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nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhuitale 

srimate bhaktivedant-svaminn iti namine 

namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine 

nirvisesa-sunyavadi-pascatya-desa-tarine 

 

 

Dear Srila Prabhupada, 
I bow at your lotus feet. 

 

In your purport to Gita 3.30, you write, "The Lord instructs that one has to  

become fully Krishna conscious to discharge duties, as if in military discipline." 

 

In our conditioned state it is natural that we, your followers, go through  

physical, emotional, and spiritual cycles in which our enthusiasm and 

energy for service wax and wane. Yet if we continue to faithfully serve  

you, we will steadily advance, even as we experience inevitable ups  

and downs. 

 

With perfect purity, maturity, and compassion you, our loving spiritual 

father, guide us through life's struggles and guarantee the ultimate  

victory of those who remain faithfully engaged in serving your mission. 

 

You are not merely a glorious theological category. You are a charming, 

inspiring, liberated soul with your own unique Krishna conscious 

personality. Learning to relate to you appropriately, we learn to relate to 

Krishna and other liberated souls. We prepare for our eternal life. 

 

As always, on this day we thank you best by rededicating ourselves to the  

fulfilment of your selfless desires, which are truly the desires of Krishna  

Himself. 

 

Thank you for everything, Srila Prabhupada. 

 

Your servant, 

Hridayananda das Goswami 

09.02.2010 

 

 



Having taken diksa from Srila Prabhupada on February 8, 1970, 

 this year marks Acharyadeva's 40th anniversary  

as an initiated disciple of Srila Prabhupada.  
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 Ali Krsna devi dasi 
           

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances. 

All glories to Srila Prabhupada. 

 

As I reflect on the past three years, during which I have had the great fortune of being your disciple, I am 

filled with an overwhelming sense of gratitude, realization, and hope.   

 

Grateful because you have given me your advice, your company, endless hours of laughter, your service, 

and your example. Realized because your lectures and guidance have shown me the ease and necessity 

of approaching Krishna to fulfil my life’s purpose, dreams, and desires. Hopeful because your devotion, 

loyalty to Srila Prabhupada, broad-minded intelligence, knowledge of religion and philosophy, humor, 

and balanced lifestyle have given me faith that devotional service is both sublime and the most 

intelligent activity of human culture. 

 

I pray now that I may have the courage to step out of familiar territory and forge ahead in my academic 

pursuits, take a chance for Krishna, and reinvest my enthusiasm and participation in the Hare Krishna 

Movement for the upliftment of humanity. Because you have given me a clear understanding of Srila 

Prabhupada’s mission, of Krishna as the greatest of all persons, along with practical advice as to how I 

can dedicate my life to Him, I’ve got high hopes, Srila Acharyadeva, high hopes.  

 

I sincerely thank you for everything, because that is  

what you continue to give me. 

 

Your servant, 

Ali Krishna devi dasi        
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Arjuna Sakha das 
            (Mar del Plata, Argentina) 

 

Dearest Gurudeva, 
Please accept my most humble obeisances. 

All glories to Srila Prabhupada. 

All glories to Srila Hridayananda dasa Goswami Acharyadeva. 

 

In this insignificant vyasa puja offering, I pray to sweet Sri Sri Radha Krishna that I am able to express 

all my love and gratitude towards your divine person. You are really the savior of lost souls, the great 

white swan among gurus, the spiritual father of us all. Thank you very much for everything. 

 

Your lowest servant,  

Arjuna Sakha das  

 

              Arka das 
            (Govinda Valley, Australia) 

 

nama om visnu padaya krishna presthaya bhutale 

srimate hridayananda goswami iti namine 

namas te guru hamsaya paramananda medhase 

prabhupada pramodaya dustha siddhanta nasine 

 

Dear Srila Acharyadeva, 
My heart has been heavy over the past weeks as I watch an opportunity to serve you pass by. I 

wonder if I may have missed a chance of a lifetime, to offer some insignificant but nonetheless useful 

service you to as you continue your brilliant service to Srila Prabhupada. I see that help is needed 

here in Australia as we begin new projects and meet new challenges, and the leaders do appreciate 

me being able to stay, but I still feel somewhat empty for missing the chance to spend time with you. 

I hope I can do so again soon. 

 

I understand that vani is more important than vapu, yet I think the time I have spent with you has 

been the most valuable time of my life. Your personal example of a modern-day, intelligent, 'down to 

earth' and pure Vaisnava continuously provides me with Krishna conscious lessons. Thank you for 

laying the spiritual/metaphysical foundations for my life and thus giving me a very good chance of 

making this life meaningful and spiritually successful. 

As I look towards education, careers, and trying to "find my place in the world," I pray that I always 

remember my relationship with you as your humble assistant in Srila Prabhupada's mission.  
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After all is said and done, I really just hope I can live a life that is pleasing to you. Thank you for your 

compassion and kindness. Thank you for being "real," and for being a great inspiration for us all. 

 

Your servant, 

Arka das 

 

 

Balarama Chandra das 
 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances.  

All glories to Srila Prabhupada. 

 

I always remember your birthday because I have the great fortune of being born on the same day. 

Your existence makes mine so much better. Each year I am filled with appreciation for you and 

acknowledge the profound effect you have on my life goals and method of endeavor. You have 

taught me that we should always strive to be truly authentic and eagerly serve Srila Prabhupada’s 

movement in ever dynamic ways. I pray to have many more opportunities to spend time with you 

and your wonderful family. I have so much more to say but I know you like to “cut to the chase.” 

Thank you for everything. I love you. 

 

Your servant, 

Balarama Chandra das 

 

Bhakta das 
            (Melbourne, Australia) 

Dear Srila Acharyadeva, 
please accept my humble obeisances.  

All glories to you on this most auspicious day of your appearance. 

 

In my service as Inter-faith director for ISKCON here in Australia, I am blessed everyday in 

remembering and drawing on the many, many instructions and realizations shared by you in Srimad 

Bhagavatam and Bhagavad-gita classes and Darshans given by you over the years. Utilizing them in 

my conversations with and presentations to the varied faith groups and religious organizations I 

interact with, your clear understanding of the living entity’s relationship with the Supreme Lord is 

profoundly uplifting and inspiring, both for me as the presenter to these groups as well as for the 

participants at such functions.  
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I feel the timeless message of Lord Caitanya Mahaprabhu that Srila Prabhupada brought to the world, 

which will be the spiritual directive for the next 10,000 years, is perfectly presented to the general 

public of the 21st century by you. 

 

It is my humble opinion that the Inter-faith Movement which is becoming more and more active 

throughout the world is not some novel alternative that one can take or leave, it is not just another 

interesting religious option, rather it is emerging as a key response to the religious crisis of our times. 

 

In the world of ever increasing communication it is vital that as representatives of Sri Caitanya and 

Srila Prabhupada we in ISKCON provide the framework by which the Lord’s loving message reaches all 

sincere souls irrespective of their culture, religion or belief. With inter-religious dialogue we can find 

ways to complement and enrich each other. This doesn’t mean that we lose perspective of our own 

Krishna consciousness or that we all become the same, but open minded dialogue enhances 

harmony, love and the ability to see good in others and to learn from one another. 

 

I am so grateful for your open minded Krishna Consciousness and I pray that I will always please you 

in my service. I sincerely want to develop this Inter-faith preaching and I ask that you continue to 

bless this unqualified disciple.  

 

Thank you Srila Gurudeva, Acharyadeva.  

Your “tiny” disciple from OZ, Bhakta dasa 

 

 

 

Bhakti devi dasi 
            (Melbourne, Australia) 

Dearest Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances, all glories to you on this auspicious day of your appearance. 

 

The spiritual master is indeed the disciples’ dearest friend, for it is by the mercy of Guru that disciples 

can make any progress in spiritual life. 

 

Just in the act of surrendering to the Guru, disciples are forever inextricably connected and thus 

evolve in their spiritual understanding, realizing who they are as spirit souls and as servants of other 

Vaishnavas, Guru and Gauranga and ultimately the Divine Couple Sri Sri Radha and Krishna. 

 

Even the simplest soul can make unimaginable progress in the understanding of spiritual truths by 

remaining attached to a rightfully situated bona fide Guru. Just like the brahmana who couldn’t read 

but cried at seeing a drawing of Partha Sarathi Krishna understanding how merciful Lord Krishna is 

that He Himself was willing to become Arjuna’s charioteer, I constantly am wondering how it is 
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possible that a simple soul such as my self was guided to you, our great, magnanimous and scholarly 

Acharyadeva. 

 

I am happy to report that I am happily situated in service and have plenty of it and that by your mercy 

I have experienced moments where it feels as if I am no longer concerned as to what happens to me, 

where I live, where I am sent or what kind of service I am told to do – I am happy to do it. So in this 

way I feel that by your grace, I am making a little progress. 

 

On this great occasion of your Vyasapuja in the year of your 40th anniversary as an initiated disciple 

of Srila Prabhupada, who is indeed the patita pavana savior of the whole world on behalf of Sri 

Caitanya Mahaprabhu, please allow me to continue diligently in my service to you and help you in 

your mission to spread Srila Prabhupada’s and Lord Sri Krishna’s glories far and wide. 

 

Your simple servant from Australia,  

Bhakti devi dasi 

 
 
 

Bhakta Asaf  
Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances.  

All glories to Srila Prabhupada. 

  

Although I can hardly be considered your serious disciple, I am inclined to write to you on this 

auspicious day. I was inspired, and still am, by hearing you speak of Krishna so vividly and making the 

philosophy ever fresh. Your presentation of Chaitanya Mahaprabhu's philosophy from various angles 

invokes thought and my desire to learn more. 

  

Merely accepting me as your disciple by a simple and straightforward email four years ago was 

enough to make me believe that I can actually become a Vaishnava one day. Your faith in me, seeing 

me as spirit soul, and regarding me a servant of the servants of Krishna, made a deep impression on 

me, an impression which is eternally treasured in my heart. 

  

In Sri Mayapur in 2007 you warmly and mercifully gave evening darshans in your room, and despite 

the crowd of devotees, I could feel you were personally talking to me. By talking purely about Krishna 

and telling us about Srila Prabhupada, all the devotees were captivated. These few evenings in your 

association are also eternally impressed in my heart. 
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You are Srila Prabhupada's confidential servant, this is obvious to me, and I shall always be grateful 

for your incessant and tireless preaching of Chaitanya Mahaprabhu's message. 

 

Your unworthy servant, 

Bhakta Asaf 

  

 

Bhakta Harsha 
(Melbourne, Australia) 

 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my respectful obeisances. Jaya Srila Prabhupada. 

 

In Bhagavad Gita 4.11, Krsna in one graceful sweep captures the crux of our conditioned existence & 

reveals it to be our own desire for it.  

 

The dynamics of real Krsna consciousness are simple, but they sometimes confound us in our 

complex conditioned state. Upon reflecting on the many instances where you delve into the 

simplicity & charm of Krsna's own ultimate existence as a lovely young cowherd boy, I find myself 

growing naturally enchanted towards Him once again.  

 

As you explain, we risk short-lived enthusiasm if we slam the brakes on our conditioning too hard & 

too quickly. However, when we journey to serve the devotees & sincerely seek out our own unique 

feeling for Krsna, we find positive momentum that naturally rewards the higher taste of our real 

eternal life.  

 

By transparently embodying the benefits of resolutely serving Srila Prabhupada's vision -with your 

own unique flavour- you show that real life is not a lofty concept, but that it is the here & now. After 

your many action-packed years of courageous leadership, you stay bold but approachable, 

progressive but relevant, scholarly & razor-sharp, & with a matchless wit.  

 

Above all, your unflinching faith in Srila Prabhupada's incalculable mercy makes him attractive to us, 

& inspires us to strive to overcome our own psychological limitations & serve purely.  

 

Thank you, Acharyadeva, for being my positive momentum.  

 

In adoration,  

forever your servant,  

Bhakta Harsha 
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Bhakta Peter Campbell  
 

Dear Srila Acharyadeva, 
Thank you for another year of inspiration and guidance. 

 

Your deep attachment to Srila Prabhupada and Lord Krishna manifests as your ability to be both 

other worldly intelligent and simultaneously very down to earth and relatable. 

 

Your servant 

Bhakta Peter Campbell 

 

 

 

Bhaktin Jane 
 

Dear Srila Acharyadeva, 
I offer to your lotus feet all of the respect and gratitude in my possession.  

 

When I met these Hare Krishna devotees two long years ago, I fell in love and knew that my life, my 

eternity, was to be spent with Krishna.  Infected, I felt a burning desire consuming my heart: "give, 

give, give this kirtan, this love, this Krishna to everyone.  Give Krishna to everyone!"  

 

There were not many takers, unfortunately, and only after countless failed attempts did I come to 

understand that Krishna, in fact, was not mine to give.  Rather, Krishna resides in the heart of His 

pure devotee.  On the strength of this new realization, I prayed and prayed to Srila Prabhupada: 

"Please use me to give Krishna to others; please allow me to spread your mercy everywhere!"  Yet 

this was likewise ineffective and my preaching continued to fall upon deaf or highly annoyed ears.  As 

it was, I bitterly cursed their impiety and my tragic impotence.  

 

It took until much later for me to accept that Srila Prabhupada's movement is similarly not mine to 

spread.  While listening to the words emanating from your lotus mouth, I knew that I was not 

equipped to speak so convincingly on Krishna consciousness, not for lack of experience or 

scholarship, but rather for lack of humility.  It is not my place to spread Srila Prabhupada's teachings 

because I have no realization of their meaning.  It is only my position to serve those who do possess 

this qualification, and by their mercy gain the treasured blessing of being used as their instrument.  
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So it is my goal, dear Acharyadeva, to render humble service unto you and to assist your preaching 

mission.  Because you have taken shelter of Srila Prabhupada's lotus feet and are fully surrendered to 

him, your words directly transform the hearts of your listeners and bring them closer to the Lord's 

service.  Therefore I pray that I may be purified by hearing your elucidations of the sastras, serving 

your lotus feet, and trying to follow in your footsteps as a preacher.  I hope that this small endeavor 

on my part will somehow be pleasing to you. 

 

Thank you for this blessed opportunity. 

 

Your aspiring servant, 

Bhaktin Jane 

 

Dhanvantari das Brahmachari 
 

Dear Srila Acharyadeva, 

  

Please accept my most respectful obeisances at your lotus like feet. 

All glories to Srila Prabhupada and to his wonderful books.  

 

Hare Krishna. I hope you are in good health and keeping well. I pray to Sri Sri Radha Shyamsundar 

Bhagavan to always keep you in good health. I wish you a very Happy 62nd Birthday. You are still a 

very young and energetic disciple of Srila Prabhupada. Srila Prabhupada left Calcutta to go 

to America on the 13th of August 1965 with a mere 40 rupees on the Jaladuta 

at the age of 69. You have a lot more to do for Srila Prabhupada and his 

movement. What you have done for pleasing Srila Prabhupada and 
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for his ISKCON is something very great. I am very grateful to you for all the encouragement you have 

given me in my Krishna consciousness. On this day I can only ask you this., “What is the best way to 

please Srila Prabhupada and his ISKCON?” I would be very happy to hear that from you. Thank you 

very much. 

 

Your most respectful servant, 

Dhanvantari das Brahmachari 

 

 

 

Devakinandana das 
nama om visnu padaya krishna presthaya bhutale 

srimate hridayananda goswami iti namine 

namas te guru hamsaya paramananda medhase 

prabhupada pramodaya dustha siddhanta nasine 

 

 

Dear Srila Acharyadeva, 

please accept my humble obeisances. 

All glories to Srila Prabhupada! 

 

On the Spiritual Master’s Vyasa Puja celebration day, one should recall the sort of mercy he received 

and meditate about it. In my particular case, it surely was not by my own merits I deserved to be your 

disciple. And, more than that, it is a day after day struggle to be counted among those who really can 

be so called. In fact, you showered upon my insignificant soul your causeless mercy. That is why I will 

always thank you for your consideration on me. Thank you very much, my dear Guru Maharaj. 

 

Your servitor, 

Devakinandana das 

 

 

Devala Rsi das & Sri Pati devi dasi 

Dear Srila Acharyadeva, 

 

Please accept our humble obeisances in the dust of your lotus feet.  

All glories to the day that you appeared in this world to help Srila Prabhupada spread Krishna 

consciousness all over the world. 

 

All glories to Your Divine Grace, who, through all these years, remain  
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so enthusiastic to preach and devote your life to pleasing Srila Prabhupada. All glories to Srila 

Prabhupada, who has flooded the world with bhakti and devotional service to Sri Sri Radha-Krishna. 

Your natural kindness and mercy is always a great source of inspiration for us. Choosing to live in a 

simple and austere way, your only motivation is the pleasure of Srila Prabhupada. We are eternally 

indebted to you for this sterling example and we know that we can never fully repay you.  

On this auspicious anniversary of your appearance (indeed, on every day) we beg you for the spiritual  

empowerment to speak purely and potently about you, Srila Prabhupada and Lord Krishna, to help 

those less fortunate along the path of pure devotional service. This is the only way we know to please 

you and help you in your desire to serve Srila Prabhupada. Thank you for your guidance and all that 

you have done for us, on the path back home. 

 

Your grateful servants, 

Devala Rsi das and Sri Pati devi dasi 

 

 

Devananda das 

Dear Srila Acharyadeva, 

Please accept my most humble obeisances on this most auspicious occasion.   

 

nama om visnu padaya krishna presthaya bhutale 

srimate hridayananda goswami iti namine 

namas te guru hamsaya paramananda medhase 

prabhupada pramodaya dustha siddhanta nasine 

 

First of all, I want to thank you for kindly extending  

your merciful hand, to pull me onto the lifeboat of 

 the Krishna consciousness movement.  There is of course no way to repay 

this debt. You do so many wonderful things for your disciples, like a good 

parent, that I could make a long list.  I must admit that I know you 

mostly by your writings, and although everything you write is 

wonderful to me, there is one thing that stands supreme. I 

fall in the dust and thank you with all of my heart for 

finishing the Srimad Bhagavatam. Your purports 

are absolutely astounding. Some of them are so 

wonderful that I have dubbed them, "Hall of 

Famers."  I give them names and write down 

where they are located. I constantly read the 

11th Canto, circulating through it again and 

again.  You have explained everything so 
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nicely that I am firmly convinced I have the best spiritual master on earth.  The only question left is, 

how can I serve you?                        

 

Your insignificant disciple,  

Devananda dasa 

 
 

Duhsala devi dasi 
 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances.  

All glories to Srila Prabhupada! All glories to Your Divine Grace! 

 

Thank you for your shining example of unfailing service to Srila Prabhupada throughout the years— it 

has been more than 40 years now! You have consistently and enthusiastically spread Krishna 

consciousness at every opportunity using your natural gifts of keen intelligence, expressiveness, and 

genuine love for others. You have learned new things along the way and wrought many miracles, 

especially by changing people’ s lives and bringing them closer to Krishna. As you move to a new 

stage and arena at this time, you continue your vital work of delightfully giving Krishna consciousness 

wherever you go. 

 

I feel especially fortunate to have known you and 

served you in various ways since I first got your 

association in Gainesville in 1977. I have seen you 

weather many storms, and you have remained 

steadfastly attached to Prabhupada’s lotus feet. 

 

Thank you for your kindness and compassion  

throughout the years. May Prabhupada  

shower his mercy on you in every way. 

 

Kindly empower me to  

use my gifts to spread  

Krishna consciousness. 

 

Your loving servant, 

Duhsala dd 
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Dvaraka Raja das 

Beloved Gurudeva, 

On this occasion of your Vyasa Puja, I have problems to find words suited to glorify you. You are so 

simple, so humble, and someone I do not want to bother with a list of qualities. I would, however, 

like to mention some of them. First, I would like to refer to your mercy. There is no doubt that you 

are not in this world to have some relationship with material matters, it is only compassion felt for 

conditional souls, genuine interest to relieve the suffering resulting from our material attachments, 

which explains its presence in this place, a place not for gentlemen.  

 

In this regard, I will refer to another quality of yours. You are a very sincere disciple of Srila 

Prabhupada, surrendered completely to the mission of spreading Krishna consciousness around the 

world. Your life is a clear example of absolute dedication to the lotus feet of Sri Krishna, with love and 

service to the spiritual master. This unwavering faith in the Supreme Lord and Srila Prabhupada is a 

lighthouse to guide the life of all of your disciples. I want to thank Krishna for my good fortune, since 

being totally incompetent, full of faults and defects, you, in a gesture of kindness, accepted me as 

your disciple. Having been born again, I can call you my eternal father. My prayers are that one day I 

may be worthy of being considered your servant.   

 

With all the love and devotion,  

this insignificant aspiring servant, 

Dvaraka Raja dasa 

Ekendra das 
            (Govinda Valley, Australia) 

Dear Srila Acharyadeva, 
I offer my respectful obeisances to your lotus feet. 

 

I have learned while I was with you that being Krishna consciousness means to practice principles 

that are going to uplift us to a practical and real platform. Once you said, “If we want to attract 

people to us, first we have to be attractive and for that reason we have to cultivate goodness in our 

lives because it’s a very attractive quality.” 

 

Srila Acharyadeva, you are a lover of Srila Prabhupada and your love is manifest in the way you serve 

him, and how you want your disciples to develop the same objective in their lives – to serve your 

eternal master by offering all our activities to his lotus feet. I have seen, in a practical way, how the 

principle of Love is reflected in your life. Therefore you present Krishna to us, as someone willing and 

able to help if we simply approach Him sincerely through His Holy Name. Thank you for everything.  

 

Your aspiring servant, 

Ekendra das  
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Gangeya das 

Dear Srila Acharyadeva, 

Please accept my most humble obeisances in the dust of your lotus feet. All glories to Srila 

Prabhupada and Your Divine Grace. 

 

Unexpectedly, a friend asked how my spiritual life was going. "That's a tough question," I explained. It 

is certainly a path, but it is hard to tell what is around the corner. Perhaps a leering maya monster, or 

a long and thorny road or maybe even Krishna. The tests are numerous and relentless, and as you 

pointed out Srila Acharyadeva, sometimes we pass but don't get an "A". 

 

Fortunately, Srila Prabhupada has graced us with an abundance of shelters: 

One is illustrated by the pastime of the elder brahmana who promises his daughter as a wife to a 

younger brahmana who had served him. When the elder brahmana's family caught wind of this, they 

threatened to take poison and die. Although the mind of the elderly brahmana was very agitated, 

feeling helpless, he simply turned his attention to lotus feet of Gopala. (CC Mad 5.46) 

 

Another is Sukadeva Gosvami's remarkable blessing to those who hear the narration of Krishna killing 

Putana: "They will surely attain the favor of Govinda." (Krishna Book Ch. 6) 

 

And Srila Prabhupada shares a practical point regarding decision making: "If we pray to the Supreme 

Lord in every transaction of our material existence, everything will be done very nicely and just 

suitable to our heart's desire." (SB 3.21.28P) Accordingly crucial is: 

 harer nama harer nama harer namaiva kevalam 

 kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha (CC Adi 17.21) 

 

To be truly successful and get love of Krishna, however, the mercy of pure devotees is needed. While 

progressively plodding along the path of surrender, one ultimately understands "that Lord Sri 

Krishna's mercy is everything, that He is the cause of all causes and that this material manifestation is 

not independent from Him."(BG 7.19P) 

 

And, of course, that mercy comes by way of the spiritual master to whom we aspire to properly 

honor and serve. Praying for your mercy so I can be a seaworthy dog in crossing the ocean of material 

existence and increase my service to you, Srila Acharyadeva. 

 

Your aspiring servant,  

Gangeya das 
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Glani Nasana devi dasi 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances. 

 

Arjuna asks Krsna in the Bhavagad-gita what are the symptoms of one whose consciousness is 

merged in transcendence.  What is his language?  How does he sit, and how does he walk? 

 

The sound of your voice speaking on Krsna conscious subject matters throughout temples, 

universities, and many other preaching engagements over the last 40 years is an uplifting constant of 

the Iskcon trademark.  You have always been there serving Srila Prabhupada and his movement 

through the triumphant times as well as the challenging times using your transcendental intelligence 

and enthusiastic preaching spirit. 

 

As far as how he walks, first you have to be able to keep up with him.  Certainly, having the fortune to 

participate in many of your Duck Pond area walks has giving me some insight on the matter – as well 

as helped to keep me in physical and spiritual shape. 

 

Now, as you immerse yourself in this writing stage of your life, I look forward to having your 

association again through reading your transcendental literature. Thank you Srila Acaryadeva.

     

     Your servant, 

                Glani Nasana devi dasi  
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Gopi dasi 

Dear Srila Acharyadeva, 

Please accept my respectful obeisances.  

All glories to you! All glories to Srila Prabhupada. 

 

I have the greatest fortune of having the association of your devotees here in New Goloka. Mother 

Tulasi, Mother Krishnapriya, Yugalarasa, Radhika, so many wonderful and variegated personalities 

which give so much color and life. And wonderful reflections of a spiritual master who is enlivening, 

colorful, humorous, and so full of devotion for Krishna. I wish we were able to receive the gift of your 

association more often as it has brought so much clarity to our Krishna consciousness over the years. 

 

Every time I hear one of your lectures there is such a wealth of Krishna consciousness and acumen 

that I immediately wish I knew the scriptures so well and with so much depth - so that I too could be 

so close to Krishna. Actually I was cross-referencing some points as I was reading one evening and 

picked up the 11th Canto. After a bit of reading Mother Tulasi came by and was chanting as I was 

reading and it "dawned" on me (see head opening up and light pouring forth) that you had written 

these words. I was so grateful to have your association and amazed because I saw no difference in 

your writing and Srila Prabhupada's writing. I am hoping this is a complement, as you are certainly an 

individual. I was just awe struck at how closely you followed Srila Prabhupada's  

mood in this regard. 

 

I wish you all the best in your writing endeavors and look forward to the  

opportunity to have your written and personal association. Every time I think  

of you I think smile. BIG smile, and my heart is happy, comforted, and  

peaceful. You are a wonderful uncle and I feel greatly privileged 

in this way! 

