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Pendahuluan 

Pada saat mengkompilasi buku ini, di tahun 2016, sudah 39 tahun berlalu ketika Śrīla 

Prabhupāda telah meninggalkan dunia material ini secara fisik dari pandangan duniawi kita. 

Disaat 12 tahun terakhir Śrīla Prabhupāda hadir secara fisik, Gerakan Hare Kṛṣṇa, 

dibawah arahan rohaninya, berkembang dengan sungguh-sungguh dan menyebar jauh hingga 

keseluruh enam benua, mengambil semua jiwa-jiwa yang beruntung dan mempersiapkan 

mereka untuk perjalanan yang paling utama kembali ke Tuhan. 

Kemurnian dari gerakan Hare Kṛṣṇa tidak dapat dipungkiri. Tidak dapat dikatakan juga 

bahwa gerakan Hare Kṛṣṇa tidak memiliki permasalahan pada waktu itu. Kesalahan dari 

segala tingkatan telah dilakukan oleh para penyembah yang kurang berpengalaman tetapi 

dengan kekuatan spirtualnya, Śrīla Prabhupāda memimpin seluruh gerakan Hare Kṛṣṇa di 

seluruh dunia dengan sabar dan dengan tegas melatih murid-murid beliau kearah 

kesempurnaan. 

Satu dari permintaannya yang utama kepada murid-muridnya disaat terakhir kegiatan 

rohani beliau adalah, “Cintamu kepada saya akan terlihat dengan bagaimana anda saling 

bekerjasama setalah saya pergi.”  

“Saya berharap bahwa setiap cabang harus menjaga identitas mereka secara independen dan 

bekerjasama menjaga Ācārya tetap berada di pusat. Dengan prinsip ini kita mampu 

membuka berapapun cabang di seluruh dunia.” 

— Surat dari Śrīla Prabhupāda kepada Kīrtanānanda, 11 Februari 1967, 

San Fransisco, California, Amerika Serikat 

Menjaga Ācārya-Pendiri, Śrīla Prabhupāda, di pusat berarti menjaga perintahnya di 

pusat. Dengan cara itu kita bisa saling bekerjasama untuk mendorong gerakan kesadaran 

Kṛṣṇa ini kedepan. 

Di era sejak tahun 1977, walaupun, telah terjadinya sejarah akan berbagai macam 

penyimpangan, penipuan, kecurigaan, frustasi, perpecahan, kecemburuan dan bahkan 

kekerasan. 

Sangatlah bijaksana untuk mengidentifikasi secara objektif penyebab dan 

mengimplementasikan solusi dari permasalahan ini. Sebagaimana Śrīla Prabhupāda 
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memberitahu kita, “Tidak ada tekanan dari luar di dunia ini yang mampu menghentikan 

gerakan kita. Gerakan ini hanya bisa dihancurkan dari dalam.” Semua permasalahan tersebut 

dimulai dengan ketidakpatuhan terhadap perintah dari Śrīla Prabhupāda. 

 Perintah-perintah dari Śrīla Prabhupāda adalah benang yang menjaga kalung mutiara 

indah gerakan Hare Kṛṣṇa kita. Jika perintah-perintah tersebut tidak dipatuhi, benang tersebut 

akan terputus dan kalungnya akan hilang. Itulah yang benar-benar terjadi khususnya yang 

berhubungan dengan inisiasi setelah kepergian Śrīla Prabhupāda. 

 Jangkauan dari buku ini yaitu 

1. Untuk mempelajari instruksi-instruksi terakhir Śrīla Prabhupāda tentang 

bagaimana inisiasi dilakukan setelah kepergian beliau; 

2. Untuk membentengi kebenaran dari perintah beliau dengan referensi kesusastraan 

Veda dan secara historis; 

3. Untuk membuktikan referensi kesusastraan Veda yang menjelaskan akar dari 

permasalahan didalam gerakan kesadaran Kṛṣṇa di seluruh dunia, dampak-

dampaknya dan bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Buku ini secara keseluruhan berdasar pada dokumen-dokumen resmi Śrīla 

Prabhupāda dan didukung oleh kutipan-kutipan yang berasal dari terjemahan yang dilakukan 

oleh Śrīla Prabhupāda terhadap Bhagavad-gītā, Śrīmad Bhāgavatam dan kesusatraan yang 

berkaitan. Kami hanya berusaha untuk mengkompilasinya dengan tujuan melayani misi 

beliau dan para penyembah yang tulus terhadap misi beliau. 

“Urusan utama bagi masyarakat manusia adalah untuk berpikir tentang Personalitas 

Tuhan Yang Maha Esa setiap saat, menjadi penyembah-Nya, memuja Tuhan dan bersujud 

kepada Beliau. Ācārya, perwakilan otoritatif Tuhan, menetapkan prinsip-prinsip ini, tetapi 

ketika beliau tiada, segalanya kembali menjadi tidak teratur. Murid-murid yang sempurna 

dari ācārya mencoba untuk memulihkan situasi dengan mengikuti perintah-perintah guru 

spiritual secara tulus.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 4.28.48, Penjelasan 

Ucapan terima-kasih kami yang istimewa kepada Yang Berkarunia Sundar Gopāl 

Prabhu, Presiden Kuil Sri Krishna Mandir, Singapura dan seorang penasehat senior untuk 

persatuan kuil-kuil International Sri Krishna Mandir. Beliau diinisiasi secara langsung oleh 

Śrīla Prabhupāda di bulan Januari tahun 1977 dan telah menghabiskan lebih dari empat 
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dekade dari kehidupannya dalam pelayanan yang tulus untuk Śrīla Prabhupāda dan selalu 

menyibukkan diri dalam mempelajari secara teliti buku-buku rohani Śrīla Prabhupāda setiap 

hari. Beliau juga secara aktif membantu para penyembah yang ingin membawa kembali Śrīla 

Prabhupāda ke pusat gerakan kesadaran Kṛṣṇa dan saling bekerja sama dalam semangat 

kooperatif untuk mendorong gerakan kesadaran Kṛṣṇa ke depan. Beliau menginspirasi dan 

mengarahkan naskah Inisiasi Setelah 1977 untuk manfaat setiap orang. 

Dokumentasi dan referensi kesusastraan Veda dalam buku ini mencukupi untuk saat 

ini. Jika terdapat referensi-referensi tambahan yang ditemukan di masa depan yang dapat 

memperkuat dan memperjelas permasalahan yang didiskusikan, referensi-referensi tersebut 

mungkin ditambahkan di dalam buku yang akan datang. Demikian juga, jika terdapat 

argumen-argumen baru yang layak untuk didiskusikan terhadap buku ini, argumen-argumen 

tersebut dapat dicantumkan di dalam buku yang akan datang. Sehubungan dengan adanya 

perubahan, buku ini dapat diterjemahkan menurut aslinya. Pengeluaran terbaru buku ini 

adalah Inisiasi Setelah 1977, Versi 1.1. 

Pelayan anda, 

The Team @ International Sri Krishna Mandir 
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Kata Pengantar 

Yang Berkarunia Rohani A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, adalah seorang 

ācārya yang diberikan kekuatan dalam mengajarkan kesadaran Kṛṣṇa dalam bentuk yang 

paling murni, beliau tetap setia kepada ācārya-ācārya pendahulunya dan dengan demikian 

mengajarkan kesadaran Kṛṣṇa begitu luas sehingga tidak dapat ditiru oleh orang lain. 

Ramalan Sri Caitanya Mahāprabhu yang berusia 500 tahun mengatakan bahwa nama suci 

Kṛṣṇa akan dinyanyikan di setiap kota dan desa di planet ini diinsafi oleh usaha yang 

dilakukan sendiri oleh Śrīla Prabhupāda. Beliau tidak menciptakan suatu hal yang baru. 

Sebagaimana Śrīla Prabhupāda  biasa berkata, “Perubahan berarti kejahatan.” 

Walaupun begitu, dikarenakan kecerdasan spiritualnya yang menakjubkan beliau 

melakukan berbagai penyesuaian rohani secara teknis untuk menyesuaikan keadaan-keadaan 

dan waktu-waktu yang sekarang dengan tujuan untuk mendorong gerakan Tuhan Caitanya 

kedepan. Kita seharusnya tidak keliru terhadap tindakan yang tidak biasa dengan 

penyimpangan dari kesimpulan garis perguruan. Satu dari penyesuaian tersebut adalah 

penetapan pengucapan Maha Mantra Hare Kṛṣṇa 16 putaran sehari, yang sebenarnya 64 

putaran. Yang lain adalah sistem ṛtvik dalam pelaksanaan inisiasi. 

Dīkṣā, atau inisiasi, adalah proses pembentukan kembali kehidupan manusia yang 

paling penting yang menandai permulaan formal kehidupan spiritual seseorang dibawah 

arahan guru spiritual yang terpercaya. 

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva 

guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja 

“Menurut karmanya, semua makhluk hidup berkelana ke seluruh alam semesta. … 

Diantara berjuta-juta makhluk hidup yang berkelana tersebut, seseorang yang sangat 

beruntung mendapatkan sebuah kesempatan untuk bergaul dengan seorang guru spiritual 

yang terpercaya oleh karunia Kṛṣṇa. Dengan kedua karunia dari Kṛṣṇa dan guru 

spiritual, seseorang menerima benih tanaman pelayanan bhakti.” 

— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 19.151 

Walaupun prinsip guru, atau guru spiritual, adalah satu, guru secara teknis dibagi 

menjadi empat jenis. Semuanya membantu jiwa yang terikat mencapai perlindungan kaki 

Padma Kṛṣṇa. 
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1. Vartma-pradarśaka guru — Guru spiritual yang pertama memberikan informasi 

tentang kehidupan spiritual. 

2. Dīkṣā guru — Guru spiritual yang memberikan inisiasi menurut peraturan-

peraturan kesusastraan Veda disebut dīkṣā guru (atau guru yang menginisiasi). 

Beliau juga diterima sebagai manifestasi eksternal dari caitya guru. Seseorang 

hanya bisa memiliki satu dīkṣā guru. 

3. Śikṣā guru — Guru spiritual yang memberikan perintah-perintah untuk membuat 

kemajuan dalam kehidupan spiritual berdasarkan pada perintah-perintah dari dīkṣā 

guru disebut dengan śikṣā guru (seseorang dapat memiliki banyak śikṣā guru). 

4. Caitya guru — Guru spiritual yang paling utama Paramātmā, atau Roh yang 

Utama, yang mengarahkan kita dari dalam. 

Caitya guru adalah Roh yang Utama, sebuah ekspansi dari Personalitas Tuhan Yang 

Maha Esa. Diantara tiga jenis guru, śikṣā guru dan vartma-pradarśaka guru secara tulus 

melaksanakan tugasnya yang telah ditetapkan untuk mengajarkan kesadaran Kṛṣṇa atas 

perintah dari dīkṣā guru. Mereka sendiri mungkin penyembah murni atau belum menjadi 

penyembah murni. Kedudukan sebagai dīkṣā guru memiliki tanggung jawab yang paling 

besar maka dari itu seorang guru haruslah seorang penyembah murni Tuhan Kṛṣṇa dan harus 

diberikan kekuatan penuh oleh guru spiritualnya dalam tugasnya sebagai seorang dīkṣā guru 

atau guru spiritual yang menginisiasi. 

Agar Śrīla Prabhupāda dapat menerima murid-muridnya bahkan setelah kepergiannya 

secara fisik, Śrīla Prabhupāda mengatur sebuah system inisiasi dimana para perwakilannya, 

yang disebut dengan ṛtvik (atau pendeta) akan menyelenggarakan inisiasi atas 

kepentingannya dan gerakan rohani kesadaran Kṛṣṇa akan berlanjut sebagaimana mestinya. 

Tetapi di ISKCON yang sekarang, kata ṛtvik tidak dapat ditoleransi. Mereka benar-

benar telah melecehkan kata tersebut. Siapapun yang mengidentifikasikan dirinya sebagai 

seorang ṛtvik dianggap sebagai seorang yang telah melakukan kesalahan yang paling buruk. 

Tetapi kata itu adalah kata yang sama yang digunakan oleh Śrīla Prabhupāda yang paling kita 

hormati ketika beliau ditanya tentang inisiasi di masa depan, khususnya disaat beliau tidak 

lagi bersama kita. 

1. Satsvarūpa: “Lalu pertanyaan kita selanjutnya mengenai inisiasi di masa depan, 

khususnya disaat ketika anda tidak lagi bersama kita. Kami ingin mengetahui 

bagaimana inisiasi pertama dan kedua dilakukan.” 
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2. Śrīla Prabhupāda: “Ya. Saya akan merekomendasikan beberapa dari anda. Setelah 

hal ini ditetapkan. Saya akan merekomendasikan beberapa dari anda untuk bertindak 

sebagai pelayan dari ācārya.” 

3. Tamāla Kṛṣṇa: “Apakah itu disebut dengan ṛtvik-ācārya?" 

4. Śrīla Prabhupāda: “Ṛtvik. Ya.” 

— Perbincangan di Ruangan dengan Śrīla Prabhupāda, 

Vṛndāvana, 28 Mei, 1977 

Sistem inisiasi ṛtvik ini bukanlah suatu hal yang dibuat-buat oleh beberapa penyembah 

yang tidak puas tetapi sistem ini adalah cara yang disahkan yang begitu berkarunianya 

diberikan kepada kita oleh Śrīla Prabhupāda untuk manfaat kita semua. 
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Bab 1: Bukti Dokumen 

Untuk semua isu penting mengenai kepemimpinan di ISKCON, Śrīla Prabhupāda 

mengeluarkan dokumen-dokumen resmi yang dengan jelas memberitahu keinginan beliau. 

Di bagian ini, kita akan melihat bukti keinginan Śrīla Prabhupāda yang meyakinkan dan 

tak dapat disangkal mengenai prosedur inisiasi setelah kepergian beliau secara fisik 

sebagaimana ditemukan dalam dokumen ISKCON yang sah dan transkrip suara yang resmi. 

Kita akan mempelajari tiga dokumen dalam bagian ini sebagai berikut: 

1. Transkrip suara dari Percakapan 28 Mei 1977 

2. Surat/Perintah 9 Juli 1977 

3. Deklarasi Keinginan Śrīla Prabhupāda (5 Juni 1977) 

1.1: Analisis “Rekaman Penunjukkan” 

Kita akan memulai dengan pertanyaan langsung ini yang ditanyakan kepada Śrīla 

Prabhupāda pada tanggal 28 Mei 1977. Percakapan yang direkam ini disebut oleh guru-guru 

yang tidak sah sebagai “Rekaman Penunjukkan” yang mengisyaratkan bahwa Śrīla 

Prabhupāda menunjuk penerusnya sebagai guru dalam percakapan ini. Mari sekarang kita 

lihat percakapan tersebut. 

PERCAKAPAN DI RUANGAN — Vṛndāvana, 28 Mei 1977 

1. Satsvarūpa: “Lalu pertanyaan kita selanjutnya mengenai inisiasi di masa depan, 

khususnya disaat ketika anda tidak lagi bersama kita. Kami ingin mengetahui 

bagaimana inisiasi pertama dan kedua dilakukan.” 

2. Śrīla Prabhupāda: “Ya. Saya akan merekomendasikan beberapa dari anda. 

Setelah hal ini ditetapkan. Saya akan merekomendasikan beberapa dari anda untuk 

bertindak sebagai pelayan dari ācārya.” 

3. Tamāla Kṛṣṇa: “Apakah itu disebut dengan ṛtvik-ācārya?" 

4. Śrīla Prabhupāda: “Ṛtvik. Ya.” 

5. Satsvarūpa: “Apa hubungan seseorang yang memberikan inisiasi dan…” 

6. Śrīla Prabhupāda: “Dialah guru. Dialah guru.” 

7. Satsvarūpa: “Tetapi ia melakukan inisiasi atas kepentingan anda.” 
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8. Śrīla Prabhupāda: “Ya. Itu adalah formalitas. Karena dalam kehadiran saya 

seseorang tidak boleh menjadi guru, jadi atas kepentingan saya. Atas perintah saya, 

āmāra ājñāya guru haña, jadilah guru yang sebenarnya. Tetapi atas perintah saya.” 

9. Satsvarūpa: “Jadi mereka dapat diterima sebagai murid anda?” 

10. Śrīla Prabhupāda: “Ya, mereka adalah murid tetapi pertimbangkan… siapa…” 

11. Tamāla Kṛṣṇa: “Tidak. Ia bertanya bahwa para ṛtvik-ācārya, mereka melayani, 

memberikan dīkṣā, mereka – orang-orang yang mereka berikan dīkṣā mereka 

murid-murid siapa?” 

12. Śrīla Prabhupāda: “Mereka adalah murid-muridnya.” 

13. Tamāla Kṛṣṇa: “Mereka adalah murid-muridnya.” 

14. Śrīla Prabhupāda: “Siapa yang menginisiasi…Cucu muridnya…” 

15. Satsvarūpa: “Lalu kami memiliki sebuah pertanyaan mengenai…” 

16. Śrīla Prabhupāda: “Ketika saya memerintahkan anda untuk menjadi guru, ia 

menjadi guru seperti biasanya. Begitu. Ia menjadi murid dari murid saya. 

Mengertilah.” 

 

Analisis 

Percakapan diatas bisa sedikit membingungkan di awal. Sekarang mari kita membuat 

sebuah studi analisis yang tidak memihak dari percakapan tersebut untuk mendapatkan 

sebuah perspektif yang lebih baik. Mari kita diskusikan baris per baris. 

1. Satsvarūpa: “Lalu pertanyaan kita selanjutnya mengenai inisiasi di masa depan, 

khususnya disaat ketika anda tidak lagi bersama kita. Kami ingin mengetahui 

bagaimana inisiasi pertama dan kedua dilakukan.” 

2. Śrīla Prabhupāda: “Ya. Saya akan merekomendasikan beberapa dari anda. 

Setelah hal ini ditetapkan. Saya akan merekomendasikan beberapa dari anda untuk 

bertindak sebagai pelayan dari ācārya.” 

