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nama om visnu-padaya krsna-presthaya bhu-tale
srimate bhaktivedanta swamin iti namine
namas te sarasvate deve gaura-vani-pracarine
nirvisesa-sunyavadi-pascatya-desa-tarine  

Dear Srila Prabhupada,

I offer my sincere obeisances at your feet. You magnani-
mously bestowed on us Krishna consciousness with a 
‘lifetime warranty.’ Just as during your manifest pres-
ence on earth, so now after your external disappearance, 
you continue to make Krishna consciousness work for a 
burgeoning global community of Vaishnavas.

You are the perpetual reference point of purity, deter-
mination, fearlessness, and devotion to Krishna. History 
will inevitably throw up varieties of lesser persons claiming to know and embody ‘the way.’ It is 
you Prabhupada that save the innocent from such lesser leaders, As Krishna says in the Gita 3.21, 
people in general follow ‘srestha’, the best, most excellent, most distinguished person among them. 
Had Krishna not sent and revealed you as truly the best person, many one-eyed gurus would have 
ruled the blind valley of the modern world.

We continue our lifelong task of finding the most appropriate balance between the twin historical 
imperatives of preservation and adaptation. We must preserve intact all that is essential in our su-
preme tradition. Yet a movement may lose itself not only through deviation, but also through fatal 
attrition, caused by a failure to include relevance among the items to be preserved.

Only you, Prabhupada, can bless us with the keen intelligence to properly balance preservation 
and adaptation. Only you can perfectly teach us to correctly discern the basic, the fundamental, 
the unchangeable, from the variable, protean, adaptable detail. We must earn your blessings by 
our genuine, earnest dedication to our own emancipation, and to that of the world. We must also 
balance attention to self, with attention to other souls. As Krishna teaches us in the Gita, and the 
Bhagavatam, in a world full of tensions, paradoxes, and competing just claims, we must find reason-
able balance in all things.

On the holy day of your divine appearance, along with our expressions of gratitude, we congratu-
late you on your sublime descent to this world, your inimitable glorious deeds, and your immacu-
late departure. Kindly empower us more than ever to do your work in this baffled world.

Your eternal servant,
Hridayananda das Goswami
August 29, 2013
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Ali Krishna devi dasi,
Dear Srila Acharyadeva,

As I bow down before you again and again, I am each 
time reminded of my great fortune as your student and 
disciple. 

Over the past two years, while completing my graduate 
coursework, I have become acutely aware of the impor-
tance and necessity of seeking out qualified teachers for 
advanced instruction and training. Teaching requires a 
rare combination of intelligence, eloquence, and gener-
osity. Rarely does an individual possess all three, what to 
speak of the additional qualities required of a spiritual 
teacher, namely authority/lineage, outstanding character, 
and consistent practice. And, yet, because you excel in 
each of these categories, as a student I know that I have 
in my possession the greatest of life’s gifts.

One of the best things about good teachers is that they have the ability to turn seemingly uninter-
esting subjects into fascinating and engaging discussions. They also clarify misunderstandings by 
distilling the essence out of complex arguments. As your student, I am enthralled by the way you 
contextualize theology with religious history and etymology. In your Krishna consciousness, there 
is nothing rote or routine about spiritual life. On the contrary, every experience is transformed into 
a singular occasion for growth and maturity, and every moment presents itself as a unique opportu-
nity for expanding our understanding and deepening our appreciation of devotional life.

Good teachers are also willing to take risks and chances on behalf of their students. If they feel 
there is a better way of instruction or of encouraging participation, they will do whatever is neces-
sary to ignite and fan the spark of learning within their students’ minds. Your far-reaching presen-
tation of Krishna consciousness and resolve to extend the prospect and comprehension of superior 
spiritual knowledge and practice to as many people as possible demonstrates your determination 
to follow Prabhupada’s instructions despite personal inconvenience and censure.

In conclusion, good teachers never fail to recognize the influence and training imparted by their 
teachers. Your firm commitment and dedication in establishing Prabhupada’s legacy throughout 
the western world is, perhaps, your greatest quality and a continuous source of inspiration for 
countless others. Your loyalty and gratitude to your teacher, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupa-
da, serves as an unshakable foundation and directional outlet for your infinite qualities. 

English Offerings
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Thus, in all these ways, you are an ideal teacher. An ideal teacher in an imperfect world whose ex-
ample and instructions remind us to simply stick with Krishna, think of Krishna, be with Krishna- 
the Supreme Personality of Godhead in all His multifaceted glories. Because when we fall in love 
with the Greatest Person by enabling others to do the same, there is no question of disturbance 
caused by the inevitable unhappiness, fear, and anxiety embedded within this world. 

Your eternal servant and student,
Ali Krishna devi dasi

Arka 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,

Every year I attempt to write something interesting and original, but end up just writing from the 
heart—and, it seems, my most heartfelt appreciation for you always remains the same. So, please 
forgive the monotony, but also please know that I deeply mean these words.

Your honest and intelligent presentation of Krishna consciousness, and your excellent personal 
example, is truly what has made a balanced spiritual life possible for me (although, certainly, I am 
still getting the hang of this balancing act!). I have you, more than anyone else, to thank for my 
continued inspiration in Krishna consciousness. And, therefore, I ultimately have you to thank for 
that which is of true value in my life.

Thank you so much for everything you have done for us. I hope that I will increasingly be able to 
assist you and your mission, in one way or another, over the coming years.

Your aspiring servant,
Arka das

Bhagavati devi dasi & family
Nama Om Visnu Padaya Krishna Prestaya Bhu Tale

Srimate Hridayanandadasa Goswamin Iti Namine

Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase

Prabhupada Pramodaya Dusta Sidhanta Nasine
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Dear Srila Acharyadeva,

Your portentous presence in our life guides us to become devotees.
Our hearts, filled of gratitude and hope, raise a prayer to Srila Prabhupada so he will keep us sur-
rendered unto your dear lotus feet, Srila Acharyadeva!!!
Reverence, affection, love, devotion, gratitude and joy flows from our heart this glorious day of your 
appearance.

Dear Srila Acharyadeva, your presence in our lives fill us with divine thoughts!!!!
Thank you very much, dear Gurumaharaja, for being in our lives, for being our Acharya, and for 
loving and taking care of us with such fabulous talent!!

With deep sincere wishes of happiness,
Your eternal servants,
Bhagavati devi dasi & family (Joana, Kalpa Vriksha dd, Ananda Krishna d, Maria Luisa, Larissa, 
Lana)

Bhaktavatsla das
My Dear Acharyadeva, 

Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All 
glories to Srila Prabhupada! All glories to your wonderful 
service!

It has been another wonderful year for me in your service 
and happily caring for the devotees of ISKCON of SILICON 
VALLEY. I am only able to do this by your causeless mercy, 
refined grace and magnificent intelligence. This year I had 
the good fortune of attending your Sannyasa Anniversary at 
Ratna Ling in Northern California. Time spent with you is so 
priceless to me as I always come away filled with the idea that 
I can become a better devotee in your service. Your  humor 
and laughter tells me that you are so happy in your service to 
Srila Prabhupada, and that this inspires me to want to be near you more and more. Thank you for 
making me feel significant in your army. May Krishna West experience great success this year to 
enliven your disciples and well wishers, but most of all Srila Prabhupada and yourself. 

May this day bring you good health and spirits. May Krishna continue to shower you with His 
blessings and may I always swim with you in love of Sri Sri Radha and Govinda!

Begging to remain in your service,
Bhaktavatsla das
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Chandrashekhara acharya dasa
Dear Srila Acharyadeva,

Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. 

You have had - and continue to have - a huge influence on my life. You are a central component in 
the construction of my worldview and in my decision-making. I hesitate to think what course my 
life would have taken (and what sorts of stances on various issues I would have had) without you. 

You really are “Hridayananda” - a blissful, pure soul encased a brilliant mind and phenomenal 
intelligence, who utilizes these two amazing faculties exclusively in serving Srila Prabhupada’s 
mission. You said that you derive all the bliss you can think of by simply focusing on how to most 
effectively spread Krishna Consciousness in the modern world. This your bhajana; this is your 
source of ecstasy. And this - after all - means loyalty to Srila Prabhupada, whose raison d’être 
was the spreading of Krishna Consciousness. While there is nothing inherently wrong with many 
devotees shying away from the Western mission and taking shelter in Vrindavan and/or in Indian 
culture, you “tax your brain” - with fervor - in devising the means to make Chaitanya Vaishnavism 
relevant and powerful in the modern North Atlantic region. 