 

Please take care of yourself. May I somehow find a way to serve 

you even if in thought. Please bless me to be able to serve Srila 

Prabhupada and my spiritual master in a way that will be 

pleasing to them and to you as my spiritual uncle. It is by 

these blessings and sharing of bhakti that we are able to 

hold on as we run the crash course of spiritual life in a 

material world. I am indebted as always for your 

generous association in the beginning of my spiritual 

life. It has made all the difference in the world. 

 

My sincere gratitude, 

eternally aspiring to be of service, 

Gopi dasi (BKG) 
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Govinda Sundara das 

 

Dear Srila Acharyadeva, 

Please accept my humble obeisances.   

All glories to Srila Prabhupada. 

 

By your example and transcendental intelligence, you are inspiring the 

younger generation of Vaisnavas how to continue on with Srila 

Prabhupada’s movement.  You have given us valuable advice on 

practical matters that will help us to reveal Lord Chaitanya's all-

attractive movement to the public.  You have explained the 

philosophy in simple terms, assuring us that if we simply trust Lord 

Krishna He will not break us because He is the Supreme Personality 

of Personal Trainers.  You have clarified so many misunderstandings 

by explaining to us the difference between cultural principals and 

ethnic details. 

 

You have dedicated your life by serving your spiritual master in 

 order to fulfil the mission of Lord Chaitanya. Writing and translating 

spiritual literature have been your focus for the past 

 few years with the aim of targeting a larger audience so that this 

movement will move again. 

 

Time and time again, you have showered your kindness and mercy on 

us giving your association and discussing what can be done to help 

save the fallen souls. Here in Berkeley, we are starting a student 

organization to attract educated students to Krishna consciousness. 

 

Thank you Srila Acharyadeva for being such a kind and caring 

spiritual father. 

 

Your servant, 

Govinda Sundara dasa 
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Ishana das,  Krsnavarna devi dasi & Ananda 

 

Dear Srila Acharyadeva, 

nama om visnu padaya krishna presthaya bhutale 

srimate hridayananda goswami iti namine 

namas te guru hamsaya paramananda medhase 

prabhupada pramodaya dustha siddhanta nasine 

 

Please accept our most humble obeisance at your lotus feet. 

 

On this fortunate day of your Vyasa Puja, please accept our humble 

offer. The offer is the service we do for the spiritual master, not 

learned words. We want to glorify you by acting in Krishna 

consciousness, by following your footsteps. So, please accept our 

humble service by practicing the Krishna consciousness process in our 

daily lives. That is the only way to achieve real knowledge and spiritual 

advancement. We beg your blessings. 

 

It is an immense joy to have you as our guru and we would like so 

 much to serve you better. We need to learn more, please give us your  

blessings. Our position as Krishna’s servants is the real truth, but we  

need your kind mercy to achieve such position. 

 

On this wonderful day of your appearance, we will chant your 

glories, 

 praise your qualities, but most of all, remember our duties as 

 disciples and renew our vows to follow your instructions. 

 

We always pray to you to give us the qualities to remain loyal to this 

wonderful house founded by Srila Prabhupada, because out of this 

house there is no life at all. So please give us your shelter and let us 

remain your loyal servants. 

 

Thank you very much for having us. 

 

From your fallen and insignificant disciples, 

Ishana das, Krsnavarna devi dasi, and Ananda 
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Ishana das & Bhaktin Laura 

 

My dear spiritual father Srila Acharyadeva, 

 I ask you to accept my dandavats at your lotus feet. 

 

This year I am most happy that you are performing the service that you feel happiest with and that 

Krishna most desires you to perform that being writing. I am glad for you that you get to be happy in 

your service and I'm happy for all the jivas that will taste the nectar of this service. 

 

We cannot thank you enough for continuing to think outside of the box while showing a true example 

of how to serve Guru-Gauranga and simultaneously deliver the jivas. Thank you for being you. 

 

Your Charlottesville servants,  

Ishana Das & Bhaktin Laura 

 
Jaya Sita devi dasi  

Dearest Srila Acharyadeva, 

Please accept my humble respects.  

All glories to Srila Prabhupada! All glories to you! 

 

I am in Sri Vrindavana Dhama doing the bhakti-sastri program. Today was our last class. By your 

mercy I have been able to come here to Vrindavana and dedicate the last four months to study Srila 

Prabhupada’ s Gita, Isopanisad, Nectar of Devotion and Nectar of Instruction. I have been anxiously 

wanting to share with you all the things that I have experienced here. Everyday I remember you with 

great gratitude and affection. I know that without the mercy of the spiritual master one cannot get 

the mercy of Krishna. If any fortune has come to me in the past two-years since I made my vows, it 

has been because of your immense kindness and care for my well-being in Krishna consciousness. 

 

My time here in Vrindavana has been a most amazing experience. And everything has gone so 

perfectly by divine arrangement. I am certain that Krishna has a very special place for you close to 

Him. You are dedicating your life in the service of His pure devotee and you have given us so much 

inspiration and guidance by which to successfully endeavor in our spiritual lives. Everyday in the holy 

dhama I have felt so much mercy pouring from all sides. This is possible by the grace of the spiritual 

master. 
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I pray that through your guidance I may always be able to relish this 

 most valuable treasure chest of Srila Prabhupada’ s instructions. 

 Just as Sanjaya conveyed to Dhrtarastra at the end of the  

Bhagavad-gita, that by the mercy of his spiritual master he was 

 able to hear the wonderful conversation between Krishna and 

 Arjuna and he has become thrilled and excited at every moment by  

remembering this most sacred conversation. May I always remember  

your  instructions and may I take them as my life and soul. 

 

May I become always increasingly enlightened and thrilled at every 

 moment in your service. By your perfect example you are revealing  

to us the incredible gems and pearls inside the treasure chest of  

Krishna consciousness. You kindly continue to share these gems in the  

form of your exemplary devotion to fulfilling the mission of your 

 spiritual master, Srila Prabhupada, and by sharing that excitement 

 these gems of knowledge remain, they shine brighter  

and they multiply. 

 

In chapter nineteen of Bhagavad-gita, I get to fight my 

own battle. But I need not fear because Krishna has 

equipped us with a very wonderful chest  

of jewels, which can help us achieve any magic we 

want. I want to always dive in this ocean of jewels 

again and again and be able to follow in  

your footsteps. 

 

“For one who acts in Krishna consciousness, Lord Krishna 

becomes the most intimate friend. He always looks after  

His friend’s comfort, and He gives Himself to His friend, who 

is so devotedly engaged in working twenty-four hours a day 

to please the Lord.” (BG 18.58, ppt)  

 

All glories to your service! All glories to you! 

 

Lovingly, your servant, 

Jaya Sita devi dasi 
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Krsnatma devi dasi, Krishna-Mayi 
(United Kingdom) 

 

Dear Srila Acharyadeva, 

 Please accept our humble obeisances. 

All glories to Srila Prabhupada 

  

You live on our altar and in ours hearts. There is not one day that passes without us remembering 

you. Every day I feel very fortunate to have you as my divine Guru Maharaja and blessed to have all 

these wonderful godbrothers and sisters. 

  

On this auspicious day of your transcendental appearance we thank the Lord for your presence, good 

health and well-being. Thank you for being so kind in guiding us on this journey back home and 

please make us worthwhile as your followers. 

  

Your servants, 

Krsnatma devi dasi & Krishna-Mayi 

 

 

Krsnapriya devi dasi   
 

Dear Srila Acharyadeva, 

Please accept my obeisances on this most auspicious day of your appearance.  All glories to Srila 

Prabhupada. 

 

Today I was reflecting on how your appearance day is during the most auspicious month of Kartik.  

This is such a wonderful time when we can focus more deeply on our relationship with Lord 

Damodara and how He is bound by the love of Mother Yasoda and his dear devotees.  I was thinking 

how you, Srila Acharyadeva, are always teaching us to take shelter of Krishna...how He is our best 

friend and our protector. You are always reminding us that Krishna is a loving God that is making all 

good arrangements for us. I was also thinking about how your appearance day is one day after Srila 

Prabhupada's disappearance day.  For this has always showed me how Krishna and Srila Prabhupada 

were so kind as to arrange I would have your association to guide and inspire me in my devotional 

service. 

 

I am very thankful for the opportunity that I had to hear the Mahabharta Katha from you this spring.  

I am always amazed at how you are able to inspire Krishna in the hearts of all that meet you.  You 

have always been so kind to me and I am fortunate to have your guidance and support. 
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Now you have entered into a different stage in your life and I pray that Lord Krishna protect you and 

that Srimati Radharani bless you to carry out your desire to write. 

 

Your servant, 

Krsnapriya devi dasi 

 

 

 

Krishna Candra das 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada! 

 

What a glorious day this is! With your presence in this world and in your association, every day is an 

auspicious day. You are an exemplary follower of Srila Prabhupada’s and Lord Chaitanya’s mission. I 

am a witness that you live every day through Prabhupada’s instructions and that you are his most 

faithful servant. You are one of the pillars of ISKCON, one of the Titans. With a lifetime of 

unconditional service and unrelenting preaching, you have helped to spread Krishna consciousness, 

and thus followed the instructions and fulfilled the wishes of your spiritual master. 

 

You are the most merciful. What a blessing to be under your guidance! You teach with unflinching 

conviction and faith in Krishna that everybody should be given an opportunity to approach the Lord 

and that nobody should be denied access to God, regardless of their material conditioning. You 

present Krishna Consciousness in a simple and logical way, but without compromising religious 

principles and our tradition. 

 

Thank for your infinite mercy, Srila Acharyadeva. Thank you for your merciful association. I pray that 

your preaching is heard throughout the entire world. I hope we can all truly listen to your common-

sense teachings, and lead a steady and good spiritual life. 

 

Your eternal humble servant, 

Krishna Candra das 

 

 

Krishna Jivana devi dasi 

Dear Srila Acharyadeva, 
 

Please accept my most humble obeisances in the dust of your lotus feet.  

All glories to your Divine Grace. All glories to your dearest Srila Prabhupada. 
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Srila Acharyadeva, spiritually, the last year and a half has been very successful for me. Srila 

Prabhupada stated a few times that the grandfather is often times more merciful than the father. 

This statement has been proven true as Srila Prabhupada has been very kind and merciful to me. For 

the past few years on his Vyasa puja and Disappearance Day, he has shown me extreme kindness.  

We do service because we want to please the Vaisnavas, the previous acaryas and Srimati Radharani 

– not for any personal gain. Yet, the rewards are amazing. 

 

This year was no exception as on Srila Prabhupada’s Vyasa puja, I got recommended for second 

initiation. Your Divine Grace has been very kind in giving me second initiation. Srila Acharyadeva, I 

know that throughout the year you are very busy writing and I do not like to disturb you with 

unnecessary emails. I would like to take this opportunity to give you an update on what I am doing in 

terms of service to the temple. 

 

My family lives quite a distance from the temple and as a result cannot do regular service. We, 

however, do have a small namahatta programme every second Tuesday in our area. It is held at an 

aspiring devotee’s home headed by my husband, Paravidya Prabhu. There are two ladies in our group 

who are married to Muslim men and their husbands do not mind them being devotees. Actually their 

husbands also attend the programme, ask questions and take prasadam. 

 

Srila Acharyadeva, different namahatta groups take turns to decorate the 

temple room for the different festivals. This year our team did the 

decorations for Lord Balarama’s Appearance day, 

Krsnastami and Srila Prabhupada’s Vyasapuja. The 

two Muslim men also came to the temple 

and helped with the decorations. It was 

very encouraging to see this. Actually 

one of the men is also vegetarian. 

 

It has been over twenty years since I 

have had your personal association 

and I hope that one day soon I will be 

lucky enough to have that 

association again. In fact some 

devotees mentioned to me 

that I should invite you to 

South Africa. I am hoping 

(with the help of the 

devotees) to arrange 

some preaching 

programs at the 

universities in Cape 
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Town, Johannesburg, and Durban so that the South African yatra will be lucky enough to have the 

association of your Divine Grace. 

 

Praying for your association, your daughter, 

Krishna Jivana devi dasi 

 

 

Krsna-seva das 
 

nama om visnu padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate hrdayananda-gosvamin iti namine 

namas te guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta-nasine 

 

 

Acarya  

is the key word that may accurately define who you are. 

 

Can we just imagine how many days, hours and seconds have been your mind unceasingly thinking 

on the practical steps you’ll take aiming to serve Krishna and Srila Prabhupada?          

 

Almost impossible is to calculate this prowess. 

 

Rather we can better study your behavior and try our best to follow the beautiful path as left by the 

sacred dust of your lotus feet. 

 

“Yes, you can become a pure servant. If a simple glass of water turns spiritual when it is offered to 

Krishna, then why not you, being already spirit soul?” That I heard you say in one class a long time 

ago. 

 

And even if by my past misdeeds now I am dull-headed and coward by not surrendering to Krishna, 

also I am confident that if I follow you as you are teaching me, then I will gain the privilege of serving 

you eternally. 

 

Depression is also a symptom of egotism, because it allows one to be in the privileged post of being 

an “innocent victim,” feeling that my own problems are the only important thing, and that everyone 

else up to God Himself are to be blamed for my suffering. In this way one disregard the kindness of 

Krishna and His never-failing sense of justice, not knowing that everything happens only as a test to 

see if our unquestionable faithfulness works properly or not. 
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Even if one does a little sincere effort to serve the Lord, He takes it as a lot, so those who says that 

Krishna is not merciful, they are irresponsible. 

 

Vedic knowledge does not mean to dress, to cook, or to make simple and external ethnical 

preferences, but to give everyone authentic understanding on how to love and serve God; it also 

means to be internally and externally clean in every respect, being kind to others by allowing them to 

know what Krishna wants from all of us,  and, over all these items, to behave properly, and to never 

be allured by illusion in thinking that I can also enjoy this world without authority. 

 

All these teachings and many others we should put into practice if we really want to be called 

“Acharyadeva’s disciples.” Otherwise, we will remain as faithful customers of maha-maya, being 

again and again be fooled. 

 

Keep this indication from Srila Prabhupada in mind my dear false ego: that in every life you have got 

some mother and father, and food and shelter; also always you’ll have facility for sex life and 

defense. But NOT in every life you will be able to meet and serve a genuine Spiritual Master as Srila 

Acharyadeva, neither the advantage to have Krishna’s association in the form of His Holy Name, 

pastimes, entourage, etc. 

 

So let us use this very small time, which constitutes our present life, just to learn from Srila 

Acharyadeva the science of Self-realization. ALL GLORIES TO SRILA PRABHUPADA AND ALL GLORIES 

TO  HIS BELOVED DISCIPLE SRILA ACHARYADEVA! 

 

Your unworthy servant, 

Krsna-seva das 

 

 

 

Krishna Sharma das 

Dear Srila Acharyadeva, 
 Please accept my most humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. 

  

You have so wonderfully taken to heart the order that Srila Prabhupada gave you to present Krishna 

consciousness in your own words. Those words have propelled me forward in spiritual life. They 

support, encourage, advise, guide, delight, entertain, enlighten, save and purify me. It seems to me 

that there is not one corner of Gaudiya-vaisnava philosophy that your intellect has not explored. 

Krishna is so kind to have given us the technology by which I can hear from you daily and thus 

instantaneously find inspiration at your lotus feet. 
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As you work on transcendental literature to offer at the feet of Srila Prabhupada, I am working on 

devotional music to offer at your feet. This is my hope, my prayer. Thus, I have such a nice object for 

meditation. Knowing you are working in this way is yet another source of inspiration. I have only 

recently joined your band of disciples but due to your mercy I have found a place from which I can 

steadily and enthusiastically approach the lotus feet of  the Lord. 

 

I simply wish to thank you for accepting my insignificant service and pray that I never stray from your  

divine instructions. 

All glories to Your Divine Grace.  

Your insignificant servant, 

Krishna Sharma dasa 

 

Lilakara das 
 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my most humble obeisances at your lotus feet on this most auspicious day of your 

Vyasa Puja. All glories unto you. All glories unto Srila Prabhupada! Your instructions are ever eternal 

for the conditioned souls such as myself. Your mercy has no bounds. My sincere prayer unto you is 

that I may eternally be blessed with the intelligence to spread your movement in the most proper 

fashion. Thank you, for you are the eternal well-wisher for all of us. 

 

Your eternal servant, 

Lilakara das 

 

 

Madhavi devi dasi 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances at your lotus feet. 

 

Happy Birthday Acharyadeva! This day is a most glorious day. I remember you with great affection. 

Every day I try to serve you, following your instructions, chanting my japa, worshiping the deities and 

serving prasadam, by remembering you my heart gets filled with joy. You are so smart and so 

humble. You are showing me the way to go back to Godhead. I can barely forget what you say. With 

just hearing you I forget all the miseries of this world. 

 

I will always be grateful to you, all my life. Thank you for letting me be your servant. 

 

The most fallen and insignificant servant, 

Madhavi devi dasi 
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Madri devi dasi 

Dearmost Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. 

I wish you a wonderful Vyasa Puja 2010! 

  

On this day I would like you to know that we have been worshipping Sri Sri Gaura Nitai deities at 

home and with your inspirational classes, we are going to start "Journey of Self-Discovery" courses for 

university students this summer.  

I remember you every day while meditating on the following prayer: 

 

"I am by nature the eternal servant of Krishna, but because of my bad fortune I have been inimical 

toward Him from time immemorial, and thus I have wandered in the cycle of birth and death, and 

thus I have wandered in the cycle of birth and death in the material world, suffering the threefold 

miseries. Now, as the result of some unimaginable good fortune, my spiritual master's mercy has 

enabled me to know that I am Krishna's eternal servant, an infinitesimal spiritual being completely 

apart from the gross and subtle bodies. And by the order of my spiritual master I have obtained the 

good fortune of serving his lotus feet, and following in his footsteps, the lotus feet of Lord Chaitanya 

Mahaprabhu and Sri Sri Radha Gopinatha." 

  

Srila Acharyadeva, please continue to bless me and allow me to serve you eternally. 

Your lowest servant, eternally at your lotus feet, 

Madri Devi Dasi 
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Mahabharata das 
 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances to your feet. 

 

After reflecting on the meaning of your Vyasa-Puja for a few weeks, I could not help but realize the 

real blessing that means having you in our lives, as a bona-fide representative of Srila Prabhupada. 

 

Lord Caitanya came to this world to free us from our own conditioning, and Srila Prabhupada 

continued spreading his mercy all over the world. You have taken the responsibility of bringing this 

knowledge to all human beings and to give them the priceless gift of Krishna consciousness, in strict 

disciplic succession, so we all can be freed from this material world. 

 

It is up to us to take this knowledge and make our lives perfect, and having you as our guide is a 

wonderful example of how much Krishna wants us back with him. I only hope one day I will be able to 

comprehend how much you have sacrificed to help us, to serve Srila Prabhupada, and to spread Lord 

Krishna’s glories all over the world. 

 

Thank you very much, Srila Acharyadeva, you have been an inspiration for many of us for so many 

years, and I hope one day I will be able to follow your example and give my life 100% to the service of 

Lord Caitanya’s mission. 

 

Your servant, 

Mahabharata das 

 

 
Mahattama devi dasi 

My dearest Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances. All glories to our beloved Srila Prabhupada! 

 

This Kali Yuga forces us to experience separation. Family, friends, acquaintances are not always 

around to help or support us. The hardest separation is the one between the disciple and the spiritual 

master, because he is the only one that can give solace to all our pains.  

 

Missing you and thinking of you all the time, your servant, 

Mahattama dd 
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Malati Manjari devi dasi 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble pranams. Jaya Srila Prabhupada. 

One of the things we can never have enough of is gratitude. You yourself have expressed your 

gratitude for my insignificant services in so many inspiring and empowering words. My spiritual 

journey may have taken a very unexpected turn, butI can never forget the valuable lessons I received 

from you. Thank you for all your love and affection, your humor, your scholarship and your personal 

association. 

  

I wish you a wonderful happy birthday and many more blissful years in your service to Srila 

Prabhupada and Krishna! 

  

Your servant, 

Malati Manjari dd 

 

 

Mandali dasi 

Dear Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances! All glories to Srila Prabhupada! Happy birthday!  

May all your books become intergalactic bestsellers! Thank you for giving me wings and wonderful 

friends like Ali Krishna and Bhaktin Jane. 

 

Your servant,  

Mandali dasi 

 

 

 
Radha Krishna devi dasi 

(Recife-PE) 

Dear Hridayananda das Goswami,  
Please, accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada.  

What to write to someone who knows it all- how to truly love, truly serve & truly live by the sastras? 

As one among the millions of devotees that were benefited by your seva, especially in Brazil, I offer 

my sincere and everlasting gratitude and my love for Srila Prabhupada's ISKCON. Please, give me your 

blessings. 

 

Your servant, 

Radha Krishna dd  
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Radheshyama das 

Dear Srila Acharyadeva, 
I thank you very much for showing us the example of loving devotional service to Sri Krishna in any 

situation by not depending on anyone, anything, just serving properly and depending on Guru-

Gauranga. By your mercy, this year BBT is preparing the printing of the Science of Self Realization in 

Kazakh. I am praying to Their Lordships Sri Varaha and Sri Nrismha to protect you and your divine 

writing service.  

 

Praying for your mercy, your disciple,  

Radheshyama das 

Ramacandra das 
(Leon, Mexico) 

 

nama om visnu padaya krsna presthaya bhutale 

srimate hridayananda gosvami iti namine 

namaste guru hamsaya paramananda medhase 

prabhupada pramodaya dusta siddhanta nasine 

 

Srila Acharyadeva, 
I experience your mercy each day more and more. You have given us the opportunity to become 

perfect but I am so involved in this material world that every day I have to fight to not forget your 

instructions. 

 

I am impressed by the way you are unafraid to preach in a innovative way, just to fulfill Srila 

Prabhupada’s desires. You did not care for the criticism and misunderstand ingof anybody because 

you are the ‘avant-garde’ spiritual master, pushing the boundaries of what is accepted as the status 

quo and teaching us how to be Krishna conscious in this agitated world without making any 

concessions. You are always busy preaching, solving problems, and helping your disciples in so many 

ways. You sacrifice your own comfort and health to let so many people benefit by your association. 

You are directly in touch with Krishna but kindly make yourself available to all. 

 

This year with your association in Tulancingo and the last year in México DF, my batteries were 

charged with your endless energy. 

 

I pray to see you again and to never lose sight of your instructions. We, your disciples, are the most 

fortunate souls. Thank you Srila Acharyadeva for tolerating me. 

 

MUCHAS FELICIDADES MI AMADO GURUDEVA!!! 

Ramacandra das 
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Rama Carita das 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. 

In this Vyasa-Puja I want to offer you this collection of essays inspired in Baladeva Vidyabhusana's 

Prameya-Ratnavali and edited by Dhanvatari Swami and myself (I hope you have already got it). Even 

though imperfect in many ways (we have made it in a hurry and from a philosophical point of view its 

content is somewhat naive), this book is an instance of the service to which I want to dedicate my life 

and through which I hope to be able to please you. 

 

Your servant, 

Rama Carita das 

 

 

Rockin‘ Radhika devi dasi 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances. All glories to You and to Srila Prabhupada! 

 

With each passing year I can see the result of associating with the Spiritual Master whether it be 

through your online classes, phone calls or seeing you in person. Every year Krishna sends me 

through some major test and because of your guidance and encouragement I keep passing and 

growing spiritually. This year my loving sister Becky passed away and Krishna arranged for me to 

speak with you on the very same day she left her body. Your loving and humorous words immediately 

pulled me out of my attachment to her as my sister and made me realize and put into practice the 

basics of our philosophy, we are not this body. You are teaching me to be, in your words, a bhakti 

yoga street fighter, rather than the kung fu master who freezes when a real fight ensues. I can see 

that I am indebted to you for this challenging yet exciting ride out of the ocean of nescience. Every 

day becomes more exciting than the last because of your association.  

 

You boldly and relentlessly follow Srila Prabhupada’s personal instructions which makes it clear that 

my life’s mission must also be to somehow share Krishna  

consciousness with the educated class of men and women. 

I feel so fortunate that your kindness in accepting me as your 

disciple has allowed me this opportunity to be a part of Lord 

Caitanya’s radical and exciting movement.  

Srila Acharyadeva ki jaya! 

 

Your Servant, 

Rockin‘ Radhika dd 
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Saranga das 

Dear Gurudeva! 
Please accept my most respectful obeisances. 

All glories to Srila Prabhupada. 

 

I am amazed how quickly time goes by. It has been years now, since you accepted me as a Harinama 

and diksa disciple and I'm still growing by the day. Reading, chanting and singing praise to our 

awesome God, Sri Krishna Mahaprabhu. When I met you in Gainesville, Florida, you immediately 

accepted me and showered me with love and respect for who I am. You gave me numerous chances 

to serve according to my knowledge and ability. You gave me so much encouragement and love.  All 

in all, your association was so very uplifting to me. And during those intense weeks in Gainesville FL, I 

grew as a person, perhaps more than I've ever done before in my whole life. Now, sine I am your 

disciple all the way down in cold Sweden, chances of personal association are non-existing on the 

physical plane for long periods of time. But you are always with me in spirit. In my japa I can hear 

your voice chanting. When I say Gayatri- especially during early morning hours- I feel your connection 

very strongly. Thank you dear Srila Acharyadeva for being who you are, a perfect example of an 

obedient loving servant of Guru and Mahaprabhu.  

 

I wish you a happy birthday and pray to remain under the protection of your wings- forever and ever. 

Your servant, 

Saranga das 
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Sita Rama das 
 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances. 

All glories to Srila Prabhupada. 

 

You recently wrote me and said that you were pleased by my desire to serve Srila Prabhupada's 

movement. I hope I can continue to please you in this way.  

 

It is my great fortune that you have accepted me. I do not have a pure desire to please Krishna but I 

desire to come to that level. You take pleasure in my attempt and this certainly pleases Krishna. 

Therefore, even though I am not pure, Krishna is accepts my service. On your appearance day I 

meditate on this great blessing I have received due to your mercy. And, I pray to Krishna to empower 

me to give something back in terms of service to Srila Prabhupada's movement.  

