legfelsőbb Urat és leboruljon előtte. Az ācārya, a Legfelsőbb Úr képviselője, 
megalapítja ezeket az alapszabályokat, de mikor eltávozik, a dolgok ismét 
zavarossá válnak. Az ācārya jó tanítványai megpróbálják megoldani a helyzetet 
azáltal, hogy őszintén  követik a lelki tanítómester utasításait.” 
— Śrīmad Bhāgavatam 4.28.48, magyarázat 

 

Amikor az Acarya jelen van képes erőteljesen kiigazítani az önfejű tanítványt és 
mindent helyre állítani. Srila Prabhupada számtalanszor megtette ezt. Amikor 
azonban az Acarya eltávozik ennek a kötelességnek az elvégzése teljesen a 
tanítványaira hárul. Az ő őszinteségük játssza a legnagyobb szerepet ebben. 
Amikor egy tanítvány szándékosan semmibe veszi a diksa guru instrukcióját és 
nincs kompetens idősebb siksa guru, aki helyre igazítaná a helyzetet, káosz fog 
eluralkodni. Ez történt Srila Prabhupada mozgalmával. 

Az elhajláshoz vezető pszichológia világosan el van magyarázva a Caitanya 
Caritamritában. 

'niṣiddhācāra', 'kuṭīnāṭī', 'jīva-hiṁsana' 
'lābha', 'pūjā', 'pratiṣṭhādi' yata upaśākhā-gaṇa 

 

"A bhakti növényével együtt fejlődő káros növények közé tartozik többek között a 
tökéletesség elérésére törekvő ember számára elfogadhatatlan viselkedés, a 
diplomatikus viselkedés, az állatmészárlás, az anyagi nyerészkedés, a világi 
imádat ás a világi tekintély növénye. Ezek egytől egyik nem kívánatos gyomok.” 
— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-lila 19.159 
 

„A magam részéről biztosra tudom mondani, és egyúttal szeretnék bocsánatot 
kérni mindenkitől, hogy nagymértékben akartam mindent kontrollálni (…) Ez a 
feltételekhez kötött természet, és ez most a lehető legfelsőbb helyzetben 
nyilvánult meg, ’ Guru, ó az csodálatos! Most már én is guru vagyok, és csak 11-
en vagyunk” 
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— Tamāla Kṛṣṇa Vallomása — Dec 3, 1980 

 

Amikor a fejlődő bhakta szert tesz ezekre a nem kívánatos vágyakra, melyek 
különállnak az Acarya és a Legfelsőbb Úr vágyától,, úgy nevezik őt, hogy 
szeparatista. Az ilyen személy a legnagyobb sértés követi el, azzal, hogy nem 
engedelmeskedik a lelki tanítómesternek. Meg kell érteni, hogy az ő odaadó 
szolgálata a szenvedély és a tudatlanság kötőerejével keveredik, ezért irigy lesz 
az Acaryara és hírnévre és tiszteltre vágyik. 

 

abhisandhāya yo hiṁsāṁ dambhaṁ mātsaryam eva vā 
saṁrambhī bhinna-dṛg bhāvaṁ mayi kuryāt sa tāmasaḥ 

 
“Az odaadó szolgálat, amit egy olyan személy végez, aki irigy, büszke, erőszakos 
és dühös, és függetlenségre törekszik, a sötétség kötőerejében állónak 
tekintendő.”  
— Śrīmad Bhāgavatam 3.29.8 

 

viṣayān abhisandhāya yaśa aiśvaryam eva vā 
arcādāv arcayed yo māṁ pṛthag-bhāvaḥ sa rājasaḥ 

 
“Amikor egy szakadárgondolkodású ember az anyagi élvezetre, a hírnévre és a 
gazdagságra vágyva imádja a murtikat a templomban, odaadása a szenvedély 
kötőerejének hatása alatt áll.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 3.29.9 

Az ilyen bhakta harmadosztályú bhaktának tekinthető. 

 

arcāyām eva haraye pūjāṁ yaḥ śraddhayehate 
na tad-bhakteṣu cānyeṣu sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ 

 
“A bhakta, aki nagy hittel imádja  a murtit a templomban, de nem viselkedik 
megfelelően a bhaktákkal, vagy más emberekkel szemben, őt prākṛta 
bhaktának materialista bhaktának nevezik, egy és a legalacsonyabb szintűnek 
kell tekinteni. 

— Śrīmad Bhāgavatam 11.2.47 
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tato ’rcāyāṁ hariṁ kecit saṁśraddhāya saparyayā 
upāsata upāstāpi nārthadā puruṣa-dviṣām 

 
“Előfordul, hogy egy kezdő bhakta minden szükségest felajánl az Úr imádata 
során, és valóban imádja az Urat murtiként, mivel azomban irigy az Úr Visnu 
igaz bhaktáira, az Úr sohasem lesz elégedett odaadó szolgálatával.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 7.14.40 

 

 

„Több mint valószínű, hogy egy idő után teljesen visszaesnek az anyagi síkra, de 
az első, vagy második csoportba tartozók nem. „ 

— Bhagavad-gītā 9.3, Purport 

 

Addig, amíg valaki nem követi a sadhana szigorú előírásait, melyeket Srila 
Prabhupada adott,- 16 kör japa 4 szabály követése, korán kelni Mangala aratira 
és részt venni a teljes reggeli programon, egészen a Srimad Bhagavat leckéig, 
később különböző szolgálatokban lefoglalni magát, napi rendszerességgel olvasni 
Srila Prabhupada könyveit,- az ilyen ember biztosan a harmadosztályú bhakta 
helyzetében marad. Addig, amíg valaki a harmadosztályú szinten van,biztosan 
problámákat fog okozni más bhaktákanak tökéletlen magatartásával. 