On this sacred day of your appearance, I pray that I may never become envious of you, that con-
tempt may never arise in my heart, and that I may have the sacred privilege of simply hearing you 
for the rest of my life.

Thank you.

Your servant,
Chandrashekhara acharya dasa

Dandavats dasa
Hare Krsna!
Please accept my humble obeisances!
All glories to Srila Prabhupada, 
All glories to Srila Acaryadeva, and 
all glories to all pure devotees of the Supreme Personality of 
Godhead!

You gave me initiation, which allowed me connection with 
the Guru-Parampara of the Brahma Gaudiya Sampradaya.  I 
must now:
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*follow four regulative principles
*chant sixteen rounds
*morning program.

The winds of society, friendship, and love are still blowing and there is still the desire for philo-
sophical discrimination.  I must try to advance past all of this and simply offer my dandavats at 
your lotus feet.  It is only a small token of my desire to surrender at the feet of Guru-Parampara. 
Therefore, I will simply offer these prayers desiring your mercy.  

sri-caitanya-mano-’bhistam
sthapitam yena bhu-tale

svayam rupah kada mahyam
dadati sva-padantikam

I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of 
knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. When will Srila Rupa Gosvami Prabhupada, 
who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Caitanya, 
give me shelter under his lotus feet? 

cakhu-dan dilo jei, janme janme prabhu sei,
divya jnan hrde prokasito

prema-bhakti jaha hoite, avidya vinasa jate,
vede gay jahara carito

He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord birth 
after birth. From him ecstatic prema emanates; by him ignorance is destroyed. The Vedic scriptures 
sing of his character.

Your humble servant for Krsna consciousness and Bhakti Yoga, 
Dandavats dasa

(Formerly Citraketu dasa initiated by Srila Acaryadeva at Atlanta ISKCON just after the passing of 
Srila Prabhupada.)

Danesha Dasa
Dear Srila Acharyadeva,

Nama Om Visnu-padaya Krsna-presthaya bhu-tale
srimate bhaktivedanta swamin iti namine
Namas te Sarasvate Deve Gaura-vani-pracarine
nirvisesa-sunyavadi-pascatya-desa-tarine
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Nama Om Visnu-padaya Krsna-presthaya bhu-tale
srimate hridayanan das goswamin iti namine
Namas te guru-hamsaya paramananda medhase
Prabhupada pramodaya dusta-siddhanta-nasine

Just as a firefly cannot possibly 
enlighten the sun, similarly I feel 
utterly incompetent to sufficiently, 
or even to an acceptable extent 
glorify you properly on this glori-
ous occasion of your appearance 
day. 

The verifiable signs of an uttama-
adhikari is that he knows scrip-
ture thoroughly, can answer all 
question in a satisfying way, has 
a strong personal sadhana and 
preaches Krishna consciousness. 
You certainly embody those crite-
ria. However there is also some-
thing else and that is your gentle-
ness. As stated in 
Bhagavatam 11.07.44:

“O King, a saintly person is just like water because he is free from all contamination, gentle by na-
ture, and by speaking creates a beautiful vibration like that of flowing water. Just by seeing, touch-
ing or hearing such a saintly person, the living entity is purified, just as one is cleansed by contact 
with pure water. Thus a saintly person, just like a holy place, purifies all those who contact him 
because he always chants the glories of the Lord.”

It seems to me that the fuel of good preaching is this gentleness, this love – this love of Godhead. 
And love of Godhead carries with it a natural respect for what is there right now in the present, 
yet an unlimited driving force toward streamlining everything dynamically and evolutionally closer 
and closer to embracing what Krishna wants there to be. And He wants our love, so that is what 
you teach us to do. You cut to the chase and teach us to keep busy for Krishna and that the purpose 
of life is the synthesis of appreciating Krishna and acting it out practically by serving Him. 
By your own personal endless love of Krishna and continual demonstration of acting for Krishna 
in the way most natural and relevant for you, you stand at a frontier in the army of Srila Prabhu-
pada. You apply yourself and chop your way through the jungle of material energy, showing us the 
path laid out by Srila Prabhupada. I am eternally indebted to you for shedding light on the essence 
of what Srila Prabhupada gave us, and for connecting me to Srila Prabhupada through service to 
your lotus feet.
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In desperate separation from Krishna and as an offering to you I chant:

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

Please give me your blessings to become a worthy servant of the servants of your servants.

Your eternal servant,
Danesha Dasa

My dear wife, Revati Prema Devi Dasi, sends her humble obeisances and respect as well. And we 
beg for your blessing of pure devotion to Srimati Radharani for our small boys, Kiran & Nilai. 

Daniel Parrasales
All glories to Jagat Guru Srila Prabhupada! 
Jay Srila Acaryadeva!

Octavio Paz mentioned that the most important things 
he learned from the Japanese literature were “the verbal 
economy, the art of reticence and silence” so please al-
low me to learn from that as well. 

“Cuando Dios me lanzó cual guijarro a este maravilloso 
lago, perturbé su superficie con incontables círculos. 
Pero cuando llegué a su profundo lecho, permanecí 
tranquilo” said Gibran Jail Gibran, the lebanese mystic 
in his book of aphorisms Sand and Foam; 65 years ago 
you were thrown to this wondrous lake of existence and 
your first birth took place. 

Srila Prabhupada wrote in a letter: “My Dear Hriday-
ananda:  […] Yes, it is all right that you address me as 
Spiritual Father. As I have several times explained, 
when initiation is given, the Spiritual Master becomes 
the spiritual father and the gayatri mantra becomes the 
spiritual mother and thus second birth takes place…”, 
now a question rises into my heart;  Which one of those 
births are we to honor?  Which one of them is more 
important?  Which one is real? Both of them, I say. 
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Undoubtedly, honoring you means honoring His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhu-
pada so I’ll quote Jorge Luis Borges here, speaking about his dear friend, novelist, poet and phi-
losopher Macedonio Fernandez:

“Los historiadores de la mística judía hablan de un tipo de maestro, el Zaddik, cuya doctrina de la 
Ley es menos importante que el hecho de que él mismo es la Ley. Algo de Zaddik hubo en Mace-
donio. Yo por aquellos años lo imité, hasta la transcripción, hasta el apasionado y devoto plagio. Yo 
sentía: Macedonio es la metafísica, es la literatura. Quienes lo precedieron pueden resplandecer 
en la historia, pero eran borradores de Macedonio, versiones imperfectas y previas. No imitar ese 
canon hubiera sido una negligencia increíble.”

Prabhupada is the Metaphysics, the Zaddik, he himself is the Law and the Sanātana Dharma per-
sonified. 

I really appreciate and admire your unique sense of humor, your deep knowledge on bhakti yoga 
and Sanskrit language, your sincere devotion to Srila Praphupada and his Hare Krishna Move-
ment, for preaching in an “intelligent, appropriate, non-sectarian spiritual activism” and for making 
“bhakti-yoga easy, relevant and enjoyable for Western people, without in any way compromising, 
diluting, or diminishing the purity and power of a glorious ancient tradition.”

Thus “I would like to speak to them” -Theodor Reik says- “to leave a will in words like those the 
Marquis Posa left to Don Carlos, Infant of Spain, in Schiller’s play. ‘Tell him,’ says the older friend 
when he dies, ‘tell him that he should retain respect for the dreams of his youth when he will 
become a man. He should not open his heart… to the deadly insect of baser reason of which they 
boast, and not to be lead astray when he hears enthusiasm blasphemed by wisdom of the dust’[…] 
they will know where this deadly insect is and what is it like.”

In his book Listening with the Third Ear, Reik also wrote: “The Name of Freud stood at the en-
trance of this book. It shall lead us to the gate. I flew from Amsterdam to Vienna to say good-by to 
Freud. We both knew we would not see each other again. After we shook hands, I stood at the door 
and could not say a word. My lips were pressed together so hard that they were unable to part. He 
must have sensed what I felt; he put his arm on my shoulder and said, ‘I have always liked you.’ (He 
had never before said anything of this kind.) As I bowed my head wordless, he said in a low but 
firm voice, as if to comfort me: ‘People need not be glued together when they belonged together.’”