 

Your eternally grateful servant, 

Sita Rama das 

 

Sri Arjuna das 
 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my respectful obeisances. 

All glories to Srila Prabhupada! 

 

nama om visnu padaya krsna presthaya bhutale 

srimate hrdayananda gosvamin iti namine 

namaste guru hamsaya pramananda medhase 

prabhupada promodaya dustha sidhanta nasine 

 

Srila Acharyadeva, teach me to associate with pure devotees so that the illusion that surrounds me 

will be scattered. Of the many millions of wandering living entities, one who has good fortune by the 

grace of Krishna, is given the ability to commune with the bona-fide spiritual master. And by the 

grace of the spiritual master and Krishna that person receives the seed of the devotional creeper. 

When someone has received the seed of devotional service, he should be a gardener in his heart. 

Srila Acharyadeva, please inspire me to water the seed of bhakti through the processes of sravana 

and kirtana. 

 

Eternally grateful, 

Sri Arjuna das 
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Sri Govardhan das 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my most humble obeisances at your lotus feet. 

All glories to Srila Prabhupada. 

 

First of all, I want to congratulate you, Srila Acharyadeva. Today is a very special day for me and for 

many other devotees. 

 

The truth is that Krishna has blessed me in a magnanimous way. First of all he gave me a great mom 

who specially took care of me and also taught me how to worship the deities. And a wonderful 

father, who is always preaching and thinking how to serve you. They made of me what I am today. 

 

Since I was a little boy, I have been in touch with you, and that is amazing, having  had the association 

of an extremely pure devotee. And even more surprising is that you so kindly have accepted me as 

your disciple. The problem is that I am a fool and I am not taking advantage of all these blessings and 

I am still thinking myself as the controller and the enjoyer. I hope one day by Your Grace I will be able 

to give up all material desires and concentrate on serving you, if one day I can please you even a little 

bit, that will be the success of my life. 

 

I am really indebted to you Acharyadeva, and I know I will never be able to pay back. But one thing I 

promise you: I will always do my best to be firm in Krishna consciousness. 

 

Thank you for everything Srila Acharyadeva and I hope one day I can have the great blessing of 

serving you personally. 

 

Your servant, 

Sri Govardhan das 

 

 

 

Tapana Misra das 

Dear Acharyadeva, 
As we age, all those things we spoke of philosophically in our youth become reality.  And we look 

back at the things that have worked and have been consistent, and the things that, with the passage 

of time, have been proven wrong.  So if the symptom of old age is wisdom then you have been “old” 

for a very long time. Concern over the miserable condition of conditioned souls and words to provide 

comfort and escape have always emanated from you.  And if the measurement of success is the 

degree our spiritual master is pleased with our service then you have been fearless in your service to 

Srila Prabhupada.  For forty years you have not forgotten the mission of Srila Prabhupada---to use the 
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incredible material blessings we have compared with the majority of souls on this planet to uplift and 

liberate their suffering.  You have provided a boat to sail over the ocean of material challenges and 

generously captained the ship of spiritual enlightenment.  Like a candle to the sun my puny words try 

to describe your glory in this regard.  But puny as they are, still I light my candle and pray for your 

continued blessing and your good health to bless others as you have blessed my life. 

 

Hoping this meets you in good health and jolly mood.  

I remain, your struggling servant, 

Tapana Misra das 

 

 

 

Tulasi devi dasi 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my obeisances on this most auspicious day of your appearance! 

HAPPY APPEARANCE DAY SRILA ACHARYADEVA! 

 

Keeping it short and sweet 

Won’t cause you to delete (hopefully) 

 

Nothing graphic nothing gross 

Only worship of your lotus toes 

 

Always compassionate always kind 

Restoring vision to the blind 

 

Wishing to have your association 

Wishing more to satisfy your frustration: 

 

Visiting Vaisnavas is most wonderful 

But writing books will reach more souls! 

 

And now is the time 

No more management-life sublime 

 

Go! Go! White Hall Academy! 

Go! Go! Pandava Trilogy! 

 

Spreading the message far and near 

Prabhupada’s mercy, where’s the fear! 
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Receiving personal instructions a rarity 

Treasure them most carefully: 

 

SOMEHOW FIND KRISHNA IN OUR HEARTS! 

Chanting this way anarthas will depart” 

 

“An old jalopie this body compared 

The driver, the soul, eternal death is spared 

 

Then there are those great rare souls 

Eternally travelling, teaching everywhere they go! 

  

One day you came and picked me up 

So ignorant so sinful, to this world so stuck 

 

“Come! Jump on board, give out the mercy! 

No more material hankerings, no longer thirsty” 

 

“CHANT AND SOMEHOW FIND KRISHNA IN YOUR 

HEART!” 

Pure love for Krishna from that nurtured spark 

 

The best offering is a purified heart 

Trying like the spider to reach this mark 

 

Please get healthy to write lots of books!  

Then everyone will be happy even the crooks! (Yes Sir!) 

We hope you have a very HAPPY BIRTHDAY- getting stronger 

Writing books for the world that much longer! 

 

Thank you! Thank you! Srila Acharyadeva! 

Fortunate for me the road you’ve paved! 

 

Nothing graphic, nothing gross 

Only to worship your lotus toes! 

 

Your servant, 

Mother Tulasi devi dasi (AKA T-BJ) 
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Varshana dasi 

Dear Srila Acharyadeva, 
Please accept my humble obeisances.   

All glories to Srila Prabhupada and Your Divine Grace, his sincere follower. 

 

In this age, people are misled by the media, by materialistic government, and by bad association.  In 

every way, people fall short in their effort to know real happiness.  

 

There is hardly any spiritual capacity to be found in the masses of people of this age, simply because 

civilized people are scarce, while the uncivilized are somehow thriving--or at least, they think they 

are.  Generally capable people rarely exert their intelligence for the sake of others--this age is so 

permeated with mercilessness.  Such an unfortunate world! Somehow, Your Holiness has introduced 

me to Srila Jane Austen, who published her astonishing, serious investigation into higher (and lower) 

states of consciousness.  I have it from her that ordinary people are not overly troubled by their lack 

of that very goodness which entitles one to real happiness. 

 

To understand chaitanya, the "living force", is to exhibit a definite concern for humanity that does 

not exist in an ordinary person.  Without the help of the spiritual master, we commit the worst 

violence because we, without this knowledge of what is goodness and sometimes  

even we, who are attempting to become Vaisnavas, attack each other  

with criticism.  We stupidly confuse fault-finding with helping each 

other to become more enthusiastic.   

 

So far from this mentality, you are enthusing us with your classes 

(online too!) that demonstrate your liberal and broad-minded 

understanding.  Your lectures have certainly attracted the attention  

of intelligent people and cemented their devotion to Krishna.    

 

I am hoping and praying, on this day of Your Divine 

Appearance, to humbly honor and appreciate 

your sincere devotion to your spiritual  

master's special wish to educate the 

intelligent classes, and thus to save the  

world.  

 

Jaya Acharyadeva! 

 

Your most obedient, humble servant, 

Varshana dasi 



Having taken diksa from Srila Prabhupada on February 8, 1970, 

 this year marks Acharyadeva's 40th anniversary  

as an initiated disciple of Srila Prabhupada.  
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Ananda devi dasi 
 

nama om visnu padaya krsna presthaya bhutale 

srimate hrdayananda gosvamin iti namine 

namaste guru hamsaya pramananda medhase 

prabhupada promodaya dustha sidhanta nasine 

 

 Querido Srila Acharyadeva, 
Acepte mis humildes reverencias a sus gloriosos pies de loto.  
Todas las Glorias a Srila Prabhupada. 
 
Sin duda los universos se alegran aún más y cada lucecita da su centelleo dominante  para ser 
partícipe en este auspicioso día! 
 
Quiero expresar mi gratitud en este día de su divina aparición a este mundo y para la eternidad. 
 
Soy un ser afortunado al tener su asociación que purifica mi alma y corazón, y de esta manera 
abrirme el camino a un interesante servicio a  Krishna y a sus devotos a mí alrededor, ser parte de la 
misión de Srila Prabhupada. 
 
Pedí tener su bendición la cual ya he recibido junto con su sonrisa en el momento que Ud. 
misericordiosamente me escuchó y poco tiempo después me aceptó como su discípula. Antes y 
después de eso, Ud. me llevo directamente al espacio y escenario de la conciencia de krishna con su 
conocimiento y  brillantes palabras, inspirándome y ahora guiándome al ser mi maestro espiritual 
por siempre. 
 
¡Jay Gurudeva! 
 
Gracias querido maestro por ver lo mejor en cada uno de los devotos y 
discípulos, porque al verme me reconoce y me reconozco yo también… 
Gracias porque sus bendiciones mejoraron y cambiaron mi vida…  
Gracias por su trato cariñoso de un eterno maestro.  
 
Vivir con el pasamiento dedicado a krishna alienta mi ser y  me 
sostiene, aunado a esto siempre tengo presente su 
naturalidad llena de felicidad, misma que siempre  
nos comparte. 
 
Mi alma habita y llega a este mundo por la 
hermosa razón de conocerlo, escucharlo, 
aprender y servir para Ud. 
 
Con amor infinito y aprecio, 
Su sirviente, 
Ananda Devi Dasi 
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Ananda Vrindavan dasa 
(Sri Krishna Nam Mandir) 

(Tulancingo, Hgo) 

 
TODAS LAS GLORIAS A SRILA PRABHUPADA.  
nama om visnu padaya krsna presthaya bhutale 

srimate hrdayananda gosvamin iti namine 

namaste guru hamsaya pramananda medhase 

prabhupada promodaya dustha sidhanta nasine 

Todas las glorias a este día trascendental de su aparición! 
 

Gurudeva, 
Gracias, Gracias, Gracias! 
 
Gracias a Krishna y al param param por darle a la humanidad  en el aquí y ahora  la misericordia  de 
su inteligencia trascendental, 
  
Gracias a ese día en el año de 1984 en el Rancho Canales en el que  tuve la oportunidad de escuchar 
sus palabras  y a partir de ese momento tomarlas como  el faro que guía mi vida, 
 
Gracias al Sr. Nityananda por permitirme el 9 de Mayo de 2010 realizar ese sueño de entregarme a 
sus pies de loto y que Ud me aceptara como su discípulo. 
 
Que el Sr. Krishna y el Sr. Nrisimha Deva lo siga protegiendo para que así el mundo tenga la 
oportunidad de iluminarse con su Sidantha. 
 
¡Srila Acharyadeva ki, jay! 
 
Su pretendiente a sirviente, 
Ananda Vrindavan Das 
 
 
 

Asta Varga dasa 
 

 Querido Srila Acharyadeva, 
Por favor acepte mis mas humildes reverencias a sus pies de loto!Todas las glorias a Srila 
Prabhupada!En este marabilloso dia de su aparicion trascendental renuevo mi determinacion de 
servirlo eternamente, favorablemente y en conciencia de Krsna.Hoy estuve recordandome de 
cuando estube en Jagannata Puri con ud y un dia cuando estavamos bañandonos en el mar ud me 
pregunto en que estava pensando.Yo le respondi de que ud me recordava a Sukadeva 
Goswami,pero hoy leyendo el bhagavatam ud me recordo a Sarvavauma Batacharya...deve ser por 
la erudicion que ud tiene. 
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Querido Srla Acaryadeva que tenga un feliz Vyasa Puya en compañia de mis hermanos y tios 
espirituales.Por favor acepte una ves mas mis mas postradas reverencias a sus pies de loto. 
 
Su sirviente, 
Asta Varga Dasa 
 

 

 
Candramukhi devi dasi 

Hare Krsna dear Maharaja, 
AGTSP, pamho. 

Maharaja el año pasado tuve el gran honor de conocerlo,  y todo gracias a mi amado Maestro 

Espiritual SS Hanumatpresaka Swami no se si usted se acuerde de mi usted se presento en mi 

universidad invitado por mi padre quien era el Vicerector administrativo y digo era porque 

lastimosamente este año en agosto dejo el cuerpo...... 

 

Y bueno para mi fue demasiado nectar estar a su lado conocerlo.. usted es una persona muy 

admirable aunque no soy su discipula fue para mi una de las mejores experiencias de mi vida el 

conocerlo y un honor el que usted me haya dado siksa, estoy muy agradecida por todo su cariño por 

sus correos por ayudarme cuando necesito consejos y le escribo y me responde rapidamente por 

haber estrechado la mano de mi papa por haberle dado su asociacion.. por todo Maharaja espero 

verlo algun dia nuevamente,ojala Krsna me bendiga concediendome ese deseo. 

 

Mi padre terrenal ya no esta presente fisicamente pero en usted y en mi GUrudeva SS 

Hanumatrpresaka Swami yo encuentro el cariño de dos padres maravillosos. Maharaja feliz 40 

aniversario de iniciacion. 

 

Lo admiro y quiero muchisimo,               

Su aspirante a sirviente,                    

Candramukhi dd 

 

 
Deva Deva das 

 
nama om visnu padaya krsna presthaya bhutale 

srimate hrdayananda gosvamin iti namine 

namaste guru hamsaya pramananda medhase 

prabhupada promodaya dustha sidhanta nasine 

 

Om ajñana-timirandhasya jñanañjana salakaya 

caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah 
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 Querido Srila Acharyadeva, 
 

Usted es el único medio por el cual yo puedo atravesar este océano de ignorancia, miseria y 

sufrimiento, en este auspicioso día de su trascendental nacimiento deseo expresarle mi profundo 

agradecimiento por haberme aceptado como su discípulo, deseo hacer mi vida perfecta bajo su 

orientación y su ejemplo, concédame su misericordia para que jamás ingrese en mi mente otra vez 

la atracción por la ilusión, ocúpeme en su servicio para que yo pueda desarrollar amor por SRI 

KRSNA. 

 

Usted me da la inspiración en mi corazón, yo sé que no es fácil estar cerca de usted, pero el 

discípulo que está siguiendo sus votos y tratando de ser consciente de KRSNA recibe la inspiración 

del maestro  espiritual y  Paramatma como Srila Prabhupada dijo en el Bhagavad Gita.  

Gracias por ocuparme en  su servicio.  

 

¡Todas las glorias para usted! 

Su eterno sirviente 

Deva Deva Das 

 

 

Dvaraka Raja das 
 

 Hare Krsna Srila Acharyadeva, 
por favor acepte mis humildes reverencias, ¡todas las glorias a Srila Prabhupada!!! 

 

Amado Gurudeva, siempre que se aproxima la celebración de su vyasa-puja tengo problemas para 

encontrar las palabras apropiadas para glorificarle. Es usted una persona tan sencilla, tan humilde, 

que no quiero incomodarle con una enumeración de sus cualidades, no puedo sin embargo dejar de 

mencionar algunas de ellas. En primer lugar quiero hacer referencia a su misericordia: es indudable 

que usted no está en este mundo por tener alguna relación con asuntos materiales, es solo la 

compasión que siente por las almas condicionadas, el genuino interés por aliviar los sufrimientos 

derivados de nuestros apegos materiales lo que explica su presencia en este lugar, que no es un 

lugar para caballeros. En este sentido es que puedo hacer referencia a otra cualidad de Su Santa 

Persona: es usted un discípulo muy sincero de Srila Prabhupada, entregado totalmente a la misión 

de difundir la conciencia de Krishna por el mundo, su vida es un claro ejemplo de la entrega 

absoluta a los pies de loto de Sri Krishna a través del amor y servicio al maestro espiritual. Esta fe 

inquebrantable en el Señor Supremo y en Srila Prabhupada es la luz del faro que guía la vida de 

todos sus discípulos y bienquerientes. Agradezco a Krishna mi buena fortuna, pues siendo  

totalmente incompetente, lleno de faltas y defectos, usted, en un gesto de bondad, me ha aceptado 

como Su discípulo, y habiendo nacido otra vez es que  puedo llamarle padre eterno.  
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Mis oraciones son para que algún día pueda ser digno de ser considerado como su sirviente. 

Con todo el amor y devoción de este insignificante aspirante a sirviente suyo, 

Dvaraka Raja dasa  

 

 

Garuda das 
 

Hare Krsna querido Srila Acharyadeva, 
Por favor acepte mis humildes reverencias... Todas las glorias a Srila Prabhupada!! 

 

Cada año cuando llega este maravilloso momento en que recordamos a Usted en el día de Su 

advenimiento, vuelvo reflexionar profundamente en lo absoluto y perfecto que es  este proceso del 

servicio devocional; tan absoluto y perfecto como Krishna mismo, y como es que soy tan afortunado 

de haberlo recibido intacto a través de un corazón puro y transparente como el Suyo.  

 

Observando detenidamente la responsabilidad con que Usted como mi Padre y Maestro Espiritual 

con Su ejemplo ha entregado Su vida a Krishna a través de la instrucción de Su Santo maestro 

espiritual Srila Prabhupada, siempre me veo inspirado a intentar continuar dentro de mi capacidad 

compartiendo con todo el que en la vida me encuentre, en la circunstancia en que sea, este 

maravilloso regalo incomparable para el alma. 
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Su presencia en mi corazón me hace consciente de que esta actividad de propagar la conciencia de 

Krishna por el mundo entero es el deseo de Krishna en Su manifestación como Sri Caitanya 

Mahaprabhu y Sri Nityananda Prabhu; deseo, que es la vida misma para el alma dentro de este 

mundo. Y cuando vuelvo a reflexionar acerca de todo esto siento el impulso de reciprocar con Usted 

entregándole mi vida a Krishna a través Suyo siendo finalmente esta la meta de la vida para el alma. 

Una vez hablando con un Santo amigo Devoto comprendimos que la vida en este mundo no es mas 

que un mal sueño para el alma por lo tanto, todo esto tan maravilloso que ahora vivo, es finalmente 

la verdad de la vida para ella, es un regalo que de Su Santa persona con misericordia y amor puro he 

recibido. 

 

Seguiré orando a Krishna por tener la opotunidad de tabajar eternamente para hacer de mi vida un 

objeto de Su satisfacción Srila Acaryadeva, un ejemplo vivo que sea realmente útil para mostrar al 

mundo lo fidedigno de este proceso que otorga al alma la perfección de volverse plena de dicha al 

volvera a su estado original como sierva amante de Radha Krishna y Sus Devotos. 

 Gracias eternamente por cuidar y bendecir a este su siervo Pajarito. Gracias por extender Su mano 

para volver a sentirme parte de la familia de Krishna. 

  

su siervo e hijo alado, 

Garuda das 

 
 

Gayatri devi dasi 
Querido Acharyadeva, 
Acepte por favor mis más humildes reverencias a sus pies de loto. Todas las glorias a Srila. 

Prabhupada. 

 

Que Radha-Krisna estén  siempre al pendiente de usted y lo libren de todos los errores que cometo 

en mi vida pues deseo solo su bienestar y el disfrute de la gloria de Sus Señorías en su Vyasa-puja. 

Su sirvienta, 

 

Gayatri Devi Dasi 

Laksman das 
 

Querido Srila Acharyadeva, 
acepte por favor mis humildes reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. 

 

En este dia tan especial para todos nosotros quiero agradecerle por aceptarme como su discipulo 

porque de esta manera usted cambio mi vida.  Usted esta presente en cada dia de mi vida y al 

meditar en su persona, inmediatamente recuerdo a krsna también. Aprovecho para contarle que 
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mis programas de televisión, de videncia y Tarot (ahora estoy saliendo en dos canales cada semana) 

están siendo muy exitosos por la misericordia de Krsna y que hay cientos de personas diariamente 

intentando tener una consulta conmigo. Entre llamada y llamada leo el Bhagavad-Gita en el 

programa en directo, asi que hay miles de personas diariamente escuchando las palabras de Krsna  

en la Tele por la madrugada. Todo esto se lo ofresco a usted, pongo cada consulta, cada consejo y 

cada palabra a sus pies y espero de esta manera poder agradarlo ayudando a cada persona en su 

evolución espiritual. Esta es mi ofrenda y espero que usted se sienta feliz.  

Su sirviente,  

Laksman das 

 
Lila-sakti devi dasi 

 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale srimate bhaktivedanta-svamin iti namine 

namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine nirvisesa-sunyavadi-pascatya-desa-tarine 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale srimate hridayananda-gosvamin iti namine 

 

Hare Krsna amado Srila Acharyadeva, 
Por favor,  acepte mis humildes reverencias a Sus pies de loto. 

Asumir ser un devoto vaisnava del Señor y un fiel sirviente de Prabhupada implica inmenso amor, 

profundo respeto y absoluta convicción… 

 

Asumir amar a Krishna significa cantar Sus glorias en cada lugar, en todo momento, cantarlas aun en 

silencio a través de una sonrisa. Asumir ser un sirviente de Srila Prabhupada es regalar misericordia 

y bendición sin condiciones, sin causa, a diestra y siniestra. 

 

Asumir el papel de discípulo es instruirse permanentemente, nunca cesar en el empeño de 

propagar el maha mantra Hare Krishna, es viajar, estudiar, caminar, sonreír, revolucionar, enseñar, 

escribir, escuchar, responder, motivar, compartir y amar. 

 

Asumir un compromiso ante el Guru implica la fuerza para mantenerse en el camino a pesar de las 

circunstancias, renovar su promesa de obediencia día tras día, mes tras mes, año tras año y década 

tras década. 

 

Usted, amado Maestro mío, es el ejemplo perfecto de quien se asume como un verdadero devoto 

de Krishna. Mi ofrenda es, por tanto y a pesar de mis muchas limitaciones, esforzarme 

constantemente en seguir Su ejemplo y obedecer Sus instrucciones, aspirando a ver una sonrisa 

Suya cuando sea merecedora de esa misericordia. 

 

Gracias por el regalo de saber que cuento con el hermoso refugio de sus pies de loto, 
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Su eterna sirviente, 

Lila-sakti Devi Dasi 

 

Hare Krishna das 
 

Adorable Maestro Espiritual, 
Cayendo a su pies, ofrezco en dandavats, este homenaje. ¡Todas las glorias a tan santo 

representante de Srila Prabhupada! 

 

Si analizamos el criterio que dio Srila Prabhupâda, encontraremos, que como primer punto él 

especificó cual era la prueba del éxito de la misión de su vida como maestro espiritual o Acharya: "Si 

tan sólo un hombre se vuelve un devoto puro del Señor, debemos considerar nuestro intento un 

éxito." (BG. pref. 12.7.71. Sydney, Australia.) "De acuerdo a las escrituras reveladas, si un maestro 

espiritual puede convertir perfectamente a tan sólo una alma en un devoto puro, su misión en la 

vida se logra." (CC. A L. 7.91 sig.)  

 

 “Cuando un devoto neófito está realmente iniciado y está entregado al servicio devocional por 

órdenes del maestro espiritual, deber se respetado inmediatamente como un vaisnava genuino y se 

le debe ofrecer reverencias. De entre muchos vaisnavas así, quizá haya alguno que esté siguiendo 

estrictamente todos los principios regulativos, cantando el número prescrito de rondas en las 

cuentas de japa, y siempre esté pensando cómo expandir el movimiento de conciencia de 

Krishna. Dicho vaisnava debe 
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ser aceptado como un uttama-adhikari, un devoto muy avanzado y siempre se debe buscar su 

compañía." (El Upadasamrita  p, 50). 

 

El criterio es muy obvio, ya que hemos tenido en el movimiento de conciencia de Krishna, devotos 

como  usted, nuestro adorable Srila Acaryadeva,  que han seguido muy estrictamente los cuatro 

principios regulativos y que canta su número prescrito de rezos del mahamantra, dedicados a la 

misión de predicar y expandir la misión del Señor Chaitanya, incluso dando sus vida por  cuarenta 

años, lo cual es un signo obvio de tal plataforma, como se confirma en el mismo texto: 

"Si una persona pierde interés por todo, excepto por servir a Krishna, cuando comprende que es un 

servidor eterno de Krishna. Siempre pesando en Krishna, ingeniando medios para propagar el santo 

nombre de Krishna, él comprende que su único deber consiste en difundir el movimiento de 

conciencia de Krishna en todo el mundo. Dicha persona deber ser reconocida como un uttama-

adhikari. (Goswami, Rupa Op. Cit. p. 50) 

 

Otro efecto que permite distinguir al devoto puro es lo que señaló: "Srila Bhaktivinoda Thakura ha 

insinuado que se puede reconocer al uttama adhikari vaisnava por su habilidad para convertir a 

muchas almas caídas al vaisnavismo." (Ibid.) 

 

Este aspecto es algo claramente observado, ya que tenemos ejemplos de usted Srila Acaryadeva, 

que a parte de llevar una vida de consagración indesviable, por su sacrificio en la misión, han 

logrado abrir decenas de templos en todo América, impulsado la traducción y distribución de los 

libros de conciencia de Krishna; y gracias a tal dedicación, miles de personas se han trasformado en 

vaisnavas, lo que es una prueba abrumadora de su posición, de acuerdo a este criterio. Por lo tanto, 

el no tener fe en la obra de Prabhupâda, es síntoma de: "Se llama neófito a alguien cuya fe es suave 

y flexible, pero el se elevará al plano de devoto primera clase por seguir el proceso gradualmente." 

(Ibid) 

 

No obstante el Señor Chaitanya afirmó: "Uno quien es experto en lógica, argumento y las escrituras 

reveladas, que siempre tiene firme convicción y profunda fe que no es ciega, se debe considerar un 

devoto de los más elevados Uttama-adhirkari. [(Madhya 22.69) 

 

Por lo que este sagrado día, lo adoramos como nuestro legítimo represente puro de Vyasadeva y 

todos los Acaryas del Madhva Gaudiya Sampradaya, con todo nuestro corazón, rogándole por su 

misericordia sin causa, para ser un instrumento en la Misión de Sri Caitanya Mahaprabhu Fundada 

por Srila Prabhupada. 

 

Con todo el amor y reverencia su discípulo 

Hare Krishna dasa 
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Haribuddhi das 
 

Querido Srila Acharyadeva, 
Por favor acepte mis mas humildes y postradas reverencias a Sus divinos pies de loto.  

Todas las glorias a Su Divina Gracia. Todas las glorias al dia de Su aparicion.  

Todas las glorias a Srila Prabhupada. 