Az ISKCON-ban az a probléma, hogy a legidősebbek a leesésükkel 
bebizonyították magukról, hogy harmadosztályúak. Mi lesz annak az eredménye, 
amikor ilyen emberek vezetik a mozgalmat guru öltözetben? Teljes káosz. 

 

3.2. A deviánsok és követőik helyzete 

Mayá kétségtelenül nagyon erős. Ezért néha egy sannyasi is leeshet, de egy 
hiteles lelki tanítómester sosem esik le. Fontos is emlékeznünk arra, hogy egy 
hiteles lelki tanítómester képesített, és fel van hatalmazva a lelki tanítómestere 
által. 

Az ISKCON történetében 1977 óta számos guru vált kegyvesztetté. 

A leesettek vajon milyen osztályú bhakták voltak? Nyilvánvalóan 
harmadosztályúak. Hogy lehettek akkor guruk? 
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Ha ők valójában Srila Prabhupada felhatalmazott, hiteles utódjai a szent 
tanítványi láncolatban, miért estek egyáltalán le? Néhányuk hivatalosan leesett, 
de sokan mások annak ellenére, hogy leestek, hivatalosan nem kaptak ilyen 
megjelölést, mivel a leesés kifejezést az ISKCON-ban, valahogy csak a nem 
megfelelő szexuális viselkedéssel összefüggésben használják. 

A leesés az odaadó szolgálatból azt is jelentheti, hogy a sértőből érzékkielégítő 
és/vagy imperszonalista lesz. Saubhari Muni megsértette Garudát az Úr Visnu 
nagy szállítóját, ezért érzékkielégítővé vált azáltal, hogy elvett feleségül ötven 
hercegnőt, még azután is, hogy a yoga gyakorlat érett szintjén állt. Ramacandra 
Puri a nagy Acarya, Mahavendra Puri tanítványa mayavadi, imperszonalista 
lett, mivel megsértette a lelki tanítómesterét. Tanulnunk kell ezekből a 
példákból! Mindkét eredmény megfigyelhető a mai ISKCON-ban, de az 
imperszonalizmus felé tartó tendencia valahogy nincs elhajlásként vagy 
leesésként elismerve. 

Ezenkívül, mivel Srila Prabhupada senkinek, soha nem adott felhatalmazást 
arra, hogy diksa guru legyen. Ezért már magában az is a Srila Prabhupada 
lótuszlábai elleni sértés magjának számít, hogy szeszélyesen vagy az illúzióban 
lévő GBC ajánlásával elfogadták ezt a pozíciót. Csak idő kérdése, hogy ennek 
gyümölcse is láthatóvá váljon, még ha eddig nem is nyilvánult meg. 

Mi nem imádkozunk az ilyen leesésért, csak megnevezzük annak természetes 
következményét, ha valaki megsérti a tiszta bhaktát és az ISKCON alapító 
Acaryaját. 

Íme, néhány a lemondott életrendre vonatkozó viselkedési szabály, melyet Srila 
Prabhupada elleni sértéseik folytán, sokan áthágtak a jelenlegi úgynevezett 
guruk közül. 

 

Mi lesz végül is a sorsa azoknak, akik az ilyen sértőket követik? 

padāpi yuvatīṁ bhikṣur na spṛśed dāravīm api 
spṛśan karīva badhyeta kariṇyā aṅga-saṅgataḥ 

 
„A szent embernek sosem szabad megérintenie egy fiatal lányt. Még a lábújával 
sem szabad megérintenie egy fából faragott női formát. A nővel való testi 
kapcsolat során biztosan hatalmába keríti az Illúzió, ahogyan az elefántot fogják 
be a nőstény elefánttal, amint az arra vágyik, hogy megérintse testét.” 

 
— Śrīmad Bhāgavatam 11.8.13 
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strīṇāṁ nirīkṣaṇa-sparśa- saṁlāpa-kṣvelanādikam 
prāṇino mithunī-bhūtān agṛhastho ’gratas tyajet 

 
“Annak, aki nem házas –sannyāsīk, vānaprasthák és brahmacārik – soha nem 
szabad együtt lenni egy nővel, rápillantania, megérintenie, beszélgetni vele, 
viccelődni vele,, vagy sportoli vele. Soha nem szabad olyanokkal barátkoznia, 
akik szexuális tevékenységgel vannak elfoglalva.”  