“My dear Hridayananda Maharaj: I wish to remain with all my disciples together, but we have to do 
preaching work and therefore have to remain separate. But actually there is no question of separa-
tion for one engaged in Lord Krishna’s service.” [Letter to Hridayananda, 4th January, 1 97 6]

I do not know you but I feel close to you… People need not be glued together when they belong 
together.

Daniel Parrasales
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Duhsala devi dasi
Dear Srila Acaryadeva, 

In boldly creating and organizing Krishna West, you are very 
kindly establishing an authorized and sacred space for modern 
people to peacefully and happily practice Krishna consciousness. 
Dancing to the beat of Prabhupada’s vision of providing the 
whole world a place, a home,  for becoming Krishna conscious, 
you unflappably press on to make your valuable contributions 
of keen insight and guidance,  your amazing Krishna West proj-
ect , and thought-provoking books that bring people to Krishna 
consciousness. 

Surely, Prabupada is very pleased with you for your efforts and success in these areas and for your 
tolerance in the face of criticism by those who disagree with your ideas. I pray that Prabhupada 
will continue to deepen your understanding of what needs to be done to save the world and that 
Lord Krishna will grant you the required strength, support, and good health to go on with your 
brilliant missionary projects. I pray that, together, by the mercy of Srila Prabhupada and Lord 
Krishna, you and your sincere disciples, followers and well-wishers will make a difference in the 
lives of many others.  I pray, too, that many current skeptics will come to appreciate your contribu-
tions, whether or not they agree with you.

Your loving daughter, 
Duhsala devi dasi

Bhaktin Emily and Jagadananda Pandit 
Dasa
Dear Srila Acharyadeva, 

Please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prab-

hupada. All glories to Sri Radha-Krsna. 

We want to wish you a very happy birthday and let you know 

how special and important you are in our lives. Even a continent 

away your presence has been strongly felt and your lectures 

online have been a wonderful inspiration. Thank you for your 

blessings for our marriage. It was a beautiful moment we shared 

with family and friends. Now we are moving back to the USA
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and we look forward to be being closer to you. Hopefully we can have your personal association 

soon. Thank you for the opportunity to serve Srila Prabhupada, Krsna and the devotees through 

your various transcription and translation projects. It is a delight to listen and read your words. We 

are constantly learning new things. 

Best wishes, 
Hare Krsna!

Emily and Jagadananda Pandit das 

Gangeya dasa

Dear Srila Acharyadeva,

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

hupada and Your Divine Grace.

You spread Prabhupada’s compassion, in your transcendental fashion.

“We are spending our blood, gallons of blood, to make them bhagyavan. This is the sacrifice of the 

devotees.” -SP Walk

(Halloween season, sorry)

Prabhupada’s potent, so immense; atheists, they have no defense.

“One injection of Krsna consciousness will make him some day perfect in Krsna consciousness, 

and he’s sure to go back to Godhead, back to home. So try to spread this Krsna consciousness 

movement.” -SP Lecture

You have transcendental weapons, launched with love, blessed instructions.

“The dust from the lotus feet of pure devotees gives rise to devotional service, and service to the 

devotees is itself the supreme perfection and the root of the tender creeper of divine love.” -BVT

This trial by fire we all must pass, then pure happiness, what a blast!
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Giridhari Das

Dear Srila Acharyadeva,

I offer you my deepest respects on this sacred 

day in which we celebrate your divine appear-

ance. 

You came to give your life to our perfect founder-

acharya, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prab-

hupada, and you have done so, so much. But like 

Srila Prabhupada, you are not slowing down with 

the passing of the years. Instead, you’re getting 

ready for even bigger things. As you continue to 

work on your books, you have now put in motion 

what I’m certain will be a major historical event: 

the founding of a new order or a new movement 

within Srila Prabhupada’s ISKCON. You call this movement “Krishna West,” but it’ll really be a 

global movement, as the world is inevitably moving towards a unified “western” culture.

I’m excited and grateful to be with you in this endeavor, entering on the “ground floor” as they say 

in business, of this intelligent and pure expression of Srila Prabhupada’s instructions and wishes, 

and of Krishna’s teachings. What a blessing it is to live such a historical moment, to witness history 

happening before my very eyes, to take part in this transcendental adventure.

I pray that Krishna may protect you from the envious and the misinformed, that he may keep you 

healthy and enthused, and that he may allow me to increase and perfect my service to you.

Your servant,

Giridhari Das

“It was Lord Caitanya’s mission that He teach the path of Krsna consciousness to all men and 

thereby enable them to partake of the immortality of spiritual life.” -TLC

Your aspiring servant,

Gangeya dasa
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Glaninasana devi dasi
Dear Srila Acaryadeva,
 
Please accept my humble obeisances. All glories to Srila 
Prabhupada.
While I was taking a walk down the Hawthorne Trail today, 
I thought about all the japa walks I have been graced to 
participate with you, and how dynamic and alive they made 
me feel. Srila Prabhupada used to say that a dead man can’t 
preach, and I see you as the epitome of exactly the oppo-
site-- you are a living, breathing and accessible example of 
what it’s like to be Krishna conscious and truly possess the 
preaching spirit that pleased Srila Prabhupada so much.
 
I think it is because of this spirit that you are a true vi-
sionary just like Srila Prabhupada displayed when he was 
on this planet. He never changed anything that his Guru 
Maharaja or the parampara said, but rather he made its essence more accessible for the people in 
general during his time in this world—and that’s what I feel you are doing with your Krishna West 
project. 

From my understanding, you don’t want the externals of one era to interfere with the process that 
ultimately takes us beyond material time and place. You certainly have the qualification to make 
such modifications according to today’s world, and I love and appreciate you for having the cour-
age to move forward with it.

One of the adjectives I described you as above is accessible and I want to thank you so much for 
always being there personally for me for the last 30 years. 
You are my loving spiritual father, and I am so happy that 
Krishna sent you into my life.
 
Your servant,
Glaninasana devi dasi

Ishana Das, Bhaktin Laura, & the kids
Dear Srila Acaryadeva,

Please accept our repeated dandavats. All glories to our 
beloved Prabhupada.

We remain impressed & encouraged by your example. 
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The concept of Krishna West is taking hold & it seems that finally a substantial preaching mission 
in line with what Prabhupada wanted is making its fruition. Finally people will not have to become 
Indian in order to know God. Your leadership by example is the impetus that has made this type of 
seva possible; in all these years no other Prabhupada disciple has made this happen. We are thank-
ful & look forward to the future of Bhakti-yoga in the lineage of Mahaprabhu, framed accordingly 
in the light of time, place, & circumstance. This year we thank you again for your example.

We pray this finds you happy & healthy on this great day.

Your aspiring servants,
Ishana Das, Bhaktin Laura, & the kids

Jaya Gauranga dasa
Dear Gurudeva, 

Please accept my humble obeisances.
All glories to Srila Prabhupada and his move-
ment.

I had the opportunity to serve you for four 
months and that was the most wonderful experience in my life. I changed my view of life, the way 
to reach people in my preaching work and I learned how to do a nice service to Srila Prabhupada. 
I became inspired to see how you have a desire to satisfy Srila Prabhupada and make his mission 
very important in the world. Your enthusiasm and absorption in Srila Prabhupada’s mission are 
giving us the truthful way to back home, to back to Godhead, through serving his mission. You 
taught me how to see Krishna acting in all aspects of my life and that everything that happens is 
nothing more than Krishna’s mercy. I hope that Krishna gives to you nice health and in this way 
you can develop the Krishna West program and write as many as book as possible. You sent me to 
work in Sao Paulo and I am just trying to do my best to satisfy you. I am eternally thankful to you.

Your eternal servant,
Jaya Gauranga dasa

Jenya devi dasi
Dear Srila Acharyadeva, 

Please accept my respectful obeisances. 

All glories to Srila Prabhupada!
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It is a profound inspiration to feel the Krishna West initiative steadily moving forward. Thank you 
for developing this opportunity for our generation to participate in spreading knowledge of Krish-
na in a dynamic, innovative way. 