3. Tamāla Kṛṣṇa: “Apakah itu disebut dengan ṛtvik-ācārya?" 

4. Śrīla Prabhupāda: “Ṛtvik. Ya.” 

Di poin #1 di atas, pertanyaannya bersifat terarah dan sederhana. Śrīla Prabhupāda 

menjawab hal tersebut dengan jelas di poin #2 dan poin #4 bahwa Śrīla Prabhupāda sedang 

berbicara tentang seorang ṛtvik disini. Walaupun percakapan nanti menjadi sedikit 
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membingungkan, disini Śrīla Prabhupāda memberikan jawaban yang memungkinkan dengan 

sangat jelas – ṛtvik. 

Apa yang dimaksud dengan kata ṛtvik? Terdapat 17 referensi sehubungan dengan kata 

ini dalam buku-buku Śrīla Prabhupāda dan semua kata-kata tersebut selalu berarti – seorang 

pendeta. Seorang pendeta menyelenggarakan sebuah upacara atas kepentingan seseorang. 

Perannya hanyalah melakukan upacara. Ia berbeda dengan ācārya atau guru yang 

mengemban kualifikasi yang jauh lebih besar begitu juga tanggung jawabnya. 

Kualifikasi seorang ācārya adalah ia haruslah seorang penyembah murni Kṛṣṇa dan ia 

harus memberikan pengetahuan rohani untuk melenyapkan kebodohan pada muridnya. 

Seorang murid juga memuja guru tersebut sebagai tuannya yang abadi sebagaimana yang 

diindikasikan oleh kata-kata dari Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura — cakṣu dāna dila jei janme 

janme prabhu sei. Tetapi seorang ṛtvik tidak mengemban kedudukan ini. 

5. Satsvarūpa: “Apa hubungan seseorang yang memberikan inisiasi dan…” 

6. Śrīla Prabhupāda: “Dialah guru. Dialah guru.” 

Di poin #5, Satsvarūpa sedang menanyakan tentang hubungan antara ṛtvik dan murid 

tetapi ia tidak mengungkapkan pertanyaannya dengan benar. Ia bertanya hubungan antara 

seseorang yang menginisiasi dan murid. Sangatlah penting untuk diperhatikan disini bahwa 

seseorang yang menginisiasi atau guru yang adalah Śrīla Prabhupāda dan ṛtvik hanyalah 

seorang perwakilan yang diberikan tugas. Oleh karena itu, Śrīla Prabhupāda menjawab di 

poin #6 bahwa yang menginisiasi (Śrīla Prabhupāda) adalah guru dari murid yang baru. 

7. Satsvarūpa: “Tetapi ia melakukan inisiasi atas kepentingan anda.” 

8. Śrīla Prabhupāda: “Ya. Itu adalah formalitas. Karena dalam kehadiran saya 

seseorang tidak boleh menjadi guru, jadi atas kepentingan saya. Atas perintah saya, 

āmāra ājñāya guru haña, jadilah guru yang sebenarnya. Tetapi atas perintah saya.” 

Di poin #7, Satsvarūpa mencoba memastikan apa yang telah ia mengerti. Di poin #8, 

ŚrīlaPrabhupāda mengisyaratkan bahwa menjadi seorang guru disaat guru kita masih secara 

fisik hadir bersama kita bukanlah etika yang baik. Tetapi stelah itu, Śrīla Prabhupāda dengan 

segera menambahkan bahwa hanya karena kepergiannya, para ṛtvik tidak langsung menjadi 

guru tetapi harus menunggu perintahnya untuk menjadi guru. “Atas perintah saya…” 

Sangatlah bijak jika kita memperhatikan bahwa disini Śrīla Prabhupāda sedang 

membicarakan sebuah perintah di masa yang akan datang. Itu berarti rekaman ini tidak dapat 
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disebut sebagai “Rekaman Penunjukkan” sebagaimana Śrīla Prabhupāda tidak menunjuk 

siapapun disini tetapi menunjuk ke masa depan. 

9. Satsvarūpa: “Jadi mereka dapat diterima sebagai murid anda?” 

10. Śrīla Prabhupāda: “Ya, mereka adalah murid tetapi pertimbangkan… siapa…” 

11. Tamāla Kṛṣṇa: “Tidak. Ia bertanya bahwa para ṛtvik-ācārya, mereka melayani, 

memberikan dīkṣā, mereka – orang-orang yang mereka berikan dīkṣā mereka 

murid-murid siapa?” 

12. Śrīla Prabhupāda: “Mereka adalah murid-muridnya.” 

13. Tamāla Kṛṣṇa: “Mereka adalah murid-muridnya.” 

14. Śrīla Prabhupāda: “Siapa yang menginisiasi…Cucu muridnya…” 

15. Satsvarūpa: “Lalu kami memiliki sebuah pertanyaan mengenai…” 

16. Śrīla Prabhupāda: “Ketika saya memerintahkan anda untuk menjadi guru, ia 

menjadi guru seperti biasanya. Begitu. Ia menjadi murid dari murid saya. 

Mengertilah.” 

Di poin #10, Śrīla Prabhupāda sepertinya tidak memahami pertanyaan Satsvarūpa di 

poin #9. Jadi Tamāla Kṛṣṇa memastikan pertanyaan tersebut di poin #11. Jawaban Śrīla 

Prabhupāda terhadap pertanyaan ini sebenarnya adalah kombinasi dari poin #12 dan #14. Itu 

berarti Śrīla Prabhupāda berkata, “Mereka adalah murid yang menginisiasi.” Itu berarti 

mereka adalah murid dari Śrīla Prabhupāda sebagaimana beliau yang menginisiasi, 

menggunakan para ṛtvik sebagai perwakilan beliau dalam upacara. Tetapi dipertengahan 

pembicaraan beliau, Tamāla Kṛṣṇa menyatakan kembali kata-kata Śrīla Prabhupāda di poin 

#13. Oleh karena itu, kata-kata Śrīla Prabhupāda nampak terpisah. 

Lalu, di poin #14 kembali, Śrīla Prabhupāda menyebutkan kata ‘cucu-murid.’ 

Satsvarūpa mencoba menanyakan pertanyaan yang lain di poin #15 tetapi Śrīla Prabhupāda, 

di poin #16 melanjutkan dari poin #14 bahwa seseorang menjadi cucu-muridnya hanya disaat 

Śrīla Prabhupāda memerintahkan siapapun dari murid-murid beliau untuk menjadi guru. 

Setelah itu Śrīla Prabhupāda memastikan bahwa mereka harus menunggu perintahnya untuk 

menjadi apa yang diungkapkan Śrīla Prabhupāda sebagai “guru seperti biasa.” Jadi perintah 

tersebut tidak ada pada saat itu dalam percakapan ini. Jadi ini sebenarnya bukanlah 

“Rekaman Pununjukkan” yang begitu hebat. 
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1.2: Penunjukkan Resmi Ṛtvik 

Śrīla Prabhupāda tidak meninggalkan masa depan ISKCON begitu saja dengan 

percakapan yang nampak ambigu (ditanggal 28 Mei 1977). Śrīla Prabhupāda sebenarnya 

memutuskan untuk membuat sebuah perintah tertulis untuk semua kuil diseluruh dunia 

dengan tujuan memberikan informasi tentang keinginannya dengan jelas. Sekarang mari kita 

menyimak dengan baik perintah tersebut, yang adalah bagian dari bukti selanjutnya – sebuah 

surat tanggal 9 Juli 1977. 

Sebuah foto dari surat asli disisipkan dibawah. Sedikit sulit untuk dibaca. Karena itu 

kami telah mencantumkan seluruh tulisan dari surat tersebut setelah foto ini. Tetapi untuk 

sekarang, kami ingin mengajak anda untuk memperhatikan tanda tangan Śrīla Prabhupāda 

dan Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī (sekretaris pribadi Śrīla Prabhupādapada saat itu) pada bagian 

akhir foto dokumen tersebut. Dengan dua tanda tangan, surat tersebut adalah sebuah 

dokumen resmi. Seluruh ISKCON wajib mengikuti perintah ini tanpa pertanyaan.  
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Dibawah ini, anda akan melihat sebuah tulisan lengkap dari surat 9 Juli 1977 sehingga 

anda dapat membaca isinya dengan mudah dan jelas. 

 

SURAT 9 JULI 1977 

(TERTULIS) 

9 Juli 1977 

Kepada semua G.B.C., dan Presiden Kuil 

Yang terhormat para Mahārāja dan Prabhu, 

Mohon terima sembah sujud saya di kaki anda. Baru-baru ini ketika seluruh anggota 

GBC sedang bersama Yang Berkarunia Rohani Śrīla Prabhupāda di Vṛndāvana, Śrīla 

Prabhupāda memberikan pertanda bahwa dengan segera beliau akan menunjuk beberapa 

murid-murid seniornya untuk bertindak sebagai “rittik” – perwakilan dari ācārya, dengan 

tujuan melaksanakan inisiasi, baik inisiasi pertama dan inisiasi kedua. Yang Berkarunia 

Rohani Śrīla Prabhupāda sejauh ini telah memberikan sebuah daftar dari sebelas murid-murid 

beliau yang akan bertindak dalam kapasitas tersebut: 

Yang Berkarunia Kirtanananda Swami 

Yang Berkarunia Satsvarupa das Gosvami 

Yang Berkarunia Jayapataka Swami 

Yang Berkarunia Tamala Kṛṣṇa Gosvami 

Yang Berkarunia Hrdayananda Gosvami 

Yang Berkarunia Bhavananda Gosvami 

Yang Berkarunia Hamsadutta Swami 

Yang Berkarunia Ramesvara Swami 

Yang Berkarunia Harikesa Swami 

Yang Berkarunia Bhagavan das Adhikari 

Yang Berkarunia Jayatirtha das Adhikari 
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Di masa lalu para Presiden Kuil telah menulis kepada Śrīla Prabhupāda 

merekomendasikan sebuah inisiasi untuk penyembah tertentu. Sekarang karena Śrīla 

Prabhupāda telah menyebutkan para perwakilannya, para Presiden kuil mulai saat ini dan 

seterusnya dapat mengirimkan rekomendasi untuk inisiasi pertama dan kedua kepada 

siapapun dari sebelas perwakilan yang paling dekat dari kuil mereka. Setelah 

mempertimbangkan rekomendasinya, para perwakilan dapat menerima penyembah sebagai 

seseorang yang telah diinisiasi sebagai murid dari Śrīla Prabhupāda dengan memberikan 

sebuah nama spiritual, atau sehubungan dengan inisiasi kedua, dengan mengucapkan mantra 

untuk benang Gayatri, seperti apa yang telah dilakukan oleh Śrīla Prabhupāda. Para 

penyembah yang baru diinisiasi adalah murid-murid dari Yang Berkarunia Rohani A.C. 

Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, kesebelas penyembah senior diatas bertindak sebagai 

perwakilan Śrīla Prabhupāda. Setelah Presiden Kuil menerima sebuah surat dari para 

perwakilan yang memberikan nama spiritual atau yang memberikan benang Gayatri, ia dapat 

mengadakan persembahan api di kuil sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya. Nama 

dari seorang murid yang telah diinisiasi harus dikirim oleh seorang perwakilan yang telah 

menerimanya kepada Śrīla Prabhupāda, untuk dimasukkan kedalam buku “Murid-Murid yang 

telah Diinisiasi” milik Yang Berkarunia Rohani Śrīla Prabhupāda. 

Saya harap surat ini diterima ketika kondisi anda baik. 

 

Pelayan anda, 

(tanda tangan tercantum pada dokumen asli) 

Tamala Kṛṣṇa Gosvami 

Sekretaris Śrīla Prabhupāda 

 

Disetujui [Tanda tangan Śrīla Prabhupāda tercantum pada dokumen asli] 

 

Analisis Surat 9 Juli 1977 

1. Nampak dengan jelas disini. Ini sudah menjadi gaya kepemimpinan Śrīla Prabhupāda. 

Setiap perintah penting selalu ditulis dan disebarkan ke semua kuil di seluruh dunia, 

tidak memberikan suatu cara yang bersifat sembarangan dalam sebuah percakapan yang 

membingungkan di dalam ruangan.  
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2. Mohon diperhatikan bahwa di paragraf pertama pada surat di atas, Tamāla Kṛṣṇa 

Gosvāmī sedang merujuk kepada sebuah pertemuan yang pada waktu itu baru saja 

dilakukan di Vṛndāvana dengan semua anggota GBC dan Śrīla Prabhupāda dengan 

tujuan memastikan proses inisiasi. Ini adalah hakekat yang sebenarnya dari percakapan 

tanggal 28 Mei 1977. Jadi jika anda merasa bingung membaca percakapan tersebut atau 

tetap merasa tidak terlalu jelas mengerti setelah membaca analisisnya diatas, surat ini 

adalah bentuk kepastian dari percakapan tersebut. Surat ini secara langsung merujuk 

kepada percakapan itu. 

3. Lebih lagi, sangatlah penting untuk diingat bagaimana percakapan pada tanggal 28 Mei 

dimulai. Ingatlah kata-kata, “khususnya disaat ketika anda tidak lagi bersama kita?” Jadi 

kata-kata tersebut tanpa perlu dipertanyakan merujuk pada masa ketika kepergian Śrīla 

Prabhupāda. Kita wajib membaca keseluruhan surat dalam konteks tersebut.  

4. Surat tersebut dimulai dengan menyatakan bahwa Śrīla Prabhupāda akan menunjuk rittik 

(pengucapan Bengali untuk kata ṛtvik) para perwakilan dari ācārya. Śrīla Prabhupāda 

secara jelas tidak menunjuk siapapun menjadi guru. Śrīla Prabhupāda tidak dapat lebih 

jelas lagi dari ini. 

5. Selanjutnya, Śrīla Prabhupāda memastikan bahwa 11 nama yang akan disebutkan akan 

bertindak dalam kapasitasnya sebagai ṛtvik – menyatakan kembali bahwa mereka tidak 

ditunjuk sebagai guru. 

6. Hal penting selanjutnya datang ketika 11 nama telah disebutkan. Kata ‘mulai saat ini dan 

seterusnya’ mengindikasikan sebuah titik permulaan yang bersifat segera tetapi juga 

merupakan titik akhir yang tidak dapat dipastikan atau paling tidak sampai ada perintah 

lain di masa depan yang menggantikan perintah ini. Dan dari fakta tersebut, Śrīla 

Prabhupāda tidak pernah menyatakan perintah apapun setelah perintah ini yang 

mengisyaratkan bahwa 11 orang ini akan secara langsung menjadi guru setelah kepergian 

Śrīla Prabhupāda. Lebih lagi, kata ini harus dimengerti dalam konteks sehubungan 

dengan pertanyaan di awal dalam percakapan pada tanggal 28 Mei 1977 dimana 

Satsvarūpa dāsa Gosvāmī berkata, “khususnya disaat ketika anda tidak lagi bersama 

kita.” 

7. Selanjutnya, dikatakan bahwa rekomendasi-rekomendasi untuk inisiasi seharusnya 

dikirim oleh para Presiden Kuil “kepada siapapun dari sebelas perwakilan yang paling 

dekat dari kuil mereka.” Kata ‘yang paling dekat’ mengisyaratkan kenyamanan, dan 

bukan mengisyaratkan hubungan suci antara guru dan murid yang berdasar pada 

keyakinan yang dalam. Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī sendiri menjelaskan hal tersebut dengan 
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sangat baik dalam pengakuannya di tahun 1980 (Lampiran B) sebagai berikut: “Ini 

adalah sebuah poin yang penting, karena ketika kita berbicara tentang menginisiasi, jika 

hal tersebut bukanlah mengenai siapapun yang paling dekat, maka itu berarti tentang 

kemana jiwamu pergi. Kepada siapa anda memberikan keyakinan anda, kepadanyalah 

anda mendapatkan inisiasi. Tetapi ketika kita berbicara tentang melaksanakan tugas 

sebagai perwakilan ācārya, itu berarti siapapun yang paling dekat, dan Śrīla Prabhupāda 

mengatakan hal tersebut dengan jelas. Śrīla Prabhupāda menyebutkan nama mereka. 

Mereka tersebar diseluruh dunia dan Śrīla Prabhupāda mengatakan, ‘Siapapun yang 

paling dekat dengan anda, anda hanya perlu mendekati orang itu, dan mereka akan 

mempertimbangkan anda. Setelah itu atas kepentingan saya mereka yang akan 

menginisiasi.” 

8. Setelah itu, di paragraf selanjutnya dari surat tersebut, kita lihat terdapat frasa-frasa yang 

tidak dapat dipungkuri menunjukkan keinginan Śrīla Prabhupāda untuk menunjuk para 

ṛtvik sebagai perwakilan ācārya (Śrīla Prabhupāda sendiri) dan kedudukannya yang tidak 

dapat dibantah lagi sebagai dīkṣā-guru bagi ISKCON: 

a. “…para perwakilan dapat menerima penyembah sebagai seseorang yang telah 

diinisiasi sebagai murid dari Śrīla Prabhupāda.” 

b. “Para penyembah yang baru diinisiasi adalah murid-murid dari Yang Berkarunia 

Rohani A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda…” 

c. “Nama dari seorang murid yang telah diinisiasi harus dikirim oleh seorang 

perwakilan yang telah menerimanya kepada Śrīla Prabhupāda..” 

d. “untuk dimasukkan kedalam buku “Murid-Murid yang telah Diinisiasi” milik Yang 

Berkarunia Rohani Śrīla Prabhupāda.” 

9. Sebagaimana yang dapat kita lihat, poin yang sama diulangi empat kali. Dalam sebuah 

ceramah Śrīmad Bhāgavatam 6.2.7 di Vrndavana tanggal 10 September 1975, Śrīla 

Prabhupāda berkata, “Śāstra mengingatkan kita tiga kali. Seperti halnya kita menekankan 

atas suatu hal bahwa “Lakukan ini! Lakukan ini! Lakukan ini!” Tiga kali. Jadi dengan 

demikian dikatakanlah tiga kali, harer nāma harer nāma harer nāma, sehingga ia tidak 

lupa. Ia tidak disesatkan oleh para Māyāvādī bahwa setiap nama… Tidak. Harer nāma, 

tiga kali. Harer nāma harer nāma harer nāma eva [Caitanya-caritāmṛta Ādi-līlā 17.21], 

lagi eva. Kemudian lagi tiga kali: kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā. 