 

En este dia, tenemos la oportunidad de expresar nuestra gratitud por Su guia, por Su ejemplo de 

vida, por darnos conocimiento perfecto de una forma perfecta.  

 

Solo alguien que tiene una comprension perfecta puede simplificar conceptos, manifestarlos de 

forma comprensible, y hacer razonar incluso a aquellos que tienen sus inteligencias anquilosadas 

gracias a paradigmas ineficientes.   

 

La predica con inteligencia hace que las cosas tomen una direccion hermosa. Un buen mensaje 

expresado de una forma bella e inteligente, es como un brillante engarzado en oro blanco y platino. 

Dificil concebir algo mejor (y mas caro tambien). 

 

¿Y quien mejor para predicar que Usted, quien es experto en predicar lo substancial de una manera 

atractiva y comprensible?  

Srila Prabhupada percibio claramente de Su talento e inteligencia. Lo escogio como uno de Sus 

sucesores en el parampara.  

 

Y Usted, fue de los pocos que logro mantener la tarea, y gracias a eso, miles de personas vieron sus 

vidas purificadas, cientos de miles de libros fueron distribuidos, decenas de templos fueron 

abiertos, muchas Deidades fueron adoradas... 

 

Gracias a eso, un continente como el nuestro le debe todo. Usted fue escogido para continuar la 

monumental obra de Srila Prabhupada. Y Sus libros son parte obligada en toda biblioteca de devoto 

serio.  

 

Gracias a Su servicio, descubrimos no solo quien es un hijo serio, sino tambien a quienes intentan 

afectar nuestro servicio y relacion a Sus pies de loto. Esas alimañas pereceran en el fuego de sus 

malas intenciones.  

 

Yo he tenido mis vaivenes en la vida. En todas las pruebas que he tenido, Usted siempre ha tenido la 

paciencia para guiarme, para concederme una palabra, una linea, para inspirarme, para 

entusiasmarme, para no bajar la guardia nunca.  
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Gracias a ello, hoy sigo vivo, y sigo sirviendo en todo lo que pueda a Sus pies.  

Soy indigno en todos los sentidos. Obviamente no tengo ninguna cualificacion personal. Puedo 

pensar que algo tengo, pero cualquier cosa que yo tenga, no es mas que un reflejo que viene de 

Usted.  

Ya a punto de cumplir 40 años, me debo preparar para todo lo que me espera, pues ya paso la 

mitad de mi vida. Debo procesar todo lo que hice, y con confianza, asumir nuevos desafios de aqui 

en mas.  

 

En el futuro cercano, intentare cumplir de una buena vez algunas cosas que Usted me ha dicho. Y 

con eso, lograr el objetivo de mi vida.  

 

¡Jay Srila Acaryadeva! ¡Jay Srila Acaryadeva! ¡Jay Srila Acaryadeva! 

¡¡Todas las glorias a mi padre eterno, a mi protector, a mi maestro espiritual eterno!! 

¡Jaya Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Astorattsata Sri Srimad Su Divina Gracia 

Hridayananda dasa Goswami Maharaja Acaryadeva, Salvador del Universo Ki Jaya!!!!! 

  

Su sirviente siempre, 

Haribuddhi das adhikari 

 
 

Iksvaku das 
(Mex) 

Queridísimo  Srila Acharyadeva, 
Acepte por favor mis reverencias. Todas las glorias a Srila Prabhupada. 

 

Este día de su Vyasa Puja me gustaría comentarle  que para mí Usted es y siempre ha sido un  

ejemplo perfecto en toda la extensión de la palabra de lo que significa rendición incondicional a la 

órden del Maestro Espiritual, y que me siento extremadamente gustoso y orgulloso de que 

bondadosamente me haya aceptado como su discípulo –aunque me falten años luz para poder 

llegar a realmente serlo; creo definitivamente que tendré  que tomar el “Tren bala cubano” para 

poder alcanzar la meta rápidamente-.  

 

Le pido que por favor me permita eternamente tener la esperanza de poder hacer algún humilde 

servicio a sus santos pies que pueda complacerlo al poder contribuir aunque sea icroscópicamente 

en su inigualable e incansable esfuerzo de servir a su amado Gurudeva y a Sri Sri Radha y Krsna. 

 

Mil gracias por toda su bondad Acaryadeva 

Su sirviente 

Iksvaku Das   
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ISKCON Cuba  
 

Estimado  Srila Acharyadeva. 
Todas las glorias a usted y al servicio desinteresado que por tantos años le ha rendido a la humanidad 

predicando sin descanso la Conciencia de Krishna bajo la guía de su guru Srila Prabhupada. 

 

El Señor Krishna nos dice que mediante la asociación Sus devotos sinceros y puros el deseo por 

ocuparse en el servicio devocional se despierta automáticamente en las almas dormidas por el 

embrujo de maya. Sin duda alguna las benditas palabras del Señor nunca son en vano, pues luego de 

su tan compasiva y esperada visita nuestra pequeña y naciente congregación de devotos ha 

experimentado un despertar antes desconocido. Disculpemos por no haber tenido ni la experiencia ni 

los suficientes recursos para servirle como un genuino mensajero de Srila Prabhupada merece; pero 

el esfuerzo de su vista no fue en vano, puesto que gracias al néctar que usted vertió sobre la pequeña 

semilla devocional de nuestros corazones, las raíces del evangelio de Sri Chaitanya Mahaprabhu se 

han profundizado en esta humilde tierra, y sus ramas comienzan a extenderse y a generar bellas 

flores y frutos que sin duda alguna un día crecerán y serán testigos vivientes de la gloriosa obra de 

Srila Prabhupada.  

 

Sepa que donde quiera que se encuentre el buen recuerdo de su fina persona siempre estará  

en nuestros corazones y que siempre le oramos a Krishna para que algún día  

nuevamente nos bendiga con su presencia y que nos guie para servirle  

eternamente. Que tenga usted un feliz Vyasa puja con el mejor de  

los regalos: la alegría de haber pasado cuarenta  

años al servicio de Srila Prabhupada.  

 

Su discípulo y aspirantes a  

discípulos de ISKCON-Cuba: 

 

Iksvaku das, Miguel, Alicia,  

Dasiel, Dunia, e Hiromis 
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ISKCON Lima  
 

Porfavor acepte mis  mas  humildes y respetuosas reverencias  a sus pies de loto !!  

Todas las glorias sean para Srila Prabhupada !!! 

 

 Querido Maestro Espiritual, 
En este dia tan  especial de su aparicion trascendental quiero expresar mis mas  sinceros  

sentimientos  en primer lugar  reconociendo mi  pocicion tan desafortunada  antes  de conocerlo y  

como  su asociacion  atravez  de  sus instrucciones  siempre me mantiene  en  una constante  

reflexcion  de la naturaleza de  este mundo pero sobre  todo de la misericordia ilimitada  del Señor 

Krsna . 

 

Esperando siempre me otorgue refugio bajo la sombra de sus pies  de loto sus sirvientes,  

 

Ramasaundarya Das, Darpa harini devi dasi, 

Salagrama Sila Das, Balarama Das y Dvarakadish Das 

             

 

 

 
Janmastami das 

 

Querido  Acharyadeva, 
Por favor acepta mis mas humildes reverencias a tus pies, en el día de tu Vyasa Puja, me postro ante 

ti y oro para que me ayudes a sobrellevar la carga de este mundo material, acompañado de las 

miserias de la vejez, enfermedad y muerte. Al mismo tiempo deseo complacerte manteniendome fiel 

a lo que te prometí cuando me iniciaste en el año 1979, de seguir estrictamente los principios 

regulativos y cantar las 16 rondas del Maha Mantra, pero quiero realizar un servicio que escasea en 

este mundo material abrumado por la codicia y el egoismo y es el de enseñar a los demas tus 

instrucciones para purificarnos, comprender el sentido de la vida y volver a nuestro verdadero hogar 

en el mundo espiritual. 

 

Tu Sirviente, 

Janmastami dasa 
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Madhavi devi dasi 
Amado Maestro, 
¡Que puedo decir...! ante tu grandeza, tu excelente servicio a su Divina Gracia Srila Prabupada, 

perfecto como ejemplo, la informacion precisa del conocimiento Vedico,  

es un milagro que realizo y me maravilla dia a dia, hoy que todo es urgente, que nos persigue el 

tiempo, inexorable y en un ritmo difícil de asimilar, y tu allí, presente siempre, gracias a tu 

misericordia, siento como el agua a la tierra, ser tu eterno sirviente. 

siento la libertad de ser y de soñar, de sentir el color de la alegria. 

 

Siento a Krisna y Radarani, Escucho y veo, en cada flor, en cada nube, en el hacer increible del 

hornero, en las catas, que todo el dia, cantan, hablan, construyendo su vida en la palmera. 

 

Porque tu me enseñaste, gracias, solo gracias. 

Tu discípula que solo quiere existir para servirle. 

Madhavi devi dasi 

 

 

Madhusudana devi dasi 
Su Divina Gracia Acharyadeva, 
Reciba nuestras dandavats. ¡Todas las glorias a tu santo sirviente de Srila Prabhupada! 

Le agradecemos infinitamente al Señor Krishna para habernos  

permitido su santa asociación. Día a día tenemos evidencia 

de sus enseñanzas, sus avisos se cumplen. Que nos convence 

que únicamente por sus bendiciones e iluminación es que 

podemos ejecutar servicio devocional. 

 

Sin su misericordia, no podríamos hacer nada. Estaríamos 

remando cansados en el océano del mundo material a la  

deriva sin esperanza. 

 

 Con su propio ejemplo también nos ilumina. Al  

ver su gran humildad y  entrega al Señor  

Krishna. Bendito sea por siempre Srila 

Acaryadeva. 

  

Su sirvienta. 

Madhusudana devi dasi  

 

 

 



51 
 

 

 

Maharama devi dasi 
 

nama om visnu padaya krsna presthaya bhutale 

srimate hrdayananda gosvamin iti namine 

namaste guru hamsaya pramananda medhase 

prabhupada promodaya dustha sidhanta nasine 

 

 Busque glorificarlo 
correctamente y tome el Srimad Bhagavatam canto 5 , abri y encontre el capitulo 9 “Las glorias de 

Jada Bharata”.Srila Prabhupada en su significado sita un verso del Bg 14.36:”Aquel que se dedica por 

completo al servicio devocional, firme en todas las circunstancias trasciende de inmediato las 

modalidades de la naturaleza material y llega asì al plano del Brahman”. Se describe aquí y mas 

adelante la personalidad de Maharaja Bharta, la cual considero humildemente describen su gloriosa 

persona. Y continua….era un vaisnava puro, y PENSABA SIEMPRE EN LOS PIES DE LOTO DEL SEÑOR. 

En otro significado de Srila Prabhupada dice:”La unica preocupación de Jada Bharata era regresar al 

hogar, de vuelta a Dios, mediante la practica de servicio devocional de SRAVANAM KIRTANAM VISNU. 

Tomando el Sri Caitanya Caritamrta Madhya Lila  se describe el dialogo del Señor Caitanya con los 

vaisnavas Tattvavadis. El Señor Caitanya Mahaprabhu dice “No conozco mucho el objeto de la vida 

por favor digame cual es el mejor ideal para la humanidad y como alcanzarlo.. El acarya responde, 

“Dedicar a krshna las actividades de las  cuatro castas y de los cuatro asramas por el cual se puede 

alcanzar la meta mas elevada de la vida. El Señor Caitanya responde “Según el  veredicto de los 

Sastras, el proceso de oir y cantar es el mejor medio de alcanzar servicio amoroso a Krshna”. El 

significado de Srila Prabhupada dice”Los Tattvavadis consideran que el cumplimiento de los principios 

de varna  y asrama  para satisfacción de Krishna es  la mejor manera de alcanzar la meta mas elevada. 

Establecen sus principios en terminos de sociedad humana. Para los Tattvavadis la meta maxima es 

volver al hogar, volver al supremo, pero la opinión del Señor Caitanya Mahaprabhu la meta maxima 

es ALCANZAR AMOR A DIOS sea en el mundo material, sea en el mundo espiritual. 

Usted querido Srila Acaryadeva  como dice el Señor Caitanya a logrado amor puro por Krishna. Quien 

pudiera contagiarse de ese estado y seriamente dedicarse a ayudarlo en este proceso tan extàtico y 

alegre.. 

 

Aunque Usted està lejos fisicamente , siempre esta cerca porque constantemente escucho sus glorias 

tanto sea por sus discìpulo o por otros viasnavas. Tiene en su corazon al Señor de las gopis, pero asì 

mismo respeta y ama a todos como hijos de Krishna. 

 

 Gracias infinitamente, es la luz de nuestros ojos, el cariño inmaculado por Radha y Krishna 

Con mi màs sincero afecto, su insignificante sirviente 

Maharama devi dasi 
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Narendra das, Hari Nama das 
Querido  Srila Acharyadeva, 
nama om visnu padaya krsna presthaya bhutale srimate hridayananda gosvami iti namine namaste 

guru hamsaya paramananda medhase prabhupada pramodaya dusta siddhanta nasine 

Por favor acepte nuestras respetuosas reverencias. 

 

Todas las glorias a su bendita aparición. 

Todas las glorias a Srila Prabhupada. 

 

Al traducir del inglés al español el Mahabharata que usted tan misericordiosamente ha traducido del 

sánscrito al inglés, hemos visto como los Pandavas pasan por muchísimas vicisitudes pero siempre 

terminan saliendo victoriosos. Usted tal como los Pandavas también ha pasado por muchísimas 

vicisitudes, como los últimos intentos de desacreditarlo por parte de envidiosos demonios, con 

intrigas, falsos rumores y descaradas mentiras acerca de su personalidad pero usted siempre ha 

salido y seguirá saliendo victorioso porque siempre ha estado y seguirá estando de lado de Krishna . 

Como Krishna declara en el Bhagavad-gita 18.78: 

"Dondequiera que esté Krishna, el amo de todos los místicos, y dondequiera que esté Arjuna, el 

arquero supremo, es seguro que estarán también la opulencia, la victoria, el poder extraordinario y la 

moralidad. Esa es mi opinión". 

Por eso nosotros le oramos a Srila Prabhupada y a Krishna por nunca dejar el refugio de los pies de 

loto de usted. 

 

Sus insignificantes sirvientes. 

(Templo Virtual de ISKCON) 

Narendra dasa 

Hari Nama dasa 

  

 

 
Nimai Pandit das 

Mis mas humildes 
y respetuosas reverencias a sus refrescantes pies de loto gurudeva, en este dia tan especial de su 

aparicion en este mundo, yo quisiera felicitarle pero no encuentro las palabras, yo solo soy tan solo 

una insignificante intento de sirviente al cual usted le a dado su misericordia al aceptarlo como su 

disipulo, usted con su misericoridia a cambiado mi vida, sus cualidades su manera de comprender y 

explicar la conciencia de krishna de una manera tan filosofica y logica, a echo que mi corazon de 

piedra se esta suavisando y esta despertando esa conciencia de krsna latente en mi corazon. 

Querido srila Acaryadeva, realmente yo e tenido muy poca relacion directa con usted, pero tan solo  
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recordar su sonrisa tracendental, me llena de entusiasmo y renueva mi energia para servir a la mision 

de Srila Prabhupada, aunque realmente es insignificante mi servicio y aveces incompleto, su 

misericordia sin causa es lo que mantienen a esta alma tan condicionada. 

Gurudeva su inteligencia tracendental siempre me ilumina siempre y deztroza la ignorancia que me 

llena de dudas. 

Gurudeva, por favor disculpe todas mis ofensas, mis reverencias a sus pies de loto. 

  

SRILA ACARYADEVA KI JAY!  

este caido eintento de sirviente, 

Nimai Pandit das  

 

Nitya Siddha devi dasi 
Querido  Srila Acharyadeva, 

Por favor acepta mis reverencias. Todas las glorias sean a Srila Prabhupada. 

En este día tan especial en tu Vyasa Puja y aniversario de 40 años en ISKCON más que nada quiero 

felicitarte y pido a Krishna que te proteja en todos los aspectos. 

 

Me vienen muchos recuerdos y pensamientos y seguramente Srila Prabhupada está muy complacido 

ver devotos como tú que han hecho mucho por la prédica y que han ofrecido la vida entera por la 

consciencia de Krishna. Srila Prabhupada nos ha dado el ejemplo come ser un devoto perfecto, pero 

muy pocos devotos tienen unas de esas cualidades. Yo pienso que tú tienes muchas de esas 

cualidades. 

 

Por otra parte, no es fácil en este mundo material ser perfecto ya que estamos rodeados por malas 

cualidades. Personalmente te estoy muy agredecida por aceptarme en este movimiento a los pies de 

loto de Srila Prabhupada, Radharani y Krishna. Tambien he realizado muchas cosas en mi 

insignificante vida, por ejemplo el desapego, no solamente a la familia pero en general y como 

transformar el apego a Krishna. 

 

Por otra parte he tenido experiencias como tratas a tus dicípulos. A veces eres como un padre, a 

vezes como un amigo, pero en general eres un maestro de cual uno aprende en la vida. Se dice 

muchas veces es mejor estar lejos del maestro espiritual ya que estando cerca uno comete ofensas. A 

traves de los años uno ha visto como tu has servido a Srila Prabhupada. Especialmente predicando en 

las universidades, escribiendo libros, iniciando devotos, viajando, cantando etc. etc. 

Mis mejores desesos para tí en el futuro es que nos sigas inspirando como lo has hecho hasta ahora. 

Tambien deseo que tengas muy buena salud y fuerza para seguir adelante. 

 

Nuevamente felicidades de toda la familia desde Hamburgo. 

Tu sirvienta insignificante 

Nitya Siddha Devi Dasi 
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Padaravinda devi dasi 
 

El Maestro Espiritual, 
Que dificil es encontrar 
un maestro que nos guie 
a traves de nuestras vidas 
imprimiendo en nuestras mentes 
su gran sabiduria; 
despertando nuestras almas 
de un sueňo de mil y un aňos, 
y abriendo de par en par 
las puertas del corazon. 
 
Es como un niňo que empieza 
a dar los primeros pasos, 
que tropieza a cada instante, 
que se asusta y tiene miedo 
de tropezar y caer. 
Pero su madre, amorosa, 
lo protege y lo consuela, 
alentandolo y guiandolo 
hasta que pueda correr. 
 
El maestro es el que guia 
con su ejemplo y con su vida, 
con su fe inquebrantable, 
su entrega y su compasion. 
Es su ejemplo el que nos guia 
a dar los primeros pasos 
aunque no estemos muy cerca. 
Su ensenanza nos penetra 
muy dentro de nuestro ser. 
 
No es un maestro cualquiera 
que nos enseňa a vivir 
en el mundo material; 
que nos llena de mil dudas, 
de preguntas sin respuestas; 
nos da los primeros pasos, 
nos enseňa un camino: 
y no podemos correr! 
 
Es un Maestro sagrado 
que nos enseňa de nuevo 
a dar los primeros pasos 
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hasta aprender a correr; 
y que nos abre las puertas  
de un mundo jamas soňado, 
celestial, espiritual, 
donde Krishna, mi Senor, 
nos espera, y donde un dia 
volveremos, con la ayuda 
del Maestro Espiritual! 
 
Gracias, Acaryadeva, por ser mi Maestro. 
Padaravinda Devi Dasi 
 

  

Paresha das 
nama om visnu padaya krsna prestaya bhutale 
srimate hrdayananda goswami iti namine 
namas te guru hansaya paramananda medase 
prabhupada pramodaya dusta sidantha namine 
 

Querido  Gurudeva, 
ofresco mis respetuosas reverencias al polvo de sus pies de loto! 
Como todos los años , le expreso mi enorme gratitud por haberme aceptado como su discipulo. 
 
He leido que este año Ud. Gurudeva, cumplio 40 años de su iniciacion de S. Prabhupada. es una gran 
satisfaccion y hasta orgullo espiritual permanecer en el refugio de tan gran ejemplo que es Ud., 
Acaryadeva, de fidelidad, compromiso y servicio devocional puro en todas estas decadas , a S. 
Prabhupada y su mision. 
 
Espero permanecer por siempre en su refugio y servicio ! Por favor, bendigame para tener siempre la 
fe y esperanza, de que solo en su refugio Gurudeva, y de Krishna , podre avanzar y ser feliz en 
Conciencia de Krishna. 
   
Su sirviente insignificante, 
Paresha das  (Bs. As. - Argentina) 
 

 
Premananda das 

Querido  Srila Acharyadeva, 
por favor acepte mis más humildes reverencias bajo el polvo de sus pies de loto. 

 

nama om visnu padaya krsna prestaya bhutale 

srimate hrdayananda goswami iti namine 
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namas te guru hansaya paramananda medase 

prabhupada pramodaya dusta sidantha namine  

 

En una clase de B.gita 4.34 en Nueva York en 1966 Srila Prabhupada dice   “hay una propaganda 

constante que para la comprensión espiritual no se necesita un maestro espiritual” y refiere que,  de 

acuerdo con El Gita, El Bhagavatam Los Upanisads y las Escrituras Védicas, si existe una necesidad de 

un maestro espiritual, pero primero tenemos que desear, anhelar obtener el conocimiento espiritual, 

y luego buscar a la persona adecuada que nos enseñe el proceso por el cual lograremos la liberación, 

la iluminación espiritual y finalmente el amor puro por Krsna. 

 

En esta misma clase Srila Prabhupada menciona que no debemos entregarnos a cualquier persona 

para adquirir conocimiento espiritual, que debemos analizarla y comprobar mediante preguntas 

pertinentes si tiene conocimiento de Krsna y ver si él posee y practica la vida espiritual según guru, 

sastra y sadhu, Srila Acharyadeva usted es el ejemplo viviente, la corporificación de lo que Krsna dice 

en este texto del  Gita, usted siempre ha sido y será una inspiración para mi vida espiritual, aunque 

sea tan caído que no he podido entregarme por completo a usted, pero cada día estoy haciendo me 

mejor esfuerzo para controlar los tres enemigos que nos conducen al infierno, como son la lujuria, la  

ira y la codicia, y cuando pueda superarlos estaré a sus pies para poder realizar el servicio devocional 

que me encomiendo y  ayudarle en su excelente labor de predica por todo el mundo. 

 

Srila Acharyadeva por favor le pido, como todos los años en este dia de su auspiciosa aparición, que 

siga siendo misericordioso con esta alma condicionada, para así poder seguir luchando  contra la 

energía ilusoria y algún día obtener amor puro por Krsna. 

 

Su más caído y aspirante a sirviente, 

Premananda das adhikari 

 

 
Radhika devi dasi 

Por favor 
acepte mis mas humildes y reverencias a sus pies de loto.  
 
om ajñana –timirandasya jñananjñana salakaya caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah 
 
En este maravilloso día  en que me  satisface enormemente glorificarlo a pesar de no tengo palabras 
para mencionar sus grandes cualidades. En el Bg. 2.59 se menciona el verso: 
   
visaya vnivartatante 
niraharasya dehinah 
rasa varyam raso pi asya 
param drstva nivartante 
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Srila Prabhupada menciona en este verso lo maravilloso que estar a los pies de un maesro espiritual 
el cual me  ha enseñado con su ejemploa sustituir  el mundo material por el mundo espiritual.  Todas 
sus instrucciones  me han colocado en la posición de agradecimiento,  por ellas he cambiado mi 
manera de pensar, y al no encontrar las palabras  para expresarle mi agradecimiento me limito a 
decir, muchas gracias por sus instrucciones, permitame ser su fiel servidora eternamente.                               
 
Su mas caída sirviente, 
Radhika devi dasi 
 

 

Niña Radha 
Su Divina Gracia, 
Srila Acaryadeva. Reciba mis reverencias. Todas las glorias a este bendito día de su Vyasa puja. 

Oh Maestro espiritual. Sin sus bendiciones nunca hubiéramos sido devotos de Krishna. Y tocando sus 

pies de loto, le diré respetuosamente, que sin su gran ayuda,nunca hubiéramos cruzado el océano de 

la existencia material. Por lo que lo adoro como amor y reverencia, por ser tan bueno, gracioso y 

cariñoso conmigo. 

 

Su discípula niña Radha 

 

Srivas Thakur das 
 

Gurudeva, 
Por Favor Acepta mis humildes reverencias en este glorioso día de tu aparición, y por favor acéptalas 

también, en cada glorioso momento que por tu misericordia sin causa aparezcas  en mi mente y en 

mi corazón, y, en los momentos que por mi mala fortuna y actividades pecaminosas, no pueda 

recordarte, permíteme pedir perdón y prometer esforzarme más y más por lograr una mente 

deliberada y resuelta por servirte sin desviación.    

 

En el BG Tal como es de Srila Prabhupada una vez encontré un texto,  complicado para mi estrecha 

inteligencia material, en este se describe a un Yogi perfecto. Krishna expresa, que, los yoguis 

abandonando el apego actúan con el cuerpo, la mente, la inteligencia, e incluso con los sentidos 

(purificados) con el único fin de purificarse. Al estudiar palabra por palabra y el hermoso significado 

de Srila Prabhupada, se me permitió entender dos cosas, primero que la purificación y el servicio 

devocional son una misma y única cosa ya que no puede haber purificación sin relación con Krishna o 

en otras palabras, que, Él es el único que puede limpiarnos de la contaminación material y de los 

conceptos erróneos. En  segundo lugar, entendí, que aun después de ser puro, el servicio devocional 

del devoto continúa eternamente. Srila Acaryadeva para este aspirante a sirviente y alumno,  tu eres 

el ejemplo perfecto, de sentidos puros, activamente esforzándose  por la pureza o sentidos ocupados 

en servir con devoción, con el único fin de obtener más servicio. Gurudeva  este verso de la canción 
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divina se confirma tu exaltada posición y tu, eres la confirmación y personificación de él yogui 

perfecto descrito por Krishna, el Yogi, que es como los pétalos del loto que puede estar sumergido en 

el agua sin ser tocado por esta.       

 

Todas las Glorias a ti, que constantemente quieres propagar el buen entendimiento de la Conciencia 

de Krishna, tal como Srila Prabhupada y los Acaryas previos lo han presentado. Todas Las Glorias a ti, 

que nos muestras, especialmente a mí, el significado del desapego absoluto, aceptando todos los 

eventos, físicos, sociales y psicológicos en un plano espiritual o en otras palabras como favores  de 

Krishna. 