 
— Śrīmad Bhāgavatam 11.17.33 

 

 
yadi na samuddharanti yatayo hṛdi kāma-jaṭā 

duradhigamo ’satāṁ hṛdi gato ’smṛta-kaṇṭha-maṇiḥ 
asu-tṛpa-yoginām ubhayato ’py asukhaṁ bhagavann 

anapagatāntakād anadhirūḍha-padād bhavataḥ 

 
“A lemondott rend tagjai, akik nem tépik ki az anyagi vágy kéjét, szívükben 
tisztátalanok maradnak, és nem hagyod, hogy ők megértsenek Téged. Habár a 
szívükben lakozol, számukra olyan vagy, mint egy ékszer egy ember nyakában, 
aki teljesen megfeletkezett nyakláncáról. Ó Uram, aki csak érzékkielégítésből 
gyakorolja a yogát, büntetésből szenvednie kell ebben és a következő életben. …ő 
nem éri el királyságodat.” 

 
— Śrīmad Bhāgavatam 10.87.39 

 

“Az álhívők nem rendelkeznek megfelelő tudománnyal és az anyagiakról sem 
tudnak lemondani, mert a legtöbbjük az anyagi rabság arany bilincseiben 
szeretne élni az alturista és az emberbaráti cselekedetek örve alatt, a vallásos 
elvek álruhájában. A vallásos érzelmek hamis bemutatásával cirkusz csinálnak 
az istenszerető szolgálatból, s közben mindenféle érványtelen cselekedettel töltik 
idejüket. Ily módon, mint lelki tanítomesterek és hívők szerepelnek. A vallásos 
elvek efféle magyarázói nem tanusítanak tiszteletet a hiteles acaryak, azaz a 
tanítványi lánc szent tanítói iránt. A köznép félrevezetése érdekében maguk 
válnak úgynevezett acaryakká, ám az igazi acaryaák által betartott szabályokat 
semmibe veszik. Ezek a gazemberek az emberi társadalom legveszélyesebb 
elemei. Mivel a kormány nem vallásos, ezért elkerülik a törvény büntetését. Arra 
azomban nem képesek, hogy a Legfelsőbb törvényét is kikerüljék. Az Isopanisad 
megerősíto, hogy az ilyen ál-hitterjesztők lelki tanítómesteri szerepük – mely 
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csakis a saját érzékeik kielégítésének a kedvéért vállalnak – befejezése után a 
világegyetem legvisszataszítóbb részeibe jutnak.” 

 
— Śrī Īśopaniṣad Mantra 12, Purport 

 

 
śruti-smṛti-purāṇādi-pañcarātra-vidhiṁ vinā 
aikāntikī harer bhaktir utpātāyaiva kalpate. 

 
"Az olyan Úrnak végzett odaadó szolgálat, amely figyelmen kívül hagyja a hiteles 
Védikus írásokat, mint az Upaniadokat, Purāṇákat, Nārada-pañcarātrát, stb., 
szükségtelen zavart kelt a társadalomban.”  
— Bhakti-rasāmṛta-sindhu 

 
Mi lesz a sorsa azoknak, akik ilyen sértő személyeket követnek? 

 
teṣāṁ kupatha-deṣṭṝṇāṁ patatāṁ tamasi hy adhaḥ 
ye śraddadhyur vacas te vai majjanty aśma-plavā iva 

 
“Azok a vezetők, akik tudatlanságba sűlyedtek, s félrevezetik az 
embereket, mert a pusztulás útjára terelik őket, valójában egy kőhajóra 
szállnak, akárcsak azok, akik vakon követik őket. Egy kőhajó nem marad 
fenn a víz színén, hanem utasaival együtt elmerül. Így süllyednek a polkolba 
azok is, akik félrevezetik az embereket, és követőik velük tartanak.” 

 
— Śrīmad Bhāgavatam 6.7.14 

 

 

3.3. Hogyan lehet kijavítani a helyzetet? 

A válasz nagyon egyszerű. Az embernek fel kell hagynia az engedetlenséggel 
Srila Prabhupada felé, és követnie kell a ritvik avatási rendszert. Ez a lehető 
legjobb, amit az ISKCON vezetői bármikor is tehetnek és ha megteszik, mi 
örökké hálásak leszünk nekik. 

H azonban nem tesznek így, nem vehetünk részt ebben a sértésben azzal, hogy 
támogatjuk őket. Nincs más választásunk mint függetlenül dolgozni tőlük 
hasonló gondolkodású bhaktákkal, akik komolyak abban, hogy visszaállítsák 
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Srila Prabhupádot az ISKCON egyedüli diksa guru pozíciójába. Egész addig 
működünk így, amíg az ISKCON vezetősége meg nem érti saját ostobaságát, és 
nem áll készen azt kijavítani. 

Azok számára, akiket érdekel a helyzet kijavítása, az első dolgunk megjegyezni, 
hogy a lelki tanítómester utasítása a legfelsőbb irányító elv a tanítvány számára.  
Az Ő utasítását sosem lehet semmibe venni! 