Anda tidak dapat menyimpang dari proses ini. Tidak ada proses lain. Anda tidak bisa 

mengatakan bahwa ‘Saya bisa terbebas dengan proses ini atau proses itu,’ tidak.” Jika 
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mengulanginya tiga kali membuat sesuatu menjadi begitu penting, apalagi dengan 

mengulanginya 4 kali? 

10. Seseorang mungkin bertanya atas apa yang akan terjadi setelah sebelas orang ini telah 

meninggal atau jatuh dari kehormatan mereka karena suatu alasan. 

a. Kalimat sebelum daftar sebelas perwakilan berbunyi “Yang Berkarunia Rohani Śrīla 

Prabhupāda sejauh ini telah memberikan sebuah daftar dari sebelas murid-murid 

beliau yang akan bertindak dalam kapasitas tersebut:” Kata-kata “sejauh ini” 

mengindikasikan bahwa tidak terdapat suatu keinginan untuk membuat daftar 

tersebut sebagai daftar terakhir dan itulah tepatnya apa yang telah dikonfirmasi di 

poin b di bawah ini. 

b. Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī, di dalam pengakuannya di tahun 1980, mengutip Śrīla 

Prabhupāda dengan mengatakan, “Jika diperlukan, orang lain dapat ditambahkan.” 

Surat/perintah ini adalah bukti kuat yang memperlihatkan bahwa Śrīla Prabhupāda 

menyiapkan sistem ṛtvik untuk inisiasi dan dengan demikian secara kuat menyatakan 

bahwa semua murid-murid gerakan ini dimasa depan adalah murid-murid Śrīla 

Prabhupāda. 

1.3: Analisis Deklarasi Keinginan Śrīla Prabhupāda 

Bukti yang lebih jauh datang dari Deklarasi Keinginan Śrīla Prabhupāda. Deklarasi ini 

cukup panjang jika ditulis kembali disini, jadi kita hanya akan mengamati poin-poin yang 

menjelaskan kedudukan Śrīla Prabhupāda sebagai guru spiritual yang menginisiasi (dīkṣā-

guru) di ISKCON. Untuk melihat Deklarasi Keinginan Śrīla Prabhupāda, mohon melihat 

Lampiran A. 

1. Governing Body Commision (GBC) akan menjadi otoritas manajemen tertinggi untuk 

Masyarakat Internasional Kesadaran Krishna. 

a. Sekarang anggap saja di sebuah kuil, Tuan A adalah Presiden Kuil, Tuan B adalah 

perwakilan GBC menurut zona geografis dimana kuil tersebut berada dan Tuan C 

adalah guru dari Presiden Kuil. Sekarang Tuan A akan berkeinginan untuk menjadi 

murid yang setia dari Tuan C dan jika sebuah perintah dari perwakilan GBC tidak 

serupa dengan perintah guru yang adalah perintah dari Tuan C maka Tuan A akan 

memilih untuk setia kepada gurunya yang adalah Tuan C daripada mematuhi 

perwakilan GBC yang adalah Tuan B. Tetapi ini merupakan sebuah ketidak-patuhan 
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kepada Śrīla Prabhupāda karena menurut Śrīla Prabhupāda, GBC harus menjadi 

otoritas manajemen tertinggi, bukan orang lain. 

b. Pertimbangan diatas menunjukkan bahwa mengikuti sistem guru yang sekarang, 

seseorang dipaksa untuk membuat kesalahan baik kepada guru atau Śrīla 

Prabhupāda pada situasi yang saling bertentangan. Tetapi dengan mengikuti sistem 

inisiasi ṛtvik, tidak akan terjadi situasi yang saling bertentangan. 

2. Setiap kuil akan menjadi properti ISKCON dan akan dipimpin oleh tiga direktur 

eksekutif. Sistem manajemen akan berlanjut seperti yang sedang dijalankan sekarang dan 

tidak ada perubahan apapun. 

a. Dengan memperkenalkan figur seorang guru kedalam adegan ini, sistem manajemen 

akan berubah, yang mana hal tersebut merupakan ketidak-patuhan atas perintah Śrīla 

Prabhupāda.  

b. Dikarenakan adanya perubahan yang tidak sah ini, sejarah ISKCON secara berulang 

ulang telah menunjukkan bahwa terdapat begitu banyak permasalahan 

kepemimpinan karena para guru yang tidak sempurna mencoba untuk memberikan 

pengaruh terhadap murid-murid mereka disaat manajemen kuil tidak memiliki kuasa 

terhadap murid-murid mereka. Dengan cara ini manajemen kuil berada pada 

ketegangan yang luar biasa. 

c. Lebih lagi perubahan tersebut berlawanan dengan definisi dari GBC itu sendiri 

seperti yang dinyatakan pada laporan pertemuan GBC di tahun 1975: 

“Diputuskan: GBC (Governing Body Commisioned) telah ditetapkan oleh Yang 

Berkarunia Rohani A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada untuk mewakili beliau 

dalam menjalankan tanggung jawab untuk mengelola Masyarakat Internasional 

Kesadaran Krishna yang mana A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada adalah 

Ācārya-Pendiri dan otoritas tertinggi. GBC menerima dengan sepenuh hati perintah-

perintah dari Yang Berkarunia Rohani A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dan 

mengakui bahwa GBC bergantung dengan seutuhnya kepada karunianya dalam 

segala hal. GBC tidak memiliki fungsi lain atau tujuan selain melaksanakan 

perintah yang dengan baik hati diberikan oleh Yang Berkarunia Rohani A.C. 

Bhaktivedanta Swami Prabhupada dan menjaga dan menyebarkan ajaran beliau 

dalam bentuk yang paling murni.” 

— Definisi GBC, Resolusi 1, Laporan GBC 1975 
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3. Di poin #3 dari Deklarasi Keinginan Śrīla Prabhupāda, setiap properti ISKCON di 

India dipercayakan kepada 3 direktur eksekutif dan nama-nama dari properti-properti 

tersebut beserta direktur-direktur eksekutifnya telah disebutkan. Lalu Śrīla 

Prabhupāda mengatakan ini: Direktur-direktur eksekutif yang disini telah ditunjuk 

ditugaskan untuk seumur hidup. Jika terjadi kematian atau kegagalan dalam 

melakukan tugas atas alasan apapun yang dilakukan oleh para direktur yang telah 

disebutkan, seorang direktur penerus atau para direktur dapat dilantik oleh para 

direktur yang tersisa, asalkan direktur yang baru tersebut adalah murid saya yang 

telah diinisiasi dan mengikuti dengan ketat semua peraturan dan regulasi di 

Masyarakat Internasional Kesadaran Krishna sebagaimana yang tercantum di buku-

buku saya, dan asalkan tidak kurang dari tiga (3) atau lebih dari lima (5) direktur 

eksekutif yang bertindak disaat yang bersamaan. 

a. Secara teori, katakanlah ditahun 2050, ketika Śrīla Prabhupāda masih hadir 

secara fisik dengan kita semua murid-murid Śrīla Prabhupāda telah meninggal 

dunia. Jadi siapa yang akan menjadi direktur-direktur dari properti ini? Satu-

satunya kesimpulan adalah semua murid-murid gerakan ini dimasa depan adalah 

murid-murid Śrīla Prabhupāda yang diinisiasi melalui sistem inisiasi ṛtvik yang 

telah ditetapkan oleh Śrīla Prabhupāda sendiri.   

b. Ketika naskah Deklarasi Keinginan Śrīla Prabhupāda dibacakan oleh Girirāja 

Svāmī pada tanggal 2 Juni 1977 kepada Śrīla Prabhupāda, kata-kata yang paling 

penting (dicetak tebal) diatas adalah “seorang murid yang telah diinisiasi” 

tetapi dalam dokumen terakhir tersebut, kita melihat disini bahwa kata-kata itu 

telah diubah menjadi “murid saya yang telah diinisiasi.” Ini memperlihatkan 

bahwa tindakan ini sengaja dilakukan oleh Śrīla Prabhupāda. 

Keinginan-keinginan Śrīla Prabhupāda dalam Deklarasi Keinginan beliau bersifat 

konsisten terhadap surat atau perintah 9 Juli 1977 dan percakapan 28 Mei 1977. Śrīla 

Prabhupāda secara jelas merujuk pada sistem inisiasi ṛtvik dengan demikian Śrīla Prabhupāda 

berkeinginan untuk mempertahankan kedudukannya sebagai dīkṣā guru di ISKCON bahkan 

setelah kepergiannya secara fisik dari dunia ini. 
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1.4: Pengakuan Penting Tamāla Kṛṣṇa (Sekretaris Srila 

Prabhupada dan saksi atas perintah 9 Juli 1977) 

1. Di tanggal 22 April 1977, Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī berkata seperti ini kepada Śrīla 

Prabhupāda: “Memang, saya telah mempelajari diri saya sendiri dan semua murid-

murid anda, dan jelas kenyataannya bahwa kita semua adalah jiwa-jiwa yang terikat, 

jadi kita tidak bisa menjadi guru.” 

2. Di tanggal 3 Desember 1980, Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī mengaku dengan berkata: 

“Sebenarnya, Prabhupāda tidak pernah menunjuk siapapun untuk menjadi guru. […] 

Śrīla Prabhupāda menunjuk sebelas ṛtvik. Śrīla Prabhupāda tidak pernah menunjuk 

mereka sebagai guru. Diri saya dan anggota GBC yang lain telah melakukan 

perbuatan yang sangat merugikan bagi gerakan ini selama tiga tahun terakhir karena 

kami menafsirkan penunjukkan para ṛtvik sebagai penunjukkan untuk menjadi guru.” 

Sebenarnya sangatlah layak bagi kita untuk membaca seluruh pengakuannya 

(Lampiran B) dimana Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī menekankan poin bahwa Śrīla 

Prabhupāda tidak pernah menunjuk seseorang untuk menjadi guru. 
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Bab 2: Bukti Filosofis 

Sampai sekarang, kita telah melihat pada bukti dokumen dari dokumen-dokumen yang sah 

dan transkrip suara yang resmi yang kebenarannya tidak dapat diragukan. Sekarang, kita akan 

membicarakan prinsip dari guru-tattva menurut sudut pandang filosofis dan kitab suci untuk 

mengerti siapa yang dapat menjadi guru yang terpercaya, siapa yang tidak, dan memperkuat 

pengertian kita terhadap perintah-perintah Śrīla Prabhupāda sehubungan dengan inisiasi di 

ISKCON setelah 1977. 

2.1: Definisi Dīkṣā (Inisiasi) 

Dīkṣā adalam sebuah kombinasi dari dua kata – ‘Di’ dan ‘kṣa.’ ‘Di’ berarti divya- jñānam, 

pengetahuan rohani, dan ‘kṣa’ berarti kṣapayati, melebur atau menghapus (reaksi-reaksi 

dosa). (Menurut terjemahan kata per kata dalam Śrīmad Bhāgavatam 4.24.61 dan Caitanya-

caritāmṛta Antya-līlā 3.62). Dengan demikian, dīkṣā berarti menyuntikan pengetahuan rohani 

dan akibatnya menghapus reaksi-reaksi dosa. Ayat-ayat berikut ini merujuk pada definisi dari 

kata ‘dīkṣā.’ 

divyaṁ jñānaṁ yato dadyāt kuryāt pāpasya saṅkṣayam 

tasmāt dīkṣeti sā proktā deśikais tattva-kovidaiḥ 

“Dīkṣā adalah suatu proses dimana seseorang dapat membangkitkan pengetahuan rohaninya 

dan melenyapkan segala reaksi yang disebabkan oleh kegiatan berdosa. Seseorang yang ahli 

dalam mempelajari kitab-kitab suci mengetahui proses ini sebagai dīkṣā.” 

— Śrīla Jīva Gosvāmī Bhakti-sandarbha (283), sebagaimana dikutip didalam penjelasan 

Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 15.108 

tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā 

upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas tattva-darśinaḥ 

yathaidhāṁsi samiddho 'gnir bhasma-sāt kurute 'rjuna 

jñānāgniḥ sarva-karmāṇi bhasma-sāt kurute tathā 

 “Cobalah pelajari kebenaran dengan mendekati seorang guru spiritual. Bertanya kepadanya 

dengan patuh dan persembahkanlah pelayanan kepadanya. Jiwa yang telah insaf akan 

dirinya dapat memberikan pengetahuan kepadamu karena ia telah melihat kebenaran. … 
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Seperti api yang membara mengubah kayu bakar menjadi abu, Wahai Arjuna, begitu pula api 

pengetahuan membakar segala reaksi dari kegiatan material.” 

— Bhagavad-gītā 4.34 & 4.37 

om ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā 

cakṣur unmīlitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ 

“Hamba dilahirkan dalam kebodohan yang paling gelap, dan guru spiritual hamba 

membuka mata hamba dengan obor ilmu pengetahuan. Hamba mempersembahkan 

sembah sujud kepada beliau.” 

— Kata Pengantar Bhagavad-gītā Menurut Aslinya 

cakṣu-dān dilo jei, janme janme prabhu sei, 

divya-jñān hṛde prokāśito 

prema-bhakti jāhā hoite, avidyā vināśa jāte 

“Beliau membuka mata hamba yang gelap dan mengisi hati hamba dengan pengetahuan 

rohani. Beliau adalah tuan hamba kelahiran demi kelahiran. Dari beliau kebahagian rohani 

memancar; karena beliau kobodohan dihancurkan.” 

— Lagu Śrī Guru-vandanā oleh Narottama dāsa Ṭhākura, Stanza 3 

Jadi dīkṣā terjadi saat pengetahuan rohani dikirimkan dari guru yang telah insaf akan dirinya 

kepada muridnya dan dengan demikian reaksi-reaksi dosa sang murid dilebur sepenuhnya. 

Upacara pemberian nama adalah sebuah formalitas yang diperlukan tetapi upacara tersebut 

dapat dilakukan oleh para ṛtvik (pendeta) atas kepentingan dari sang guru. Di ISKCON, 

semua penyembah menerima pengetahuan rohani dari buku-buku Śrīla Prabhupāda. Karena 

itu, Śrīla Prabhupāda adalah dīkṣā guru bagi semua orang.     
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2.2: Siapa yang Bisa Menjadi Seorang Dīkṣā guru 

Terdapat dua kriteria bagi seseorang untuk menjadi seorang guru spiritual yang memberikan 

inisiasi –  

1. Memiliki kualifikasi seorang penyembah kelas utama 

2. Mendapatkan pengesahan dari guru spiritual. 

Menjadi seorang penyembah murni adalah kualifikasi awal untuk menjadi seorang guru. 

Tetapi hanya dengan itu tidak membuatnya secara langsung menjadi seorang dīkṣā guru. Ia 

tetap membutuhkan pengesahan dari gurunya untuk menjadi seorang dīkṣā guru yang 

biasanya. Tentu saja, jika seseorang mendapat pengesahan dari gurunya untuk menjadi 

seorang guru, dapat dimengerti bahwa ia memang sudah menjadi seorang penyembah murni 

karena itu adalah kualifikasi awal untuk menjadi seorang guru. 

Mari kita sekarang merujuk kembali kriteria diatas dari sudut pandang filosofis atau kitab 

suci. Untuk ini kita merujuk pada teks-teks dari kesusatraan Veda dan kutipan-kutipan dari 

Śrīla Prabhupāda. 

2.2.1: Kualifikasi Seorang Dīkṣā Guru 

Seorang guru spiritual yang terpercaya adalah penyembah murni, kelas utama. Terdapat tiga 

kelas penyembah dan guru spiritual haruslah seorang penyembah kelas utama. Kualifikasi-

kualifikasi penyembah kelas utama adalah sebagai berikut:  

sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed bhagavad-bhāvam ātmanaḥ 

bhūtāni bhagavaty ātmany eṣa bhāgavatottamaḥ 

 “Penyembah yang paling maju melihat di dalam segalanya jiwa dari semua jiwa, Personalitas 

Tuhan Yang Maha Esa, Śrī Kṛṣṇa. Oleh sebab itu ia melihat segalanya dalam hubungan 

dengan Tuhan dan mengerti bahwa segala yang ada berada di dalam Tuhan secara abadi.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 11.2.45 

sarva-bhūta-stham ātmānaṁ sarva-bhūtāni cātmani 

īkṣate yoga-yuktātmā sarvatra sama-darśanaḥ 
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“Seorang yogī yang sejati melihat Diriku disetiap makhluk hidup, dan juga melihat makhluk 

hidup di dalam Diriku. Memang, seseorang yang telah insaf akan dirinya melihat Diriku 

dimana-mana.” 

— Bhagavad-gītā 6.29 

“Sejauh perkembangan yang berkenaan dengan keyakinan, Seseorang yang terpelajar dalam 

kesusastraan pelayanan bhakti dan telah mencapai tahapan keyakinan yang kuat disebut 

seorang penyembah kelas utama dalam kesadaran Kṛṣṇa. Dan di kelas kedua adalah orang-

orang yang tidak terlalu maju dalam pemahaman kitab-kitab bhakti tetapi dengan sendirinya 

memiliki keyakinan kuat bahwa Kṛṣṇa bhakti atau pelayanan kepada Kṛṣṇa adalah ajaran 

yang terbaik dan dengan keyakinan yang baik ia mengambil jalan Kṛṣṇa bhakti. Dengan 

demikian penyembah kelas kedua lebih tinggi tingkatannya dengan penyembah kelas ketiga 

yang tidak memiliki pengetahuan yang sempurna tentang kitab-kitab suci dan tidak juga 

memiliki keyakinan yang baik tetapi dengan pergaulan dan kesederhanaan penyembah kelas 

ketiga berusaha untuk mengikuti. Penyembah kelas ketiga dalam kesadaran Kṛṣṇa dapat 

jatuh, tetapi ketika ia berada pada tingkatan kedua atau tingkatan utama, ia tidak 

jatuh.” 

