
 

Yayasan Penelitian Sains Spiritual (SSRF) adalah sebuah organisasi nirlaba yang terdaftar di 

Australia (ABN 49 119 742 291) dan Amerika Serikat (No: 0400176958). Tujuan dari 

organisasi dan situs web ini adalah untuk mendidik umat manusia tentang dimensi spiritual 

dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan kita. 
 

 

 

Kepada, Produsen, Direktur dan Distributor, 

Film 'The Love Guru' 

 
26 April 2008 

 
Subyek: Protes terhadap pencemaran kesucian prinsip Guru 

 

 
Atas nama Yayasan Penelitian Sains Spiritual, saya menulis kepada Anda untuk memprotes 

keras film Anda, 'The Love Guru'. Saya kebetulan menonton trailer film dan terkejut serta 

sedih bahwa studio film terkenal seperti Paramount Pictures akan menghina dan menodai 

konsep Guru (Seorang Guru Spiritual) yang merupakan pusat dari berbagai agama. Kesucian 

tradisi  guru-murid  tercermin  dalam  Yesus  dan  murid-murid-Nya, Buddha dan 

murid-murid-Nya, Krishna dan murid-Nya Arjuna, dll. 

 
Trailer yang dirilis oleh Paramount Pictures menunjukkan pengabaian total terhadap makna 

spiritual yang mendalam dari Guru. Diperlihatkan bahwa Guru dalam kondisi yang sangat 

buruk dan membuat penonton untuk menertawakannya. Saya tidak dapat percaya ketika 
trailer tersebut menampilkan Mike Myers yang berperan sebagai seorang Guru melalui 

berbagai adegan yang tidak mencerminkan seorang Guru, beberapa di antara adegannya 

cukup mencengangkan, seperti Guru mengenakan sabuk senjata, mengalami ereksi, terlibat 

dalam perkelahian di bar, menerima uang untuk bermain cupid(dewa asmara), dll. Dalam 
trailer tersebut karakter Pitka dinyatakan sebagai Guru terbaik kedua di India. Apakah ini 

suatu pernyataan yang sudah diperhitungkan atau apakah ini diambil dari naskah sandiwara 

remaja? Untuk negara yang telah melahirkan para Guru dan Orang Suci yang dihormati 
seperti Swami Vivekanand, Ramkrushna Paramhansa dan Yogi Arvind, apakah Paramount 

Pictures benar-benar yakin bahwa penggambaran Mike Meyer sebagai Guru sesuai dengan 

jajaran Orang Suci/Guru paling termasyhur di India? Apakah tim peneliti/penulis naskah Anda 

tidak menyadari tentang kesucian Guru sebelum membuat film? Apakah mereka telah 
berkonsultasi dengan para pemimpin Spiritualitas (selain Mr. Deepak Chopra tentu saja) jika 

naskahnya berpotensi menyakiti. 

 
Apakah Paramount Pictures telah memikirkan dampak yang merugikan terhadap budaya 

dengan memproduksi film semacam itu? Rahmat Guru adalah faktor terpenting dalam 

mewujudkan tujuan dasar kehidupan spiritual. Bagaimana mungkin kita akan berusaha untuk 

mendapatkan rahmat dari seseorang yang tidak kita hormati? Kita akan menderita kerugian 

yang besar. Kerugian ini bahkan lebih besar bagi masyarakat pada usia yang mudah 

dipengaruhi, yang terombang ambing oleh penggambaran Guru yang tidak bertanggung 

jawab. 

 
Saya bertanya-tanya apakah Paramount Pictures akan siap dalam menanggapi berbagai 

protes terhadap film ini di seluruh dunia, seperti untuk menanggapi komunitas agama yang 

melakukan protes dengan kekerasan. Dalam konteks ini, pemikiran untuk membuat film 

semacam ini tidak akan terjadi sejak awal jika mengetahui dampaknya. Komunitas spiritual 

adalah komunitas cinta damai tetapi sifat cinta damai mereka hendaknya tidak dianggap 

sebagai tanda kelemahan tetapi sebaliknya harus dihormati. 