ācāryaṁ māṁ vijānīyān navamanyeta karhicit 
na martya-buddhyāsūyeta sarva-deva-mayo guruḥ 

 
Az embernek sosem szabad tiszteletlenkedni az ācāryaval és úgy kell 
ismerni őt, mint Jómagamat. Nem szabad irígynek lenni rá, s közönséges 
zsemélynek vélni, hisz ő minden félisten képviselője.” 

 
— Śrīmad Bhāgavatam 11.17.27 

 

 
mahatāṁ bahu-mānena dīnānām anukampayā 
maitryā caivātma-tulyeṣu yamena niyamena ca 

 
“A tiszta bhaktának az ācārya és a lelki tanítomester felé a legnagyobb 
tisztelet megadásával kell végeznie odaadó szolgálatot. Könyörületesnek 
kell lennie a szegényekhez és a vele egyszintű személlyel kell barátságot kötni, 
de minden tettét a szabályok és az érzékek ellenörzése alatt kell végeznie.”  

  

— Śrīmad Bhāgavatam 3.29.17 

 

 
“A lelki tanítómester olyan jó, mint az Istenség Legfelsőbb Személyisége és ezért, 
aki nagyon komoly a lelki törekvésében így kell elismernie a lelki tanítómestert. 
Még egy aprócska eltérés is ettől a megértéstől katasztrófát okozhat a 
tanítvány védikus tanulmányaiban és vezeklésében.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 7.15.27, magyarázat 
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Az embernek ezért áthatóan tanulmányozni kell a ritvik avató rendszert, a 
támogató dokumentumi és szentírási bizonyítékokból!  Meg kell győződnie azok 
igazságáról, és nyíltan beszélni róla az őszinte bhaktákkal! 

Lehet, hogy van aki fél attól, hogy megsért idősebb vaisnavákat, ha felhagy a 
deviáns ISKCON-nal való társulással, de ki az, aki idősebb Vaisnava Srila 
Prabhupádnál az ISKCON-ban? Hogyan követhetnénk el sértést a lótuszlábánál 
vagy, hogy tűrhetnénk el, hogy ezt mások megtegyék? És egyáltalán hogyan lehet 
valakit Vaisnavának nevezni, ha egy ilyen személy szándékosan sértést követ el 
Srila Prabhupada ellen? Ezt kell megfontolni egy őszinte bhaktának! 

 

3.4. Hogyan bánjuk azzal, akinek ellenkező látásmódja van? 

Az ártatlanoknak teljesen átadhatjuk megértésünket a sastrák támogatásával, 
úgy ahogy ebben az írásban tesszük. Azonban lehetnek sokan, akik erősen nem 
értenek egyet a ritvik avatási rendszerrel annak ellenére, hogy teljesen 
hitelesítette Srila Prabhupada. A következő versek felvilágosítanak bennünket 
arról, hogyan bánjunk velük. 

na sabhāṁ praviśet prājñaḥ sabhya-doṣān anusmaran 
abruvan vibruvann ajño naraḥ kilbiṣam aśnute 

 
“Egy bölcs embernek nem szabad olyan társaságba mennie, amiről tudja, hogy 
ott helytelen tetteket végeznek. Ha mégis elmegy egy ilyen gyülekezetbe, akkor 
elbukik az igaz beszédében, hazugságokat beszél vagy tudatlanságára 
hivatkozva bűn áldozatává válik.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 10.44.10 

 

 
nindāṁ bhagavataḥ śṛṇvaṁs tat-parasya janasya vā 

tato nāpaiti yaḥ so ’pi yāty adhaḥ sukṛtāc cyutaḥ 

 
“Bárki, aki elmulasztja azonnal elhagyni a helyet, ahol a Legfelsőbb Úrat vagy 
bhaktáját kritizálnják, biztosan elbukik, a jámbor tettek eredményétől meg lesz 
fosztva.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 10.74.40 
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īśvare tad-adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca 

prema-maitrī-kṛpopekṣā yaḥ karoti sa madhyamaḥ 

„Egy közepes szintű vagy másod osztályú bhakta, akit madhyama-adhikārīnak 
neveznek, felajánlja szeretetét az Istenség Legfelsőbb Személyiségének az egy 
őszinte barátja az Úr összes hívének, kegyes a tudatlan emberekhez, akik 
ártatlanok és nem veszi figyelmbe azokat, akik irigyek az Istenség 
Legfelsőbb Személyiségére.” 