— Bhagavad-gītā 9.3, Penjelasan 

Seorang guru yang terpercaya tidak pernah jatuh dari kedudukan bhaktinya untuk sibuk 

dalam kegiatan yang tidak berhubungan dengan bhakti atau kegiatan yang berdosa atau 

kegiatan materialistik. 

vāco vegaṁ manasaḥ krodha-vegaṁ 

jihvā-vegam udaropastha-vegam 

etān vegān yo viṣaheta dhīraḥ 

sarvām apīmāṁ pṛthivīṁ sa śiṣyāt 

 “Seseorang yang bijak yang mampu mengendalikan keinginan untuk berbicara, permintaan-

permintaan pikiran, aksi kemarahan dan keinginan pada lidah, perut dan alat kelamin adalah 

seseorang yang berkualifikasi untuk membuat murid di seluruh dunia.” 

— Śrī Upadeśāmṛta 1 (Ajaran Abadi Upadeśāmṛta 1) 
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mahā-bhāgavata-śreṣṭho 

brāhmaṇo vai gurur nṛṇām 

“Guru harus berada pada tataran tertinggi pelayanan bhakti. Terdapat tiga kelas penyembah, 

dan guru harus diterima dari kelas yang paling tinggi. Seorang penyembah yang paling utama 

adalah guru spiritual bagi segala jenis orang.” 

— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 24.330, Penjelasan; 

Dikutip dari Padma Purāṇa 

“Ketika seseorang telah mencapai kedudukan tertinggi mahā-bhāgavata, beliau diterima 

sebagai seorang guru dan dipuja sama seperti memuja Hari, Personalitas Tuhan Yang Maha 

Esa. Hanya kepribadian itu yang layak menduduki posisi seorang guru.” 

— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 24.330, Penjelasan 

“Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura telah memberikan beberapa petunjuk praktis yang membuat 

seorang Vaiṣṇava uttamaadhikārī dapat dikenali dengan kemampuannya mengubah banyak 

jiwa-jiwa yang jatuh ke ajaran Vaiṣṇavisme. Seseorang seharusnya tidak menjadi seorang 

guru spiritual jika tidak mencapai tataran uttama-adhikārī. Seorang Vaiṣṇava pemula 

atau seorang Vaiṣṇava yang berada pada tataran pertengahan dapat juga menerima murid-

murid, tetapi murid-murid tersebut harus berada pada tataran yang sama, dan dapat 

dimengerti bahwa mereka tidak dapat maju dengan sangat baik menuju tujuan kehidupan 

yang paling utama dibawah arahannya yang tidaklah cukup. Oleh karena itu seorang murid 

harus berhati-hati menerima seseorang uttama-adhikārī sebagai seorang guru spiritual. 

— Ajaran Abadi Upadeśāmṛta 5, Penjelasan 

2.2.2: Pengesahan Dīkṣā Guru 

Walaupun guru spiritual haruslah seorang penyembah kelas utama, tetapi tidaklah setiap 

penyembah kelas utama secara langsung menjadi seorang guru spiritual. Ia tetap harus 

memenuhi kriteria kedua – pengesahan. Terdapat banyak contoh diseluruh sejarah Veda 

tentang penyembah-penyembah murni yang tidak menjadi guru spiritual. Jadi seorang 

penyembah murni tidak searti dengan seorang guru spiritual tetapi seorang guru spiritual 

yang terpercaya haruslah seorang penyembah murni Tuhan Kṛṣṇa. 
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“Secara keseluruhan, anda mungkin tahu bahwa ia bukanlah seorang kepribadian yang 

terbebaskan, dan karena itu, ia tidak bisa menginisiasi siapapun ke dalam kesadaran Kṛṣṇa. 

Itu membutuhkan karunia spiritual yang istimewa dari otoritas-otoritas yang lebih tinggi.” 

— Surat Śrīla Prabhupāda kepada Janardāna, 26 April 1968 

“Seseorang harus mengambil inisiasi dari guru spiritual yang terpercaya yang datang dari 

garis perguruan yang disahkan oleh guru spiritual pendahulunya. Ini disebut dīkṣā-vidhāna.”  

— Śrīmad Bhāgavatam 4.8.54, Penjelasan 

Orang India (1): Kapan anda mulai menjadi pemimpin spiritual dari kesadaran Kṛṣṇa? 

… 

Prabhupāda: Ketika Guru Mahārāja saya memerintahkan saya. Ini adalah guru-

paramparā. 

Orang India (1): Apakah beliau hanya... 

Prabhupāda: Cobalah mengerti. Jangan terlalu terburu-buru. Seorang guru dapat menjadi 

guru ketika ia diperintahkan oleh gurunya. Begitu. Sebaliknya tidak seorang pun dapat 

menjadi guru. 

— Sesi tanya-jawab ceramah Śrīla Prabhupāda tentang Bhagavad-gītā 7.2 tanggal 28 Oktober 

1975, di Nairobi, Kenya 

2.3: Teka-teki Paramparā 

Di bab ini, kita akan mempelajari bagaimana sistem inisiasi ṛtvik milik Śrīla Prabhupāda, 

walaupun tidak biasa, sangatlah sejalan dengan kesimpulan-kesimpulan kitab suci dan tradisi 

garis perguruan.  

2.3.1: Haruskah Dīkṣā Guru Hadir Secara Fisik Untuk Menerima 

Murid? 

Terkadang, anggapan dikemukakan bahwa tanpa adanya penerus Śrīla Prabhupāda, 

paramparā, atau garis perguruan, dengan paksa dihentikan oleh para pengikut sistem ṛtvik. 

Jadi, mereka berkata bahwa harus ada seseorang yang hidup dengan tujuan untuk menjaga 

garis perguruan tidak terputus dan berkelanjutan. Lebih lagi, mereka merasa bahwa seseorang 

tidak bisa mendapatkan arahan pribadi dari buku-buku yang dimungkinkan melalui 
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keberadaan secara fisik. Perlukah seorang guru hadir secara fisik di planet ini untuk 

menerima murid atau menyebarkan pengetahuan rohani? Kita sekarang akan membicarakan 

pertanyaan ini dari kutipan-kutipan Śrīla Prabhupāda dan referensi-referensi kitab suci untuk 

mendapatkan pandangan yang benar.  

Madhudviṣa: “Adakah suatu cara bagi seseorang yang beragama Kristen untuk, tanpa 

pertolongan dari seorang guru spiritual untuk mencapai langit spiritual dengan cara meyakini 

kata-kata dari Yesus Kristus dan mencoba untuk mengikuti ajaran-ajaran Beliau?” 

Śrīla Prabhupāda: "Saya tidak mengikuti" 

Tamāla Kṛṣṇa: “Bisakah seorang yang beragama Kristen dizaman ini, tanpa seorang guru 

spiritual, tetapi dengan membaca Alkitab dan mengikuti kata-kata Yesus, mencapai…” 

Śrīla Prabhupāda: “Ketika anda membaca Alkitab, itu berarti anda sedang mengikuti 

perintah dari Tuhan Yesus Kristus, itu berarti anda sedang mengikuti guru spiritual. Jadi 

dimana ada kemungkinan umat Kristiani tanpa guru spiritual?” 

Madhudviṣa: “Yang saya maksudkan adalah seorang guru spiritual yang hidup.” 

Śrīla Prabhupāda: “Guru spiritual bukanlah pertanyaan tentang… Guru spiritual itu 

abadi. Guru spiritual itu abadi. Jadi pertanyaan anda adalah tanpa guru spiritual. Anda tidak 

bisa tanpa guru spiritual pada setiap tingkatan kehidupan anda. Anda mungkin menerima 

guru spiritual ini atau guru spiritual itu. Itu hal lain. Tetapi anda harus menerima. Seperti 

yang anda katakan bahwa “dengan membaca Alkitab,” ketika anda membaca Alkitab itu 

berarti anda sedang mengikuti guru spiritual yang diwakilkan oleh semacam pendeta 

atau semacam pastor di garis perguruan Tuhan Yesus Kristus.” 

— Jalan pagi Śrīla Prabhupāda, 2 Oktober, Seattle 

Penyembah: “Śrīla Prabhupāda, ketika anda tidak bersama kita, bagaimana mungkin 

menerima perintah, sebagai contoh, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul?” 

Śrīla Prabhupāda: “Nah, pertanyaan… Jawaban sudah ada di buku saya.” 

— Jalan Pagi Śrīla Prabhupāda, 13 Mei 1973, Los Angeles, Amerika Serikat 

“Ia memiliki akal budi yang buruk jika berkata bahwa Vaiṣṇava meninggal dunia, ketika 

engkau masih hidup dalam suara.” 

— Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura 
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“Kṛṣṇa dan perwakilan-Nya adalah sama. Seperti halnya Kṛṣṇa dapat hadir secara bersamaan 

di jutaan tempat. Begitu pula, guru spiritual juga dapat hadir dimanapun murid 

menginginkannya. Seorang guru spiritual adalah prinsipnya, bukan badannya. Seperti halnya 

sebuah televisi dapat dilihat di ribuan tempat dengan prinsip mengamati penyiaran.” 

— Surat Śrīla Prabhupāda kepada Mālatī, 28 Mei, 1968 

Terdapat banyak kutipan-kutipan lain dari Śrīla Prabhupāda dengan tujuan ini tetapi poinnya 

disini sangatlah jelas. Tidaklah perlu bagi badan dari guru spiritual untuk hadir secara fisik 

guna menyebarkan pengetahuan, khususnya ketika buku-buku guru spiritual sedang 

melakukan tugas ini. Bahkan ketika Śrīla Prabhupāda masih berada secara fisik, beliau tidak 

secara pribadi menginisiasi banyak muridnya dan tidak juga mereka mendapatkan banyak 

pergaulan secara pribadi dengan Śrīla Prabhupāda, jikalau pun ada. Śrīla Prabhupāda 

menyiapkan sistem manajemen sedemikian rupa sehingga para penyembah yang tergabung 

dalam kepemimpinan kuil dan GBC dan para perwakilannya dan mereka bertindak sebagai 

śikṣā guru dan mereka akan menginstruksikan penyembah-penyembah lain berdasarkan 

ajaran-ajaran Śrīla Prabhupāda dan setiap orang akan menjadi murid-murid Śrīla Prabhupāda. 

Mereka juga akan melakukan inisiasi berdasarkan sistem ṛtvik yang sama yang sekarang 

sedang diperdebatkan. 

evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ 

sa kāleneha mahatā yogo naṣṭaḥ parantapa 

evam—demikian; paramparā—garis perguruan; prāptam—diterima; imam—pengetahuan ini; 

rājarṣayaḥ—raja-raja suci; viduḥ—mengerti; saḥ—pengetahuan itu; kālena—seiring 

berjalannya waktu; iha—di dunia ini; mahatā—oleh yang agung; yogaḥ—pengetahuan 

tentang hubungan seseorang dengan Tuhan; naṣṭaḥ—terhamburkan; parantapa—wahai 

Arjuna, penakluk musuh. 

 “Pengetahuan yang paling utama ini dengan demikian diterima melalui rantai garis 

perguruan, dan raja-raja suci mengerti dengan cara tersebut. Tetapi dengan seiring 

berjalannya waktu garis perguruan terputus, dan karena itu pengetahuan ini nampak hilang.” 

— Bhagavad-gītā 4.2 

Dari ayat ini, kita dapat secara jelas mengerti bahwa sebuah paramparā, atau garis perguruan, 

dianggap terputus ketika pengetahuan tentang hubungan seseorang dengan Tuhan hilang. 
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Kata-kata yang pasti digunakan disini adalah yogaḥ naṣṭaḥ, yang berarti pengetahuanya yang 

hilang; tidak disebutkan śarīra naṣṭaḥ, atau badan sang guru yang hilang. Jadi paramparā 

dianggap terputus ketika pengetahuan bhakti-yoga hilang, tidak ketika badan guru spiritual 

hilang.    

Dalam hubungannya dengan ISKCON, buku-buku Śrīla Prabhupāda begitu tersedia dan 

ribuan orang menjadi penyembah dengan membaca buku-buku ini. Jadi pengetahuan 

pelayanan bhakti tidaklah hilang. Karena itu, paramparā tidaklah terputus.   

“Ini bukanlah buku-buku biasa. Ini adalah doa yang direkam. Siapapun yang membaca, ia 

sedang mendengarkan.” 

— Surat Śrīla Prabhupāda kepada Rūpānuga dāsa, 

19 Oktober 1974 

“Potensi dari suara rohani tidak pernah melemah karena sumber dari suara nampaknya tidak 

ada.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 2.9.8, Penjelasan 

“Ketika kita merasakan perpisahan dari Kṛṣṇa atau guru spiritual, kita hanya harus mencoba 

untuk mengingat kata-kata perintah Mereka, dan kita tidak akan lagi merasakan rasa 

perpisahan itu. Itu adalah pergaulan yang sejati. Kita menaruh begitu banyak penekanan 

terhadap melihat, tetapi ketika Kṛṣṇa hadir di bumi ini, begitu banyak orang melihat Beliau 

dan tidak menyadari bahwa Kṛṣṇa adalah Tuhan; jadi apa keuntungannya melihat? Dengan 

melihat Kṛṣṇa, kita tidak akan memahami Beliau, tetapi dengan mendengar secara hati-hati 

ajaran-ajaran Kṛṣṇa, kita akan beranjak ke tataran pemahaman. Kita dapat menyentuh Kṛṣṇa 

dengan segera melalui getaran suara; karena itu kita harus memberikan lebih banyak 

penekanan terhadap getaran suara dari Kṛṣṇa dan guru spiritual – lalu kita akan merasa 

bahagia dan tidak akan merasakan perpisahan.”  

— kutipan dari buku 

Penaikan kepada Kesadaran Kṛṣṇa, Halaman 57-58 

Semua kutipan-kutipan ini murujuk pada fakta bahwa dengan membaca buku-buku Śrīla 

Prabhupāda, kita dapat secara langsung dinisiasi oleh Śrīla Prabhupāda dengan menerima 

pengetahuan rohani. 
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Bagaimana kita bisa memastikan bahwa Śrīla Prabhupāda puas dengan pelayanan kita karena 

Śrīla Prabhupāda tidak membalas secara fisik dengan kita? Jawabannya adalah jika guru 

spiritual puas, maka Tuhan juga puas. Yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ. Dan sekali Tuhan 

berpuas hati, Tuhan akan memberikan karunia kepada murid dengan kemajuan spiritual yang 

sejati. 

bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir 

anyatra caiṣa trika eka-kālaḥ 

prapadyamānasya yathāśnataḥ syus 

tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud-apāyo ’nu-ghāsam 

“Bhakti, pengalaman langsung dengan Tuhan, dan pelepasan ikatan dari hal-hal yang lain – 

ketiga hal ini terjadi secara bersamaan untuk seseorang yang telah berlindung kehadapan 

Personalitas Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara yang sama kebahagian itu, memberikan 

asupan gizi dan terbebas dari rasa lapar datang secara bersamaan dan terus meningkat, 

disetiap gigitan, bagi seseorang yang sedang makan.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 11.2.42 

Kemajuan spiritual yang sejati berarti tiga hal ini. Jika seseorang semakin merasakan bhakti 

yang tanpa motivasi dan bersifat sejati, memiliki keinsafan langsung terhadap Tuhan dan 

khususnya semakin merasakan pelepasan ikatan terhadap kehidupan berdosa, dapat 

dimengerti bahwa Śrīla Prabhupāda telah puas.   

Śrīla Prabhupāda menjelaskan lebih jauh poin ini: 

“Guru spiritual jelas sangat berkarunia kepada murid-muridnya, dan oleh sebab itu dengan 

memuaskan beliau seorang penyembah mendapatkan kekuatan dari Personalitas Tuhan Yang 

Maha Esa. Karena itu Śrī Caitanya Mahāprabhu berkata, guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-

latā-bīja: seseorang pertama-tama harus memuaskan guru spiritual, dan dengan demikian 

seseorang secara langsung memuaskan Kṛṣṇa dan mendapatkan kekuatan untuk 

menyeberangi lautan kebodohan. Jika seseorang secara serius berkeinginan untuk pulang ke 

rumah, kembali kepada Tuhan, karena itu seseorang harus menjadi cukup kuat dengan cara 

memuaskan guru spiritual, dengan demikian seseorang mendapatkan senjata untuk 

mengalahkan musuh, dan seseorang juga mendapatkan karunia dari Kṛṣṇa. Hanya dengan 

mendapatkan senjata jñāna tidaklah cukup. Seseorang harus menajamkan senjata dengan 
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melayani guru spiritual dan taat pada perintah-perintah guru spiritual. Maka kandidat akan 

mendapatkan karunia dari Personalitas Tuhan Yang Maha Esa.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 7.15.45, Penjelasan 

2.3.2: Bisakah Kita Mengambil Instruksi dari para Ācārya 

Pendahulu? 

Sebuah pertanyaan mungkin diajukan sebagai berikut – Jika kita dapat bergaul dan 

mengambil inisiasi dari seorang ācārya hanya dengan membaca buku-bukunya, lalu mengapa 

kita tidak bisa melompati garis perguruan dan mengambil perintah secara langsung dari, 

katakanlah, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura atau bahkan Śrīla Rūpa Gosvāmī, atau 

ācārya pendahulu lain yang lebih tinggi dalam garis perguruan? Jawabannya diberikan pada 

kutipan oleh Śrīla Prabhupāda sebagai berikut:  

“…untuk menerima pesan yang asli dari Śrīmad-Bhāgavatam seseorang harus mendekati 

rantai yang sekarang, atau guru spiritual, dalam rantai garis perguruan. Setelah diinisiasi oleh 

guru spiritual yang benar dalam rantai garis perguruan tersebut, seseorang harus 

menyibukkan dirinya dalam melaksanakan tapasya dalam melakukan pelayanan bhakti.”   