Earlier this year, you told me that:

“Real life is to serve Gaura-Nitai and Their mission. We are sankirtan devotees. Everything we 
do in our life must be oriented toward saving the world.”

This statement impressed upon me the urgency of using time wisely. Every moment is precious 
and now that the hour is upon us, I pray that I may be granted the intelligence and determination 
to contribute my life to the invaluable Krishna West “movement within the movement.”

Your servant, 
Jenya devi dasi

Bhakta Jon from Chicago
Dear Srila Acharyadeva ,

Please accept my most humble obeisances, all glories 
to you and to our loving eternal father, our founder 
acarya, Srila Prabhupada!

This is the first time I ever written a vyasa-puja of-
fering to anyone. So, I want to express my sincere 
gratitude and appreciation for all you have done for 
Prabhupada and Iskcon! When I first heard about 
you, I was completely amazed and grateful when you 
translated the remaining Srimad Bhagavatam and 
brought KC to Latin American. I started thinking 
to myself, praying to Krishna that I could meet you 
someday! With little knowledge of who you were , I 
started developing wonderful relationships amongst 
many of your disciples: Jai Kirtan, Jay Govinda, Nan-
da- nandana dd, Ali-Krishna dd and Krishni! From them I was able to see the wonderful qualities 
they have and was able to appreciate you so much more. Krishni, a wonderful aspiring disciple of 
yours and soon to be engaged, is constantly working hard to fulfill your desires and is so faithful 
and dedicated that it inspires me to really develop a relationship with you. By your kindness and 
sincere mercy, you are allowing us to associate and sincerely try to become responsible compan-
ions for Srila Prabhupada and for humanity. I have faith in you that by taking guidance from you, I 
feel that I can live a life of purity and help spread KC in the best capacity Krishna has given me. I 
also started listening to your lectures, 
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especially lectures on Krishna West and I’m really excited and very grateful for inviting me to be 
part of this important mission for Prabhupada. I can’t wait to be there next year and to receive fur-
ther association and guidance from you. I will pray to Krishna everyday for your health to recover 
and allow you to continue serving your spiritual master! There’s so much more I want to say and 
ask but honoring your vyasa-puja is more important to me, please accept my insignificant offering 
to you.

Your aspiring servant,
Bhakta Jon from Chicago

Krishna Sharma Das
Dear Srila Acharyadeva,

Please accept my most humble obeisances, all glo-
ries to your divine grace, all glories to Srila Prabhu-
pada!

Thanks to your wonderful personality, your teach-
ing, your life example, I find myself inspired in 
spiritual life. With your profound devotion and 
wisdom you are illuminating the resplendent teach-
ings of His Divine Grace Srila Prabhupada, thus 
demonstrating how ordinary people living in this 
modern world can become attracted by spiritual life 
and come to the lotus feet of Lord Krishna.

You are a brilliant example, like the sun, of a vaisnava who is preaching to the devotees. Lord 
Krishna says in Bhagavad Gita; 

ya idam paramam guhyam
mad-bhaktesv abhidhāsyati
bhaktim mayi parām krtvā
mām evaisyaty asamśayah

    
“For one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaran-
teed, and at the end he will come back to Me.”

na ca tasmān manusyesu
kaścin me priya-krttamah
bhavitā na ca me tasmād

anyah priyataro bhuvi
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 “There is no servant in this world more dear to Me than he, nor will there ever be one more dear.”

Thus, according to the Lord’s own criteria, you are the dearest of vaisnavas and a truly great spiri-
tual master.

I pray to you on this day, and always, that I may be constantly engaged in your divine service. Al-
though I am like an ant addressing a giant, by your mercy and by the mercy of Srila Prabhupada, 
my service can increase and increase until there is no other thought in my consciousness.

Thank you Acharyadeva.

Your insignificant servant,
Krishna Sharma Das

Krishni Metivier
Dear Beloved Srila Acaryadeva,
Please accept my humble obeisances. All glories to Your Divine Grace and Srila Prabhupada.

I seek Thee in summer’s heat
I seek Thee in winter’s freeze
I seek Thee in fall’s ease
I seek Thee in spring’s breeze
But only to not find Thee
Present before me

In the past, I often found myself tottering on the brink of total withdraw from you and then des-
perate need of you. I often find myself going, going, going without asking for direction wondering 
if I am still heading in the right direction. Balance is fleeting for me. Patience permits contentment 
of which I have little of, but it remains a subtlety in the backdrop of life. I am living on future no-
tions of a tomorrow, waiting, while the world seems to act upon me rather I acting upon the world. 
What can I offer Thee in my weakness, my illness? Oh, it’s the sickness of love as St. John of the 
Cross says. Yes, it must be. I am tired of seeking these mundane pleasures in the distractions all 
around me. Your disembodied voice is no longer sufficient. Where is the spontaneity in a record-
ing?

Many lost souls come to me with questions on the Absolute Truth, but I only wish I could send 
them to You. Your presence, assuring and convinced, extinguishes the fire of doubt that plays wildly 
in all our minds. It could consume us at any moment. Undoubtedly, it already is in that process. 
Only the Divine Names keeps it all at bay.
We are on the brink of death
By voluntary starvation
The medicine is in our hands,
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In our mouths even
And we cannot dare to swallow.
We cough, choke, and gag 
Exclaiming that it cannot be!
We find pleasure in pain 
And pain in sublime pleasure.

But I, after beholding You, cannot find the same magnitude of exceedingly sweet contentment that 
I had sitting and listening near You. Even when the body demands from its captive to put her to 
rest, the soul remains perfectly still finding her home only in Your home. She is so naturally ful-
filled and at ease that it passes like a dream seemingly untouched by anything ordinary and of this 
world; yet, it presents itself plainly and utterly banal for those peering from a distance, completely 
covered to the mind, intellect, and senses. Only the soul has experienced and felt something pro-
found that cannot be taken away. The soul withdraws, even when all faculties are engaged, to hide 
away in contemplation of what it all was that passed hoping to capture it at last. Nothing will do 
though the body persists in unspeakable endeavors, but without pleasure. The longing desire to 
return home is the constant among a world in flux. A subtle desire that makes all activities just acts 
in a play. Though brief moments pass where I feel You near, it is only a breathe in prolonged suf-
focation.

All services continue nicely by Krishna’s grace and will that engage all my body’s faculties. While 
the soul, I, cannot bear to be fully present or the body will collapse and fall into the soul’s weak-
ness. It would be totally incapacitated and utterly miserable until the day when we meet again. It 
is quite dark here indeed. The services to be done here and there in the meantime are the candle 
lights leading the way now. Until that day, when the sun will again rise and illuminate the hearts 
and minds of all that bear witness. To that grand age that is to come, to all the service that will be 
done in that effulgence, to the love that will quench the thirst of our desert hearts. To that day, I 
await. To that day, when we all can see that sun with the eye of our eye. To that day, I, the hungry 
soul, await.

Your lost daughter and humble servant,
Krishni Metivier

Lilakara das
Dear Srila Acaryadeva,

Please accept my most humble obei-
sances on the most auspicious day of 
your Vyasa Puja.All glories unto you.

Thank you for the creation of
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the Krishna West movement. Krishna West is the most common sense, most comfortable  and best 
way that the general mass may accept Krishna without having to think they need to change the way 
they have been accustomed to living.
   
The element of just adding Krishna  will be enough to attract people to all the other details that 
will help them become liberated from the cycle of birth and death.

     My prayer  is that I may become a most ideal representative of your mission towards Srila 
Prabhupada for the purpose of not only helping others, but also at the same time helping myself 
achieve a most blissful life back in the spiritual world.

Your eternal servant,
Lilakara das

Madhavi dd
All Glories to Srila Prabhupada and Sri Sri Guru Gauranga.

nama om visnu padaya krsna prestaya bhutale
srimate hridhayanada maharaj acharyadev prabhupada ki jai
namaste guru hamsaya paramananda medase
prabhupada pramodaya dusta sidhanta nasine

Dear Srila Acharyadeva,
Wishing your grace a very happy Vyasa-puja! How are you Ma-
haraja? I hope you are in good health and are doing well.