 
— Śrīmad Bhāgavatam 11.2.46 

 

Hasonlóan kel figyelmen kívül hagyni azokat, akik irigyek az Úr egy olyan tiszta 
bhaktájára, mint Srila Prabhupada. Más szóval, ha valaki megkérdőjelezi Srila 
Prabhupada egyedüli ISKCON  diksa guru pozícióját, arra úgy kell tekinteni, 
mint aki irigy Srila Prabhupadara, ezért el kell őt utasítani és figyelmen kívül 
kell hagyni! 

mahatāṁ bahu-mānena dīnānām anukampayā 
maitryā caivātma-tulyeṣu yamena niyamena ca 

 
“A tiszta bhaktának az ācārya és a lelki tanítomester felé a legnagyobb 
tisztelet megadásával kell végeznie odaadó szolgálatot. Könyörületesnek 
kell lennie a szegényekhez és a vele egyszintű személlyel kell barátságot kötni, 
de minden tettét a szabályok és az érzékek ellenörzése alatt kell végeznie.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 3.29.17 

 

 
“A barátságot az emberek között a közös érdeknek és a megértésnek kell 
megszilárdítania. Az ilyen embereket sva jāti, „azonos kasztba tartozó”-
nak nevezik. Egy bhaktának krülnie kell azt, akinek jelleme nem tükrözi 
szilárdan a hiteles felfogást. Még ha Vaiṣṇava, vagyis Krisna bhaktája, 
akkor is kerülnie kell őt, ha jelleme nem mintaszerű. Az embernek 
szilárdan uralkodnia kell az érzékek és az elme fölött, szigorúan követnie 
kell a szabályozó elveket, s barátkoznia kell a vele azonos szinten 
állókkal.” 

 
— Śrīmad Bhāgavatam 3.29.17, Purport 
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Összegzés 

Reméljük ez a dokumentumi és sastrikus bizonyítékokat tartalmazó 
összeállításunk meggyőzött arról, hogy Srila Prabhupada vitathatatlanul az 
ISKCON egyedüli diksa guruja!  Reméljük, hogy különösen meggyőződtél arról, 
hogy Srila Prabhupada a fizikai eltávozása után is az ISKCON diksa guruja 
maradt! 

Azt az állÍtást, hogy a ritvik avatási rendszert sehol semmilyen dokumentum 
szentírás vagy tanítványi láncolat nem támogatja, alaptalannak kell tekinteni, 
bárkitől is származzon. Ha valaki annak ellenére, hogy ezt végig olvasta még 
sincs hite ezekben az utasításokban, és/vagy szándékosan nem 
engedelmeskedik Srila Prabhupada utasításának azzal, hogy nem fogadja el a 
hitelesített ritvik avatási rendszert, annak hitét a következő Bhagavad Gita 
versek nyilvánítják ki. 

ajñaś cāśraddadhānaś ca saṁśayātmā vinaśyati 
nāyaṁ loko 'sti na paro na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ 

 
De a kinyilakoztatott Írásokban kételkedő tudatlan és hitetlen személy nem éri 
el az Isten-tudatot, hanem visszaesik. A kételkedő lélek nem boldog e világban, 
sem ebben az életben, sem pedig a következőben. 
— Bhagavad-gītā 4.40 

 
yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ 

na sa siddhim avāpnoti na sukhaṁ na parāṁ gatim 

 
De aki félredobja az Írások szabályozó parancsait, és a kéjtől indíttatva a saját 
szeszélyeire hallgatva cselekszik, az sem a tökéletességet, sem a boldogságot, 
sem pedig a legvégső célt nem éri el. 
— Bhagavad-gītā 16.23 

Ha bármilyen további felvilágosításra van szükséged, kérjük, vedd fel velünk a 
kapcsolatot a következő e-mail címen:  

Jay Prabhupada! 

Hare Krisna! 
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A függelék: 

Srila Prabhupada végrendelete (másolat) 
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A.C.Bhaktivedanta Swami 
Alapító-Acarya: 

A KRISNA TUDAT NEMZETKÖZI SZERVEZETE 

 
KÖZPONT: Krisna-Balarama Mandir 
Bhaktivedanta Swami Marg, 
Ramanareti, Vrindavana, U.P. 
DÁTUM: 1977. június 4. 

 
VÉGRENDELET 

 
Én, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, A KRISNA TUDAT NEMZETKÖZI 
SZERVEZETE Alapító-Acaryaja, a Bhaktivedanta Könyvkiadó Alapítvány 
alapítója, és Om Visnupada 108 Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati 
Goswami Maharaja Prabhupada tanítványa, jelenleg Vrindavanaban a Sri 
Krisna 
Balarama Mandirban tartózkodom, a következőképpen végrendelkezem: 
1. Krisna Tudatú Hívők Nemzetközi Szervezete legfelsőbb irányító hatósága 
az Igazgató Tanács (Governing Body Commission, GBC). 
2. Minden templom tulajdonosa az ISKCON, és minden templomnak 3 
ügyvezető igazgatója van. A mozgalom irányítási és vezetési rendszere 
folytatódjon úgy, ahogy van, nincs szükség semmi változtatásra.. 
3. Indiában az ingatlanok a következő ügyvezető igazgatók irányítása alá 
esnek: 
a) Sri Mayapura Dhama, Panihati Haridaspur és Calcutta ingatlanjai: 
Gurukripa Swami, Jayapataka Swami, Bhavananda Goswami, és 
Gopal Krisna das Adhikari. 
b) Vrindavana ingatlanjai: Gurukripa Swami, Akshoyananda Swami, 
és Gopal Krisna das Adhikari. 
c) Bombay ingatlanjai: Tamal Krisna Goswami, Giriraj das 
Brahmacary, és Gopal Krisna das Adhikari. 
d) Bhubaneshwar ingatlanjai: Gour Govinda Swami, Jayapataka 
Swami, és Bhagawat das Brahmacary. 
e) Hyderabad ingatlanjai: Mahamsa Swami, Sridhar Swami, Gopal 
Krisna das Adhikari és Bali Mardan das Adhikari 