— Śrīmad Bhāgavatam 2.9.7, Penjelasan 

Rantai yang sekarang dalam garis perguruan adalah guru spiritual yang sedang aktif 

menyebarkan kesimpulan garis perguruan rohani kepada masyarakat secara luas. Śrīla 

Prabhupāda sedang melakukan hal tersebut menggunakan buku-bukunya. Karena itu, Śrīla 

Prabhupāda adalah dīkṣā guru yang sah di ISKCON.   

2.3.3: Apakah Śrīla Prabhupāda Memutus Tradisi Garis 

Perguruan? 

Terdapat anggapan yang dikemukakan bahwa Śrīla Prabhupāda datang ke dunia ini untuk 

mempersembahkan kesimpulan garis perguruan Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya yang sah. 

Tetapi tidak pernah sebelumnya sebuah sistem ṛtvik ditetapkan oleh ācārya pendahulu 

manapun dalam sampradāya kita. Bagaimana bisa Śrīla Prabhupāda melakukan suatu hal 

yang melanggar tradisi dari sampradāya kita? Karena itu, mereka berkata bahwa sistem ṛtvik, 

khususnya setelah keberadaan beliau, tidak disahkan oleh Śrīla Prabhupāda sebagaimana 

beliau tidak akan pernah melakukan apapun yang melanggar tradisi garis perguruan.  
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Sekarang, sangatlah bijak untuk dicatat bahwa tradisi dari garis perguruan adalah 

mengajarkan filosofi kesadaran Kṛṣṇa yang murni kepada jiwa-jiwa yang terikat. Bagaimana 

seorang guru spiritual tertentu melakukan hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan waktu, 

tempat dan keadaan dimana ia berada, hal-hal tersebut adalah sebuah rincian teknis yang 

bersifat rohani yang mungkin berbeda dari satu guru spiritual dengan guru spiritual yang lain 

tetapi prinsip dari pengajaran kesadaran Kṛṣṇa tetaplah utuh. Penyebaran kesadaran Kṛṣṇa 

merupakan tradisi garis perguruan, bukanlah bagian-bagian kecilnya. 

Faktanya, Śrīla Prabhupāda membuat banyak penyesuaian berdasarkan waktu, tempat dan 

keadaan. Diantara begitu banyak contoh, yang paling banyak diketahui adalah Śrīla 

Prabhupāda memerintahkan semua murid-murid beliau untuk mengucapkan mahā-mantra 

Hare Kṛṣṇa setiap hari menggunakan japa-mala. Tetapi standar yang sebenarnya tentang 

ketentuan pengucapan mahā-mantra Hare Kṛṣṇa yang dilakukan setiap hari adalah 64 

putaran sehari. Faktanya, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, guru spiritual dari Śrīla 

Prabhupāda, mengingatkan dengan berkata bahwa jika seseorang mengucapkan mahā-mantra 

Hare Kṛṣṇa kurang dari 64 putaran sehari, ia bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Tetapi 

Śrīla Prabhupāda mengamati bahwa kandidat zaman sekarang tidak mampu untuk 

mengucapkan mahā-mantra Hare Kṛṣṇa 64 putaran dan oleh karena itu Śrīla Prabhupāda 

memberikan ketentuan 16 putaran per-hari.    

Di terjemahan dan penjelasan berikut ini terhadap sebuah ayat di Śrīmad Bhāgavatam, Śrīla 

Prabhupāda mengungkapkan sebuah kebenaran yang menarik.   

svayaṁ samuttīrya sudustaraṁ dyuman 

bhavārṇavaṁ bhīmam adabhra-sauhṛdāḥ 

bhavat-padāmbhoruha-nāvam atra te 

nidhāya yātāḥ sad-anugraho bhavān 

“Wahai Tuhan, yang menyerupai matahari yang bersinar, Anda selalu siap memenuhi 

keinginan dari penyembah Anda, dan karena itu Anda dikenal sebagai pohon pemenuh 

keinginan [vāñchā-kalpataru]. Ketika para ācārya benar-benar berlindung dibawah kaki 

Padma Anda dengan tujuan untuk menyeberangi dasyatnya lautan kebodohan, mereka 

meninggalkan sebuah cara di dunia bagaimana mereka menyeberangi dasyatnya lautan 

kebodohan itu, dan karena Anda sangat berkarunia kepada para penyembah Anda 

yang lain, Anda menerima cara ini untuk membantu mereka.”  
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— Śrīmad Bhāgavatam 10.2.31 

“Dalam gerakan kesadaran Kṛṣṇa kita,… para penyembah telah dinasehati untuk menjahui 

diri mereka dari enpat kegiatan berdosa – seks yang tidak sah, makan daging dan berjudi – 

dan mengucapkan mahā-mantra Hare Kṛṣṇa enam belas putaran sehari. Ini adalah perintah-

perintah yang terpercaya. … Ācārya memberikan cara yang layak untuk menyeberangi lautan 

kebodohan dengan menerima perahu kaki padma Tuhan, dan jika cara ini diikuti secara ketat, 

para pengikut pada akhirnya akan mencapai tujuan akhir, oleh karunia Tuhan. Cara ini 

disebut ācārya-sampradāya. Oleh karena itu dikatakan bahwa, sampradāya-vihīnā ye 

mantrās te niṣphalā matāḥ (Padma Purāṇa). Ācārya-sampradāya sangatlah terpercaya. 

Karena itu seseorang wajib menerima ācāryasampradāya; jika tidak usaha seseorang akan 

sia-sia.”    

— Śrīmad Bhāgavatam 10.2.31, Penjelasan 

Ketentuan 16 putaran sehari memang tidak biasa tetapi Śrīla Prabhupāda menyebutkan dalam 

penjelasan diatas bahwa ketentuan tersebut adalah perintah yang sangat terpercaya. Ini adalah 

otoritas rohani dari ācārya untuk mengajarkan berdasarkan waktu, tempat dan keadaan. 

Prinsip kesadaran Kṛṣṇa tidak dikompromi tetapi bagian-bagian teknis yang kecil disesuaikan 

oleh ācārya (ācārya-sampradāya) untuk menyesuaikan situasi tertentu. Jadi, jika ketentuan 

16 putaran sehari yang tidak biasa adalah ketentuan yang terpercaya, lalu mengapa tidak 

dengan sistem ṛtvik yang tidak biasa?  

Jika seseorang tidak siap menerima sistem inisiasi ṛtvik karena sistem tersebut tidak biasa, 

maka seseorang seharusnya tidak menerima peraturan 16 putaran. Seseorang dapat 

melanjutkan dan mengucapkan mahā-mantra Hare Kṛṣṇa 64 putaran seperti ketentuan awal 

dari para ācārya pendahulu. Tetapi ketentuan tersebut sebenarnya tidaklah mungkin dapat 

dilakukan dalam keadaan sekarang. Jadi proses yang paling terpercaya dan praktis adalah 

mengikuti ketentuan pengucapan mahā-mantra Hare Kṛṣṇa sebanyak 16 putaran dari Śrīla 

Prabhupāda dan karenanya, sistem inisiasi ṛtvik juga diikuti.    

2.3.4: “Tetapi Śrīla Prabhupāda Mengatakan Seperti Ini 

Sebelumnya …” 

Sebelumnya Śrīla Prabhupāda mungkin nampak sering menyemangatkan murid-muridnya 

untuk menjadi guru di masa depan, setelah kepergian fisiknya, dan menginisiasi sendiri para 

penyembah, dengan begitu melanjutkan rantai garis perguruan. Lalu mengapa Śrīla 
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Prabhupāda nantinya memperkenalkan sistem inisiasi ṛtvik dan menghentikan rantai garis 

perguruan dengan beliau sebagai yang terakhir di garis perguruan?   

Sangatlah bijak untuk diingat bahwa garis perguruan artinya kesimpulan garis perguruan, 

atau pengetahuan pelayanan bhakti kepada Personalitas Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana 

dikatakan di Bhagavad-gītā 4.2. Selama buku-buku Śrīla Prabhupāda masih menyebarkan 

pesan kesadaran Kṛṣṇa, garis perguruan tidaklah dianggap terputus. 

Walupun begitu, kita akan mempelajari perintah yang terbuka bagi semua orang untuk 

menjadi guru, yang juga diberikan oleh Śrī Caitanya Mahāprabhu. Perintah bagi setiap orang 

untuk menjadi guru ditemukan di ayat berikut ini dalam Caitanya-caritāmṛta, yang sering 

dikutip oleh Śrīla Prabhupāda: 

yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa 

āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa 

“Perintahkan semua orang untuk mengikuti perintah-perintah dari Tuhan Śrī Kṛṣṇa 

sebagaimana perintah-perintah tersebut diberikan di Bhagavad-gītā dan Śrīmad Bhagavatam. 

Dengan cara ini jadilah seorang guru spiritual dan cobalah bebaskan setiap orang di daratan 

ini.”  

— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā, 7.128 

Walaupun begitu, bagi setiap orang yang ingin menjadi guru, jenis guru yang dianjurkan oleh 

Tuhan Caitanya secara jelas ditetapkan di penjelasan yang terperinci ini yaitu: 

“Yaitu, seseorang harus tinggal di rumah, ucapkan mahā-mantra Hare Kṛṣṇa dan ajarkan 

perintah-perintah Kṛṣṇa sebagaimana perintah-perintah tersebut diberikan di Bhagavad-gītā 

dan Śrīmad Bhagavatam."  

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

“Seseorang dapat tetap menjadi seseorang yang berumah tangga, seorang dokter, seorang 

insinyur atau apapun itu. Itu tidak menjadi masalah. Seseorang hanya harus mengikuti 

perintah dari Śrī Caitanya Mahāprabhu, mengucapkan mahā-mantra Hare Kṛṣṇa dan 

mengistruksikan kerabat dan teman-teman ajaran-ajaran Bhagavad-gītā dan Śrīmad-

Bhagavatam … Sangatlah baik untuk tidak menerima murid.” 

— Caitanya-caritāmṛta Madhya-līlā, 7.130, Penjelasan 
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Kita bisa melihat perintah-perintah ini tidak meminta bahwa para guru yang diusulkan 

pertama-tama mencapai tahapan keinsafan tertentu sebelum mereka bertindak. 

Permintaannya adalah segera. Dari ini sangat jelas bahwa setiap orang hanya dianjurkan 

untuk mengajarkan apa yang mereka mungkin ketahui, dan dengan begitu menjadi śikṣā, atau 

para guru yang memberikan instruksi. Ini lebih jauh diklarifikasi dengan ketentuan dari śikṣā 

guru untuk tetap berada pada kedudukan tersebut, dan tidak melanjutkan menjadi seorang 

dīkṣā guru: 

“Sangatlah baik untuk tidak menerima murid.” 

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

Untuk menerima murid-murid adalah urusan utama dari seorang dīkṣā guru, tetapi seorang 

śikṣā guru hanya perlu melakukan tugas-tugasnya dalam membantu dīkṣā guru dan 

mengajarkan kesadaran Kṛṣṇa sebaik yang ia bisa. Melalui penjelasan dari Śrīla Prabhupāda 

sangatlah jelas bahwa, pada ayat di atas, Tuhan Caitanya sebenarnya memberikan 

pengesahan sebagai śikṣā guru, tidak dīkṣā guru.   

Bahkan walaupun Śrīla Prabhupāda sering tidak menyebutkan sebelumnya untuk 

menyemangati setiap orang untuk meneruskan menjadi dīkṣā-guru, perintah beliau pada 

tanggal 9 Juli 1977 seharusnya menggantikan seluruh pernyataan-pernyataan beliau 

sebelumnya. Sesi tanya jawab berikut memperjelas permasalahan ini.  

Acyutānanda: [membaca pertanyaan yang diajukan oleh pendengar] “Śrī Kṛṣṇa berkata di 

akhir Bhagavad-gītā, sarva-dharmān parityajya [Bhagavad-gītā 18.66], tetapi di tempat lain 

dalam Bhagavad-gītā, dua kali disebutkan, śreyān sva-dharmo, para-dharmo bhayāvahaḥ 

[Bhagavad-gītā 3.35]: seseorang harus melaksanakan tugasnya daripada melaksanakan tugas 

milik orang lain.”    

Prabhupāda: Ya. 

Acyutānanda: “Bagaimana kita bisa…” 

Prabhupāda: Saya mungkin mengatakan banyak hal kepada anda, tetapi ketika saya berkata 

sesuatu secara langsung, “Lakukan itu,” tugas anda yang pertama adalah melakukannya. 

Anda tidak bisa membantah, “Pak, anda berkata kepada saya seperti ini sebelumnya.” Tidak, 

itu bukanlah tugas anda. Apa yang saya katakan sekarang, anda lakukan itu. Itu adalah 

kepatuhan. Anda tidak bisa membantah. Tentu saja, Kṛṣṇa tidak pernah berkata apapun yang 
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bersifat saling bertentangan, tetapi jika ketika seseorang berpikir dengan bodoh bahwa Kṛṣṇa 

mengatakan suatu hal yang bertentangan, tidak, bukanlah seperti itu. Anda tidak bisa 

mengerti. Jadi “Bahkan walupun anda tidak dapat mengerti, anda terima perintah-perintahku 

sekarang, sarva-dharmān parityajya mām ekam [Bhagavad-gītā 18.66]. Itu adalah urusan 

anda.” Majikan berkata seperti itu, dan urusan si pelayan adalah menerima sebagaimana 

mestinya, tanpa bantahan apapun. 

— Ceramah Śrīla Prabhupādatentang Śrīmad-Bhāgavatam 5.5.3, 15 April 1975, Hyderabad 

Di dalam Bhagavad-gītā, Tuhan Kṛṣṇa memberikan begitu banyak perintah kepada Arjuna, 

Beliau membicarakan tentang semua jenis yoga dari dhyāna sampai jñāna, tetapi semua ini 

digantikan dengan perintah Kṛṣṇa yang terakhir:   

sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja 

ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ 

“Tinggalkan segala jenis agama dan hanya berserah diri kepada-Ku. Aku akan 

menyelamatkanmu dari segala reaksi dosa. Janganlah takut.” 

— Bhagavad-gītā 18.66 

““Anda hanya perlu menyerahkan segalanya dan menjadi penyembah-Ku, pemuja-Ku” – 

harus diterima sebagai perintah terakhir dari Tuhan, dan seseorang seharusnya mengikuti 

prinsip tersebut.” 

— Ajaran Tuhan Caitanya, Bab 11 

Bahkan perintah terakhir yang diberikan oleh Śrīpāda Śaṅkarācārya dalam lagunya “Bhaja 

Govindam,” juga dimaksudkan untuk menggantikan semua perintah-perintah Māyāvādī atau 

impersonalnya. 

Śrīpāda Sankarācārya secara jelas menasehatkan dari awal melalui lagunya bahwa semua 

salah tafsir yang disengaja sebelumnya terhadap teks-teks Veda dengan mempelajari secara 

rumit peraturan-peraturan tata bahasa tidak berguna dalam menolong seseorang pada akhir 

hidupnya. Śrīpāda Sankarācārya menasehati setiap orang untuk melupakan hal yang tidak 

masuk akal tersebut dan hanya memuja Govinda dalam pelayanan bhakti jika seseorang 

benar-benar menginginkan manfaat yang nyata.   
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Poinnya adalah untuk melaksanakan perintah terakhir yang adalah tanggung jawab langsung 

sang murid, tidak membantah tentang perintah-perintah sebelumnya yang nampaknya saling 

bertentangan. Perintah terakhir menggantikan seluruh perintah sebelumnya. Karena itu, 

sehubungan dengan hal ini surat/perintah 9 Juli dan Deklarasi Keinginan dari Śrīla 

Prabhupāda harus diterima sebagai perintah-perintahnya yang terakhir dan seharusnya tidak 

dibantah. 

Semua ini kembali merujuk kepada hal yang sama - Śrīla Prabhupāda adalah dīkṣā guru yang 

sah di ISKCON selama buku-bukunya masih utuh. 

2.4: Apakah Śrīla Prabhupāda Śikṣā atau Dīkṣā Guru di 

ISKCON? 

Anggapan yang lain adalah bahwa sejak Śrīla Prabhupāda sedang memberikan kita ajaran-

ajaran melalui buku-bukunya, Śrīla Prabhupāda adalah śikṣā guru dan dīkṣā guru adalah 

seseorang yang memberikan nama spiritual.    

Tetapi sebagaimana kita telah menyimak di bagian di atas mengenai pengertian dari dīkṣā, 

dīkṣā berarti membagikan pengetahuan rohani oleh guru spiritual. Memberikan nama dan 

mengucapkan mahā-mantra Hare Kṛṣṇa pada japa seseorang hanyalah formalitas yang 

penyembah lain bisa lakukan atas kepentingan Śrīla Prabhupāda sebagaimana beliau 

memerintahkan di surat/perintah tanggal 9 Juli 1977. Hal tersebut hanyalah sebuah rincian 

teknis dari proses inisiasi tetapi inisiasi yang asli adalah pengiriman pengetahuan rohani. 

Kutipan-kutipan berikut dari Śrīla Prabhupāda menjelaskan hal ini.  

“Semua GBC harus menjadi guru yang memberikan instruksi. Saya adalah guru yang 

memberikan inisiasi, dan anda harus menjadi guru yang memberikan instruksi dengan 

mengajarkan apa yang saya ajarkan dan melaksakan apa yang saya lakukan.”  

— Surat Śrīla Prabhupāda kepada Madhudviṣa, 4 Agustus 1975, Detroit, Amerika Serikat 

“Terkadang seorang dīkṣā guru tidak selalu hadir. Karena itu seseorang dapat mengambil 

pengetahuan, perintah, dari seorang penyembah yang maju. Ini disebut śikṣā guru.” 

— Ceramah Śrīla Prabhupāda tentang Bhagavad-gītā 17.1-3, 4 Juli 1974 

[Tanggal tidak tepat, Pemeriksaan Ketepatan Ditunda], Honolulu, Hawaii 
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Dīkṣā guru memberikan standar pengetahuan rohani dan śikṣā guru adalah siapapun 

yang memberikan arahan untuk penyembah lain dan masyarakat pada umumnya sesuai 

dengan ajaran-ajaran dīkṣā guru. 