I would like to take this opportunity to express my gratitude, 
as I think this is the best time to tell how much I value your 
mercy. As Srila Prabhupada has always mentioned- only by the 
grace of one’s spiritual master can we attain, the cloud of mercy
of the Supreme Personality of Godhead, and we are always 
indebted in our progress
for spiritual advancement.

You have freed me from my material existence through your mercy and blessings of accepting me 
as your disciple. Even today I am amazed as to why I deserve this fortune; it has never stopped me 
from wondering and thus brings me to tears. I am eternally indebted to Your Grace and the fact 
that Your Grace has made me feel worthwhile even in this worthless human form I am in. My re-
peated thanks are only mere words at this point in my life.
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I only met Maharaja a couple of times during classes in Mayapur Dham. I had memorable associa-

tion which I am cherishing and is still fresh in my memories.

While back home in KL, due to your mercy and the trust you had in me, with enthusiasm I strug-

gled and wanted to be worthy of your love, and hoped Krsna would caste a glance at me. I was 

lucky, that is what I like to assume!  By my endeavor to serve my guru and Krsna, I had this chance 

to work in the Deity Alangkar Dept. Lately I have tried sincerely, experimented, and explored my 

imagination on dressing Their Lordships to my best capacity.  I know in the process I have made 

many mistakes. Please forgive me, my Sweet Lord.

From the little time and association I had with Your Grace, I firmly believe I saw all the fine quali-

ties of a Mahajana. First of all your simplicity, freedom from ego, not to mention your profound 

intellectual knowledge in all various subjects. It has amazed and humbled me profoundly, and yet 

you are so humble in your way of life that you bring forth the very meaning of an enlightened soul, 

which you hold so majestically. And you live a life without any proprietorship. Only pure surren-

dered souls like you, who are very rare, are born to deliver fallen souls like me.

In your lectures, you expertly dispel the illusions I have, faced in my struggle to be conscious of 

Krsna all the time, and draw me to reality, that is to say by surrendering the fruits of my work to 

guru and Krsna!

I wish Your Grace the best Vyasa-puja and a long life, so that we can relish more Krsna katha and 

your association.

Thank you Acharyadeva for giving me this opportunity to serve Your Grace, I am offering my dan-

davats and pranams at your lotus feet. I miss your association. Please take care of yourself as we 

need your mercy the most.

Always wanting to remain your humble servant,

Madhavi dd

Malaysia

P.S. This picture was taken recently with my son Prakasha, who had the opportunity meet you dur-

ing your trip in Ireland. Please, Acharayadeva, bless him too.
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Madri Devi Dasi
Dearmost Srila Acharyadeva,

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

Happy Vyasa Puja 2013. Time flies by so easily and I 
have realized that it must be used wisely to develop a 
productive future. As Aristotle said, “You will never do 
anything in this world without courage. It is the greatest 
quality of the mind next to honor.” This quote was dem-
onstrated so well by Srila Prabhupada.

Walking in his footsteps with courage and determina-
tion we launched Avatari Games to spread the Holy 
Names and try our best to educate the conditioned 
souls. 

Please continue to shower your blessings so that I can 
help you with your publishing and vision of imparting 
knowledge to the world.

I pray to Lord Narsimhadeva for your best health and safety.

Hope to see you very soon.

Your lowest servant,
Eternally at your feet,
Madri Devi Dasi

Mahabharata Das  
Dear Srila Acaryadeva,

Please accept my humble obeisances at your feet.

On the auspicious occasion of your Vyasa-Puja, I only 
wish to say that without your guidance and wisdom, 
there would be no possibility for me to progress in my 
spiritual life.
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Over the years, it is only when I followed your instructions that my efforts have fructified into 
positive results. As any conditioned soul, I have to struggle through the ocean of limitations and 
shortcomings that impede my way back to Godhead,  due to my conditioning and attachments, 
and I find it impossible to see the light of Srila Prabhupada’s instructions, so I have to rely on your 
teachings and mercy to achieve some success.

My gratitude to you, for your example, mercy, kindness, instructions, patience and tolerance, know 
no bounds. I only hope that one day I will have enough intelligence to understand your message, 
so I can become a bona fide disciple.

I pray to Lord Krishna to grant me enough courage and determination to continue looking for the 
shelter of your lotus feet, to assist you in your mission, which is non-different from Srila Prabhu-
pada’s, and to finally return to the Lord’s supreme abode.

Your servant,
Mahabharata Das  

Mahattama devi dasi
My Dear Acharyadeva,

Please accept my humble obeisances, all glories to our most beloved Srila Prabhupada!

On this very auspicious day, we all want to be with you in person, to give you our best offering, our 
love and whatever service we could offer to you – unfortunately not all of us could share your phys-
ical presence. We have to lament and serve at a distance. Only due to the causeless mercy of guru 
and Krishna Himself, the circumstances are bringing me to places where devotees worship your lo-
tus feet and your service for Srila Prabhupada: having their association is bringing me to old times 
from when we lived all together in the Miami Beach Govinda Vaikunta building. Once, when some-
one doubted about your service for Srila Prabhupada, you said, “look around and see my devotees.” 
I did not understand the meaning of those words at the time, but kala, time, is showing me that all 
over the world, your service is being praised and your example and instructions are being followed. 
What more proof do we need, when you are leaving such a thread of auspiciousness on this world? 
More service for the great movement of Sri Caitanya Mahaprabhu will be executed, more gratitude 
for Prabupada, just because of you, just because of your words, because of your liberal KC attitude, 
because of your universal understanding of humanity. We offer our obeisances to you and we pray 
that our entire family one day will be at your service, especially Devavrata and Dharmaraja, Giriraj 
and Draupadi’s children. This is my only desire at heart. 

Your always servant,
Mahattama devi dasi
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Nitya Siddha Devi Dasi
All glories to Srila Prabhupada.
All glories to Srila Acharyadeva.

Dear Gurudeva,

Please accept my humble obeisances.

This year I had the opportunity to be close to you. I think that I have
neglected you for a long time and beg your pardon for that. 33 years after
my initiation I can see that your love for Srila Prabhupada and Krishna is
very strong. It is a great surprise to see how your humility has developed
in the course of time. Seeing your smile, especially when you chant to the
accompaniment of your piano, one feels transferred to the Spiritual World.

On your birthday, I wish your health and enthusiasm to continue in your
preaching of Srila Prabhupada’s and Lord Chaitanya’s mission. Let us not
forget that Sri Krishna is the controller.

I wish you the best.
Hoping to see you very soon.

Your insignificant servant
Nitya Siddha Devi Dasi

Padaravinda DD

Krishna

How do I love Thee?
I love Thee in the water

As it quenches my thirst;
I love Thee in the light

Of the sun and the moon
As it shines on my head;

I love Thee in the air
That I breathe and I feel;
In the afternoon clouds

When you paint a sunset.
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I love Thee in the flowers,
In their perfume divine;
In the strength of a tiger

And ability in man.

I love Thee in the sound
Of the syllable “Ohm”

In the words of the Gita,
In the spiritual masters

That you send in Your Name;
In the laughter of children,

In their cries and their games;
In everyone around me:
I feel you are in them.

I love Thee in my heart,
In my dreams, in my thoughts,

And everywhere I go,
I’m searching for your presence,

In every tree and flower,
In every man and woman,
In every child around me.

I’m looking for your essence,
And I will keep on looking

Wherever I may go;
And when my time is up,
I’ll look for Thee in death.

Dedicated to Acharyadeva, my Spiritual Master.
Happy Birthday!

From Padaravinda DD

Prana-vallabha Devi Dasi (DvS)
Srila Acharyadeva,

Accept please my humble obeisances.
All the glories to Srila Prabhupada.
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Please accept my simple words.

You have been my main source of inspiration on the path of Krishna consciousness. You can wake 

my knowledge immersed in deep sleep and I am very grateful to you for that.

I come to express my deep gratitude and my prayers in order that you, my lovely guru, are always 

being blessed by Sri Sri Radha Krishna and being successful in all plans and projects and, in par-

ticular, the last project to achieve: prema bhakti.

All the best to you,

His servant and admirer,

Prana-vallabha Devi Dasi (DvS)

Rocking Radhika dd

Dear Srila Acharyadeva,

Please accept my obeisances. All glories to 

You and to Srila Prabhupada!  