A fent kijelölt ügyvezető igazgatók kinevezése életre szóló. Ha bármelyik a fent 
említett igazgatók közül meghal, vagy nem tudja tisztségét betölteni valamilyen 
oknál fogva, további igazgató(k) kijelölése lehetséges, akit a hivatalban lévő 
igazgatók jelölhetnek ki, feltéve, hogy az új igazgató az én avatott tanítványom, 
aki szigorúan követi a Krisna Tudat Nemzetközi Szervezete tagjaira vonatkozó 
szabályokat, melyekről részletesen írtam a könyveimben. Nem lehet egy időben 3 
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(három) főnél kevesebb és 5 (öt) főnél több ügyvezető igazgató hivatalban. 
4. Én alapítottam, fejlesztettem és szerveztem a Krisna Tudat Nemzetközi 
Szervezetét, és itt most úgy rendelkezem, hogy az Indiában található ISKCON 
ingatlanokat soha nem lehet jelzáloggal megterhelni, hitelt 
felvenni rá, eladni, átadni, másnak átadni, vagy bármely módon jelzálogosítani, 
eltulajdonítani, átruházni vagy elidegeníteni. Ez a rendelkezés 
megmásíthatatlan és visszavonhatatlan. 
5. Indián kívül található ISKCON ingatlanokat elvben soha nem lehet jelzáloggal 
megterhelni, hitelt felvenni rá, eladni, átadni, másnak átadni, vagy bármely 
módon jelzálogosítani, eltulajdonítani, átruházni vagy 
elidegeníteni, de ha szükséges, akkor lehet jelzáloggal megterhelni, hitelt 
felvenni rá, eladni stb., azoknak a GBC tagoknak az együttes hozzájárulásával, 
akik az adott ingatlan ügyvezető igazgatói. 
6. Az Indián kívül található ingatlanok és a hozzájuk tartozó GBC tagok a 
következők: 
a) Chicago, Detroit és Ann Arbor ingatlanjai: Jayatirtha das 
Adhikari, Harikesh Swami, és Balavanta das Adhikari 
b) Hawaii, Tokyo, Hong Kong ingatlanjai : Gurukripa Swami, Ramesvara 
Swami és Tamal Krisna Goswami. 
c) Melbourne, Sydney, Australia Farm, (olvashatatlan) ingatlanjai: 
Gurukripa Swami, Hari Sauri, és Atreya Rsi.. 
d) Anglia (London Radlett), Franciaország, Németország, Hollandia, 
Svájc és Svédország ingatlanjai: Jayatirtha das Adhikari, Bhagavan 
das Adhikari, Harikesa Swami. 
d) Kenya, Mauritius, Dél-Afrika ingatlanjai: Jayatirtha das Adhikari, 
Brahmananda Swami és Atreya Rsi. 
e) Mexikó, Venezuela, Brazília, Costa Rica, Peru, Ecuador, Kolumbia, 
Chile ingatlanjai: Hrdayananda Gosvami, Panca Dravida Swami, 
Brahmanananda Swami. 
f) Georgetown, Guyana, Santo Domingo, St. Augustine ingatlanjai: Adi 
Kesava Swami, Hrdayananda Gosvami, Panca Dravida Swami. 

g) Vanouver, Seattle, Berkeley, Dallas ingatlanjai:: Satsvarupa Gosvami, 
Jagadisa das Adhikari, Jayatirtha das Adhikari. 
h) Los Angeles, Denver, San Diego, Laguna Beach ingatlanjai: Ramesvara 
Swami, Satsvarupa das Goswami, Adi Kesava Swami. 
i) New York, Boston, Puerto Rico, Port Royal, St. Louis, St.Louis Farm 
ingatlanjai: Tamal Krisna Goswami, Adi Kesava Swami, Ramesvara 
Swami. 
j) Irán ingatlanjai: Atreya Rsi, Bhagavan das Adhikari, 
Brahmanananda Swami. 
k) washington D.C., Baltimore, Philadelphia, Montreal és 
(olvashatatlan) ingatlanjai: Rupanuga das Adhikari, Gopal Krishna 
das Adhikari, Jagadisa das Adhikari. 
l) Pittsburg, Új Vrndavana, Toronto, Cleveland, Buffalo ingatlanjai: 
Kirtanananda Swami, Atreya Rsi, Balavanta das Adhikari. 
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m) Atlanta, Tennessee Farm, Gainsville, Miami, New Orleans, 
Mississippi Farm, Houston ingatlanjai: Balavanta das Adhikari, 
Adi Kesava Swami, Rupanuga das Adhikari. 
n) Fiji ingatlanjai: Hari Sauri, Atreya Rsi, Vasudev 