Śrīla Prabhupāda adalah guru yang menginisiasi (dīkṣā guru) dan murid-muridnya yang 

memiliki rasa tanggung jawab seharusnya menjadi guru-guru yang memberikan instruksi 

(śikṣā gurus). 

Bab 3: Studi Berdasarkan Śāstra Tentang Penyimpangan-

Penyimpangan 

Meskipun perintah-perintah dari Śrīla Prabhupāda sangatlah jelas mengenai kelanjutan 

kedudukannya sebagai dīkṣā guru di ISKCON bahkan setelah kepergian beliau secara fisik, 

begitu banyak penyimpangan telah terjadi setelah kepergian beliau secara fisik. Bahkan 

sampai hari ini, orang-orang yang melakukan penyimpangan dapat menyesuaikan pendirian 

mereka dengan cara berbagai cara. 

Tetapi dengan berlalunya hari, pendirian mereka menjadi semakin melemah 

sebagaimana berita resmi atau tidak resmi tentang orang-orang yang melakukan 

penyimpangan terungkap. Seorang ācārya yang sah dan diberikan kekuatan tidak pernah 

jatuh tetapi seseorang yang tidak sah akan jatuh. 

“Guru spiritual seharusnya tidak terlena oleh penimbunan kekayaan atau banyaknya 

jumlah pengikut. Seorang guru spiritual yang terpercaya tidak akan pernah seperti itu. Tetapi 

terkadang, jika seorang guru spiritual tidak disahkan dengan benar dan hanya dengan 

inisiatifnya sendiri menjadi seorang guru spiritual, ia mungkin dapat terlena oleh penimbunan 

kekayaan atau banyaknya jumlah pengikut. Pelayanan bhaktinya tidaklah berada pada 

tingkatan yang sangat tinggi, jika seseorang terlena oleh pencapaian-pencapaian tersebut, 

maka pelayanan bhaktinya akan melemah. Oleh karena itu seseorang harus secara ketat 

mengikuti prinsip-prinsip garis perguruan.”  

— Lautan Manisnya Rasa Bhakti, Bab 14: Kualifikasi-kualifikasi Bhakti 

Kita telah mempelajari kualifikasi-kualifikasi seorang dīkṣā guru pada bab sebelumnya. 

Pada bab ini, kita akan merujuk kepada referensi-referensi kesusastraan Veda yang berkenaan 

dengan mengapa penyimpangan-penyimpangan terjadi, kedudukan orang-orang yang 

melakukan penyimpangan, hasil-hasil dari mengikuti orang-orang yang melakukan 
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penyimpangan, bagaimana cara memulihkan keadaan dan bagaimana cara berurusan dengan 

penyembah-penyembah yang jujur dan tulus dan orang-orang yang iri hati. 

 

3.1: Penyebab-Penyebab Penyimpangan 

Pertama-tama, mengapa pada umumnya penyimpangan terjadi? 

“Urusan utama bagi masyarakat manusia adalah untuk berpikir tentang Personalitas 

Tuhan Yang Maha Esa setiap saat, menjadi penyembah-Nya, memuja Tuhan dan bersujud 

kepada Beliau. Äcārya, perwakilan otoritatif Tuhan, menetapkan prinsip-prinsip ini, tetapi 

ketika beliau tiada, segalanya kembali menjadi tidak teratur. Murid-murid yang 

sempurna dari ācārya mencoba untuk memulihkan situasi dengan mengikuti perintah-

perintah guru spiritual secara tulus.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 4.28.48, Penjelasan 

 Ketika ācārya secara fisik masih hadir, beliau dapat secara paksa membenarkan 

seorang murid yang tidak patuh dan membuat segalanya kembali seperti semula. Śrīla 

Prabhupāda melakukan hal ini di banyak kesempatan. Tetapi ketika ācārya pergi, tanggung-

jawab dalam melaksanakan misi beliau secara keseluruhan bersandar pada murid-murid 

beliau. Ketulusan hati mereka memiliki peran yang sangat penting. Jika seorang murid 

dengan sengaja tidak mematuhi perintah dari dīkṣā guru dan jika tidak ada śikṣā guru yang 

mampu memulihkan situasi, maka kekacauan merajalela. Inilah yang terjadi pada gerakan 

milik Śrīla Prabhupāda. 

Psikologi yang mengarah pada penyimpangan secara jelas dijelaskan di Caitanya-

caritāmṛta sebagai berikut: 

'niṣiddhācāra', 'kuṭīnāṭī', 'jīva-hiṁsana' 

'lābha', 'pūjā', 'pratiṣṭhādi' yata upaśākhā-gaṇa 

“Beberapa tumbuhan menjalar yang tidak dibutuhkan tumbuh dengan tanaman bhakti 

tersebut adalah tumbuhan menjalar dari kelakuan yang tidak pantas diterima bagi mereka 

yang ingin mencapai kesempurnaan, kelakuan diplomatis, pembunuhan binatang, 

pengambilan keuntungan duniawi, pemujaan duniawi dan kepentingan duniawi. Semua 

ini adalah tumbuhan-tumbuhan menjalar yang tidak diperlukan.” 
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— Caitanya-caritāmṛta, Madhya-lila 19.159 

“Saya dapat dengan pasti berkata tentang diri saya, dan untuk itu saya dengan rendah hati 

meminta maaf kepada semua orang, bahwa terdapat secara pasti suatu keinginan untuk 

munguasai […] Ini adalah sifat terikat, dan sifat itu datang dari kedudukan yang paling tinggi 

dari semuanya, “Guru, oh menakjubkan! Sekarang saya adalah seorang guru, dan hanya ada 

sebelas orang dari kita.” 

— Pengakuan Tamāla Kṛṣṇa — 3 Desember 1980 

Ketika seorang penyembah yang melakukan kemajuan mendapatkan hasrat-hasrat yang 

tidak diinginkan ini yang terpisah dari keinginan-keinginan ācārya dan Tuhan, ia dikatakan 

sebagai seorang separatis. Seseorang yang seperti itu melakukan kesalahan terbesar dengan 

tidak mematuhi perintah guru spiritual. Pelayanan bhaktinya dapat dimengerti telah 

tercampur dengan sifat nafsu dan kebodohan. Demikian ia menjadi iri terhadap ācārya dan 

menginginkan kemasyuraan dan pemujaan. 

abhisandhāya yo hiṁsāṁ dambhaṁ mātsaryam eva vā 

saṁrambhī bhinna-dṛg bhāvaṁ mayi kuryāt sa tāmasaḥ 

“Pelayanan bhakti dilaksanakan oleh seseorang yang iri hati, sombong, bengis dan 

marah, dan yang adalah seorang separatis, dianggap berada pada sifat kegelapan.”  

— Śrīmad Bhāgavatam 3.29.8 

viṣayān abhisandhāya yaśa aiśvaryam eva vā 

arcādāv arcayed yo māṁ pṛthag-bhāvaḥ sa rājasaḥ 

“Pemujaan Tuhan di kuil oleh seorang separatis, dengan sebuah motif untuk 

menikmati kesenangan material, kemasyuran dan kekayaan, adalah bhakti pada sifat 

nafsu.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 3.29.9 

Seorang penyembah yang seperti itu dianggap seorang penyembah kelas ketiga 

arcāyām eva haraye pūjāṁ yaḥ śraddhayehate 

na tad-bhakteṣu cānyeṣu sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ 
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“Seorang penyembah dengan penuh keyakinan sibuk dalam pemujaan Tuhan di kuil tetapi 

tidak berkelakuan dengan baik kepada penyembah-penyembah lain atau orang-orang 

pada umumnya disebut seorang prākṛtabhakta, seorang penyembah yang materialistik, dan 

dianggap berada pada kedudukan yang terendah (Kelas ketiga).” 

— Śrīmad Bhāgavatam 11.2.47 

tato ’rcāyāṁ hariṁ kecit saṁśraddhāya saparyayā 

upāsata upāstāpi nārthadā puruṣa-dviṣām 

“Terkadang seorang penyembah pemula mempersembahkan segala perlengkapan 

untuk memuja Tuhan, dan ia faktanya memuja Tuhan dengan memuja Arca Tuhan, tetapi 

karena ia iri hati dengan para penyembah Tuhan Viṣṇu yang disahkan, Tuhan tidak 

pernah puas dengan pelayanan bhaktinya.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 7.14.40 

Selama seseorang masih pada tataran kelas ketiga, seseorang akan jatuh.  

“Penyembah kelas ketiga dalam kesadaran Kṛṣṇa dapat jatuh, tetapi ketika ia 

berada pada tingkatan kedua atau tingkatan utama, ia tidak jatuh.” 

— Bhagavad-gītā 9.3, Penjelasan 

Selama seseorang tidak mengikuti ketentuan ketat sādhana yang diberikan kepada kita 

oleh Śrīla Prabhupāda — mengucapkan mahā-mantra Hare Kṛṣṇa 16 putaran, mengikuti 

empat prinsip, bangun pagi untuk manglārati, dan ikut berpartisipasi dalam seluruh program 

pagi sampai kelas Śrīmad Bhāgavatam dan nanti sibuk dalam berbagai pelayanan lain, 

membaca buku-buku Śrīla Prabhupāda setiap hari – seseorang dengan pasti berada pada 

kedudukan kelas ketiga. Dan selama seseorang masih berada pada kedudukan kelas ketiga, ia 

memiliki resiko untuk menyebabkan permasalahan-permasalahan kepada penyembah-

penyembah lain karena tindakannya yang tidak sempurna 

Permasalahan di ISKCON adalah bahwa para penyembah yang paling senior telah 

membuktikan diri mereka sebagai penyembah kelas ketiga dengan kejatuhan mereka. Dan 

jika orang-orang seperti itu memimpin gerakan sebagai guru, apakah yang akan terjadi? 

Kekacauan yang besar. 
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3.2: Kedudukan Orang-Orang Yang Melakukan Penyimpangan 

Dan Para Pengikutnya 

Tidak dapat diragukan lagi, Māyā sangatlah kuat. Karena itu, terkadang seorang 

sannyāsī mungkin juga jatuh. Tetapi seorang guru spiritual yang terpercaya tidak dapat jatuh. 

Sangat penting untuk diingat kembali bahwa seorang guru spiritual yang terpercaya itu 

berkualifikasi dan disahkan oleh guru spiritualnya 

Di sejarah ISKCON sejak 1977, terdapat banyak guru-guru yang telah jatuh dari 

kehormatannya. Jika mereka jatuh, kelas penyembah apakah mereka? Kelas ketiga, pastinya. 

Lalu bagaimana mereka dapat menjadi guru? 

Jika mereka benar-benar diberikan kekuatan dan diberikan izin oleh Śrīla Prabhupāda 

untuk menjadi penerusnya pada garis perguruan yang suci, mengapa mereka jatuh sejak 

awal? Beberapa dari mereka secara resmi jatuh tetapi banyak yang lain, walaupun telah jatuh, 

tidak dicap secara resmi seperti itu karena sebuah kejatuhan di ISKCON bagaimanapun 

hanya berkaitan dengan kelakuan seksual yang tidak benar. 

Sebuah kejatuhan dari pelayanan bhakti dapat berarti bahwa seorang yang melakukan 

kesalahan berakhir sebagai seorang yang memuaskan indranya atau sebagai seorang 

impersonalis. Saubhari Muni melakukan kesalahan terhadap Garuda, kendaraan besar 

Tuhan Visnu, dan karena itu ia menjadi seorang pemuas indra dengan menikahi lima puluh 

putri bahkan setelah berada pada sebuah tataran yang sempurna dari praktek yoga. 

Rāmacandra Purī, seorang murid dari ācārya agung Mādhavendra Purī menjadi seorang 

impersonalis Māyāvādī dengan melakukan kesalahan terhadap guru spiritualnya. Kita harus 

belajar dari contoh-contoh ini. Keduanya adalah hasil yang diamati di ISKCON sekarang 

tetapi kecenderungan terhadap impersonalisme bagaimanapun tidak dikenali sebagai sebuah 

penyimpangan atau kejatuhan. 

Lebih lagi, sejak Śrīla Prabhupāda tidak pernah memberikan otoritas kepada siapapun 

untuk menjadi seorang dīkṣā guru, hanya dengan mengambil kedudukan tersebut semaunya 

atau oleh rekomendasi dari GBC yang kebingungan, seseorang telah dianggap telah menanam 

bibit kesalahan terhadap kaki padma Śrīla Prabhupāda dan hanya waktu yang akan 

memperlihatkan hasilnya walaupun jika tidak terjadi sekarang. Kita sedang tidak mendoakan 

kejatuhan seperti itu tetapi kita sedang menyatakan konsekuensi yang alami terhadap 

melakukan kesalahan kepada seorang penyembah murni dan Ācārya-Pendiri dari ISKCON. 
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Berikut adalah beberapa peraturan kelakuan bagi orang-orang yang berada di tahapan 

pelepasan ikatan yang telah dilanggar oleh banyak guru-guru yang tidak dapat dipercaya pada 

zaman sekarang, disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mereka terhadap Śrīla Prabhupāda. 

padāpi yuvatīṁ bhikṣur na spṛśed dāravīm api 

spṛśan karīva badhyeta kariṇyā aṅga-saṅgataḥ 

“Orang suci seharusnya tidak pernah menyentuh seorang perempuan muda. Faktanya, 

ia bahkan seharusnya tidak membiarkan kakinya menyentuh sebuah boneka kayu dalam 

bentuk seorang wanita. Dengan hubungan badan dengan seorang wanita ia pasti akan 

terperangkap oleh ilusi, seperti halnya gajah ditangkap oleh gajah betina karena keinginannya 

untuk menyentuh badan gajah betina.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 11.8.13 

strīṇāṁ nirīkṣaṇa-sparśa- saṁlāpa-kṣvelanādikam 

prāṇino mithunī-bhūtān agṛhastho ’gratas tyajet 

“Mereka yang tidak menikah – para sannyāsī, vānaprastha dan brahmacārī – 

seharusnya tidak pernah bergaul dengan wanita dengan cara memandang, menyentuh, 

mengobrol, bercanda atau bermain. Juga seharusnya mereka tidak bergaul dengan makhluk 

hidup yang sibuk dalam kegiatan seksual.” 

— 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 

“Para anggota dari tingkatan pelepasan ikatan yang gagal mencabut bekas keinginan 

material dalam hati mereka tetap tidak murni, dan demikian Anda tidak membiarkan mereka 

memahami Anda. Walaupum Anda hadir dalam hati mereka, untuk mereka Anda seperti 

sebuah perhiasan yang dipakai disekitar leher seseorang yang benar-benar lupa bahwa 

perhiasan tersebut ada disana. Wahai Tuhan, mereka yang mempraktekan yoga hanya untuk 

kepuasan indra harus menderita hukuman baik di kehidupan ini dan selanjutnya: dari 
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kematian, yang tidak akan melepaskan mereka, dan dari Anda, yang kerejaannya tidak dapat 

mereka capai.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 10.87.39 

“Dengan memamerkan suatu perasaan religious yang palsu, mereka memamerkan 

sebuah pertunjukkan pelayanan bhakti disaat yang bersamaan sibuk dalam segala aktivitas 

yang tidak bermoral. Dengan cara ini mereka menjadi guru spiritual dan penyembah Tuhan. 

Orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keagamaan tersebut tidak 

memiliki sikap hormat terhadap para ācārya yang memiliki otoritas, guru-guru suci dalam 

garis perguruan yang ketat. Mereka tidak memperdulikan perintah Veda ācāryopāsana — 

“Seseorang harus memuja ācārya” – dan pernyataan Kṛṣṇa di Bhagavad-gītā (4.2) evaṁ 

paramparā-prāptam, “Pengetahuan yang paling utama tentang Tuhan ini diterima melalui 

garis perguruan.” Justru, mereka sendiri menjadi ācārya yang palsu untuk menyesatkan 

masyarakat pada umumnya, bahkan mereka tidak mengikuti prinsip-prinsip dari para ācārya. 

Penjahat-penjahat ini adalah elemen yang paling berbahaya dalam masyarakat manusia. 

Karena tidak terdapat pemerintahan yang religious, mereka menghindari hukuman dari 

hukum negara. Bagaimanapun, mereka tidak dapat menghindari hukum Tuhan, yang secara 

jelas menyatakan di Bhagavad-gītā bahwa iblis-iblis yang iri hati yang menyamar menjadi 

seseorang yang mempropagandakan agama akan dibuang kedalam neraka yang paling gelap 

(Bg. 16.19-20). Śrī Īśopaniṣad memastikan bahwa agamawan yang palsu ini sedang menuju 

tempat yang paling menjijikan di alam semesta setelah selesainya urusan guru spiritual 

mereka, yang mereka lakukan hanya untuk kepuasan indra.”  

— Śrī Īśopaniṣad Mantra 12, Penjelasan 

śruti-smṛti-purāṇādi-pañcarātra-vidhiṁ vinā 

aikāntikī harer bhaktir utpātāyaiva kalpate. 

“Pelayanan bhakti kepada Tuhan yang tidak menghiraukan kesusastraan Veda yang sah 

seperti Upaniṣad, Purāṇa, Nārada-pañcarātra, dll., hanyalah gangguan yang tidak diperlukan 

di masyarakat.” 

— Bhakti-rasāmṛta-sindhu 

Apakah nasib yang akan dialami oleh mereka yang mengikuti orang-orang yang 

melakukan kesalahan tersebut? 
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teṣāṁ kupatha-deṣṭṝṇāṁ patatāṁ tamasi hy adhaḥ 

ye śraddadhyur vacas te vai majjanty aśma-plavā iva 

“Para pemimpin yang telah jatuh ke dalam kebodohan dan yang menyesatkan orang-

orang dengan mengarahkan mereka ke jalan kehancuran [seperti yang dideskripsikan di ayat 

sebelumnya] sebagai hasilnya, menumpangi sebuah perahu yang terbuat dari batu, dan 

juga mereka yang secara buta mengikuti pemimpin tersebut. Sebuah perahu yang terbuat 

dari batu tidak akan bisa mengapung dan akan tenggelam ke dalam air dengan para 

penumpangnya. Begitu pula, mereka yang menyesatkan orang-orang untuk pergi ke neraka, 

dan para pengikutnya pergi bersama mereka.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 6.7.14 
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3.3: Bagaimana Cara Memulihkan Situasi Ini? 