 

 

https://www.spiritualresearchfoundation.org/indonesian/latihan-spiritual/pencerahan-spiritual/siapakah-guru-spiritual/
https://www.spiritualresearchfoundation.org/indonesian/latihan-spiritual/pencerahan-spiritual/
https://www.spiritualresearchfoundation.org/indonesian/kesulitan-spiritual/karma-takdir/arti-tujuan-hidup-manusia/
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organisasi dan situs web ini adalah untuk mendidik umat manusia tentang dimensi spiritual 
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SSRF adalah organisasi yang didedikasikan untuk penelitian spiritual. Melalui pengetahuan 

yang kami akses dari Akal budi dan pemikiran universal, kami telah menerbitkan dampak 
spiritual dari pembuatan film seperti 'The Love Guru' dan juga orang yang menontonnya. 

 
Pada tingkat spiritual, sesuai dengan ilmu Spiritualitas ketika kita melakukan perbuatan baik, 
kita mendapatkan pahala dan ketika kita melakukan perbuatan buruk kita mendapatkan dosa. 

Artinya, bagaimana cara kita menjalani hidup memiliki konsekuensi yang harus kita hadapi di 

kehidupan ini maupun di akhirat. Untuk memahami hasil penelitian spiritual ini dengan lebih 

baik, mari kita ambil contoh kemungkinan dosa dalam skala 1 hingga 100 yang akan 
diperoleh seseorang jika dia membunuh orang biasa, seorang seeker(aspiran spiritual), dan 

seorang Suci. Dosa yang diperoleh jika membunuh orang biasa sama dengan 30 unit, jika 

seorang seeker yang dibunuh sama dengan 60 unit, dan jika membunuh Orang Suci(Saint) 
sama dengan 100 unit. Dosa yang diperoleh ketika seseorang membunuh Orang Suci adalah 

dosa yang paling tinggi. Ini karena Orang Suci mempengaruhi masyarakat secara luas secara 

positif, pada tingkat spiritual. 

 
Contoh di atas dan tabel di bawah ini akan memberikan gambaran tentang konsekuensi 

spiritual bagi orang-orang yang terkait dengan film seperti 'The Love Guru' sangatlah berat. 

Tabel menunjukkan apa artinya bagi mereka dalam konteks tindakan saja. Pada akhirnya apa 

yang sebenarnya akan mereka alami di akhirat tergantung pada jumlah total semua pahala 
dan dosa dalam hidup mereka. 

 

Tindakan Dosa Wilayah yang dituju 

Pembuat Film,’The love Guru’ 30 unit Wilayah neraka ke dua 

selama 1000 tahun 

Menontonnya untuk h i b u r 

a n t a n p a mengetahui 

ilmu/makna spiritualnya 

2 unit Wilayah 

nether(Bhuvaloka) 

selama 100 tahun 

Menontonnya untuk 

hiburan bahkan setelah 

mengetahui ilmu/makna 
spiritual 

5 unit Wilayah neraka pertama 

selama 100 tahun 

Menjadi seorang seeker/ d i j 

a l a n s p i r i t u a l , 
mengetahui tentang F i l m , t 

e t a p i t i d a k melakukan 

apa pun untuk 
menghentikannya 

5 unit Wilayah neraka pertama 

selama 100 tahun 

 

 
Mengingat hal-hal di atas dan atas nama kepatutan umum, saya mendorong Anda untuk 
mempertimbangkan hal-hal berikut: 

 
• Ubah nama film 

• Singkirkan segala bentuk fitnah terhadap Guru 

• Minta maaf kepada komunitas spiritual internasional 

 
Dengan hormat, 

Sean Clarke Editor, 
SpiritualResearchFoundation.org/ 
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