Srila Acharyadeva, throughout this past year 

I have been so inspired by your practical 

and visionary ideas of how to share Krishna 

Consciousness with the world.  I am enliv-

ened and excited about Krishna West.  You 

are boldly making Krishna Consciousness 

available in a way that is practical for West-

ern culture.  

I am always amazed at your ability to see the needs of those outside our beautiful world of ISK-

CON, where we can easily enjoy festivals, prasadam, deities, devotee friends etc. You see, and are 

concerned for, the needs of those people who can’t relate to the cultural externalities of our society, 

but are in need of a spiritual connection with Krishna.  It is so easy for me to just enjoy what Your 

generation has already established for us within ISKCON, but when I hear you speak I can’t help 

but feel jolted awake to the need for ISKCON to continue to grow and adapt in such a way that we 

can become, as you say, a spiritual authority in the West.  
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Tapana Misra dasa

Srila Acharyadeva:

 

All glories to your service and all glories to Srila Prabhupada.

 

Please accept this meager offering from one of your least-qualified disciples.

 

Of all the endeavors to spread Lord Chaitanya’s sankirtana, the most risky and dangerous one is to 

adapt the message to time and circumstance.  As we saw with Srila Prabhupada, the embrace of his 

spiritual master’s instruction to bring the science of Krishna Consciousness to the West brought 

him great glory among the saints and sages.  But it also brought him criticism and ridicule from 

others who were his contemporaries and colleagues.  Such courage to board a freighter at age 66 

and travel to a far off land can only be understood in a transcendental context, because measured 

by material yardsticks it is madness.

 

That is the spirit that you bring to the service of Lord Chaitanya---fearlessness born from a life-

time of service blessed by Srila Prabhupada.  It is you who traveled to rescue the saintly souls of 

Latin America, it is you who fought with the academic intellectuals of universities and media, it is 

you who has dared to bring the spirit of this sankirtana movement to the West in a way that ap-

proachable by all.

Srila Acharyadeva, Your intelligent explanation of sastra, Your quick witty sense of humor, Your 
deep love and loyalty to Srila Prabhupada, and Your bold determination to spread Krishna Con-
sciousness are only some of Your qualities that are enlivening thousands of disciples around the 
world.  I am not articulate enough to get close to describing Your amazing abilities, talents, and 
qualities.  I can only say that any little amount of faith I have only comes from You. I am a devotee 
(trying to be a devotee, rather) because of You and I am eternally grateful to You for all that I know 
and have.  

I pray that Krishna will shower You with His blessings, and that all of Your endeavors to spread 
Krishna Consciousness will change the world.  I hope to be a part of Krishna West in the near 
future, serving You always.  Thank you Srila Acharyadeva, my dear father, teacher, and well wisher. 
Happy Vyasapuja! 

Your servant,
Rocking Radhika dd

P.S. Rama writes:  i hope you have a great vyasapuja day. 
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And it is you who reached out to undeserving jivas like me and my family.  For that, I am eternally 
grateful.
 
May your service always be blessed, your health and devotion always be strong, your intellect al-
ways be keen, and your sense of humor and affect always be jolly.  It is these qualities that are 
uniquely bestowed upon those who accomplish great things, and qualities that your possess in 
abundance.
 
Your servant for eternity,
Tapana Misra dasa

Tony (aka Tigerji)
Happy Birthday, Acharayadeva!

Let me take this opportunity to thank 
you for your friendship, your mentorship, 
and the trust you have so liberally given 
to me. When we were restoring the build-
ing in Atlanta you were so generous, not 
only to 1315 Ponce, but for the needs of 
other buildings as well. Now you are giv-
ing yourself to Krsna West, a movement I 
remember back from Charlottesville and 
many conversations with “The Ships,” 
and now it is coming to pass in Chapel 
Hill. It is your integrity and commitment 
that will attract the best people and as-
sure its lively success.

Teaching in the local San Luis Obispo 
schools I see the clear need for a spiri-
tually based education which can never 
come from the public system. In earlier 
times we could depend on the family to guide children to some understanding of God conscious-
ness......no more! And intelligent people today tend to be humanists. I look forward to co-creating 
with you and many others a vehicle for a spiritually based education for the parents of the future. 
And I feel that Krsna and a host of demigods will notice and be attracted, just like so many of us.

Haribol!
Tony (aka Tigerji)
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Tulasi dd
Dear Srila Acaryadeva,

Please accept my obeisances on this most 
joyous occasion of your appearance. All 
glories to your divine grace. All glories to 
Srila Prabhupada.

So, Krishna West! You’ve always been 
known for being on the cutting edge and 
plunging into new waters, such as by go-
ing back to college, even though it really 
stirred things and people up. And now 
with Krishna West, people are getting 
all stirred up again. It’s good, it means 
they’re alive, and in time we’ll see how it 
works, making us relevant and booming 
again AND we’ll have educated devotees 
doing the work attracting new folks. We 
have to get things  really cooking  again, 
and not just cooking for ourselves!

And we need your books too for Krishna 
West, so I just pray you are able to write 
lots of books, and that we all can help 
facilitate your doing that one way or the other.

Thank you for having me on some of your road trips in the past. Even though I did a lot of obnox-
ious, stupid things, the intensive training I always remember and am very very grateful for.

Hoping and praying you get lots of writing done and your appearance day is filled with love and 
happiness, of which you are always increasing, and that we always remain your servants eternally.

Thank you.
Your servant,
Tulasi dd

Vanavihari devi dasi
My Dear Master,
All glories to Srila Prabhupada!
Please, accept my humble obeisance.
I wrote an acrostic for you. Please, forgive my mistakes. But I wrote with my sincere feelings.
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Krishna bless you,
Reaching your feet
In the right way, 
Since you’ve took 
His grace Srila Prabhupada
Naturally as a genuine master.
And I want to follow your steps,
With all my sincere wishes. 
Everywhere I go,
So you will be in my heart…
Today, tomorrow, and certainly for ever and ever!

Your servant
Vanavihari devi dasi

Yajna Murti das
Dear Srila Acaryadeva,

Please accept my humble obeisances.
All Glories to Srila Prabhupada.
All glories to You.

On this most auspicious day of your vyasa puja I want to beg something from you. I know that a 
vyasa puja offering is not the right place for begging. It is an occasion to glorify the spiritual master. 
But I think that by begging I am also glorifying you because we beg from someone that is powerful. 
You are powerful in your devotion for Srila Prabhupada and for Krishna. You are powerful because 
Krishna has given you a “transcendental brain” and a transcendental heart where the whole world 
can live. You are powerful because you are very dear to Srila Prabhupada and consequently you are 
very dear to lord Krishna.

Because you are very powerful I am here to beg your mercy. My request is that, please give me in-
telligence to stay floating above the waves of craziness in this ocean called kali yuga.

Sometimes I think that I am dreaming and experiencing a nightmare. I think, it cannot be real, it 
cannot be reality what I see and hear. My solace is you,  Srila Prabhupada’s books, the devotees, the 
Deities of the Lord and the Holy Names.

Hopping to continue receiving your blessings,
Your insignificant servant,
Yajna Murti das
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Oferendas em Português
Bem-Querentes

Nrsimhananda dasa Brahmacari (CmS)
nama om visnu-padaya krsna presthaya bhutale

srimate chandramukha swami iti namine
namaste guru presthaya hridayananda padasraye

prabhupada karuna sakti gita sara pracarine
 

nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale
śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine

namas te guru hamsāya paramānanda medhase
prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine 

 
Srila Acharyadeva, por favor, aceite minhas respeitosas reverências!
 
Como sabemos, a própria natureza volátil deste mundo material, cuja constituição baseia-se no 
modo da paixão, incita no coração dos homens um desejo ardente em provocar mudanças no ambi-
ente em que os cerca, nos sistemas já estabelecidos e nas eventuais formas de interação social.

Para tal, revoluções emergem a cada instante no efêmero rio da odisséia humana para, logo em se-
guida, tornarem a se desmanchar em suas águas melancólicas. Quantas “Bastilhas” não foram der-
rubadas e quantas “Declarações de Direitos” não foram redigidas sem que apenas uma vida fosse 
mudada?