Jawabannya sederhana. Seseorang harus berhenti untuk tidak mematuhi Śrīla 

Prabhupāda dan mengikuti sistem inisiasi ṛtvik. Jika para pemimpin ISKCON dapat 

melakukan hal ini, itu adalah hal terbaik yang dapat mereka lakukan dan kita akan selamanya 

berterima kasih kepada mereka. 

Tetapi jika mereka tidak melakukannya, kita tidak dapat menjadi bagian dari kesalahan 

dengan mendukung mereka. Kita tidak memiliki pilihan selain bekerja secara independen 

tanpa mereka, dengan para penyembah yang memiliki pemikiran yang sama yang serius 

mengembalikan kedudukan Śrīla Prabhupāda sebagai dīkṣā guru satu-satunya, sampai 

waktunya tiba ketika manajemen di ISKCON mengerti kebodohan mereka dan memilih 

untuk memulihkan situasi tersebut. 

Bagi mereka yang tertarik untuk memulihkan keadaan ini, hal pertama yang di catat 

adalah bahwa perintah guru spiritual adalah prinsip yang mengarahkan yang paling tinggi 

bagi murid. Perintah guru spiritual seharusnya tidak pernah diabaikan. 

ācāryaṁ māṁ vijānīyān navamanyeta karhicit 

na martya-buddhyāsūyeta sarva-deva-mayo guruḥ 

“Seseorang harus mengetahui sang ācārya sebagai Diriku sendiri dan jangan 

pernah tidak menghormati beliau dengan cara apapun. Seseorang seharusnya tidak iri 

hati kepada beliau, berpikir bahwa ācārya adalah seorang manusia biasa, karena beliau 

adalah perwakilan dari semua dewa.”  

— Śrīmad Bhāgavatam 11.17.27 

mahatāṁ bahu-mānena dīnānām anukampayā 

maitryā caivātma-tulyeṣu yamena niyamena ca 

“Penyembah murni harus melaksanakan palayanan bhakti dengan memberikan 

penghormatan yang paling besar kepada guru spiritual dan para ācārya. Iaharus 

memiliki rasa kasih sayang kepada yang orang-orang miskin yang tidak berkesadaran Kṛṣṇa 

dan menjalin pertemanan dengan orang-orang yang setara dengannya, tetapi seluruh 

kegiatan-kegiatannya harus dilaksanakan dibawah aturan dan dengan pengendalian indra.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 3.29.17 
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“Guru spiritual adalah sama seperti Personalitas Tuhan Yang Maha Esa, dan karena itu 

seseorang yang sangat serius tentang kemajuan spiritual harus menghormati guru spiritual 

dengan cara ini. Bahkan sebuah penyimpangan kecil dari pengertian ini mampu mebuat 

kehancuran dalam pembelajaran Veda dan pertapaan-pertapaan yang dilakukan oleh 

sang murid.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 7.15.27, Purport 

Karena itu seseorang seharusnya mempelajari sistem inisiasi ṛtvik dari bukti dokumen 

dan kesusastraan Veda yang mendukung sistem inisiasi tersebut dan yakin terhadap 

kebenaran buktinya dan secara terbuka membicarakan hal tersebut kepada para penyembah 

yang tulus. 

Seseorang mungkin takut membuat kesalahan kepada Vaiṣṇava-Vaiṣṇava senior jika ia 

menolak pergaulan ISKCON yang menyimpang tetapi siapakah Vaiṣṇava yang lebih senior 

di ISKCON ketimbang Śrīla Prabhupāda? Bagaimana kita bisa melakukan kesalahan 

terhadap kaki padma Śrīla Prabhupāda? Atau menoleransi orang lain yang melakukan hal 

tersebut? Dan bagaimana bisa orang tersebut dipanggil sebagai seorang Vaiṣṇava jika orang 

itu secara sengaja melakukan kesalahan terhadap Śrīla Prabhupāda? Hal-hal ini harus menjadi 

pertimbangan dari seorang penyembah. 

3.4: Bagaimana Cara Berurusan Dengan Seseorang Yang 

Memiliki Pandangan-Pandangan Yang Berbeda? 

Untuk seseorang yang tidak bersalah, kita bisa memberikan poin kita secara keseluruhan 

dengan bantuan kesusastraan Veda sebagaimana yang diberikan di buku kecil ini. Tetapi 

mungkin terdapat banyak yang secara kuat tidak setuju dengan sistem inisiasi ṛtvik walaupun 

sistem inisiasi ini disahkan oleh Śrīla Prabhupāda.Ayat-ayat berikut ini mencerahkan kita 

untuk bagaimana berurusan dengan mereka. 

na sabhāṁ praviśet prājñaḥ sabhya-doṣān anusmaran 

abruvan vibruvann ajño naraḥ kilbiṣam aśnute 

“Seseorang yang bijak seharusnya tidak memasuki sebuah pertemuan jika ia 

mengetahui para partisipan dipertemuan tersebut sedang melakukan tindakan yang tidak baik. 

Dan jika, ia telah memasuki pertemuan tersebut, ia gagal mengatakan kebenarannya, 
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mengatakan hal yang tidak benar atau mengaku tidak tahu, ia dengan pasti akan tertular 

dosa.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 10.44.10 

nindāṁ bhagavataḥ śṛṇvaṁs tat-parasya janasya vā 

tato nāpaiti yaḥ so ’pi yāty adhaḥ sukṛtāc cyutaḥ 

“Siapapun yang gagal meninggalkan tempat tersebut dengan segera dimana ia 

mendengar kritikan terhadap Tuhan dan penyembah-penyembah-Nya yang setia pasti akan 

jatuh, kehilangan pahala kebaikannya.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 10.74.40 

īśvare tad-adhīneṣu bāliśeṣu dviṣatsu ca 

prema-maitrī-kṛpopekṣā yaḥ karoti sa madhyamaḥ 

“Seorang penyembah kelas menengah atau yang berada pada kelas kedua, disebut 

madhyama-adhikārī, mempersembahkan cintanya kepada Personalitas Tuhan Yang Maha 

Esa, adalah seorang teman yang tulus kepada semua penyembah Tuhan, memperlihatkan 

karunia kepada orang-orang yang bodoh yang tidak bersalah dan tidak menghiraukan mereka 

yang iri hati kepada Personalitas Tuhan Yang Maha Esa.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 11.2.46 

Sama halnya seseorang seharusnya tidak menghiraukan mereka yang iri hati kepada seorang 

penyembah murni Tuhan seperti Śrīla Prabhupāda. Dengan kata lain, jika seseorang berada 

pada kedudukan yang menantang Śrīla Prabhupāda sebagai dīkṣā guru satu-satunya di 

ISKCON, ia dianggap iri hati terhadap Śrīla Prabhupāda dan harus ditinggalkan dan tidak 

dihiraukan. 

mahatāṁ bahu-mānena dīnānām anukampayā 

maitryā caivātma-tulyeṣu yamena niyamena ca 

“Penyembah murni harus melaksanakan palayanan bhakti dengan memberikan 

penghormatan yang paling besar kepada guru spiritual dan para ācārya. Ia harus 

memiliki rasa kasih sayang kepada yang miskin dan menjalin pertemanan dengan orang-

orang yang setara dengannya, tetapi seluruh kegiatan-kegiatannya harus dilaksanakan 

dibawah aturan dan dengan pengendalian indra.” 
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— Śrīmad Bhāgavatam 3.29.17 

“Persahabatan harus dipererat antara orang-orang dengan minat-minat dan pengertian 

yang sama. Orang-orang tersebut disebut sebagai sva jāti, “dari kasta yang sama.” 

Penyembah harus menghindari seseorang yang karakternya tidak tetap pada standar 

pemahaman; bahkan walaupun ia mungkin adalah seorang Vaiṣṇava, atau seorang 

penyembah Kṛṣṇa, jika karakternya tidak layak diteladani, maka ia harus dihindari. 

Seseorang harus tanpa goyah mengendalikan indra-indra dan pikiran dan secara ketat 

mengikuti peraturan-peraturan dan regulasi, dan ia harus menjalin persahabatan 

dengan orang-orang dengan standar yang sama.” 

— Śrīmad Bhāgavatam 3.29.17, Purport 
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Kesimpulan 

Kami harap kompilasi dari bukti-bukti dokumen dan kesusastraan Veda ini telah 

meyakinkan anda tentang kedudukan Śrīla Prabhupāda yang tak terbantahkan sebagai satu-

satunya dīkṣā guru untuk ISKCON, khususnya bahkan setelah kepergian beliau secara fisik. 

Tuntutan apapun dari seseorang yang menyatakan sistem inisiasi ṛtvik dimanapun tidak 

didukung oleh dokumen-dokumen atau kitab suci manapun atau garis perguruan harus 

dianggap tanpa dasar. 

Bagaimanapun, setelah membaca semua ini, jika seseorang tetapi tidak memiliki 

keyakinan terhadap perintah-perintah ini dan/atau secara sengaja tidak mematuhi perintah-

perintah dari Śrīla Prabhupāda dengan tidak menaati sistem inisiasi ṛtvik yang sah, ayat-ayat 

Bhagavad-gītā berikut ini mengungkapkan nasib mereka. 

ajñaś cāśraddadhānaś ca saṁśayātmā vinaśyati 

nāyaṁ loko 'sti na paro na sukhaṁ saṁśayātmanaḥ 

“Tetapi orang-orang yang bodoh dan tak berkeyakinan yang meragukan kitab-kitab suci 

tidak mencapai kesadaran Tuhan. Bagi jiwa yang ragu tidak ada kebahagiaan baik didunia ini 

maupun di kehidupan selanjutnya.” 

— Bhagavad-gītā 4.40 

yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ 

na sa siddhim avāpnoti na sukhaṁ na parāṁ gatim 

“Tetapi seseorang yang menolak ketentuan-ketentuan kitab suci dan bertindak menurut 

keinginannya sendiri tidak mencapai kesempurnaan, tidak juga kebahagiaan, maupun tempat 

tujuan tertinggi.” 

— Bhagavad-gītā 16.23 

Dengan menyatakan hal tersebut, jika anda membutuhkan klarifikasi-klarifikasi yang 

lebih jauh, mohon jangan ragu untuk mengirimkan kami email di 

admin@srikrishnamandir.org. 

Jaya Śrīla Prabhupāda! Hare Kṛṣṇa! 

[Akhir] 



55 
 

Lampiran A: Deklarasi Keinginan Śrīla Prabhupāda 

(Ditulis Kembali) 

Tridandi Goswami 

A.C. Bhaktivedanta Swami 

Acharya-Pendiri: 

Masyarakat Internasional Kesadaran Kṛṣṇa 

 

PUSAT: Kṛṣṇa-Balarama Mandir, 

Bhaktivedanta Swami Marg, 

Ramanareti, Vṛndāvana, U.P. 

TANGGAL: June, 1977 

 

DEKLARASI KEINGINAN 

Saya, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Acharya-Pendiri Masyarakat 

Internasional Kesadaran Kṛṣṇa, Komisaris Bhaktivedanta Book Trust, dan murid dari Om 

Visnupada 108 Śrī Śrīmad Bhaktsiddhanta Sarasvati Gosvāmī Maharaj Prabhupāda, yang 

sekarang tinggal di Śrī Kṛṣṇa-Balarama Mandir, Vṛndāvana, membuat keinginan terakhir 

saya: 

1. Governing Body Commission (GBC) akan menjadi otoritas manajemen tertinggi di 

seluruh Masyarakat Internasional Kesadaran Kṛṣṇa.  

2. Setiap kuil akan menjadi properti ISKCON dan akan dipimpin oleh tiga direktur 

eksekutif. Sistem manajemen akan berlanjut seperti yang sedang dijalankan sekarang dan 

tidak ada perubahan apapun.  

3. Properti-properti di India akan di pimpin oleh direktur-direktur eksekutif sebagai berikut: 

a) Properti-properti di Śrī Mayapur Dhama, Panihati, Haridaspur and Calcutta: 

Gurukrpa Swami, Jayapataka Swami, Bhavananda Gosvāmī dan Gopāl Kṛṣṇa das 

Adhikari. 
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b) Properti-properti diVṛndāvana: Gurukrpa Swami, Akshoyananda Swami, dan Gopāl 

Kṛṣṇa das Adhikari. 

c) Properti-properti di Bombay: Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī, Giriraj das Brahmachary, dan 

Gopāl Kṛṣṇa das Adhikari. 

d) Properti-properti di Bhubaneswar: Gour Govinda Swami, Jayapataka Swami, dan 

Bhagawat das Brahmachary. 

e) Properti-properti di Hyderbad: Mahamsa Swami, Śrīdhar Swami, Gopāl Kṛṣṇa das 

Adhikari dan Bali Mardan das Adhikari. 

Direktur-direktur eksekutif disini telah ditunjuk dan ditugaskan untuk seumur hidup. Jika 

terjadi kematian atau kegagalan dalam melakukan tugas atas alasan apapun yang dilakukan 

oleh para direktur yang telah disebutkan, seorang direktur penerus atau para direktur dapat 

dilantik oleh para direktur yang tersisa, asalkan direktur yang baru tersebut adalah murid saya 

yang telah diinisiasi dan mengikuti dengan ketat semua peraturan dan regulasi di Masyarakat 

Internasional Kesadaran Krishna sebagaimana yang tercantum di buku-buku saya, dan 

asalkan tidak kurang dari tiga (3) atau lebih dari lima (5) direktur eksekutif yang bertindak 

disaat yang bersamaan. 

4. Saya telah membuat, mengembangkan dan mengatur Masyarakat Internasional 

Kesadaran Kṛṣṇa, dan dengan demikian saya menyatakan keinginan saya bahwa tidak 

satupun dari properti yang tidak bergerak yang berdiri atas nama ISKCON di India dapat 

digadaikan, dipinjam, dijual, dipindahkan, atau dengan cara apapun dibebani, dibuang, 

atau diasingkan. Perintah ini tidak dapat ditarik kembali. 

5. Properti-properti di luar India pada prinsipnya seharusnya tidak pernah digadaikan, 

dipinjam, dijual, dipindahkan, atau dengan cara apapun dibebani, dibuang, atau 

diasingkan, tetapi jika kebutuhan muncul, properti-properti tersebut dapat diggadaikan, 

dipinjam, dijual, dll., dengan persetujuan anggota komite GBC yang memiki hubungan 

dengan properti tersebut. 

6. Properti-proeperti di luar India dan anggota komite GBC yang sehubungan adalah 

sebagai berikut: 

a) Properti-properti di Chicago, Detroit dan Ann Arbor: Jayatirtha das Adhikari, 

Harikesa Swami, dan Balavanta das Adhikari. 
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b) Properti-properti di Hawaii, Tokyo, Hong Kong: Guru Krpa Swami, Rameswara 

Swami, dan Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī. 

c) Properti-properti di Melbourne, Sydney, Peternakan Australia: Guru Krpa Swami, 

Hari Sauri, dan Atreya Rsi. 

d) Properti-properti di Inggris (London Radlett), Perancis, Jerman, Belanda, Swiss dan 

Swedia: Jayatirtha das Adhikari, Bhagavan das Adhikari, Harikesa Swami. 

e) Properti-properti di Kenya, Mauritius, Afrika Selatan: Jayatirtha das Adhikari, 

Brahmananda Swami, dan Atreya Rsi. 

f) Properti-properti di Meksiko, Venezuela, Brazil, Kosta Rika, Peru, Ekuador, 

Kolombia, Chile: Hrdayananda Gosvāmī, Panca Dravida Swami, Brahmananda 

Swami. 

g) Properti-properti di Georgetown, Guyana, Santo Domingo, St. Augustine: Adi Kesava 

Swami, Hrdayananda Gosvāmī, Panca Dravida Swami. 

h) Properti-properti di Vancouver, Seattle, Berkeley, Dallas: Satsvarūpa Gosvāmī, 

Jagadisa das Adhikari, Jayatirtha das Adhikari. 

i) Properti-properti di Los Angeles, Denver, San Diego, Pantai Laguna: Rameswara 

Swami, Satsvarūpa Swami, Adi Kesava Swami. 

j) Properti-properti di New York, Boston, Puerto Rico, Port Royal, St. Louis, Peternakan 

St. Louis: Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī, Adi Kesava Swami, Rameswara Swami. 

k) Properti-properti di Iran: Atreya Rsi, Bhagavan das Adhikari, Brahmananda 

Swami. 

l) Properti-properti di Washington D.C., Baltimore, Philadelphia, Montreal and Ottawa: 

Rupanuga das Adhikari, Gopāl Kṛṣṇa das Adhikari, Jagadisa das Adhikari. 

m) Properti-properti di Pittsburgh, New Vṛndāvana, Toronto, Cleveland, Buffalo: 

Kirtanananda Swami, Atreya Rsi, Balavanta das Adhikari. 

n) Properti-properti di Atlanta, Peternakan Tennessee, Gainesville, Miami, New Orleans, 

Peternakan Mississippi, Houston: Balavanta das Adhikari, Adi Kesava Swami, 

Rupanuga das Adhikari. 

o) Properti-properti di Fiji: Hari Sauri, Atreya Rsi, Vasudev. 
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7. Saya mendeklarasikan, menyatakan dan menkonfirmasi bahwa semua properti-properti 

tersebut, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berdiri atas nama, 

termasuk catatan-catatan terbaru, rekening-rekening dan deposito tetap di berbagai bank, 

adalah properti-properti dan asset-aset dari Masyarakat Internasional Kesadaran Kṛṣṇa, 

dan para pewaris dan penerus dari kehidupan saya sebelumnya, atau siapapun yang 

mengklaim melalui mereka, tidak memiliki hak, tuntutan atau kepentingan atas apapun 

terhadap properti-properti ini terkecuali sebagaimana disyaratkan selanjutnya. 