 
7. Kijelentem, mondom és megerősítem, hogy minden ingó és ingatlan vagyon, 
ami a nevemhez kapcsolódik, beleértve a bankszámlákat, megtakarítási 
számlákat és a lekötött betéteket a különböző bankokban, a 
Krisna Tudat Nemzetközi Szervezetének tulajdonát és vagyonát képezik, és 
bárki örökösöm az előző életemből, vagy bárki, aki rajtuk keresztül kérvényez, 
semmi joggal, követeléssel, igénnyel vagy kamatérdekkel nem rendelkezhet, az 
alább leírtakat kivéve. 
8. Annak ellenére, hogy a nevemhez tartozó, különböző bankokban levő pénzek 
az ISKCON tulajdonát képezik, és az ISKCON részére használhatók csak fel, 
megtartottam néhány letétet kizárólagosan azért, 
hogy a belőlük képződő kamatból a korábbi családomnak (két fú, két lány és egy 
feleség) lehessen havi 1.000,- Rs. személyi juttatást kiutalni. A korábbi 
családom tagjainak halála után ezek a letétek (alaptőke, kamat és 
megtakarítás) az ISKCON tulajdonába kerülnek át, és a korábbi családom 
bármely leszármazottja, vagy bárki, aki rájuk hivatkozva, vagy rajtuk keresztül 
kérvényez, nem kaphat semmi további személyes juttatást. 
9. Ezennel kinevezem a következő személyeket ennek a végrendeletnek 
végrehajtóivá: Guru Kripa Swami, Hridayananda Goswami, Tamal Krisna 
Goswami, Ramesvara Swami, Gopal Krisna das Adhikari, Jayatirtha das 
Adhikari és Giriraj das Brahmacary. 

 
Ezt a Végrendeletet 1977. június 4. napján, tiszta tudattal, saját akaratomból 
tettem, és senki nyomása, rábeszélése vagy kényszerítése alatt nem álltam. 
Tanuk:.. 
A.C. Bhaktivedanta Swami 
Aláírta és lepecsételte Srila Prabhupada, tanúként pedig a következők: 
Tamal Krisna Goswami, Bhagavan das Adhikari és mások (az aláírások az 
eredeti dokumentumon láthatók). 
 

Tamal Krisna vallomása 

A PIRAMIS HÁZ VALLOMÁSOK (Pyramid House Confessions), (1980. 
december 3.) 

 
Tamala Krsna Maharaja:„Egy pár nappal ezelőtt volt néhány megvalósításom. 
(…) Srila Prabhupada sokszor elmondta, hogy az ő Guru Maharaja nem jelölt ki 
utódokat.(…) És Srila Prabhupada a könyveiben is mindig azt mondja, hogy a 
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guruvá válás képesítéstől függ.(…) Az inspiráció úgy jött, hogy kérdéseket tettem 
fel magamnak, és Krisna válaszolt. Valójában Prabhupada sosem jelölt ki 
egyetlen gurut sem. 11 ritviket nevezett ki. És őket sosem nevezte ki guruknak. 
Jómagam, és más GBC tagok, az elmúlt 3 évben a legnagyobb kárt okoztuk 
ennek a mozgalomnak, mert a ritvik kinevezéseket átváltoztattuk guru 
kinevezésekké. Elmagyarázom mi is történt. Már elmondtam ezt korábban, de 
akkor rosszul értelmeztük. Prabhupada már korábban említette, hogy ki fog 
jelölni néhány ritviket, majd a GBC gyűlést követően öten vagy hatan bementünk 
hozzá (Ez 
utalás az 1977. május 28.-i találkozóra). Azt kérdeztük tőle. ’Srila Prabhupada, 
miután te elmész, ha mi elfogadunk tanítványokat, akkor ők kinek a 
tanítványai, a tieid vagy a mieink?’ Aztán kezdtek felgyülemleni az avatásra 
várók, és a lista csak nőt és nőt. És akkor mondtam Srila Prabhupadanak, ’Srila 
Prabhupada, korábban említést tettél már a ritvikekről. Most nem tudom mitévő 
legyek. Nem akarunk téged ezzel megközelíteni, de már több száz bhakta 
felgyülemlett, én egyelőre visszatartom a leveleket. Nem tudom, mit szándékozol 
tenni’. 