Ainda que tradições tenham caído por terra e muitos monarcas, aristocratas e igrejas tenham sido 
ferrenhamente combatidos, qual foi o revolucionário que se tornou ele mesmo uma insígnia viva 
de “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”? Por serem inaptos em implementar em suas próprias vi-
das os princípios pelos quais lutavam, todos os idealistas mundanos acabaram por inevitavelmente 
se tornarem aquilo que de fato mais odiavam, e suas fabulosas batalhas não passaram de trágicos 
ícones de sua hipocrisia.

Trazendo o mais puro conhecimento, com ousadia e destemor infinitos, Srila Prabhupada iniciou 
uma revolução que pode perdurar além da duração deste mundo, uma vez que ela se baseia prin-
cipalmente em uma profunda mudança interior. Mas, se baixássemos nossas armas e nos sentás-
semos satisfeitos em assembléia para celebrar em uma aconchegante zona de conforto, em que nos 
diferenciaríamos de tantos outros “Robespierres”?

Por ter reformado toda sua personalidade para agradar a seu mestre espiritual e servir a missão de 
Gaura-Nitai, o senhor se tornou a própria pessoa Bhagavata, capaz de discernir os futuros movi-
mentos que devemos executar em nossa guerra contra Maya.
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Com sua inteligência aguda e seu desprendimento, o senhor tem se forçado mais uma vez a superar 
a comodidade das batalhas vencidas e entrar em mais um novo e inesperado desafio para garantir 
que a Revolução dos Santos Nomes perdure e que muitas almas ainda possam entrar em contato 
com as palavras iluminadoras de Srila Prabhupada.
 
Que Krsna nos mantenha sempre entusiastas para seguirmos seus passos!
 
Seu servo,
Nrsimhananda dasa Brahmacari (CmS)

Advaita Chandra Dasa
 
Jaya Srila Acharyadeva, por favor, aceite minhas hu-
mildes e respeitosas reverências.

Todas as glórias a Srila Prabhupada por ter escolhido 
o senhor para ser nosso guia no caminho de volta ao 
lar de volta a Krishna.

A jornada é longa e cheia de obstáculos e desafios, 
mas com sua inteligência transcendental o senhor tem 
mostrado os atalhos que nos conduzem à liberdade 
de podermos servir à Pessoa Suprema Krishna sem 
preconceitos, sectarismos ou qualquer tipo de dis-
criminação material.

Muito obrigado pelo senhor ter me aceitado como um 
membro mesmo que insignificante de sua missão a 
serviço de Srila Prabhupada.

Que o Senhor Krishna e Srila Prabhupada continuem lhe protegendo de todos os perigos deste 
mundo.

Feliz Vyasa-puja!

Seu humilde servo,
Advaita Chandra Dasa
(Brasília- Brasil)

Discípulos
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Amaravara Devi Dasi e Família
om ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam yena tasmai śrī-gurave namah

Querido mestre espiritual, por favor, aceite 
minhas humildes e respeitosas reverências a seus 
pés de lótus. Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Desejo que, neste dia do seu Sri Vyasa-puja, o 
senhor esteja muito feliz, tranquilo e saudável.
Agradeço por sua magnânima bondade e mi-
sericórdia para com todos nós da ISKCON.
Com todo nosso carinho, um feliz Vyasa-puja!

Amaravara Devi Dasi e Familia.

Ananda Dasa
Querido mestre Srila Acharyadeva,
 
Por favor, aceite minhas reverências aos teus 
pés de lótus.
Todas as glórias a Srila Prabhupada!
Todas as glórias ao seu Vyasa-puja!

Quero parabenizá-lo por esta data especial, 
na qual oro ao Senhor Krsna e a Srimati Rad-
harani para que o senhor tenha muita saúde 
e longevidade. Assim, o senhor fica conosco, 
iluminando-nos com a clareza de seus pensam-
entos, que bem sabemos que estão fundamentados nos ensinamentos de Srila Prabhupada.

Na “Parábola dos Cegos”, quadro pintado por Pieter Bruegel, vejo uma imagem horrível de cegos 
guiando outros cegos até uma profundeza escura e abissal. Sinto aflição ao ver esta cena, e é aí que 
abro meus olhos e lembro-me de que o senhor me aceitou como discípulo, amparou-me espiritu-
almente, e assim vem iluminando a mim com seu exemplo e sua inteligência, desesperadamente 
ávida em resgatar quantas almas estejam dispostas a desviar daquele buraco escuro, onde falsos 
profetas estão guiando seus rebanhos à escuridão da ignorância.

Como um expert  na inclusão de grupos marginalizados por um sistema cultural materialista, o 
senhor foi pioneiro em ouvir e dar voz aos grupos mais discriminados da nossa sociedade. 
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Mulheres, gays, “desdothizados”, entre outros, têm hoje um vislumbre diferente do que em outrora. 
Inclusão agora é o caminho deste maravilhoso programa criado por ti, pois és grande em caráter, 
inteligência, em amor a Srila Prabhupada, e em amor a todas as pessoas!

Krsna West é a formalização de seu pensamento, é a inclusão de todos, é a mão de Srila Prabhupa-
da, junto à sua, é o coração de Srimati Radharani fazendo emergir da grande vala dos cegos caídos 
muitos corações a te agradecer pelo seu olhar equânime.

De mãos dadas em oração e amor fraterno, por favor, Srila Acharyadeva, ilumine-nos mais e mais, 
muito mais, e humildemente aceite esta alma na seara de seus planos.

Seu servo eterno,
Ananda Dasa

Ananta Dasa
Querido mestre espiritual, o senhor é uma pessoa muito generosa. Desejo-lhe todas as felicitações 
neste dia tão importante. Agradeço por sua bondade, carinho e amor pelos seus discípulos.

Minhas profundas reverências.

Seu servo eterno,
Ananta Dasa

Anantaisvarya Devi Dasi
Meu querido e amado Guru,
Por favor, aceite minhas reverências a seus pés!

Mais um ano de sua existência de total dedicação a Srila 
Prabhupada! O seu amor por Prabhupada se estabelece 
nesta dedicação. Suas idéias inovadoras para expandir 
a pregação da consciência de Krsna, demonstram que o 
senhor não se acomoda, mas, sim, sempre vê possibilidades 
de abrangência da Bhakti-yoga, dando assim oportunidade 
para mais almas que buscam verdadeiro refúgio espiri-
tual. Sua sinceridade derruba todos os obstáculos e sua 
inteligência refinada evidencia o verdadeiro propósito da 
missão de Prabhupada.

Tenho muitas saudades, e elas só se acalmam quando me banho com suas instruções doces, amo-
rosas e perfeitas de pura Bhakti. Meu querido guru, minha gratidão é e sempre será eterna por me 
aceitar como sua discípula apesar de minha pouca qualificação. Por favor, ocupe-me em serviço 
sempre, assim minha existência sempre será coroada de êxito!

Reverências de sua filha que o admira muito,
Anantaisvarya Devi Dasi
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Arundhati Devi Dasi
om ajñāna-timirāndhasya

jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam yena

tasmai śrī-gurave namah

Querido Mestre Espiritual, 
Todas as glórias ao senhor que tranquiliza 
as mentes de seus devotos, todas as glórias 
ao senhor que sempre está engajado em 
servir Srila Prabhupada, todas as glórias 
ao senhor que é humano e coerente, e que, 
com discernimento, guia seus devotos.

Todas as glórias ao senhor que sempre procura o bem da ISKCON, todas as glórias ao senhor que 
é autêntico e humilde. Por isso, humildemente rogo por sua misericórdia. Por favor, não desista de 
mim.

Três acontecimentos foram muito importantes em minha vida. O primeiro foi minha mãe, o se-
gundo foi o senhor, meu mestre, e o terceiro foi ter feito a faculdade, que me deu suporte para a 
pregação. Hoje faço sankirtana com os livros de Srila Prabhupada e percebo que minha experiên-
cia universitária está sendo positiva.

Portanto, neste dia de Sri Vyasa-puja, quero agradecer do âmago do meu coração sua misericórdia 
para comigo, e desejar-lhe boa saúde, paz e tranquilidade em seu serviço devocional Krsna West.