 

Todas las Glorias a ti, que actúas como un cisne trascendental  siempre absorto en complacer a Su 

Divina Gracias Srila Prabhupada.Todas las glorias a ti, por ser ese medio transparente que Srila 

Prabhupada describe en tantos de sus escritos.  

 

Gracias, por, mostrarme la forma esencial de la conciencia de Krishna, a pesar de, yo, ser un alma 

completamente descalificada. 

Srila Acaryadeva ki Jay! Srila Acaryadeva ki Jay! Srila Acaryadeva ki Jay! 

Su respetuoso aspirante a sirviente y disipulo, 

Srivas Thakur Das  

 

Syamasundara das 
(El Salvador) 

 

Todas las Glorias a Srila Prabhupada. Todas las Glorias a Srila Acaryadeva. 

  

Mis reverencias 
a Srila Hrdayananada Gurudeva, quien cuando lo veo en videos o en fotos y lo escucho siempre, me 

inspira a continuar de cualquier manera en el movimiento de Sankirtan de ISKCON. Se muy bien que 

personas como El, con mentes tan trascendentales son un ejemplo a seguir. Recuerdo que en 1974 

mas o menos Srila Gurudeva visito Mexico D.F. y en la casa de hospedaje donde El se quedaba unos 

devotos me invitaron a que fuera Yo a servirle; una mañana estaba cantando mis Japas junto con El, 

entonces Srila Acaryadeva decia Hare Krsna Hare Krsna.... y Yo Decia Hare Krsna Hare Krsna.... muy 

rapido los dos y parecia una competencia del Maha Mantra, de repente llego otro devoto y dijo 

"Prabhu no baja el agua del tinaco" y Yo estaba tan inspirado de ver a mi Maestro cerca de mi 

cantando el Mahamantra que sin pensarlo me subi rapidamente hasta el tercer nivel de la casa por 

afuera; cuando baje Srila Acaryadeva me dijo "Pareces un chango" Ja Ja Ja ja. Srila Acaryadeva ki jay.  

 

De su devoto, 

Syamasundara dasa de.  
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1979-80: Día en que fué inaugurado el altar en la espera de Su llegada de : Sri Sri Gaura Nitai, en el 

momento : Sri Pancatatva  dando Su misericordia en San Salvador Mandir. Puajari: Madre Murari 

dasi. 

 

Parados: Karina sindhu , Haladhara dasa 

 

Sentados: Syamasundara dasa, bhakta sheraton, Mahabharata dasa, Ananda maya dasa, 

Mahavagavata Prabhu(primer plano), Jaladhuta dasa (fallecido), siguiendo en primer plano después 

de Mahavagavata M. ; Yugala kisore dasa, Nimai pandita dasa, Priya darsana dasa 

Madres: Narmada devi dasi, Savitri dasi, bhaktin Verónica y madre Dvarka dasi. 

 

 

 

 

Vraja Sundari devi dasi 
Querido Srila Acharyadeva, 
por favor acepte mis humildes reverencias a sus pies de loto. 

Todas las Glorias a Usted y a Srila Prabhupada. 

  

Aunque no pueda relacionarme personalmente con Usted, a través de mi esposo (Sri Padambhuja 

Dasa) y otros medios, sé acerca de su brillante trayectoria, así como de su plena dedicación a 

establecer la misión de Srila Prabhupada en todo el mundo. Su capacidad para predicar de manera 

contundente a las personas eruditas, o de mayor influencia en la sociedad, es admirable - y dicha 

admiración - junto a mi agradecimiento, crecen día a día en mi corazón. 

  

Quisiera mencionar también que sus darshans por internet son increíblemente inspirantes para mi 

vida espiritual.  

  

Mi esposo, nuestra pequeña, y yo, le deseamos un muy  

felíz cumpleaños, y oramos a Srila Prabhupada y  

Srimati Radharani que lo tengan siempre entre 

nosotros para que continúe sembrando tan 

notablemente el sendero del  

servicio devocional.   

 

Su incondicional sirvienta, 

Vraja Sundari devi dasi 



Having taken diksa from Srila Prabhupada on February 8, 1970, 

 this year marks Acharyadeva's 40th anniversary  

as an initiated disciple of Srila Prabhupada.  
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 Irmãos Espirituais 

Dhanvantari Swami 

 Querido Srila Acharyadeva, 
 Por favor aceite minhas humildes reverências a seus pés de lótus. 

 Todas as glórias a Srila Prabhupada! 

 

 O ano de 2010 corre com rapidez revelando dias auspiciosos como o de seu aparecimento neste mundo. Um 

pouco de reflexão sobre a importância de sua vida me leva a agradecer sincera e profundamente a 

oportunidade de conhecê-lo e de receber instruções suas como servir Prabhupada.  

 Desejo que o senhor tenha sempre muita saúde e que possa continuar compartilhando com todos nós a sua 

experiência transcendental em consciência de Krishna. 

 

Seu servo,  

Dhanvantari Swami 

 

 

Krishna Kishora das 

Prezado Hridayananda Maharaja, 
Por favor, aceite minhas humildes reverências. 

Todas as glórias a Srila Prabhupada. 

 

É com grande honra e prazer que, a pedido de seu discípulo, faço pública minha oferenda ao senhor nesse 

glorioso e inspirador dia do seu Vyasa Puja. 

 

Digo que a faço publicamente, porque, em verdade, todos os anos nessa data eu realizo minha oferenda 

mentalmente ao senhor, porém sem compartilhá-la. Pelo meu temperamento, não tenho a inclinação a 

grandes manifestações públicas. 

 

Do fundo de meu coração, cultivo muitos sentimentos de apreço pela sua pessoa e, dentre eles, os mais 

destacados são os de gratidão e admiração. Esses sentimentos se confundem, porque um alimenta o outro 

afinal o senhor é uma fonte de inspiração e esses sentimentos aparecem ora um, ora o outro ou, ainda, 

ambos simultaneamente. 

 

Sua pessoa, postura na vida e autenticidade para demonstrar seus sentimentos o tornam fascinante e de 

grande carisma, que não passa despercebido a ninguém e nem mesmo os que pretendem confrontá-lo 

deixam de admirá-lo. 

 

Como o senhor é um autêntico Muni – sempre a escarafunchar as escrituras, apaixonado pelo conhecimento, 

deleitando-se com conversas inteligentes, guloso por informações e um intelectual profícuo – por onde passa 

levanta poeira e agita as mentes e isso cria o saudável hábito do questionamento e revisão de posturas, 

favorecendo o abandono da preguiça racional típica da religiosidade não filosófica, cheia de medos, que 

confunde fé com submissão a dogmas histórico-culturais. 
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Com o humor de Srila Bhaktivinoda Thakur, o senhor sempre se empenha em demonstrar que o sagrado não 

é tão óbvio para que se siga meramente ao “pé da letra” o enunciado exposto nas escrituras e não poderia 

ser diferente, porque Radha e Krishna são os maiores mistérios da vida, o deleite das almas auto-realizadas 

que alcançaram a devoção pura e Eles causam assombro até nos próprios semideuses. 

 

Com sua atitude, o senhor ensina que Krishna está vivo e que Ele não acabou seu trabalho há mais de 5000 

anos, e que não é verdadeira a afirmação de que os sábios já transmitiram tudo o que havia para ser 

transmitido e Srila Prabhupada pôs um ponto final em nossas dúvidas. O Paramatma trabalha todos os dias, 

as suas revelações aparecem a todo instante nos corações dos devotos que O procuram e como o senhor 

bem enfatizava na sua última vinda ao Brasil: “esse é um movimento, o movimento do Senhor Caitanya e de 

Srila Prabhupada, e um movimento nunca pára, do contrário não seria movimento”. 

 

O verdadeiro desapego desse mundo está na introspecção, no mergulho profundo em nosso ser espiritual, 

em realizar a possibilidade de nos conscientizarmos existencialmente como almas eternas e para isso 

devemos quebrar muitos paradigmas egóicos e vícios de caráter. Se não revisarmos nossas opiniões pessoais 

diariamente, se não tivermos autocrítica, se não agitarmos nossa mente como o senhor faz, como 

poderíamos alcançar isso? 

 

O senhor possui a inegável qualidade brahmínica da honestidade: fala e faz o que acredita. É anárquico e 

liberal como todo brahmana, mas muito casto no serviço a seu Guru e isso é muito visível, porque o senhor 

se emociona toda vez que fala de Srila Prabhupada e é muito fiel à idéia dele de usar todos os meios para 

pregar a Consciência de Krishna. 

 

O Srimad Bhagavatam diz que: “todo talento vem de Krishna e todo talento deve ser usado para servir 

Krishna” e o senhor faz isso, usa sua brilhante inteligência e seu assombroso dom da oratória para o serviço 

devocional do amado Govinda, do doce Shyamasundara. 

 

O senhor é o verdadeiro filósofo como o termo grego o define e vai em busca da Verdade, não se 

conformando com respostas fáceis, não se acomodando ao dogma, mas sempre desejoso do “por quê”. 

Audaciosamente, expõe suas opiniões e isso faz bem a toda comunidade vaishnava, 
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porque, concordando ou não, todos somos obrigados a pensar muito para acompanhar suas idéias e, assim, 

nossa fé resulta fortalecida com conhecimento tal como deve ser: devoção com sabedoria e bom senso. 

 

O Gita declara que a vida espiritual se realiza alegremente e seu conhecido “bom humor” é a prova de que 

seu avanço espiritual é “sério”. 

 

A glorificação aos vaishnavas é um dos itens mais importantes para purificar nossa consciência, porque para 

fazê-lo temos que superar a inveja: a grande inimiga da vida espiritual que nos induz a querer competir com 

os outros, mas o senhor facilita essa tarefa, pois a admiração que me desperta torna agradável falar de suas 

qualidades e não precisando de esforço para pensar, meu coração aberto guia minhas mãos. 

 

Que Srimate Radharani, a rainha de Vrindavana, a mãe de toda fé, continue a me dar associação com 

devotos queridos como o senhor para me inspirar no serviço a meu Guru Srila Prabhupada.  

 

O senhor não é do grupo dos que “fazem parte do movimento”, mas, sim, faz parte do seleto grupo dos que 

fazem o movimento. 

 

Que o Senhor Gauranga lhe conceda muitos anos de vida e nos dê uma longa associação. 

 

Seu eterno agradecido servo, 

Krishna Kishora das 

 

 

 

Discípulos e Bem-querentes 

Adwaita Chandra das 
 

Querido Srila Acharyadeva, 
por favor, aceite minhas humildes e respeitosas reverências. 

Todas as glórias a Srila Prabhupada. 

 

Oro ao Senhor Krishna para que ele permita que o senhor continue por muito tempo nos guiando 

pessoalmente no caminho de volta ao Supremo. 

 

Muito obrigado por seu exemplo em demonstrar que a consciência de Krishna é transcendental a qualquer 

regra material e por nos inspirar a sermos fiéis a Prabhupada sem perder nossa individualidade espiritual. 

Feliz Vyasa Puja . 

 

Seu insignificante servo, 

Adwaita Chandra Das 
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Ananda das 
 

 

Meu querido mestre espiritual Srila Acharyadeva, 
Por favor, aceite minhas humildes reverências aos seus pés-de-lótus. 

Todas as glórias a Srila Prabhupada e ao auspicioso dia de seu Vyasa-Puja! 

 

Tenho escutado quase que diariamente suas aulas, e sempre me recordo de um belo verso do Srimad-

Bhagavatam (3.25.21), muitas vezes citado por Srila Prabhupada, e que cabe muito bem no espírito de Sua 

Santidade: 

 

   s  avah    run i  h  

suhr  dah  sarva-dehin m 

aj ta- atravah    nt h  

s dhavah  s dhu-bh s  an  h  

 

Kapiladeva, ao instruir sua mãe Devahuti, fala dos verdadeiros ornamentos de um sadhu: “Os sintomas de 

um sadhu é que ele é tolerante, bondoso e amigável para com todos os seres vivos. Ele não tem inimigos, ele 

é tranquilo, orienta-se pelas as escrituras, e todas as suas características são sublimes”, na tradução de Srila 

Prabhupada. 

 

Podemos observar quanta tolerância o senhor deve dispor pela sua transgressão voluntária em nome de 

salvar a nós e o resto da humanidade dos grilhões e armadilhas que este mundo incessantemente produz.  

 

Daí sua grande misericórdia para conosco em se expor, falar muito mais que o politicamente correto 

unicamente para abrir nossos olhos, adentrar em campos minados por inveja, e seguir em frente abrindo 

fronteiras na estrada em que Srila Prabhupada o pediu para abrir para que assim pudéssemos trilhar com 

segurança. 

 

Pelo seu carisma de lótus e interesse genuinamente terno pelos seres vivos, o senhor está 

naturalmente predisposto a amá-los. Apesar de alguns bons exemplos de salva-vidas na história de 

humanidade, vejo estar diante de um salva-almas. E dos mais hábeis. 

 

Não sendo inimigo de ninguém, e sem distinção de raças, cor, nacionalidade, sexo e preferências de 

sexo, portanto, o senhor se dá para todos, vendo-os como partes e parcelas integrantes da Verdade 

Absoluta. Através de atitudes inclusivistas, o senhor nos traz o personalismo mais puro, lindo e nobre se ser 

executado no serviço devocional.  

 

A paz que o senhor nos traz é espiritual. Uma paz conquistada com dedicação, confiança, amor e muito 

serviço ao nosso amado Srila Prabhupada. Nesta fogueira do conhecimento transcendental, meu coração de 

ferro anseia fundir-se em seu amor, para assim entender a plenitude de sua proporção. 

 

http://srimadbhagavatam.com/t/titiksavah
http://srimadbhagavatam.com/k/karunikah
http://srimadbhagavatam.com/s/suhrdah
http://srimadbhagavatam.com/s/sarva
http://srimadbhagavatam.com/d/dehinam
http://srimadbhagavatam.com/a/ajata
http://srimadbhagavatam.com/s/satravah
http://srimadbhagavatam.com/s/santah
http://srimadbhagavatam.com/s/sadhavah
http://srimadbhagavatam.com/s/sadhu
http://srimadbhagavatam.com/b/bhusanah
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Orientando-se pelas escrituras e pela ordem de Srila Prabhupada, sua trajetória é retilínea, e o 

senhor o faz com tanto zelo que não passa por cima de ninguém – à exceção do pensamento impersonalista, 

que é solenemente deportado de cena com seus argumentos. 

 

Adornado com características sublimes, o senhor é nosso cisne em palavras e postura. Como é 

maravilhoso contemplá-lo, ouvi-lo, vê-lo em ação implodindo as muralhas de hipocrisia, e removendo a 

ilusão de nossos corações.  

 

O senhor é a síntese de todas as qualidades divinas. 108 em 1. 

Mantenha-me, por favor, em sua trilha, e permita-me seguir seus passos. 

Srila Acharyadeva, meu amado guru, meu eterno mestre espiritual, 

Muito obrigado. 

Seu servo 

Ananda das 

 

 
Anantaisvarya devi dasi 

Querido Mestre Espiritual, 

Por favor aceite minhas reverências a seus pés.  

Todas as glórias a Srila Prabhupada! 

 

É com muita alegria e orgulho que comemoramos 40 anos de  sua iniciação. 

 Ser sua discipula me dá muito segurança, porque o senhor sabe nos orientar perfeitamente no 

conhecimento espiritual deixado pelo Jagad Guru Srila Prabhupada. 

 

Me sinto sendo puxada para fora do  poço da vida material pelas mãos dos Gurus da sucessão discipular que 

fazem uma corrente para salvar as almas caídas como eu, e o senhor é aquele que finalmente pega minha 

mão com firmeza para me puxar para fora desse poço. E eu confio tanto no senhor! Me sinto tão segura! E 

esse sentimento só cresce mais e mais ilimitadamente! Não tenho como lhe agradecer esse sentimento tão 

maravilhoso.  

 

O amor que o senhor sente por Krsna aumenta e se espalha, transborda e quem estiver por perto do senhor 

ou de suas instruções  certamente será tocado. 

 

Sou só uma formiguinha trôpega no exercito do senhor Caitanya mais me sinto forte como um elefante para 

seguir em frente graças a força e conhecimento espiritual dados pelo senhor. 

 

Muito obrigado querido Guru pelo seu serviço imaculado e  ininterrupto à missão do Senhor Caitanya. 

Muito obrigado por tanto carinho e dedicação. 

 Sou eternamente grata ao senhor. 

 

Reverências,  da filha, 

Anantaisvarya devi dasi 
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Anuradha devi dasi, Giridhari das 
Amado Pai, 
Por favor aceite minhas mais humildes e sinceras reverências aos Vossos 

pés de lótus. 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

Gurudeva, lhe vejo como um “mensageiro” de Krishna que anuncia todas as boas novas e 

principalmente nos salva desse miserável mundo material. Sei que estando na Isckon e 

sendo sua discípula, sempre estarei protegida e abençoada. 

Não consigo me imaginar sem Teus ensinamentos, e se hoje sou uma boa mãe e devota é 

porque o Senhor me inspira e instrui com suas palavras que emanam de Sua boa de 

lótus, mostrando como uma mãe, devota, esposa, mulher, enfim... Deve-se portar. 

Faltarão-me vidas para agradecer sua infinita bondade em me aceitar como sua 

discípula e ainda sonho ver meus filhos Lhe pedindo abrigo e sendo iniciados. 

Não tenho inspiração para Te exaltar como realmente mereça, mas posso dizer com toda 

certeza do meu coração que Te Amo, e que faltam adjetivos para dizer o que És 

Magnânimo, Santo e Amado. 

O céu espiritual todo está em festa por esta data tão 

abençoada de Seu Vyãsa-pujã e os semideuses jogam 

na terra flores e flores para nos lembrar desse 

auspicioso acontecimento, enquanto que os 

Gandarvas entoam hinos e orações para Lhe 

bendizer: 

“Gurudev! 

Kripã-bindu diyã,  oro ‘ei dãse, 

trinãpekhã-ati-hina 

Sakala sahane, bala diyã koro, 

nija-mãne eprhã-hina” 

  

Feliz Vyãsa Pujã, de sua eterna filha, 

Anuradha devi dasi e Giridhari das 
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Arundhati devi dasi 
 

Jaya meu querido mestre espiritual Srila Acharyadeva! 
O senhor me ensinou a viver neste mundo,me ensinou a olhar 

para este nundo, e me ensinou a dar o devido valor para este mundo. 

 

Antes eu era como uma criança perdida em uma cidade grande, 

mas graças a Srila Prabhupada eu encontrei o meu verdadeiro Pai. 

 

Este ano estou completando trinta anos de movimento Hare Krsna e durante 

estes anos apredi a lhe admirar,respeitar,e adorar como mestre espiritual, 

O senhor é a minha referência, meu exemplo, minha vida. 

 

Hoje depois de trinta anos eu posso dizer que lhe amo e este amor é o 

mais puro, que me aproxima de Krsna. 

 

Para mim o senhor é e sempre será o meu mestre Espiritual. 

Obrigada. 

Sua serva, 

Arundhati devi dasi 

 

 

Bhagavati devi dasi 
 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

om ajñana-timirandhasya jñanañjana salakaya 

caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah 

 

 

Queridissimo Srila Acharyadeva, 
neste  auspicioso dia do Seu transcendental aparecimento, eu quero Lhe desejar toda a realizaçao e 

felicidade possivel, assim como renovar meus votos e pedido de Sua misericórdia para proteger da 

ignorância, da atração pela energia ilusória, a mim e à minha familinha. 

 

Que Srila Prabhupada e SriSri Radhagokulananda O mantenham afetuosamente envolvido em Sua energia!!! 

Sua eterna serva e família, 

 

Bhagavati devi dasi, filhos (Joana, Kalpa Vriksha devi dasi e Ananda dasi) 

e netas (Maria Luisa, Larissa e Lana) 
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Bhakta Haridas 
Jaya Srila Prabhupada! 
Jaya S.S. Hrdayananda Maharaja! 

Jaya aos devotos reunidos! 

Estimado Prabhu Gokula das, minhas reverências. 

   

Queira-me permitir, como um humilde aspirante a discípulo de Srila Acharyadeva, a 

quem me prostro aos seus pés de lótus, prestar minhas humildes oferendas em 

homenagem ao seu Sri Vyasa-puja .  

   

Os devotos puros não se envolvem em assuntos de demandas temporárias, mas estão 

sempre preparados para conceder a misericórdia e guiar as almas espirituais 

condicionadas neste mundo material para liberdade do mundo espiritual e para nos 

revelar à luz das escrituras sagradas o caminho da perfeição da vida e nos dando as 

suas bênçãos a cada passo da jornada de nossa vida rumo a verdadeira natureza 

transcendental da alma espiritual e da Verdade Absoluta, Sri Krsna. 

   

No Mundaka Upanisad (1.2.12) é dito: 

 tad-vijnanartham sa gurum evabhigacchet 

samit-panih srotriyam brahma-nistham 

  

"Para aprender a ciência transcendental, a pessoa tem que se aproximar do mestre 

espiritual autêntico na sucessão discipular, que é fixo na Verdade Absoluta". 

 Jaya Srila Acharyadeva! Muitas Felicidades! 

  

humildemente, um aspirante  

seu servo dos servos, 

Bhakta Haridas  

 
Bhakti Sakti das 

Sempre lembrar de Krishna 
e nunca esquecer de Krishna. 

Sempre lembrar do mestre espiritual e nunca esquecer do mestre espiritual. 

Duas expressões que devem estar sempre presentes na consciência de um devoto. 

 

Neste  dia  auspicioso comemoramos sempre 'sua data' também sempre auspiciosa. 

 

É somente pela associação com o mestre espiritual que se pode realizar a verdade última 

absoluta e todas as demais verdades relativas e complementares. 
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Srila Prabhupada nos iluminou com o archote do conhecimento dissipando nossa escuridão 

da ignorância e assim  nos abençoou maravilhosamente. 

 

Pelo arranjo divino via  parampara - Srila Prabhupada jagad-guru  

e por vossa graça, a semente da senda devocional que germinou  e continua 

 crescendo no modo contínuo no meu coração , está sempre focado nas mensagens transcendentais.  

 

Presto-vos então vezes e mais vezes minhas humildes e sinceras reverências várias e várias vezes. 

 

De vosso sempre e simples servo 

Bhakti  Sakti das  

 

Bhaktin Aline Cardoso 
(São Paulo, Brazil) 

Jaya Gurudeva, 
Aceite minhas mais humildes e respeitosas reverências. 

“ Uma pessoa sóbria que é capaz de tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira e os 

desejos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, é qualificada para fazer discípulos em todo o mundo.”  

É inegável que o senhor possui todas essas características descritas no Upadesamrta, que o senhor é um 

autêntico Mestre Espiritual, um verdadeiro representante do Senhor Supremo. 

Tua imensa misericórdia através das mais sábias palavras me atingiu e me levou aos pés de lótus de Srila 

Prabhupada, e posso dizer que teus ensinamentos são a força motriz de minha caminhada espiritual, pois 

sem suas doces e assertivas instruções, não me haveria determinação o suficiente para insistir...  

E neste dia de seu Vyasa Puja, me coloquei em reflexão sobre a importância sua importância em minha vida 

e concluo que não há vida espiritual longe do refúgio de teus santos pés de lótus. 

Tantas conquistas e bênçãos que tenho recebido, tantas oportunidades de crescimento em serviço 

devocional que obtive só reforçam a dívida eterna que contraí com sua infinita misericórdia. Quero 

agradecer-lhe por tudo que venho conquistando através de sua doce presença em minha vida, apesar de 

toda gratidão que possa haver não ser o suficiente diante de tanta bondade. 

Peço todos os dias ao Senhor Krishna por sua saúde e bem-estar ao mesmo tempo que agradeço por me 

haver permitido a benção de um mestre espiritual fidedigno. 

Gurudeva, peço perdão estar tão longe ainda de ser digna de ter seu abrigo, porém peço que me permita 

ficar sempre no refúgio de teus pés de lótus, pois este é o único lugar onde realmente desejo estar. 

Muito obrigada por tudo! 

De sua eterna serva, 

Bhaktin Aline Cardoso   
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Boddhana Tattva das 
Srila Acharyadeva, 
todas as glórias ao seu transcendental aparecimento. Assim como não se pode conhecer o Senhor 

Krishna a não ser pela devoção, da mesma forma o mestre espiritual não pode ser aproximado a 

não ser pelo serviço. 

 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

bhaktya mam abhijanati 

yavan yas casmi tattvatah 

tato mam tattvato jnatva 

visate tad-anantaram 

(B.G. 18.55) 

 

yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau  

tasyaite kathita hy arthah prakasante mahatmanah  

Esse serviço deve vir acompanhado de fé implícita, para que  

todo o conhecimento seja revelado.  

 

A questão, então, Srila Acharyadeva, é como 

poderemos ter fé em alguém neste 

mundo, onde todos estão presos pelos 

quatro defeitos da alma 

condicionada?  

 

Srila Krisnadasa Kaviraja Gosvami dá 

a resposta no Cc Adi-Lila 2.86:  

bhrama, pram da, vipralips , 

karan  p t ava  rs a-vijña-v  ye 

n hi dos a ei saba “Erros, ilusão, 

trapaça e percepção imperfeita 

não são encontrados nas 

autoridades sábias” 

 

É muito difícil, porém, com nossa 

mentalidade carente, compreender 

sua posição excelsa. Por estarmos em 

ilusão, é muito difícil discernir a 
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respeito das atividades de Sri Krishna, do mestre espiritual e das pessoas comuns.  