8. Walaupun uang yang atas nama saya di bank-bank yang berbeda dipergunakan untuk 

ISKCON dan dimiliki oleh ISKCON, saya telah menyimpan beberapa deposito yang 

khususnya ditandai untuk menyediakan dana sejumlah Rs. 1,000/- [tambahan yang tidak 

bisa dibaca] kepada anggota-anggota keluarga saya sebelumnya (dua anak laki-laki, dua 

anak perempuan, dan seorang istri). Setelah kematian anggota-anggota kelurga saya yang 

sebelumnya, deposito-deposito khusus ini (kumpulan dokumen, bunga, dan tabungan-

tabungan) akan menjadi properti ISKCON untuk kumpulan dokumen perserikatan, dan 

keturunan keluarga saya dikehidupan grhastha saya sebelumnya atau siapapun yang 

mengklaim melalui mereka tidak diberikan izin untuk pemberian uang lebih jauh. 

9. Dengan ini saya menunjuk Guru Krpa Swami, Hrdayananda Gosvāmī, Tamāla Kṛṣṇa 

Gosvāmī, Rameshwar Swami, Gopāl Kṛṣṇa das Adhikari, Jayatirtha das Adhikari dan 

Giriraj das Brahmachary untuk bertindak sebagai pelaksana-pelaksana keinginan ini. 

Saya telah membuat deklarasi keinginan ini di hari ke-4 Juni, 1977, dalam keadaan 

pikiran dan akal budi yang baik, tanpa bujukan apapun, tekanan atau paksaan dari 

siapapun. 

Saksi: 

A.C. Bhaktivedanta Swami 

Deklarasi keinginan diatas ditandatangani oleh Śrīla Prabhupāda dan tersegel dan 

disaksikan oleh: Tamāla Kṛṣṇa Goswami, Bhagavan das Adhikari dan beberapa saksi-saksi 

yang lain. 

(tanda-tangan nampak pada dokumen yang asli). 
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KETENTUAN TAMBAHAN 

Saya, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Acharya-Pendiri Masyarakat 

Internasional Kesadaran Kṛṣṇa, Komisaris Bhaktivedanta Book Trust, dan murid dari Om 

Visnupada 108 Śrī Śrīmad Bhaktsiddhanta Sarasvati Gosvāmī Maharaj Prabhupāda, yang 

sekarang tinggal di Śrī Kṛṣṇa-Balarama Mandir, Vṛndāvana, dengan membuat keinginan 

terakhir saya ini dan ketentuan tamabahan untuk memberikan kelonggaran terhadap 

keinginan saya, dan mengklarifikasi beberapa hal khusus yang dalam jangka tertentu sedikit 

tidak jelas di Deklarasi Keinginan saya sebelumnya yang bertanggal 4 Juni 1977, sebagai 

berikut: 

Saya telah membuat sebuah Deklarasi Keinginan di tanggal 4 Juni 1977, dan telah 

membuat ketentuan-ketentuan khusus disana. Satu dari ketentuan tersebut adalah sebuah 

ketentuan biaya hidup untuk Śrī M.M. De, Brindaban Chandra De, Nyonya Bhakti Lata De 

dan Smt. Sulurmana Dey, yang dilahirkan ketika saya masih di grhastha ashram, dan Smt. 

Radharani De, yang adalah istri saya di grhastha ashram untuk kehidupan mereka 

sebagaimana menurut paragraf nomor 8 di Deklarasi Keinginan yang telah disebutkan 

tersebut. Karena pertimbangan yang hati-hati saya merasa bahwa paragraf yang disebutkan 

itu tidak dengan benar menggambarkan keinginan-keinginan saya, dengan ini saya 

menunjukkan bahwa berkenaan dengan Smt. Radharani De, ia mendapatkan Rs. 1,000/- per 

bulan untuk hidupnya diluar bunga yang didapatkan dari sebuah deposito tetap sejumlah 

serratus dua puluh ribu Rupee yang dibuat oleh ISKCON di bank manapun yang otoritas-

otoritas masyarakat yang disebutkan dapat berpikir dengan baik untuk periode 7 tahun atas 

nama ISKCON, yang jumlahnya tidak akan tersedia untuk pewarisnya dan setelah 

kematiannya jumlah yang disebutkan dan disediakan oleh ISKCON, para otoritas ISKCON 

dengan cara apapun dapat berpikir dengan baik untuk memelihara  objek-objek yang dimiliki 

Masyarakat Internasional Kesadaran Kṛṣṇa. 

Berkenaan dengan Śrī M.M. De, Śrī Brindaban Chandra De, Smt. Sulurmana Dey and 

MissBhaktilata De, ISKCON akan mendepositokan Seratus dua pulu ribu Rupee dibawah 4 

tanda terima Deposito Tetap yang terpisah, setiap deposito mendapat Rs. 1,20,000/- Selama 

tujuh tahun di sebuah bank untuk mendapatkan bunga paling sedikit Rs. 1,000/- Setiap bulan 

dibawah tanda terima. Selain sejumlah Rs. 1,000/- tersebut, hanya Rs. 250/- per bulan yang 

akan dibayar kepada mereka dari bunga tanda terima Deposito Tetap mereka masing-masing. 

Sisa bunga dengan jumlah Rs. 750/- akan didepositokan kembali dibawah tanda terima 
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Deposito Tetap yang baru pada nama-nama mereka masing-masing untuk tujuh tahun. Pada 

batas waktu untuk tanda terima Deposito Tetap ini dibuat dengan sejumlah Rs. 750/- dari 

bunga setiap bulan untuk tujuh tahun pertama, jumlah-jumlah tersebut akan diinvestasikan 

oleh orang-orang yang namanya disebutkan di atas di beberapa pinjaman pemerintah, tanda 

terima Deposito Tetap atau dibawah Rencana Deposito Pemerintah atau akan digunakan 

untuk membeli properti-properti atau properti yang tidak bergerak jadi jumlah tersebut dapat 

tetap aman dan tidak dapat dihamburkan. Bagaimanapun dalam hal ini, orang-orang yang 

disebutkan di atas atau siapapun dari mereka melanggar kondisi ini dan menggunakan jumlah 

yang dikatakan tersebut dengan tujuan atau tujuan-tujuan selain apa yang telah dideskripsikan 

di atas, otoritas-otoritas ISKCON akan dengan bebas menghentikan pembayaran biaya hidup 

setiap bulan kepada orang-orang tersebut atau orang-orang dari Deposito Tetap sejumlah Rs. 

1,20,000/- tersebut dan justru mereka harus memberikan sejumlah bunga sebesar Rs. 1,000/- 

per bulan kepada Bhaktivedanta Swami Charity Trust. Telah dibuat jelas bahwa para pewaris 

dari orang-orang yang disebutkan tidak akan memiliki hak atas apapun jumlah yang 

disebutkan dan bahwa jumlah-jumlah ini hanya untuk pemakaian pribadi dari orang-orang 

yang disebutkan dari kehidupan saya yang sebelumnya hanya disaat di kehidupan mereka 

masing-masing. 

Saya telah menunjuk beberapa pelaksana dari Dekalarasi Keinginan saya. Sekarang 

dengan ini saya menambahkan nama Śrī Jayapataka Swami, murid saya, yang tinggal di Śrī 

Mayapur Chandrodoya Mandir, Distrik Nadia, Bengal Barat, sebagai seorang pelaksana dari 

Deklarasi Keinginan yang telah saya katakan bersama dengan orang-orang yang telah 

disebutkan di Deklarasi Keinginan yang bertanggal 4 Juni 1977 tersebut. Dengan ini saya 

lebih jauh mengarahkan bahwa para pelaksana saya akan memiliki hak untuk bertindak 

bersama atau secara individu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dibawah Deklarasi 

Keinginan saya. 

Karena itu dengan ini saya memperbaiki, memodifikasi dan merubah Deklarasi 

Keinginan saya yang bertanggal 4 Juni 1977, dengan cara yang disebutkan di atas. Dalam 

hal-hal yang lain Deklarasi Keinginan tersebut akan berlanjut menjaga kekayaan dan akan 

selalu menjaga kekayaan. 
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Dengan ini saya membuat Deklarasi Keinginan tambahan ini di tanggal 5 November 

1977, dengan hati nurani dan dengan pikiran yang baik tanpa adanya bujukan, tekanan atau 

paksaan dari siapapun. 

Saksi: (tanda tangan nampak pada dokumen asli) 

A.C. Bhaktivedanta Swami 
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Lampiran B: Pengakuan Tamāla Kṛṣṇa — 3 Desember 1980 

Tamāla Kṛṣṇa Gosvāmī: “Saya mendapatkan suatu keinsafan beberapa hari yang lalu. 

[…] Terdapat dengan jelas banyak pernyataan dari Śrīla Prabhupāda bahwa Guru Mahārāja 

beliau tidak menunjuk siapapun untuk menjadi penerus […] Bahkan di dalam buku-buku 

Prabhupāda beliau berkata guru berarti seseorang dengan kualifikasi […]    

Inspirasi tersebut datang karena terdapat pertanyaan dari pihak saya, jadi Kṛṣṇa berkata. 

Sebenarnya, Prabhupāda tidak pernah menunjuk siapapun untuk menjadi guru. […] Śrīla 

Prabhupāda menunjuk sebelas ṛtvik. Śrīla Prabhupāda tidak pernah menunjuk mereka sebagai 

guru. Diri saya dan anggota GBC yang lain telah melakukan perbuatan yang sangat 

merugikan bagi gerakan ini selama tiga tahun terakhir karena kami menafsirkan penunjukkan 

para ṛtvik sebagai penunjukkan untuk menjadi guru. 

Saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya jelaskan itu, tetapi 

penafsirannya salah. Apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Prabhupāda menyebutkan 

beliau mungkin akan menunjuk beberapa ṛtvik, jadi GBC bertemu demi berbagai alasan, dan 

mereka pergi ke Prabhupāda, lima atau enam dari kami. (Ini merujuk pada pertemuan 28 Mei 

1977). Kami bertanya kepadanya, ‘Śrīla Prabhupāda, setelah kepergian anda, jika kita 

menerima murid, murid-murid tersebut akan menjadi murid siapa, murid anda atau murid 

saya?’ 

Nantinya terdapat sebuah daftar kumpulan orang-orang yang akan diinisiasi, dan daftar 

tersebut mulai menumpuk. Saya berkata, ‘Śrīla Prabhupāda, anda sekali menyebutkan tentang 

ṛtvik. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kami tidak ingin mendekati anda, tetapi 

terdapat ratusan penyembah yang disebutkan, dan saya hanya menahan semua surat-surat 

tersebut. Saya tidak tahu apa yang anda ingin lakukan.’ 

Śrīla Prabhupāda berkata, ‘Baiklah, saya akan menunjuk sebanyak…,” dan beliau mulai 

menyebutkan nama mereka […] Śrīla Prabhupāda membuat hal tersebut jelas bahwa mereka 

adalah murid Śrīla Prabhupāda. Pada poin tersebut sangatlah jelas dipikiran saya bahwa 

mereka adalah murid Śrīla Prabhupāda. Nantinya saya menanyakan Śrīla Prabhupāda dua 

pertanyaan, satu: ‘Bagaimana dengan Brahmananda Swami?' Saya menanyakan Śrīla 

Prabhupāda hal ini karena saya kebetulan memiliki rasa sayang kepada Brahmananda Swami. 

[...] Jadi Śrīla Prabhupāda berkata, ‘Tidak, tidak terkecuali ia berkualifikasi.’ Sebelum saya 

siap untuk mengetik surat tersebut, saya bertanya kepada Śrīla Prabhupāda, dua: ‘Śrīla 
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Prabhupāda apakah ini sudah semua yang anda inginkan atau anda ingin menambahkannya 

lagi?’ Śrīla Prabhupāda berkata, ‘Sebagaimana seperlunya, yang lain dapat ditambahkan.’ 

Sekarang saya mengerti bahwa apa yang ia lakukan sangatlah jelas. Ia secara fisik tidak 

mampu melaksanakan upacara inisiasi secara fisik; karena itu Śrīla Prabhupāda menunjuk 

pendeta-pendeta yang bertugas untuk menginisiasi atas kepentingan Śrīla Prabhupāda. Śrīla 

Prabhupāda menunjuk sebelas orang, dan beliau mengatakannya dengan sangat jelas, 

‘Siapapun yang paling dekat, dia dan menginisiasi.’ Ini adalah poin yang sangat penting, 

karena ketika merujuk pada inisiasi, jika itu bukanlah siapapun yang paling dekat, itu berarti 

kemanapun hatimu pergi. Siapa yang anda berikan keyakinan, anda mendapatkan inisiasi 

darinya. Tetapi ketika ditugaskan, itu berarti siapaun yang paling dekat, dan Śrīla Prabhupāda 

sudah sangat jelas. Śrīla Prabhupāda memberikan namanya. Mereka tersebar di seluruh dunia, 

dan Śrīla Prabhupāda berkata, ‘Siapapun yang terdekat, anda dekati orang tersebut, dan 

mereka akan memeriksa anda. Lalu, atas kepentingan saya mereka menginisiasi.’ 

Itu bukanlah sebuah pertanyaan bahwa anda meletakan keyakinan anda pada orang 

tersebut – tidak. Itu adalah sebuah fungsi dari guru. ‘Dengan tujuan saya memimpin gerakan 

ini,’ Prabhupāda berkata, ‘Saya harus membentuk sebuah GBC dan saya akan menunjuk 

orang-orang berikut. Dengan tujuan melanjutkan proses orang-orang masuk kedalam gerakan 

kita dan mendapatkan inisiasi, saya harus menunjuk beberapa pendeta untuk menolong saya 

karena seperti halnya saya secara fisik tidak dapat mengatur sendiri setiap orang, saya juga 

secara fisik tidak dapat menginisiasi setiap orang sendirian.” 

Dan begitulah semua tentang hal tersebut, dan tidak ada suatu hal yang lebih dari itu. 

Jika memang ada hal yang lebih dari itu, anda bisa bertaruh dengan keyakinan bahwa 

Prabhupāda telah berbicara berhari-hari dan berjam-jam dan berminggu-minggu sampai akhir 

tentang bagaimana menetapkan hal ini dengan para guru, tetapi Śrīla Prabhupāda tidak 

melakukan hal tersebut karena Śrīla Prabhupāda telah mengatakannya berulang kali. Śrīla 

Prabhupāda berkata: Guru Mahārāja saya tidak menunjuk siapapun. Dengan kualifikasi. ‘Kita 

telah membuat sebuah kesalahan besar. Setelah kepergian Prabhupāda, apa kedudukandari 

kesebelas orang ini? […] 

Prabhupāda menunjukkan bahwa tidak hanya para sannyāsī. Śrīla Prabhupāda 

menyebutkan dua orang yang adalah gṛhastha, yang paling tidak bisa menjadi ṛtvik, 

menunjukkan bahwa mereka setara dengan sannyāsī manapun. Jadi siapapun yang secara 

spiritual berkualifikasi – selalu dimengerti bahwa anda tidak dapat menerima murid-murid 
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disaat kehadiran guru anda, tetapi ketika sang guru berpulang, anda dapat menerima murid-

murid jika anda berkualifikasi dan seseorang dapat kembali meletakkan keyakinannya. Tentu 

saja, mereka (calon murid) harus secara keseluruhan menilai bagaimana membedakan siapa 

seorang guru yang benar. Tetapi jika anda adalah seorang guru yang benar, dan guru anda 

tidak lagi ada, itu adalah hak anda. Seperti halnya seseorang dapat menjadi ayah […] 

Sayangnya, GBC tidak menyadari poin ini. Mereka dengan langsung (berasumsi, 

memutuskan) kesebelas orang ini adalah guru yang terpilih. Saya dengan pasti mengatakan 

untuk diri saya, dan dengan mana saya dengan rendah hati meminta maaf kepada semua 

orang, bahwa secara pasti terdapat keinginan untuk mencoba mengendalikan […] Ini adalah 

sifat terikat, dan sifat itu datang di kedudukan paling tinggi dari semuanya, “Guru oh luar 

biasa! Sekarang Aku adalah seorang guru, dan hanya ada sebelas orang dari kita” […] Saya 

merasakan bahwa keinsafan ini atau pengertian ini penting jika kita menghindari hal-hal yang 

lebih jauh untuk terjadi, karena, percaya pada saya, itu akan terulang kembali. Hanyalah 

masalah waktu saja sampai hal-hal ini sedikit menghilang dan kembali insiden yang lain akan 

terjadi, apakah disini di Los Angeles atau ditempat lain. Ini akan secara berlanjut terjadi 

sampai anda membiarkan kekuatan spiritual Kṛṣṇa yang sejati diperlihatkan tanpa batasan. 

[…] Saya rasa bahwa badan GBC, jika mereka tidak menyetujui poin ini dengan sangat cepat, 

jika mereka tidak menyadari kebenaran ini: Anda tidak bisa menunjukkan suatu hal apapun 

dalam rekaman atau pada tulisan dimana Prabhupāda berkata: “Saya menunjuk sebelas orang 

ini sebagai guru.” Itu tidak ada karena Śrīla Prabhupāda tidak pernah menunjuk siapapun 

menjadi guru. Ini adalah sebuah mitos. […] Hari dimana anda diinisiasi anda mendapatkan 

hak untuk menjadi seorang ayah ketika ayah anda berpulang, jika anda berkualifikasi. Tidak 

ada penunjukkan. Tidak diperlukan sebuah penunjukkan, karena tidak ada satupun.” 

 

Catatan: Disini Tamāla Kṛṣṇa mengklaim bahwa seseorang secara langsung mewarisi 

hak untuk menjadi seorang guru setelah gurunya berpulang, asalkan ia berkualifikasi. Itu 

adalah pandangannya. Tetapi seperti dikutip di Bab 2.2.2: Pengesahan Dīkṣā Guru (halaman 

27) buku ini, Śrīla Prabhupāda mengklarifikasi poin tersebut bahwa selain menjadi 

berkualifikasi, seorang penyembah murni harus disahkan oleh gurunya untuk menjadi guru.] 