Erre Srila Prabhupada azt mondta,’ Rendben, akkor kinevezek többet…’ és 
elkezdte sorolni a neveket. Egyértelműen kifejezte, hogy az avatottak az ő 
tanítványai lesznek. És akkor az én fejemben is teljesen tiszta volt, hogy az új 
bhakták az ő tanítványai. Nem sokkal később két kérdést tettem fel neki: ’ És 
Brahmananda Swami?’. Ezt azért tettem, mert Brahmananda Swamit nagyon 
kedveltem.(…) És Srila Prabhupada azt válaszolta, ’ Nem, ő nem, amíg nem 
válik képesítetté’. Mielőtt elkezdtem gépelni a levelet feltettem a második 
kérdést: ’Srila Prabhupada ez mind, vagy szeretnél még hozzátenni?’. Erre azt 
válaszolta, ’ ahogy a szükség kívánja, lehet majd másokkal bővíteni.’ Mostanra 
már értem, hogy mit csinált, és az teljesen egyértelmű volt. Fizikailag nem volt 
képes arra, hogy az avatási ceremóniát elvégezze; ezért kinevezett képviselő 
papokat, hogy a nevében avassanak. Kinevezett 11-et, és nagyon egyértelműen 
azt mondta, ’ aki a legközelebb van, ő csinálja az avatási ceremóniát’. Ez nagyon 
fontos, mert most mi úgy gondoljuk, hogy az avatást az adja, akihez a szívünk 
húz, nem pedig aki a legközelebb van fzikailag. Akire rá tudod magad bízni, 
attól kérsz avatást. De ha valaki csak képviselő, akkor a lényeg, hogy ki van 
éppen a legközelebb fzikailag, és ezt Srila Prabhupada egyértelműen 
kihangsúlyozta. Kinevezte a képviselőket a világ minden részéről, és azt mondta, 
’ azt a képviselőt, aki a legközelebb van hozzád, megkeresed őt, és ő ellenőrzi a 
felkészültségedet, és ha megfelelsz az avatási követelményeknek, akkor a 
nevemben felavat.’ Szó sincs arról, hogy ki az, akibe a hited veted, semmi 
ilyesmiről nincs szó, mert az a személy a guru.’ Azért, hogy tudjam irányítani ezt 
a mozgalmat’ mondta Srila Prabhupada, ’ létre kell hoznom a GBC-t és 
kinevezem a következő személyeket tagoknak. Azért, hogy az a folyamat, ahogy 
az új emberek csatlakoznak mozgalmunkhoz, és avatást kapnak, továbbra is 
működjön, ki kell neveznem néhány képviselő papot, mert (…) fzikailag már 
képtelen vagyok mindent egyedül csinálni.’ És ennyi volt, és sosem volt ennél 
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többről szó, és lefogadhatjátok az utolsó garasotokkal is, hogy Prabhupada 
napok, órák, hetek végtelenségéig beszélt volna a guru rendszer felállításának 
módjáról, de ezt már milliószor megtette. Ezt mondta: ’ Guru Maharajom nem 
nevezett ki utódot. Ez a képesítéstől függ.’ Mi nagyon nagy hibát követtünk el. 
Miután Prabhupada elment, mi ennek a 11 embernek a helyzete?(…) 
Prabhupada megmutatta, hogy nem csak sannyasik lehetnek. 

Kiválasztott két grihastat is ritviknek, hogy megmutassa bármelyik sannyasival 
egyenrangúak. Bárki, aki lelkileg képesített – azt mindig is tudtuk, hogy a 
gurud jelenlétében nem fogadhatsz el tanítványokat, de ha a guru eltávozik és 
megvan a képesítésed, valamint van, aki a hitét beléd tudja fektetni, akkor 
elfogadhatsz tanítványokat. Természetesen a leendő tanítványoknak tudniuk 
kell, hogyan különböztessék meg, hogy ki igazi guru és ki nem. Ha te egy igazi 
guru vagy, és a gurud már nincs jelen akkor rendben van. Csakúgy, mint ahogy 
egy férf képes szaporodni (…) Sajnos a GBC nem ismerte fel ennek a pontnak a 
fontosságát. Azonnal úgy döntöttek, hogy az a 11 ember a kiválasztott guru. A 
magam részéről biztosra tudom mondani, és egyúttal szeretnék bocsánatot kérni 
mindenkitől, hogy nagymértékben akartam mindent kontrollálni (…) Ez a 
feltételekhez kötött természet, és ez most a lehető legfelsőbb helyzetben 
nyilvánult meg, ’ Guru, ó az csodálatos! Most már én is guru vagyok, és csak 11-
en vagyunk’ (…).Úgy érzem, ez a fajta megértés vagy megvalósítás nagyon 
szükségszerű, főleg, ha szeretnénk a jövőben elkerülni azokat, amik a múltban 
történtek, mert ha nem változtatunk, higgyétek el nekem, meg fog ismétlődni. 
Idővel elhomályosulhat a múlt, de akkor egy újabb eset fog bekövetkezni, itt Los 
Angelesben vagy máshol. És ez addig fog újra és újra megtörténni, amíg nem 
engedjük, hogy Krisna lelki ereje korlátozások nélkül megnyilvánuljon.(…) Úgy 
érzem, ha a GBC nem fogadja el ezt a pontot, ha nem érti meg ezt az igazságot. 
Nem tud nekem senki olyan hangfelvételt vagy írott anyagot mutatni, ahol 
Prabhupada azt mondja:’ Ezt a 11 embert kinevezem gurunak’. Ilyen nem 
létezik, mert ő sosem nevezett ki senkit gurunak. Ez csak egy mítosz. (…) A nap, 
amikor avatást kapsz, megkapod a jogot arra, hogy apa legyél, de csak akkor 
lehetsz az, ha az apád eltávozik, és ha már képesített vagy. Nincs kinevezés. 
Nincs szükség kinevezésre és nem is létezik. 

 

 

 