 

daivi hy esa guna-mayi  

mama maya duratyaya  

mam eva ye prapadyante  

mayam etam taranti te 

(B.G. 7.14) 

  

Logo, mesmo estando fortemente influenciados pela energia material, oramos para estarmos à 

altura de sermos seus discípulos e desenvolvermos a compreensão adequada. Isso, pois não basta 

encontrar um guru fidedigno se não nos qualificarmos e prestarmos serviço devocional (tad viddhi 

pranipatena pariprasnena sevaya – B.G. 4.34). Quanto mais serviço prestarmos ao senhor, maior o 

nosso saldo de atividades espirituais, já que os devotos puros, assim como o Senhor Krishna, se 

revelam na proporção da aproximação e rendição dos discípulos:  ye yatha mam prapadyante tams 

tathaiva bhajamy aham (B.G 4.11)  

guru-mukha-padma-vakya, cittete koriya aikya 

ara na koriho mane asa 

sri guru-carane rati, ei se uttama gati 

je prasade pure sarva asa 

  

As palavras que emanam da boca de lótus de Sri Gurudeva devem ser abraçadas dentro do coração. 

Nenhuma aspiração, além de suas palavras, deve lá entrar porque suas instruções conduzem-nos ao 

objetivo mais elevado – rati, ou apego aos seus pés de lótus. Por sua graça, todos nossos desejos 

por perfeição espiritual são satisfeitos. 

 

Seu servo, 

Boddhana Tattva das 

 

 

Caitanya Gosai das 
 

Querido Srila Acharyadeva, 
 Por favor aceite minhas humildes e respeitosas reverencias. 

Todas as glorias a Srila Prabhupada. 

  

O Senhor esta sempre com Krsna, mas ainda sim lhe desejo um Feliz vyasapuja. 

Os grandes gênios da humanidade, geralmente, não são compreendidos 

pelos seus contemporâneos, mas por gerações posteriores. 

Assim também, devotos elevados como o Senhor, tem comportamentos 

que, as vezes, transcendem a  compreensão dos devotos neófitos, como eu. 

Oro a Krsna, para ter sempre essa compreensão para poder servir melhor, ao 
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Senhor e aos  seus seguidores fieis, que estão sempre dando prazer a Srila Prabhupada. 

 

Com toda a sinceridade e humildade, 

Seu servo eterno,  

Caitanya Gosai Das 

 
 

Daiva Jna das 
Jay Srila Acharyadeva, 
Por favor aceite minhas reverências. Srila Prabhupada Ki Jay. 

Feliz aniversário, muitos anos de vida, com muita saúde. 

 Parabéns pelos 40 anos de iniciação e muito obrigado por toda a  

misericórdia que o Senhor nos tem dado durante esses anos. 

 

Sua fidelidade a ISKCON é uma inspiração para todos os devotos e  

com certeza Srila Prabhupada e o Senhor Krsna estão muito  

satisfeitos com seu maravilhoso serviço. 

 

Seu servo, 

Daiva Jna das 

 

  

Damodara das 
 

Queridissimo Srila Acharyadeva, 
por favor aceite minhas mais humildes e respeitosas reverências a seus pés de lótus, todas as glórias a Srila 

Prabhupada. 

 

Nesse dia de hoje gostaria de apresenta-lhe não apenas palavras, mas sim serviço prático e o faço na forma 

do meu empenho no projeto Portal dos Avataras em Ibicoara, na Chapada Diamantina Bahia Brasil. Ao lado 

de seu servo genuíno e fiel Jagad Vicitra Dasa, o qual me concede a misericórdia de estar associado com o 

senhor mesmo não o tendo presente fisicamente, tenho trabalhado em prol de mais um empreendimento 

de expansão da missão de Srila Prabhupada. Nós, em momento mais adequado, lhe enviaremos detalhes do 

andamento desse projeto. 

No que diz respeito a palavras usarei algumas na tentativa de expressar o que desejo ao senhor: 

 

- que o senhor Matsya o ajude a atravessar o oceano do mundo material, bem sucedido no serviço a Srila 

Prabhupada; 

- que o casco do senhor Kurma sirva de base de sustentação para a sua força e determinação na realização 

desse serviço; 

- que o senhor Varaha tire da lama a mente daqueles que duvidam da autenticidade e da grandeza do serviço 

prestado pelo senhor a Srila Prabhupada e a toda entidade viva no universo; 
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- que as unhas de lótus do senhor Nrisimha dilacerem todas as intenções negativas daqueles que ousarem 

interferir no caminho do seu serviço devocional; 

- que o passo do senhor Vamanadeva cubra toda a extensão da sua eterna existência; 

- que o machado do senhor Parasurama corte ao meio toda e qualquer dificuldade que se apresentar entre o 

senhor e a satisfação de Srila Prabhupada; 

- que a flecha do senhor Ramacandra levando Bhakti encontre o coração daquele que tenha o desejo de lhe 

fazer mal; 

- que o arado do senhor Balarama torne fértil toda a terra em que o senhor semear o serviço devocional; 

- e que a iluminação do senhor Buda esteja sempre a seu alcançe para que o senhor possa (como tem feito 

sempre) sobrepujar aos ateístas; 

- que a espada do senhor Kalki corte qualquer impossibilidade na execução do seu serviço. 

 

Esses são os meus sinceros votos ao senhor hoje e sempre. 

Obrigado Srila Acaryadeva, por tudo. 

 

Tentando um dia ser digno de ser chamado de seu servo, 

Damodara das HDG 

 

Deva Raja das 
 

 nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

Antes de qualquer coisa, gostaria de lhe pedir perdão enquanto escrevo esta pequena oferenda por 

possuir vocabulário mundano, mente e inteligência contaminadas pelo terrível modo de vida 

materialista que me assola. Dê-me, ainda, a misericórdia para que eu consiga glorificá-lo da melhor 

maneira possível. Estas linhas foram possíveis devido aos atos e benevolência dos devotos.  

 

Srila Acharyadeva, neste dia bem-aventurado em que se realiza o seu Vyasa Puja, nós, criaturas 

presas e condicionadas, temos a oportunidade e o privilégio que é louvar o guru-hamsa, sem o qual 

não existe qualquer maneira de nos tornarmos seres humanos avançados. Discípulo é aquele que 

segue as instruções e esse é o seu significado. Oh, Srila Acharyadeva, como é possível que alguém 

com o passado tão sujo e pecaminoso como eu estar hoje no movimento para a consciência de 

Krishna? A resposta é dada na canção Sri  

Guru Astaka: 

yasya prasadad bhagavat-prasado 

yasyaprasadan na gatih kuto 'pi 

dhyayan stuvams tasya yasas tri-sandhyam 

vande guroh sri-caranaravindam 
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Pela misericórdia do mestre spiritual pode-se receber as bênçâos de Krishna. Sem a graça do mestre 

espiritual não se pode obter avanço nenhum. Portanto devo sempre me lembrar e glorificar o 

mestre espiritual. Ao menos três vezes ao dia devo oferecer minhas respeitosas reverências aos pés 

de lótus do mestre espiritual.  

Portanto, todas as glórias ao senhor, Srila Acharyadeva! 

 

Seu servo, 

Deva Raja das. 

 Dhananjaya das 
Hare Krishna, Srila Acharyadeva, 
Por favor, aceite minhas respeitosas reverências. Todas as glórias a Srila Prabhupada! 

  

Nesta ilustre ocasião de seu Vyasa-puja, aproveito para manifestar minha enorme admiração pelo senhor. Só 

me resta agradecer a Krishna por ter permitido que um mestre espiritual tão magnífico tivesse surgido em 

minha vida. Embora seja muito inexperiente em assuntos espirituais, posso dizer, mesmo imaturamente, que 

sinto sua presença através de suas instruções. Tens a capacidade de explicar a consciência de Krishna de tal 

maneira que até mesmo a minha mente e coração confusos se satisfazem. Obrigado milhões e milhões de 

vezes por me ajudar a tentar ser um servo melhor a cada dia. Desejo que Srila Prabhupada e Krishna 

continuem lhe concedendo todas as glórias e bênçãos, pois nada seria mais justo que o sucesso máximo a 

um grande Vaisnava como o senhor. 

  

    Seu servo e admirador, 

        Dhananjaya das 
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Gaura Hari das 
nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

Querido Srila Acaryadeva, 
neste auspicioso dia de seu aparecimento neste mundo material e comemorando seus 40 anos de iniciação 

gostaria de glorificá-lo por sua determinação no serviço amoroso ao nosso Jagad Guru Srila Prabhupada. Seu 

comportamento e caráter são provas irrefutáveis de sua devoção à Suprema Personalidade de Deus e sua 

erudição tem ajudado milhares pessoas a se iluminarem na busca da autorrealização. Não tenho palavras 

para descrever a sua importância para este Movimento Internacional para a Consciência de Krishna, seja 

através de seus livros ou seja através de suas instruções práticas. Srila Acaryadeva, feliz aniversário e muito 

obrigado por tudo. 

 

Seu servo mais caído, 

Gaura Hari das  

Giridhari das  
 

Querido Pai, Srila Acharyadeva, 
Ofereço lhe sempre minhas humildes reverências, pois a estima e apreciação que tenho pelo senhor são 

autênticas, profundas e regularmente reconfirmadas por seus atos e palavras. Eu naturalmente lhe 

reverencio por que o senhor é naturalmente reverenciável! 

 

Celebro seu dia de aparecimento com muita gratidão por ter, assim, passado mais um ano tendo a 

oportunidade de lhe acompanhar em seu serviço devocional, vendo o senhor agir, reagir e falar em perfeita 

consciência de Krishna. 

 

Este ano, porém, é especial, pois estamos celebrando 40 anos de sua iniciação Harinama! 40 anos de serviço 

ininterrupto a ISKCON de Srila Prabhupada. Pudera eu sequer fazer uma lista básica de seus feitos nesse 

período! São tantos e tão inacreditáveis que certamente seria acusado de exagerado aquele tentasse.  Seu 

incansável trabalho a frente da missão de Srila Prabhupada no Brasil, América Latina e Caribe por décadas a 

fio, seu incrível trabalho de tradução e apresentação do Srimad Bhagavatam, seu desempenho imaculado 

como mestre espiritual de milhares... Simplesmente espetacular e histórico. 

 

Assim, pobre eu, tão limitado e viciado em prazeres mundanos, fico sem condições de lhe apreciar em sua 

grandeza o suficiente, mas enormemente grato por estar aos seus pés ano após ano, tendo a chance de lhe 

fazer qualquer pequeno serviço. 

Muito obrigado, 

 

Seu servo, 

Giridhari das  
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Bhakta Haridas 
Todas as glórias as Sri Sri Radha Krsna! 
Todas as glória a Srila Prabhupada! 

Jaya Srila Acharyadeva! 

  

Permita-me como aspirante a discípulo de Srila Acharyadeva, oferecer minhas respeitosas  homenagens ao 

seu Vyasa Puja/2010.  

  

Estimado Maharaja S.S. Hrdayananda das Goswami, queira aceitar minhas humildes e respeitosas 

 reverências  aos seus pés de lótus, onde aspiro por sua misericórdia e abrigo, como seu humilde e 

desqualificado aspirante à discípulo. 

   

Embora toda minha incapacidade a única certeza que devemos ter é que a morte do corpo físico é inevitável, 

e que além do corpo físico, existe o corpo espiritual ou alma, nosso verdadeiro ser, porém por nos 

encontrarmos iludidos pelos limitados  e imperfeitos sentidos, mente e falso ego; continuaremos presos a 

esta vida condicionada de sofrimentos, nascimentos e mortes. Embora considerando toda minha ignorância, 

a conclusão é óbvia, como nos afirma Srila Prabhupada, de  que somente pela misericórdia do mestre 

espiritual poderemos ser conduzidos com pelo caminho da Consciência de Krsna. 

  

Seu humilde servo dos servos, 

Bhakta Haridas (HDG) 
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Hara Kanta dasa 
Todas as glórias as Sri Sri Guru e Gauranga! 

Todas as glórias a Srila Prabhupada! 

Querido Gurudeva, só tenho a agradecer por ter me dado refúgio a seus pés de lótus, e com sua associação a 

sementinha de bhakti, que o jardineiro original, Sri Caitanya Mahaprabhu, plantou em meu coração; que ela 

possa gradualmente crescer em direção a Sri Sri Radha e Krishna. 

 

Ele, Gauranga, junto com os Goswamis e com os Acaryas predecessores, empoderaram Sua Divina Graça A.C. 

Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que por sua vez, entregou a você o shakti necessário para nos proteger 

com sua inteligência incomum, e nos esclarecer a importância da ISKCON permanecer como vanguarda do 

Vaishnavismo, por possuir o humor de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que soube entender com muita 

clareza o recado de Bhaktisidhanta Goswami Prabhupada, que enfatizava a grande Brhat mrdanga, que 

poderia emudecer as falas confusas de karmis, jnanis e yogis que desejam muitas coisas, mas não prema 

bhakti. 

 

Só néctar saboreei na breve associação em Nova Gokula com o senhor. Grato por tanta misericórdia. Pude 

entender que só de minha parte não existia contato, mas que o senhor sempre me acompanhou, como o 

Paramatma aguarda no coração da alma rebelde o retorno de seu olhar para Ele. 

 

Que Vossas Onipotências Sri Sri Radha e Krishna continuem dando-me saúde como até hoje, para poder servir 

muito o senhor e esta bela Sociedade que Srila Prabhupada nos legou, e é nossa missão cuidar dela para cuidar 

bem de nossas vidas. 

 

Tenho acompanhado suas cartas a seus discípulos e percebi que está muito feliz em poder estar realizando um 

dos serviços que Srila Prabhupada lhe encomendou, que é escrever sobre Consciência de Krishna. Neste dia 

especial, seu Vyasa Puja, este insignificante aspirante a discípulo lhe deseja um oceano de felicidade 

transcendental.  

 

   Hara Kanta das 
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Hari Cakra das 
 

Querido mestre espiritual, 
nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

Á medida que o orgulho e a mentalidade materialista cresciam entre eles,o gosto pelo serviço devocional 

diminuía, e, com a entrada de Kali-yuga isso se agravou sensivelmente." 

(Sri Caitanya bhagavata,cap 2,verso 63) 

 

O aparecimento do devoto puro do Sr Caitanya em kali-yuga destina-se a dissipar o sofrimento das pessoas em 

geral. 

 

O mundo anseia por paz e felicidade que, no entanto, não pode ser obtido através do conceito  material de 

vida,portanto é necessário que os devotos do Senhor surjam no cenário trazendo a verdadeira e prática 

mensagem transcendental do amor imotivado pelo Senhor. 

 

Ninguém pode calcular a imensa fortuna por se encontrar um devoto de sua de sua estirpe,tampouco a 

dimensão de poder alcançar o serviço a seus pés de lótus, 

ainda que de forma muito humilde. 

 

Para tais pessoas as portas do reino transcendental do serviço puro a Sri Radha-Krishna estão abertas. 

 

No entanto permaneço tolamente apegado a este corpo, que é a causa de minha prisão neste mundo de 

nascimentos e mortes. Este é o mais auspicioso de todos os dias auspiciosos e ao compreender este dia 

podemos entender o significado de auspicioso. Seu aparecimento neste mundo é a causa de felicidade e 

prosperidade,as misérias se desfazem e atmosfera assemelha-se a satya-yuga.Todos se tornam religiosos. 

 

Embora imerecedor, peço suas bençãos e,confiante em sua bondade infinita, rogo que me aceite como seu 

discípulo. 

Eternamente, 

Hari Cakra das Adhikari 

  

Hitesha devi dasi 
 

Hare Krishna!!! 

 Todas as Glorias e Reverências a Srila Praphupada e  

a todos os Devotos reunidos no cantar dos Santos Nomes!!! 

 

"Gurudeva, concede a esta serva apenas uma gota de tua misericórdia. Sou mais baixa do que uma folha de 

grama. Dá-me toda a ajuda. Dá-me força. Deixa-me ser como és, sem desejos ou aspirações. 
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Ofereço-te todos os respeitos; pois talvez assim eu obtenha a energia para conhecer-te corretamente  então, 

cantando o Santo Nome em grande êxtase, todas as minhas ofensas cessarão. Quando essa misericórdia irá 

cair sobre esta qua é fraca e desprovida de inteligência? Permita-me estar contigo. 

 

Se me examinares, não encontraras nenhuma qualidade. 

Tudo o que ha em mim é produto da tua misericórdia. Se não fores misericordioso comigo, só me restará 

chorar e não serei capaz de manter minha vida." 

 

Saudações ao Sol do novo dia!!! Querido Gurudeva!!! Por favor aceite minhas sinceras e humildes 

reverencias!!! Nesta data tão querida só tenho a agradecer imensamente por tudo que venho recebendo... 

ainda não consigo buscar palavras que possam expressar fielmente as sensações e sentimentos de felicidade 

que vem se manifestando em meu coração. Quero nesta vida ser muito fiel aos princípios e sempre buscar 

estar preparada para que Sri Radha Krishna possa se manifestar em meu ser. E tudo isso devo graças 

eternamente ao Senhor que me aceitou como sua humilde serva e discípula, é incrível essa força e sintonia 

entre Guru e discípulo... sinto sempre o Sr. muito próximo, muito presente em meu coração; alias sempre me 

orientando sutilmente...por favor permita-me compartilhar algo...esses dias estava conversando com uma 

amiga pelo msn e ela dizia que sentia muita saudade do sr (ela é sua aspirante a discípula) e perguntava se 

havia recebido alguma msg do sr nos últimos dias... então disse que não, que estava respeitando o momento 

do sr tentando ao máximo não incomodá-lo. E foi incrível antes mesmo de terminar de responder a ela recebi 

um email direcionado por Giridhari (meu querido irmão espiritual) com uma tradução da mensagem do sr a 

respeito dos últimos dias... e disse a ela ficamos pasmas rsrsrsrs....e disse que é sempre assim ele se faz 

presente sempre!!! Peço muito a Sri Sri Radha Krishna muita Luz, Proteção e Saúde para que possa seguir em 

seu serviço e enchendo nossos corações de misericórdia e felicidade de sempre! 

 

Humildemente... 

carinhosamente... 

mãos em prece... 

Hitesha devi dasi (HDG) 

  

Indrapuja devi dasi 
 

"Antes de mais 
nada quero agradecer Srila Prabhupada não apenas como formalidade, mas como uma compreensão mesmo 

de que tudo que fazemos e tudo que somos de bom é a misericordia dele". 

 
 Com certeza esta associação tão pessoal , este sentimento de reciprocação amorosa e confidencial com Srila 
Prabhupada,que o encorajava através de seus olhares, fez o senhor digno de uma inteligência brilhante capaz 
de se manter completamente dedicado em agradá-lo. 
 
A qualidade de seu serviço, o número de devotos que o senhor inspira ao redor do mundo, a misericordia 
fantastica de Krishna que lhe proteje sempre, são alguns dos muitos sintomas de seu carater santo.  
 
Eternamente agradecida por sua comprensão e paciência, 
Indrapuja devi dasi 
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Lalita Candra devi 

(Nova Gokula) 

Hare Krishna, 

Todas as glórias a Srila Prabhupada. 

Por favor, Gurudeva, aceite minhas mais sinceras reverências. 

 

Eu sei que minha prática é muito pequena e limitada perante o serviço de grandes devotos que têm dedicado 

suas vidas a missão de Srila Prabhupada. 

 

Então tudo que posso fazer agora é oferecer todo meu esforço e dedicação ao senhor e glorificá-lo dia após 

dia, pois sei que fazendo-o e servindo-o posso conseguir progresso em minha vida espiritual. 

Meu maior desejo é que o senhor continue entre nós por muitos anos a frente e possa assim com sua devoção 

iluminar não apenas a mim, mas inspirar todos nós no serviço a Srila Prabhupada. 

Muito obrigada por tudo! 

 

Sua serva, 

Lalita Candra devi  

  

 

Jayadvaita Das 
 

Cada ano, 

que compõe a vida de um discípulo é o registro de mais aprendizado, confiança e reciprocidade que se 

estabelece com o Guru. Todo ano, nesta mesma data, me ocorre uma breve incerteza do que escrever, do que 

relatar e do que expressar, sem cair em algo repetitivo. Porém, há sempre novas realizações que me 

impulsiona à frente, fazendo olhar para a vida com mais amor, respeito e determinação. 

 

Amável Hrdayananda Goswami, certamente não sou um discípulo perfeito, mas estou tentando me manter 

acordado nesta longa madrugada de kali-yuga. Humildemente, sinto que estou conseguindo me manter em 

vigília, espreitando as possibilidades da ilusão que possa cativar minha mente, mas sempre orando para que 

me mantenha refugiado em suas instruções e exemplos. Com estes ensinamentos tens demonstrado a posição 

do Guru como um facilitador. Com seus exemplos tens facilitado meu contato com a consciência de Krishna e 

com a consciência de Prabhupada. 

 

Da liberdade que sinto hoje em consciência de Krishna, muito dependi de ouvir e assimilar suas palavras. Elas 

me deram convicção de poder dar um passo sem temor, de sentir a vida com mais intensidade, de desbravar 

as possibilidades em consciência de Krishna sem me afastar da riqueza que Krishna nos legou: Srila 

Prabhupada, Maha-mantra e Sat-sanga. Hoje não sei mais viver sem estar nesta consciência. Devo a você esta 

bênção.  
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Desse modo, a cada ano, vejo que muitas coisas alimentaram minha mente; muitas jóias foram esculpidas em 

minha consciência; muitos ensinamentos foram semeados em meu coração, e, assim, nunca há a possibilidade 

de se repetir uma oferenda em seu vyasa-puja, pois como um mestre espiritual que inspira seus discípulos, 

você está sempre me entusiasmando a apreciar em detalhes todas as infinitas bênçãos que Krishna nos dá, 

ilimitadamente. 

 

Muito obrigado por tudo que tens me possibilitado com sua inteligência. Obrigado por facilitar minha 

consciência em Krishna. 

Seu servo, 

Jayadvaita das 

 
 

Jay Vrindavna das 
Querido Mestre, 

Por favor aceite minhas humildes e respeitosas reverências. 

  

Neste dia auspicioso de seu aparecimento, permita-me deixar algumas considerações ao senhor que é o servo 

mais fidedigno na linha do Senhor Caitanya e Srila Prabhupada. Após viver num mar de ignorância tive a boa 

fortuna de me associar com os devotos, conhecer Krishna e seu devotos puros tais como nosso fundador 

Acharya. Tudo isso me pareceu um mar de néctar em que eu nadei muito, mas devido os meus 

condicionamento mentais, por muitas vezes cansei de nadar! Pensava comigo mesmo: "Será?"... Quando 

vinham essas divagações, foram a lembrança de suas maravilhosas palavras e sua alegria que 

sempre transmitiu que me deu força para continuar mais e mais em absorver em vida espiritual.  

 

Acredito que sou um ser tão ínfimo e insignificante, que nunca serei merecedor de tal misericórdia, mas 

mesmo assim eu percebo que foi por tua bondade que a felicidade de ser um devoto se manifesta a cada dia. 

 

Nestes anos quando: sonhei com Krishna , quando pude cantar para Krishna, quando pude liderar algum 

projeto para divulgar o santo nome de Krishna, enfim, quando fiz qualquer coisa que o Senhor Krishna se 

manifestou... foi somente por sua misericórdia! 

 

Embora eu não seja ninguém especial, considero me a alma mais afortunada que existe por ser seu discípulo. 

Não tenho maneiras de agradecer toda a sua compaixão sem causa comigo. Mesmo não sendo um bom 

devoto, sou (com certeza) uma pessoa que a cada dia evolui mais como ser humano devido seu apreço 

por todos as almas caídas. 

 

Esta humilde carta é como posso me expressar agora, todavia tenha certeza que ainda planejo deixá-lo 

muito feliz com o meu trabalho em retribuição e agradecimento ao senhor. 

  

Seu servo humilde. 

Jay Vrindavna das 

 

  



81 
 

Jaya Marga devi dasi 
 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

Gurudeva, 

Por favor aceite minhas sinceras reverências! 

Todas as glórias ao vosso imaculado serviço a Srila Prabhupada! 

 

Apesar das complexidades que me deparo a cada passo no caminho de volta ao serviço sagrado a "Radha e 

Krsna", me sinto serena, feliz e segura por estar sob abrigo de vossa misericórdia. O que possuo para oferecer 

a vós neste momento, é o desejo sincero de largar fora do meu coração todos os anarthas, e seguir fielmente a 

senda do serviço devocional. 

 

Diariamente em minhas orações a krsna, peço por vossa proteção em todas direções. 

Dandavats com o coração... 

Vossa eterna serva, 

Jaya Marga devi dasi 

 

Jivartha das 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

Há uma história de um índio 
 que dizia que o conflito entre a propensão divina e a demoníaca é como a briga entre dois cães. E 

então, lhe perguntaram quem seria o vencedor, o que ele respondeu; aquele que você alimenta 

mais! Esta é a importância de Srila Prabhupada. Esta é a importância do guru, do mestre espiritual!!! 

 

Ele é o "adestrador dos nossos cães". Com sua experiência e vivência espirituais, o guru nos orienta a 

alimentar bem a propensão divina, ou seja, a devoção e o serviço amoroso ao Nosso Senhor Krishna, 

e ao mesmo tempo adestrar o cão da propensão demoníaca dentro de nós. 

Agradecemos, de coração, pela sua experiência e vivência durante todos estes anos, com as quais nos 

ajudam a discernir entre "praviti marga" e "nivriti marga." 

Que Krishna lhe abençoe sempre e lhe dê muita saúde para servir a Srila Prabhupada e nos inspirar 

na nossa vida espiritual! Nossas reverências!!! 

Jivartha das e Sriniketena devi dasi. 
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Kadamba devi dasi 
 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

 Querido Guru e Pai, 
Por favor  aceite minhas reverências. 

 

Esse é um momento de grande celebração e felicidade,  comemoramos seu aparecimento nesse mundo e seus 

40 anos de iniciação, ambas as comemorações encaro como misericórdia imotivada do Senhor Krsna. 

Nesses anos o senhor permaneceu inabalável em seu serviço á Krishna e a Srila Prabhupada.  

No correr desse período o senhor incansavelmente cumpriu os desejos de Srila Prabhupada e pregou a 

consciência de Krsna em todos os continentes, para toda classe de pessoas, encantando eruditos e acadêmicos 

com a filosofia védica, incentivando não apenas á seus discípulos, como á toda a família de Srila Prabhupa. 

 

Acredito que muitas vezes o caminho deve ter sido solitário, mas o senhor está e sempre esteve abrigado  nos 

melhores locais, aos pés de lótus de Srila Prabhupada e de Sri Krsna. 

 

Obrigada Gurudeva por nos mostrar como usar nossas tendências para avançarmos em consciência de Krsna, a 

pregarmos de acordo com as palavras de Srila Prabhupada e a descobrirmos que o amor por Krsna  e 

conseqüentemente por todas as entidades vivas é a nossa constituição original. 

 

Não tenho a potencia necessária, mas mesmo assim oro repetidamente a Sri Nrsinhadeva que continue a lhe 

proteger e guardar. 

Sua serva e filha, 

Kadamba devi dasi 
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Katyayani devi dasi 
Reverências! 
Vyasa puja um dia especial, porém um dia eterno para seus discípulos e benquerentes. 

Afortunada me sinto em poder comemorar o evento . 

É descrito que de tempos em tempos Krsna mesmo retorna com seus associados para  executar 

passatempos.Sabemos que a pouco tivemos a presença de Srila Prabhupada que  escolheu também seus 

associados entre eles está o senhor juntamente com muitos outros para representá-lo e ajudar a propagar a 

consciência de Krsna. 

 

De todo coração  por favor me deixe fazer parte de seus passatempos esses que podem ser descritos através 

da glorificação de todo o serviço que o senhor vem prestando para missão de Srila Prabhupada, o senhor faz 

parte da sucessão discipular então com grande , emoção, alegria e gratidão imploro que em qualquer situação 

o senhor se lembre de uma serva eterna disposta a tentar ajudar em qualquer serviço. 

 

Meus parabéns que Krsna que o mantenha com boa saúde e com esse humor inesquecível que até hoje não 

pude conhecer igual, que seus dias sejam sempre produtivos e inspiradores, também agradeço por toda 

paciência e instruções que me deu como um bom pai que acompanha desde o gatinhar até seus primeiros 

passos, minha jornada só está começando mas saiba que com sinceridade e determinação vou sempre 

levantar, caminhar e jogar para assim tentar fazer bom uso de suas instruções. 

 meus parabéns, 

sua serva eterna, 

Katyayani devi dasi  

Krishna Bhava devi dasi 
(Franco da Rocha, São Paulo / Brazil) 

 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine.  

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

Todas as glórias as Sri Sri Guru e Gauranga! 

Todas as glórias a Srila Prabhupada! 

Todas as glórias a Acaryadeva! 

  

Esta dito no Hari Bhakti Sudhodaya (13.2): 

aksnoh phalam tvãdrsa-darsãnam hi 

tanoh phalam tvãdrsã-gãtra-sangah 

jihvã-phalam tvãdrsã-kirtanam hi 

sudurlabhã bhãgavatã hi loke 

 

 "Ó devoto do senhor, ver-te é a perfeição dos olhos;  

tocar teu corpo é a perfeição das atividades corporais; 
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e glorificar tuas qualidades é a perfeição da língua,  

pois é muito raro encontrar um devoto puro como tu." 

 

Krishna Bhava devi dasi 

 
Krishna Dhama das 

Nossas mais humildes 

e respeitosas reverências ao nosso amado mestre espiritual.  Oramos para que o senhor tenha 

sempre muita saúde para servir Srila Prabhupada na missão que ele lhe confiou e que é tão difícil: 

pregar a consciência de Krishna aqui no Ocidente. 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

A cada ano que passa, Gurudeva, o senhor surpreende a todos com suas palestras e darshans para os 

devotos e as pessoas que lhe ouvem.  O senhor é tão dedicado a pregar a consciência de Krishna.  

Nós só temos a agradecer a misericórdia de Krishna e também a sua para conosco, pobres almas 

caídas. Se tivermos alguma qualidade, é somente devido à sua misericórdia. Somos muito 

afortunados em tê-lo como nosso mestre espiritual. 

Ó Gurudeva, luz que brilha em nossas pobres vidas... Quem poderia entender a mensagem do Senhor 

Caitanya e o desejo de Srila Prabhupada como o senhor? Todas as glórias a ti, gurudeva querido. 

 

De seus humildes servos, 

Krishna Dhama das, Sita Thakurani devi dasi, Hridayananda das 

 

 

Krishna Karuna devi dasi 
nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

Caríssimo Mestre espiritual, 
Tento colocar minha arrogante cabeça a seus pés de lótus. 

Hoje que é o sagrado dia de seu santo aparecimento, recorro ao parampara através de sua  impecável 

representação. 
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A inquestionável  posição do guru genuíno é reconhecida desde os  mestres vaishnavas aos filósofos 

ocidentais. 

 

1- Ensaio publicado pela primeira vez na revista The Harmonist, em dezembro de 1931, vol. XXIX, Nº 6 ,sobre o 

desaparecimento de Srila Bhaktivinoda: 

 

“O Guru não é um mortal equivocado cujas atividades podem ser compreendidas pela razão falível da 

humanidade não reabilitada. Existe uma linha de demarcação que jamais pode ser ultrapassada entre o 

Salvador e o salvado. Somente aqueles que são realmente salvos podem conhecer isso. Thakur Bhaktivinod 

pertence à categoria dos mestres espirituais mundiais que ocupam eternamente uma posição superior.” 

(Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj) 

 

2- “Age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal.” - 

Immanuel Kant 

 

Seu comportamento sempre inspira o serviço integral a Srila Prabhupda, não sendo possível retribuir essa 

dívida. 

 

Oro pela benção de manter a lembrança de seus pés de lótus em minha  mente, só assim estarei imune 

influência devastadora de kali-yuga. Obrigada por traduzir  tão brilhante e alegremente , revelando a Graça de 

um nitya sidha e a doçura de bhakti. 

Abençoe-me  com fé e determinação, 

Sua serva caída, 

Krishna Karuna devi dasi 

  

Nanda-gopa das 
Hare Krishna! 

TODAS AS GLÓRIAS A SRI SRI GAURA NITAI! 

TODAS AS GLÓRIAS AO SENHOR SRILA PRABHUPADA! 

TODAS AS GLÓRIAS AO SENHOR PURUSHATRAYA SWAMI! 

TODAS AS GLÓRIAS AO SENHOR ACARYADEVA! 

 

Meu mais querido senhor, por favor aceite as minhas reverencias e me abençoe! 

Seu aparecimento é motivo de muita alegria para todos nós, as vezes os servos de Deus se ocupam em 

actividades incompatíveis com os seus desejos, simplesmente para glorificar O Senhor Supremo, por isso, são 

estes devotos muito queridos pelo Senhor! E pela Graça de Sri RADHARANI são eles glorificados! Agora tens 

a misericórdia pretendida de te dedicares a introspecção de tuas palavras emitidas, rectificando-as pela a do 

teu Guru e tens todas as bênção dos Vaishnavas Genuínos para te dedicares as escrituras como sempre 

desejastes. Meu querido senhor tua dedicação de amor e devoção vai transbordar sobre todos nós que te 

admiramos como sendo um, um servo autentico não é diferente de Deus. Meu desejo é que tenhas sempre a 

simplicidade e a inteligência das grandes almas rendidas ao MAHA MANTRA HARE KRISHNA, a Deus. Sou teu 

servo e admirador, sou feliz por saber que tens inspirado a muitas almas condicionadas, assim como eu 

mesmo. Todas as glórias ao teu aparecimento! Todas as glórias ao Parampara! Todas as glórias a ISKCON! 
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Seu servo, 

Nanda-gopa das 

Nitya Kishora devi dasi 
 

Meu querido Srila Acharyadeva,  
Por favor aceite minhas mais humildes reverências! Todas as glórias a Srila Prabhupada! 

 

Considero esse dia do seu aparecimento totalmente auspicioso, o senhor é uma grande alma que dedicou sua 

vida unicamente a cumprir a missão de Srila Prabhupada,  e do senhor Chaitanya Mahaprabhu. Tal qual Sri 

Nityananda prabhu o senhor satisfez  Sri Chaitanya Mahaprabhu salvando milhares de almas , do ciclo de 

nascimentos e mortes.  

Quando o senhor fala sobre as glórias de  Sri Krishna, todos ficamos maravilhados e convictos, nós sentimos 

nossa vida espiritual como a melhor escolha que jamais poderíamos ter feito; nossa fé aumenta centenas de 

vezes. Suas instruções permanecem em nossos corações durante muitas vidas; elas nos arrancam da ilusão de 

que somos esse corpo, e nos faz lembrar de nossa identidade espiritual eterna. 

Estou comemorando todos os dias seu Vyasa Puja, tenho muito orgulho de ser sua discipula. Aqui em Sri 

Mayapur Dhama dizem que o senhor é um Gênio; acredito nisso também, mas para mim o senhor é meu 

querido amigo e companheiro nessa vida, o qual  quero lembrar todos os dias  e que gostaria de verdade de  

realmente satisfazê-lo  , assim como o senhor, tenho certeza absoluta, satisfez nosso querido Jagad Guru Srila 

Prabhupada! 

 

Muito obrigada por tudo, 

desejando um dia se tornar digna de ser sua discípula, 

Nitya Kishora devi dasi 

  

Priya Sakhi devi dasi 
 

Caro mestre espiritual Srila Acaryadeva,  
 Todas às glórias a Srila Prabhupada! Todas às glórias a Sri Sri Radha Gokulananda! 

 Por favor aceite minhas reverências a sombra de seus pés de lótus. 

 

 nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

Querido mestre só tenho a lhe agradecer por sua presença transcendental em minha vida, e que faz desta , 

bem sucedida.Aceitando bondosamente meu medíocre e contaminado serviço devocional aos pés de lótus 

dos Senhores Supremos Sri Sri Radha e Krishna. 

 

Como acarya me entusiasmando com seus ensinamentos a determinação a fé e devoção aos pés de lótus de 

seu guru Srila Prabhupada. Oro por suas bençãos pra que um dia posa lhe servir adequadamente . 
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aspirante a serva, 

Priya Sakhi devi dasi 

Phalguna das 
 

 

Todas as Glórias a Srila Prabhupada!,  
 Sua Santidade Hrdayananda das Goswami! 

  

Meu Querido pai Eterno,por favor aceite as minhas humildes reverencias aos vossos pés de lótus. 

Nunca poderei retribuir a altura e nem agradecer a quem tem me salvado a todo instante,palavras não são 

suficientes e por mais que esforce ainda assim a minha dívida é eterna e nunca poderei saldá-la. 

Quero agradecer por tudo o que o Senhor é para mim,agradecer pela sua existencia e principalmente por seu 

amor incondicional a missão de Srila Prabhupada e aos devotos tanto do Brasil como do mundo. 

Também pedir perdão por todas as minhas ofensas e pela minha incapacidade de rendição e entrega. 

Oro a Krsna para que de ao  Senhor muita saude fisica e proteção para que assim possamos ter inspiração para 

servir aos devotos e a Srila Prabhupada,como o senhor tem feito de forma impecável por anos e anos.Oro 

também para que um dia eu possa ter entrega total. 

 

Muito obrigado por tudo. 

Seu aspirante a servo, 

Phalguna das 

  

 

Prahladesh das 
 

Querido Srila Acharyadeva, 
Por favor, aceite minhas humildes e respeitosas reverencias.  

Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jaya!!! 

 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

Nós temos a boa fortuna de comemorarmos o seu Vyasa Puja no mês muito auspicioso de Kartika, ou o mês de 

Srimati Radharani que é conhecida como Kartika Devata, aquela que preside o mês de Kartika. Querido Srila 

Acaryadeva, que meu Kartika Vrata seja sempre o de poder glorificá-lo.  

Em Radhastami o senhor explicou-nos como podemos ser sempre felizes. Que por servirmos aos demais e a 

Krsna transcendemos a nós mesmos e esta é a misericórdia única e especial de serviço que devemos ansiar de 

Srimati Radharani. 

O senhor disse: 
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"Em última instância queremos esta misericórdia de Radharani. De fixar nossa consciência em serviço. Porque 

serviço é liberação. Serviço é liberação. Mesmo do ponto de vista da Psicologia mundana, uma pessoa 

deprimida, que esta perdida em si mesma e que só pode pensar em si mesma. "Meus problemas, sou vítima e 

isto". Mas a solução num certo sentido é superar-se a si mesmo e lembrar-se que fora da minha pequeníssima 

pessoa existe um mundo. E se uma pessoa pode preocupar-se com o mundo. Se nós queremos ajudar aos 

demais, esquecemo-nos de nós mesmos e de nossos problemas.  

E assim mesmo, o serviço de Sankirtana no sentido amplo da palavra, as actividades que tem como meta de 

mudar e salvar o mundo. Esta consciência de serviço, é liberação. Como digo as vezes, pessoas pequenas não 

podem ter problemas grandes. E se você crê que tem um problema grande é porque você pensa que é grande. 

Se eu me vejo como eu sou, pequeno, todos os meus problemas são pequenos. E se vejo-me grande, de 

repente, o preço que se paga por achar-se grande é que os problemas também se tornam grandes. 

E assim, esta misericórdia de Radharani, que obtemos através de Srila Prabhupada. A misericórdia não só de 

lembrar-se do movimento de Sankirtana, mas também de dedicar-se e fixar a mente em Sankirtana na forma 

de pregação mais prática para cada pessoa que tem talentos e limites únicos. Assim que o comum entre todos 

nós pode ser este desejo, este anseio, esta determinação de servir os demais da melhor maneira através da 

missão de Sri Caitanya Mahaprabhu, o Movimento de Harinama.  

Assim que pedimos a Radharani não misericórdia no sentido de que "Por favor, que me faças feliz e assim 

posso desfrutar do mundo". Mas que "Por favor, abençoe-me com a compreensão de que eu sou um servo 

eterno de Krsna, um servo, do servo do servo de Krsna." Este conhecimento, esta compreensão é a liberação. 

E quem tem e possui esta compreensão nunca será infeliz, porque transcendeu-se a si mesmo e não se perde 

em si mesmo. Em seu problemazinhos. Mas com amor e carinho, com um coração grande, preocupando-se 

não consigo mesmo, mas preocupando-se com o mundo, a pessoa transcede a si                       

mesma e vive sempre feliz, sempre extática, sempre na plataforma                                  

espiritual. E esta é a misericórdia de Srimati Radharani. Esta 

misericórdia que hoje e sempre almejamos." 

Muito obrigado por mostrar-nos o caminho. 

 

Seu servo e discípulo, 

Prahladesh das 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Madhavi devi dasi 
   (Santos mandir) 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

Querido Gurudeva, 
Por favor aceite esta pequena homenagem com meus sinceros agradecimentos. 

                                                        

 Acalma-te Coração 

 

Coração silencia ... silencia coração. 

Alado, voas por terras longíquas 

Buscando por ares nunca experimentado. 

Em planícies verdejantes, plantas os santos nomes 

e aguarda que um outro coração venha colher. 

Na imensidão do céu, elevas uma prece                   

E aguardas comovido o precioso entardecer. 

Enquanto dormes, sob um manto estrelado  

e a lua a te iluminar ... sonhas calado, 

confiando em  Krsna ... sem nunca duvidar . 

 

Ah! coração ... silencia, silencia coração ! 

Teu grito é como a trombeta dos anjos 

Tocando sem cessar, causando alvoroço 

Por onde quer que vais passar. 

Acalma-te, repousa ... aprende a descansar 

Pois se não paras de voar 

O outro coração não vai te encontrar. 

 

FELIZ ANIVERSÁRIO !  

 Com carinho, de sua humilde serva, 

 Madhavi devi dasi 

 

Manjari devi dasi 
nama om visnu-padaya krisna- presthaya bhu-tale  

srimate bhakitivedanta-swmi iti namine 

namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine  

nirvisesa-sunyavadi-pascatya- desa-tarine 

                                                                                                                                                                                                     

Jaya meu Guru Maharaja!  
Todas as glórias a Srila Prabhupada, Todas as glórias a Gaura Gouranga!  
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 Receba esta mensagem com todo o meu carinho, com todo o amor que o sr. me ensinou a ter pelo Grande 

Senhor Supremo, Senhor Krishna,no dia do seu vyasa-puja que Krishna possa lhe dar a mais elevada perfeição 

da vida, como diz no Gita cap.12 versos de 1-7. 

O sr. é o exemplo puro do grande seguidor de Krishna, assim como um dia foi Prabhupada. Agradeço com toda 

a minha essência por ter sido o Sr. que me apresentou a Krishna, por ter sido o sr. o exemplo da minha 

caminhada espiritual, mas, todo dia vejo que preciso muito dos seus ensinamentos. Que o Sr. Krishna possa 

lhe conservar por muitos anos junto com seus discípulos o sr. é o Grande Tesouro que recebi de Krishna. 

 

Jaya Gurudeva!  

Feliz Vyasa-puja!  

Sua eterna discípula, 

Manjari devi dasi 

 

  

 

Bhaktin Mariana Bessa 
 

Querido Srila Acharyadeva, 
Aceite minhas mais respeitosas e sinceras reverências. 

Todas as Glórias a Srila Prabhupada! 

Todas as Glórias para o senhor! 

Essa oportunidade de escrever para o senhor em forma de oferenda ao seu Vyasa Puja me deixou muito 

contente, já que essa sua nova fase de recolhimento e produção literária tem impossibilitado, 

momentaneamente, o relacionamento de guru/discípulo e de guru/aspirante a futura discípula, o meu caso, 

por exemplo. 

 

Quando eu conheci o Movimento, através da internet, tive a benção de ser instruída pelo competente e 

inteligente Prabhu Giridhari, que, diariamente, respondia a meus emails cheios de questionamentos sobre o 

Bhagavad Gita Como Ele É de Srila Prabhupada. O Prabhu Giridhari tem um valor inestimável para mim não só 

por ter me apresentado os princípios filosóficos da Consciência de Krishna e por continuar a me ajudar em 

meu crescimento espiritual, como também por sempre ter me falado do senhor e de suas instruções tão 

coerentes e sábias.  

 

Desde então, tenho lido seus textos e escutado suas aulas que algumas almas muito misericordiosas 

disponibilizaram na internet. Sou muito cativada pela inteligência contida em suas respostas filosóficas e pela 

leveza de suas brincadeiras tão sagazes quanto o próprio humor de Krishna em suas travessuras infantis.  

No ano passado, quando o senhor esteve no Brasil e nos presenteou com sua presença inspiradora e com 

aulas repletas de lucidez sobre a “História das Religiões da Índia”, quase que eu não cabia em mim de tanta 

felicidade por estar fisicamente presente em suas aulas. Era um grande sonho que se realizava. 

 

Creio que sua obra, por ser resultado da continuação da missão de Srila Prabhupada, tem a perspicácia de 

apresentar a Consciência de Krishna de uma maneira inteligente, profunda e sem os excessos dos ortodoxos. É 

como um néctar transcendental para a humanidade, que se encontra na ilusão do desfrute na vida material. A 

abrangência de seu legado nos enche de energia para iniciar/continuar a pregação da Filosofia Védica a fim de 
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embasar racionalmente o canto dos Santos Nomes do Senhor. Assim, teremos uma aldeia global cantando 

Hare Krishna! 

 

Muito obrigada por inspirar os devotos com seu maduro conhecimento e vivência na Consciência de Krishna. 

Muito obrigada por ser um fidedigno Acharya e um verdadeiro servo de Srila Prabhupada. 

De sua serva e aspirante a futura discípula, 

Bhaktin Mariana Bessa 

  

 

Bhaktin Mirna 
 

Eu ofereço, 
minhas respeitosas reverencias ao meu mestre espiritual S.S. 

Hridayananda das Goswami. Pois ele me libertou-me de um mundo de ignorância. 

Ele me revelou o amor por Krishna. 

Mirna 

 

 

Nayanananda das 
 

Gostaria de aproveitar  

esse dia para pedir ao Senhor Krishna que por favor ajude o senhor a proteger a missão de Srila 

Prabhupada e que também por favor mantenha o senhor entre nós por muitos e muitos anos para 

que nós continuemos aprendendo com seu exemplo prático a como destruir todas as filosofias 

corruptas. 

   

Atenciosamente seu discípulo 

Nayanananda das 
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Nayanananda das 
 

Jaya Srila Acharyadeva, 
querido mestre, minhas reverências! 

Hare Krishna!  Peço licença ao senhor para me dirigir neste dia tão auspicioso de Vyasa Puja. 

 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

Minha mente é ineficaz para conseguir detectar tudo o que és, tudo o que representa e o que ainda 

serás ao Movimento de Srila Prabhupada e de misericórdia às almas condicionadas.  

  

Agradeço humildemente por ter me aceito como seu discípulo, realmente por sua misericórdia sem 

causa. 

  

Que bom podermos ter a possibilidade de contarmos com sua presença nectárea, nas visitas, nos 

livros, nas palavras, instruções e agradeço ao Senhor Krishna pelo senhor, Srila Acharyadeva, estar 

nos abençoando com tudo, e nos mostrando através do exemplo o verdadeiro caminho da 

perfeição, de forma tão ética, bela e imperturbável. 

  

Hare Krishna! Haribol! 

Agradeço muito ao senhor, do servo  

Padmanabha das 

 
Radhasneha devi dasi 

 

Jaya Srila Acharyadeva, 
 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

Aceite minhas respeitosas reverências a seus pés de lótus. 

Todas as glórias a Srila Prabhupada! 

Como representante autêntico e fidedigno de tão glorioso, mestre, Srila Prabhupada, 

o Senhor está realizando um trabalho inigualável de consciência de Krishna. 
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Lendo o Srimad Bhagavatam pode-se conhecer a fonte da sabedoria que está ao alcance 

de todos no planeta. Estou encantada com o Canto II. Cap 5, Os Ensinamentos de 

Narada a Vasudeva. Vou citar o verso 41 do mesmo: 

Devarsi-bhutapta-nrnãm pitrnãm 

na kinkaro nayam rni ca rajan 

Sarvãtmanã yah saranam saranyam 

gato mukundam parihrtya kartam 

 

“Ó rei, aquele que renunciou a todos os deveres materiais e aceitou completo refúgio 

aos pés de lótus de Mukunda, que oferece abrigo a todos, não está em dívida com os 

semideuses, grandes sábios, seres vivos ordinários, parentes, amigos, humanidade ou 

mesmo os antepassados que se foram. Porque todas essas classes de entidades vivas 

são partes integrantes do Senhor Supremo, aquele que se rendeu ao serviço do senhor 

não tem necessidade de servir essas pessoas à parte”. 

 

O Senhor, Srila Acaryadeva, é infinitamente misericordioso por conceder-me esta 

oportunidade de entrar em contato com tal maravilha de ensinamentos. 

Aproveito este abençoado dia de seu aparecimento entre nós, almas caídas, para lhe 

agradecer por tantas bênçãos recebidas, sem as merecer. Creio firmemente que a 

plantinha da devoção que o Senhor semeou em meu coração germinou e está crescendo 

bem nutrida por seu amor infinito, pois, Krishna disse que seu representante não era 

diferente Dele, desejo amá-lo, servi-lo e ser-lhe grata eternamente. 

Aceite mais uma perfumada guirlanda que mentalmente acrescento às que lhe forem 

oferecidas hoje. 

 

Prosto-me a seus pés de lótus com grande 

respeito e admiração desejando saúde, vida 

longa e muitas alegrias. 

  

 Sua inútil serva, 

Radhasneha devi dasi 
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 Raghu-vira das 
 

Por favor aceite minhas humildes reverências. 
Todas as glórias a Srila Prabhupada. 

Todas as glórias aos seus pés de lótus. 

 Meu amado gurudeva sinto muito a sua associação! Mesmo tido tão poucos momentos em que pude estar 

ao seu lado. 

 

 Não acredito que hajam palavras que possam expressar apropriadamente toda a gratidão e sentimento que 

tenho pelo senhor e por ter-me acolhido aos seus pés de lotus. Gostaria de poder presenteá-lo 

apropriadamente, mas sinto-me completamente caído e incapaz de realizar esta tarefa. 

 

 Talvez se eu pudesse lhe presentear com mil alvoreceres, massagens relaxantes todas as manhãs, ou mesmo 

um castelo paradisíaco. Mas mesmo que isto tudo fosse possível, isto permaneceria apenas como um reflexo 

neste mundo material.  E o que são presentes materiais para quem se já encontra-se refugiado aos pés de 

lótus de Krisha? Talvez o mais indicado seria presentear-lhe com infinitas noites de lua cheia em Vrindavana 

ou incontáveis bhajans no Paraíso dos Pandavas.  

 

 Sei que  Krishna está muito feliz por tê-lo refugiado e que Srila Prabhupada canta e dança alegremente ao 

ver que seu filho cumpre gloriosamente a missão que lhe foi dada. 

 

 Ofereço-te então, meu amado pai eterno, meu coração, minha dedicação, minha juventude, meu livre 

arbítrio e meu amor para que estes possam ajudar-te da forma que for necessária para que o senhor 

continue sempre iluminando a todos os vaishnavas e cumprindo a missão de Srila Prabhupada. 

 Neste dia auspicioso que todas as bençãos de Krishna sejam derramadas sobre ti. 

 

 Seu servo caído, 

 Raghu-vira das 

  

 
Rama Shakti devi dasi 

Todas as Glórias 
à Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedantha Swami Prabhupada. 

Todas as Glórias à Sua Graça Srila Hridayananda Maharaja. 

  

 vande 'ham sri-guroh sri-yuta-pada-kamalam sri gurun vaisnavams ca. 

Eu ofereço minhas respeitosas reverências aos Pés de Lótus de meu Mestre 

Espiritual, e também aos Pés de Lótus de todos os Vaishnavas. 

  

É através do Senhor, querido mestre Srila Acaryadeva, que podemos aguçar o 

nosso gosto transcendental por Krishna e toda literatura Védica 

compartilhada com o mundo inteiro por Sua Divina Graça Srila Prabhupada e  
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O Senhor Caitanya Mahaprabhu. 

  

Através de Sua determinação é que nós , Seus discípulos nos fortalecemos nesta jornada do resgate 

de nossas origens rumo a eternidade, sabedoria e bem aventurança. 

 

Sendo a alma de todas as criaturas parte e parcela de Krishna, ao esquecermos Dele 

automaticamente perdemos nossa santidade e nos tornamos caídos, desiludidos e aflitos . Mas 

graças ao Seu serviço incansável e imaculado pouco à pouco resgatamos o que nos é de direito e 

obtemos alguma força para ultrapassar Maya no combate à escuridão da ignorância. 

  

Meu amado e honrado mestre espiritual, possa o Senhor Krishna com toda sua onipotência 

compartilhar com o Senhor abundantemente todos os Seus tesouros. Seja Seu coração sempre 

protegido e livre de tristezas, pois estando oSenhor satisfeito nós, os seus servos, automaticamente 

ficaremos cobertos 

embaixo das asas da grande mãe de toda sabedoria que é Srimati Radharani, 

  

Tenha misericórdia de nós almas caídas e perdidas nesta vastidão material 

pois se nós pudermos obter uma migalha de Seu consolo e da Sua compaixão, O 

Senhor Krishna virá e nos salvará. 

  

Que o Senhor possa sempre se lembrar de nós e nós nos lembrarmos do Senhor 

para todo o sempre. 

  

Muito obrigada por existir em nossas vidas e nos entregar o archote de todo 

este inestimável transcendental conhecimento. 

  

Sua humilde serva 

Rama Shakti devi dasi 

 

Ramananda Raya das  
 

Todas as glórias à Srila Prabhupada, 
Lembro-me bem do ar extasiado de meu querido GuruDeva Chandramukha ao receber em Vrajabhumi, em 

2009,  seu muito amado Guru Hridayananda Das Goswami. 

 

Eu que pensava ter sido demasiadamente afortunado pela misericórdia de conhecer meu Guru, a 

partir daquele dia entendi que não há limites para as graças que um mero aspirante a bhakta pode 

experimentar, em razão do satsanga. 

 Todas as glórias aos que trabalham por ordem de Krishna para salvar as almas condicionadas. 
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Que todas as bênçãos possam recair sobre suas bem-aventuradas existências. 

 

Ramananda Raya das 

 
Rasanandi devi dasi   

           (Rio de Janeiro) 

 

Amado Gurudeva, 
Hare Krishna! Todas as honras e glórias a Srila Prabhupada e ao Movimento de Sankirtana do  Senhor 

Chaitanya Mahaprabhu. 

 

Por favor aceite minhas humildes reverências ! 

Extraí este pequeno texto do Srimad Bhagavatam por considerar-me tal qual como este analfabeto. 

Foi assim desde o início...eu não sabia nada ..como ainda não sei... mas o sentimento ....e o que vai em meu 

coração... está descrito aqui !! 

 

Ser conduzida por uma alma pura e generosa como a Sua, que dedica Sua vida aos estudos de tão sublime 

sabedoria , é a maior honra e exemplo que uma alma ainda tão pobre de conhecimento como a minha 

poderia  merecer . 

 

Agradeço a Sri Krishna pela Benção de ter sido aceita pelo Senhor, e neste  Seu dia ...desejo que cada um de 

Seus passos, ações e pensamentos... sejam sempre abençoados e protegidos pela sombra dos Pés de Lótus 

do Senhor ! 

 

Sua serva eterna, 

Rasanandi devi dasi 

 

O Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava viajando pelo sul da Índia. 

Ele viu um brahmana lendo o Bhagavad-gita e as pessoas que o conheciam (falavam) "que o homem 

era analfabeto,"não era possivel para ele ler o Bhagavad-gita...Mas ainda assim,ele estava tentando 

lê-lo,e estava também chorando. 

Então enquanto os outros o estavam criticando,Chaitanya veio até ele e disse : "Brahmana,o que 

você esta lendo?"Assim ele ( o brahmana) pôde comprender que "esta pessoa,ele não veio aqui para 

me criticar. Ele é sério."Então ele disse seriamente : 

"Senhor,eu estou lendo o Bhagavad-gita. Infelizmente,eu sou analfabeto. 

"Veja agora.Ele é analfabeto e esta lendo Bhagavad-gita ! Chaitanya Mahaprabhu perguntou :  

"como é isto,você está lendo Bhagavad-gita e você diz que é analfabeto? 

"Ele disse,"sim,realmente eu sou analfabeto,mas meu Guru pediu-me "você deve ler dezoito 

capítulos por dia." 

Assim que posso eu fazer?"...eu tenho que realizar a ordem de meu mestre espiritual. 

Assim eu peguei simplesmente este livro.Eu estou vendo-o : "oh,você não o esta 

vendo,simplesmente.Você está chorando também !!!" 
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"Sim,senhor,eu estou chorando também." 

"Então se você não esta lendo,como você está chorando?" 

"Senhor,eu não estou lendo,mas eu estou sentindo." 

"Como assim?" 

"Logo que eu pego o Bhagavad-gita em minha mão,imediatamente eu sinto Krishna e Arjuna 

sentados na mesma carruagem,e Arjuna está pedindo à Krishna"você conduz minha carruagem 

entre os dois soldados,"e Krishna está conduzindo. 

Assim eu estou sentindo simplesmente como Krishna é bondoso,e como Ele pode trabalhar como um 

servo para seu devoto. 

Quando eu sinto,eu choro...como Krishna é bondoso ! 

"Chaitanya Mahaprabhu abraçou-o imediatamente :"você está realmente estudando o Bhagavad-

gita." 

 

  

 
Rsi Priya das e Família 

 
nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

nama Om Visnu-padaya Krsna-presthaya bhutale 

srimate Bhaktivedanta Swamin iti namine 

namas te saraswate deve gaura-vani-pracarine 

nirvisesa-sunya-vadi-pascatya-desa-tarine 

 

Todas as glórias à Srila Prabhupada!  
 

Querido Srila Acharyadeva; Por favor aceite minhas sinceras e humildes reverências!  

 

Agradeço ao senhor pelo belo exemplo de estar sempre fixo em serviço a Srila Prabhupada, desta maneira o 

senhor está constantemente inundando com bênçãos a todos aqueles que estão no serviço a Missão 

(ISKCON). Seu serviço a Srila Prabhupada bem como a sua pessoa, não são comuns, o senhor é de fato 

especial e raro nesse mundo e como seu discípulo sinto-me muito endividado. Em minha vida em 

Consciência de Krishna, nos altos e baixos, sua influência maravilhosa, Srila Acharyadeva, tem 

constantemente me direcionado e meu desejo, é de sempre poder lhe oferecer serviço. 

Pela misericórdia de Srila Prabhupada, fomos abençoados com a boa fortuna de estarmos associados com a 

família da Consciência de Krishna que é claro, se estende por todo o mundo.  

 

Aqui em Blumenau (Santa Catarina), temos um Centro Cultural com programas as Terças, Quintas e Sábados.  

Feliz aniversário Gurudeva! Muito grato, estou muito feliz em poder participar desta Missão.  
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Espero que esta o encontre com muita saúde e energia em Consciência de Krishna, Srila Acharyadeva ki jay!!! 

 

Seu servo, 

Rsi Priya das e Família 

  

 
Sri Baladeva das 

Todas as glórias à Srila Prabhupada, 
Queira aceitar minhas humildes reverências.  

 

Sinto-me muito feliz em poder comemorar os seus 40 anos de iniciação.  

Espero que o Senhor fique por muitos anos iluminando seus discípulos nessa jornada espiritual. Estou 

tentando fazer o Senhor e a Krishna felizes com a distribuição de livros, adorando as deidades e harinamas.  

Estou também engajado num programa em Cabo Frio da Mataji Kuntidevi, que damos aulas do Gita, 

servimos prasada para os visitantes e adoramos as deidades.  

Mestre derrame sua benção sobre nós! 

 

Do seu  servo, 

Sri Baladeva das 
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Sri Lalita Prestha devi dasi 
 

Ofereço minhas 
mais humildes e respeitosas reverências a meu mestre espiritual, que com muito conhecimento constroi um 

mundo de lógica e devoção para as pessoas que desejam se aproximar de Krsna atraves do conhecimento e 

do amor. 

 

Desejo que neste dia auspicioso de seu aparecimento neste mundo, o senhor se encontre pleno de bem 

aventurança espiritual e que este sentimento transborde em todos os seus discípulos. 

Quando penso em minha pessoa, imagino-me aos seus cuidados e agradeço muito a Krsna por sentir esta 

proteção neste mundo de perigos constantes. 

 

Agradeço muito pela oportunidade de ficar aos seus pés de lótus. Sei que ao seguir seus passos estarei 

seguindo no caminho que Srila Prabhupada preparou para voltarmos ao lar, voltarmos ao Supremo. 

 

Grata e sempre grata, 

Sri Lalita Prestha devi dasi  

 

 

 

Sri Rupa Manjari devi dasi 
Querido Srila Acharyadeva, 
 Tenho recebido do senhor, através do seu exemplo perfeito, sendo o ACHARYA que é , ilimitada 

misericórdia... e mesmo dentro de minhas condições e capacidades limitadas e caídas. O senhor me abrigou 

segura, aos seus pés de lótus, no seu barco... de volta ao lar de volta ao Supremo... onde Srila Prabhupada é 

o capitão maior. 

Minha eterna gratidão, 

  

 Sss, 

 Sri Rupa Manjari devi dasi 

Feliz 40 anos Vyasa puja!!! 

  

Thakura Krpa devi dasi 

 

Todas as glórias a Srila Prabhupada!  

Todas as glórias a Srila Acaryadeva! 

 

É com grande satisfação que mais uma vez nos organizamos para, com carinho, celebrar seu dia de 

“Vyasa-puja”. Momentos de reflexão como esses são muito importantes para darmos valor às 

pessoas que realmente são especiais em nossas vidas. Quem imotivadamente veio até nós e disse 



100 
 

algo que realmente teve valor, teve autenticidade, pureza e tanto impacto para que, como num 

“passe de mágica” nossa vida ganhasse verdadeiro sentido e cor?! 

Quem soube nos explicar, com dinamismo, com lógica, com analogias tão maravilhosas, e 

principalmente com exemplo prático, o que nós devemos e também não devemos fazer?! 

Quem com maestria, conseguiu fazer com que entendêssemos nossa insignificante posição neste 

universo, nossa profunda ilusão e nossa verdadeira e única posição como servos de Deus?! 

 

Quem nos mostrou um “Deus” tão amigo, tão justo, tão amável, tão ecologicamente correto, tão 

próximo e tão belo como o Senhor Krishna, o vaqueirinho de Vrndavana?! 

Quem deu-nos a tão única oportunidade de abandonarmos o mundo miserável em que vivíamos e 

passarmos a viver com as melhores pessoas do planeta, que são os devotos Vaishnavas do Senhor?! 

Que tamanha benção!!! 

Quão afortunados somos!!! 

Quanta gratidão devemos a essas pessoas eternamente? 

 

Querido mestre, Srila Acaryadeva, muitíssimo obrigada ao senhor por tudo o que o senhor fez e faz 

por todos nós. Que o Senhor Supremo, Sri Krishna lhe outorgue muitas bênçãos e um feliz dia de Sri  

 

Vyasa-puja!!! E que a cada ano, a cda mês, a cada semana, a cada dia...possamos oferecer-lhe 

nossos humildes serviços, como uma singela forma de agradecer sua imensa misericórdia! 

 

De seus servos insignificantes, 

Thakura Krpa devi dasi 

Krishna Nam das 

Bhavatarini devi dasi 

 
Tukarama das e Família 

 

Querido Srila Acharyadeva, 
Por favor, aceite nossas respeitosas reverências aos seus amados pés de lótus. 

Todas as glórias sejam para o senhor cujo exemplo dissipa toda dúvida, ilusão, sectarismo, fanatismo e 

mostra o real caminho de Bhakti. 

 

Para neófitos como nós, ao chegar o Vyasa-puja, somos obrigados a nos perguntar: Como podemos glorificá-

lo adequadamente? Como podemos mostrar nossa gratidão e apreço? E qualquer intenção de responder 

estas perguntas se frustra, pois não é somente neste momento e com palavras que conseguiremos 

respondê-las. É em nosso dia-a-dia, em nossa vida prática que é o meio capaz de glorificar e demonstrar 

nossa intenção e nossa gratidão. 

 

As escrituras descrevem o caminho de Bhakti, mas são os Acharyas que o vivem. Não por obrigação, por 

purificação, mas por compaixão, por amor. Compaixão a nós, almas que ainda tem esperança de ter uma 
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vida plena sem Sri Sri Radha-Krishna. E por ainda ter esta esperança que às vezes pensamos como é possível 

o senhor se submeter a viver neste mundo, sendo criticado, menosprezado, ignorado. Mas este pensamento 

simplesmente reflete nossa vida egoísta e incompleta, pois o senhor está aqui não para se elevar, se purificar 

e sim por compaixão a nós e por amor incondicional a Sri Sri Radha-Krishna. 

 

São em momentos de lucidez que nos prostramos aos seus pés de lótus e lhe pedimos permissão para abrir 

nossos corações. Bem sabemos que não há outra maneira de nos libertarmos desta condição senão com o 

cantar dos Santos Nomes e o senhor nos mostra claramente com suas atitudes como devemos agir. Sua 

integridade e suas palavras nos ajudam a superar os obstáculos. Seu sorriso e o som de sua voz nos 

confortam e dissipam nossos assim chamados “problemas”. 

Querido Srila Acharyadeva, neste dia tão especial, estamos aqui para humildemente agradecer-lhe por nos 

carregar em seus braços, como um pai incansável carrega seus filhos, com todo carinho e proteção, mesmo 

que às vezes os filhos esperneiem. O senhor nos carrega para o caminho correto, assim temos segurança.  

Muito obrigado Srila Acharyadeva por não desistir destes tão caídos e por mostrar-nos como realmente é 

viver em consciência de Krishna, como realmente é ser um Acharya.  

 

Por favor, dê-nos abrigo na sombra de seus pés de lótus, para que possamos de alguma forma servi-lo 

adequadamente. 

 

Com muito carinho,  

De seus eternos filhos e aspirantes a servos, 

Tukarama das, Krishna Mohini devi dasi, Krishna-sukha das, Hari Bhakti devi dasi, Madana Mohini devi 

dasi e Govinda priya devi dasi 

 

 

Tulasi Maharani devi dasi 
 

Todas as glórias ao meu amado Guru! 
Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada! 

 Por favor, aceite minhas mais sinceras reverências aos seus pés de lótus. 

 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

Naturalmente, com o passar dos anos eu ficaria mais capacitada para dirigir-me ao Senhor sem 

cometer ofensas, infelizmente não é bem assim, parece que a cada ano que passa vou ficando mais 

limitada, mais incapaz. Por isso venho, nesta data tão auspiciosa, Lhe pedir refúgio, por favor 

Gurudeva querido, não nos abandone, nos ajude a nunca esquecer do que realmente importa nesse 

mundo, Krishna Prema. Se costumamos lembrar de Krishna quando sofremos, então Lhe peço, dê-

me sofrimento. Sonho com o dia em que vou sofrer pela ausência do Senhor, enquanto isso vou 

tentando manter viva essa chaminha dentro do meu coração, que Maya só faz apagar com seus 
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inúmeros truques, mas me conforta saber que é ouvindo as palavras que emanam de Sua boca de 

lótus que eu vou conseguir com que essa chama sobreviva no meio de tanta miséria que é esse 

mundo material. 

  

A cada Vyãsa-pujã fico mais feliz em saber que nesse dia, todos nós, irmãos espirituais, dirigimos 

nossos pensamentos e afazeres ao Senhor. Cada um Te servindo como pode, cozinhando Prasadam, 

limpando os templos, enfim, de diversas formas, mas todos com um só objetivo, Te satisfazer. 

  

E é exatamente Te satisfazer que pretendo com essa humilde oferenda. Perdoe-me a simplicidade 

das palavras.  

  

Serva de seus servos, 

Tulasi Maharani devi dasi 

Uddharana Datta das 
nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

om ajñana-timirandhasya jñanañjana salakaya 

caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah 

 

 

Querido Srila Acharyadeva, 
neste  auspicioso dia, do vosso transcendental aparecimento,eu quero novamente fazer um voto de 

fidelidade e pedir-lhe a vossa misericórdia para proteger-me das terríveis influências dessa era da escuridão 

da ignorância.Não permita jamais,que eu novamente sinta alguma atração pelo brilho da energia 

ilusória.Mas que em minha mente permaneça somente o desejo de servir e seguir vossos pés de lótus e 

permanecer no caminho transcendental do serviço devocional aos nossos amados Sri Krsna e Srimati 

Radharani!! 

 

Seu eterno servo, 

Uddharana Datta das  

Vanavihari devi dasi 
 

Meu querido mestre, Srila Acharyadeva. 
Todas as glórias a Srila Prabhupada. 

Aceite, por favor, minhas reverências. 

 

Que Krishna o abençoe com vida longa! Que Ele me permita continuar merecendo a misericórdia de glorificar 

o senhor. E que Ele mantenha sempre acesa em meu coração a chama do desejo de satisfazê-lo com meu 
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serviço. Pois nada é mais importante para mim do que glorificá-lo e servi-lo eternamente.  

 

Sãos estes os votos, para o seu Vyasa Puja, de sua serva 

Vanavihari devi dasi 

 

 

Vira Krishna das 
Srila Acharyadeva, 

muito obrigado por utilizar todo o seu conhecimento à serviço de Krishna. Mas, obrigado mais ainda 

por usar todo o seu coração a serviço de Krishna, mostrando às almas condicionadas como nós que 

não importa as dificuldades que alguém tenha, mas sempre se deve continuar se esforçando no 

caminho de bhakti yoga, pois o Senhor nunca deixa de reciprocar proporcionalmente à nossa 

aproximação a Ele (ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamy aham)   

O Senhor também é o exemplo vivo daquilo que o Senhor Caitanya nos ensinou a respeito da fé: 

’śraddhā’-śabde--viśvāsa kahe sudṛḍha niścaya kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya 

“Prestando serviço amoroso transcendental, executa-se automaticamente todas atividades 

subsidiárias. Esta confiança e fé firme favorável ao serviço devocional denomina-se sraddha". 

Ao ouvir suas palestras, somos impelidos a dar cada vez mais de nós mesmos no serviço a Krishna, 

percebendo que a rendição ao Senhor é um processo gradual. Mesmo estudando as escrituras 

temos receio de me render devido ao nosso pobre fundo de conhecimento. Mas como o Senhor 

brilhantemente explicou, Krishna não é um fanático religioso; Ele pode satisfazer nossos corações  e 

muito melhor do que nós mesmos.  E como o Senhor Supremo mesmo explica: 

Acaryam mam vijaniyam 

navamanyeta karhicit 

na martya buddhyasuyeta 

sarva deva-mayo guruh" 

(Bhag. 11.17.27)  

“Deve-se saber que o Acharya é como Eu mesmo e nunca se deve desrespeitá-lo de forma alguma. 

Não se deve invejá-lo ou vê-lo como um homem comum, pois ele é o representante de todos os 

semideuses”  Portanto, Srila Acharyadeva, oro para que neste dia o Senhor Krishna nos abençoe 

para que nossa visão a respeito de sua posição transcendental fique mais clara. O senhor,  

representante autêntico do Sri Parampara, é aquele que nos ilumina e incentiva a aperfeiçoarmos 

cada vez mais nosso serviço devocional. Por favor, conceda-nos a bênção de servir humildemente a 

seus pés de lótus. 

Seus servos,              

Vira Krishna das, Bhaktin Luciana, Ananda devi dasi 
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Visvaguru das 
 

nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale 

srimate Hrdayananda dasa gosvamin iti namine. 

namaste guru-hamsaya paramananda-medhase 

prabhupada-pramodaya dusta-siddhanta nasine 

om ajñana-timirandhasya jñanañjana salakaya  

caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah 

 

Querido Srila Acharyadeva, 
venho nesse dia auspicioso do seu Vyasa-Pija, que o Senhor continue jorrando suas bênçãos e me proteja 

contra as forças da ignorância e contra  minha mente insana que é completamente apegada ao gozo dos 

sentidos bestiais, por favor me proteja contra esse inimigo que me acompanha e que me é tão íntimo. 

Peço também que não fique muito longe pois essa sociedade continua caminhando em direção ao inferno, 

sem suas bençãos, estaremos num barco a deriva. Oro a Krishna que o mantenha saudável por bastante 

tempo, pois, eu não quero nem imaginar o sería esse mundo sem sua presença. 

 

Seu servo tolo, 

Visvaguru das  

 

 

 

Yamunacarya das 
 

Querido Srila Acharyadeva, 
Por favor, aceite minhas respeitosas e reverências aos seus pés. 

Todas as glórias a este dia de Vyasa Puja. 

 

Neste dia do seu Vyasa Puja, venho com minhas mãos com pouco para lhe oferecer, no entanto como uma 

alma caída, tenho muito que lhe pedir: meu coração está preso a existência material, por favor, liberta-o 

ensinando-o a amar a verdade absoluta. 

 

Não tenho forças nem qualificação para extirpar os apegos materiais que se abrigaram em meu coração e ali 

se fixaram. Eu só conheço o egoísmo e a inveja. Pouco sei sobre o que seja amar. O amor é-me estranho e 

incompreensível.  

 

Tenho seguido minha vida assim, cambaleando entre os apegos materiais e espirituais. Desta forma, que 

chance tenho de libertar o meu coração de tantas imperfeições e do desejo incansável por prazer material?  
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Por favor, conquista o meu coração para o serviço puro a Deus. Favorece-me com suas bênçãos de tal forma 

que meu coração de pedra se derreta quando ouvir os santos nomes de Radha e Krsna e que a corrente de 

desejos do meu coração flua unicamente em direção ao oceano da satisfação Deles e de seus servos 

Por favor, ajuda a me fixar na vida espiritual a fim de que possa ser favorecido com o gosto inebriante do 

serviço imaculada ao Senhor Supremo. 

 

Meu coração precisa ser inundado pelo néctar da bem aventurança outorgado por bhakti, a fim de que possa 

cortar pela raiz as árvores robustas dos apegos materiais sem que possam crescer novamente. 

Por favor, ajuda-me a amar a verdade absoluta.  

 

Seu servo caído, 

Yamunacarya das 

 



Having taken diksa from Srila Prabhupada on February 8, 1970, 

 this year marks Acharyadeva's 40th anniversary  

as an initiated disciple of Srila Prabhupada.  
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Bhakta-Sanga das 

Carissimo Acaryadeva, 
nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhutale  

srimate hridayananda gosvamin-iti namine. 

 

anche quest'anno ti scrivo per ringraziarti di essere il tuo discepolo .Grazie,maestro,Acarya-deva 

perchè mi hai dato e mi stai dando ogni giorno la misericordia di poter essere con il cuore con i 

devoti,e far parte della grande famiglia,della coscienza di krsna,da Srila Prabhupada a tutti i vaisnava 

fino ad arrivare a Sri Caitanya Mahaprabhu a Sri Nityananda prabhu,e Sri-Sri Radha-Krsna.Ogni volta 

che ci penso è un grande onore;e sè riesco avanzare spiritualmente è solo per la tua misericordia Srila 

Acarya-deva per questo sono molto grato alla tua Santa persona,e non devo dimenticare mai la 

gratitudine a Srila Prabhupada,il patrimonio che ci ha portato,cioè la Coscienza di krsna,i Libri:la 

Bhagavad-Gita,il nettare della devozione,il libro di krsna,lo Srimad-Bhagavatam,e il Sri Catanya-

Caritamrita,e il santo nome di krsna.Prego ogni giorno,mese,anno,che la Coscienza di krsna si 

diffonda in modo sempre migliore,attraverso il Harinam,cantare insieme in tutte le città il Maha-

Mantra Hare Krsna ed essere e rendere tutti felici cantando e danzando per Krsna.L'unione fa la 

forza.Mi sento molto fortunato ha essere parte della grande famiglia della coscienza di krsna.Grazie a 

te Sri-Acarya-deva o maestro spirituale,a Srila Prabhupada e a tutti i vaisnava. 

 

Per innondare come un oceano dell'amore per krsna,attraverso i libri(sankirtan e Harinam,e 

Prasada).Bisogna essere uniti sempre più,come diceva Sri-Caitanya Mahaprabhu,l'unità nella diversità 

ma con lo stesso scopo diffondere la coscienza di krsna insieme con forza ooperando, collaborando. 

In questo giorno auspicioso del tuo vyasa-puja Acarya-deva ti chiedo umilmente la tua misericordia di  
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ricordarmi sempre di krsna e mai dimenticarmi di krsna,cantando hare krsna,tutte le glorie a te  

Acarya-deva,tutte le glorie a Srila Prabhupada,tutte le glorie a Sri-Nityananda prabhu,tutte le glorie  

aSri-Caitanya-Mahaprabhu ki  Jai! Tutte le glorie al Sankirtan ki  Jai!!!"Per finire vorrei dire anche che 

è meraviglioso vedere la gente che si avvicina alla coscienza di krsna e prende seriamente il canto 

hare krsna;Krsna è Dio l'infinitamente affascinante.   

     

Haribol! 

 

Il tuo insignificante eterno servitore,   

Bhakta-Sanga das 

 

Vrindaranya Devi Dasi 

Caro Srila Acaryadeva,  

ti prego di accettare i miei più umili omaggi ai tuoi piedi di loto. Tutte le glorie a Srila Prabhupada. 

 

Per la tua misericordia oggi posso glorificarti e ricordare quel meraviglioso giorno in cui mi hai 

accettato come discepola. Grazie per avermi unito a Srila Prabhupada grazie al tuo esempio e al tuo 

amore per lui.Vedendo la tua gioia anch'io mi sento più vicina a Srila Prabhupada. Grazie per la tua 

compassione e il tuo esempio, che mi ispira a qualificarmi e a seguire con coraggio la strada che tu 

indichi con la tua presenza e le tue parole. Spero che tu finisca presto il tuo lavoro e che venga presto 

in Italia a fare un giretto...          

      la tua insignificante discepola, 

                     Vrindaranya dd 
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So I am very happy to hear you are doing that, now go on 

 vigorously preaching & distributing books, especially among  

the college students, & utilize every moment to spread  

Krishna Consciousness knowledge to everyone.  

 

That will be the perfection of your life. 

 

 (Srila Prabhupada to Acharyadeva, 

Vrindavan, 5th November, 1972) 