Sua serva eterna,
Arundhati Devi Dasi

Bhagavati Devi Dasi e Família
nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale
śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine

namas te guru hamsāya paramānanda medhase
prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine 

Querido Srila Acharyadeva,
Em nossos caminhos, a sua presença tem sido a guia para nos tornarmos merecedores da mi-
sericórdia de Srila Prabhupada. Fé e marcha firme unida a nosso Param Guru ecoam em nosso 
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coração graças à associação com o senhor, Srila Acharyadeva!!!

Sentimento misto de admiração, reverência, afeição, amor e devoção fluem de nosso coração em 
sua luminosa direção. Querido Srila Acharyadeva, sua presença nos propicia termos nossas vidas 
saturadas de pensamentos divinos!!!!

Obrigada, querido Gurumaharaja, por estar em nossas vidas, por ser nosso Acharya, e por nos amar 
e cuidar com este fabuloso talento!! 

Com os mais sinceros votos de felicidades,
Seus servos eternos,
Bhagavati devi dasi & Família (Joana, Kalpa Vriksha Devi Dasi, Ananda Krishna Das, Maria Luisa, 
Larissa, Lana)

Bhakti Sakti Dasa
ye me bhakta-janah partha
na me bhaktas ca te janah

mad-bhaktanam ca ye bhaktas
te me bhaktatamah matah

“O Senhor Krishna disse a Arjuna: Aqueles que 
são Meus devotos diretos não são de fato Meus de-
votos, mas aqueles que são devotos de Meus servos 
são Meus devotos verdadeiros”. (Adi Purana)

aradhananam sarvesam
visnor aradhanam  param

tasmat parataram devi
tadiyanam samarcanam

“O Senhor ‘Siva disse à semideusa Durga: Minha querida Devi,embora os Vedas mencionem a ado-
ração a semideuses, a adoração ao Senhor Visnu é a mais elevada e supremamente recomendada. 
Entretanto, acima da adoração ao Senhor Visnu está a rendição, refúgio, ao serviço dos Vaisnavas 
que estão relacionados com o Senhor Visnu”. (Padma Purana)

Os Puranas definem quem é realmente um devoto e um Vaisnava em relação ao Senhor Visnu, 
Krishna, e qual é o elevado valor do serviço devocional via parampara. Por vossa graça, esta verdade 
é sempre revelada na trajetória  da minha vida devocional.
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Presto-vos, então, sempre as minhas mais humildes e sinceras reverências em glorificação por mais 
este dia especial e auspicioso de vosso Vyasa-puja.
Pretendendo manter-me sempre no seva sob vosso refúgio na senda eterna de Srila Prabhupada.
Srila Acaryadeva ki jaya!!!

De vosso sempre simples servo,
Bhakti Sakti Dasa,
(Centro Cultural Hare Krishna - Vitória/ES)

Bn. Deborah Splendore
Ao meu querido  Gurudeva,
Minhas humildes reverências, Srila Acharyadeva.
Jaya Srila Prabhupada!

O importante na vida de qualquer pessoa é acreditar e, 
consequentemente, ter fé.                      
Tão importante quanto acreditar e ter fé, é ter um guru 
espiritual que nos acolha, passando-nos seus ensinamen-
tos. Para isso, solicitei ao senhor seu abrigo, e, por graça de 
Krishna, o senhor me acolheu e me deu um nome espiri-
tual de Devananda.

Minha eterna gratidão.
Felicidades no seu dia especial!

sua serva,
Devananda
(Deborah Splendore)

Dhananjaya Dasa
Amado Srila Acharyadeva, por favor, aceite minhas mais 
respeitosas reverências.
Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias ao 
senhor!

Permita-me tentar oferecer algumas palavras em sua hom-
enagem.

O Movimento Hare Krishna vive um momento histórico de importância global. Krishna West é o 
início de uma nova perspectiva para a missão de Srila Prabhupada, cujo desejo era que a mensa-
gem do Senhor Caitanya se tornasse conhecida em todas as esferas sociais, especialmente entre os
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acadêmicos e líderes mundiais. Graças a sua coragem, entusiasmo inesgotável, inteligência espiritu-
al apurada e devoção imaculada é que o desejo de Srila Prabhupada de salvar o mundo será satis-
feito. Ó Srila Acharyadeva,  quando chegará o dia em que obterei refúgio aos seus pés?

Além de mestre espiritual perfeito, o senhor é também exímio professor de história, filosofia, so-
ciologia, teologia, artes; hábil escritor, poeta, músico; um poliglota que fala todas as línguas im-
portantes do mundo, inclusive a linguagem dos altos círculos culturais: são essas as virtudes que o 
mundo culto demanda, e o senhor é o portador de todas elas em grau elevadíssimo. Ó Srila Acha-
ryadeva, quando chegará o dia em que obterei refúgio aos seus pés?

O senhor me ensinou que, acima da percepção subjetiva de cada indivíduo, existe uma realidade 
objetiva no mundo. Pois eis aqui uma realidade objetiva e autoevidente: sua apresentação da fi-
losofia Vaishnava encontra-se em um patamar de excelência nunca antes verificado na história do 
Movimento Hare Krishna desde os tempos de Sua Divina Graça Srila Prabhupada. O senhor fez 
uma síntese brilhante de todos os tipos de conhecimento – desde a filosofia e teologia antigas até 
a contemporaneidade –, e apresenta a conclusão última de todos esses saberes de maneira sofisti-
cada e elegante, de forma muito clara e precisa, com inimitável estilo próprio. Ó Srila Acharyadeva, 
quando chegará o dia em que obterei refúgio aos seus pés?

O senhor salva a minha vida todos os dias, e não há nada que eu jamais possa fazer em retribuição. 
Entretanto, prometo continuar tentando servir ao senhor o melhor que eu puder. Por favor, permi-
ta-me humildemente implorar por suas bênçãos para que sejamos capazes de publicar livros com 
as suas instruções, realizações espirituais e ensinamentos por toda a vida, para o seu prazer e para 
o benefício do máximo de almas possível. Acredito firmemente que qualquer pessoa que entre em 
contato com o senhor terá sua vida transformada, mais cedo ou mais tarde, invariavelmente. Disse 
Beethoven: “Um herege se converte ouvindo Bach”. Da mesma forma, qualquer um que escute o 
senhor com o coração e mente abertos se converterá em um devoto de Krishna. Ó Srila Achary-
adeva, quando chegará o dia em que obterei refúgio aos seus pés?

Nesta data mais sagrada, reafirmo meus votos de incondicional rendição ao senhor e me coloco à 
inteira disposição para servir em seu projeto Krishna West com toda a energia, inteligência e de-
voção que meu estado condicionado permitir manifestar.

Mais do que nunca, todas as glórias ao senhor, Srila Acharyadeva!
Feliz aniversário! Feliz Vyasa-puja!

Tentando servi-lo com amor e sentindo muita saudade,
Seu servo insignificante,
Dhananjaya Dasa
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Divya Buddhi Dasa
nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale
śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine

namas te guru hamsāya paramānanda medhase
prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine 

Todas as glórias a Srila Prabhupada e a sua divina graça Srila Acharyadeva!
Aceite, por favor, minhas humildes reverências a seus pés de lótus.

Como posso eu, um insignificante servo de sua pessoa, que é tal qual um cisne em águas cristalinas 
nos lagos de Krsnaloka, glorificá-lo adequadamente? Mesmo assim, cito o verso 43 do canto 11 cap 
17 do S.B. que diz:

śiloñcha-vrttyā paritusta-citto
 dharmam mahāntam virajam jusānah

mayy arpitātmā grha eva tisthan
nāti-prasaktah samupaiti śāntim

“Colhendo cereais rejeitados nos campos de lavoura e mercados, o brahmana pai de família deve 
permanecer com a mente satisfeita. Livre de desejo pessoal, ele deve praticar princípios religiosos 
magnânimos com a consciência absorta em mim. Dessa maneira, o brahmana deve ficar em casa 
como pai de família sem muito apego e assim alcançar a liberação”.

No dia em que se comemora o seu aparecimento, torna-se muito difícil para um discípulo ofer-
ecer, de maneira adequada, homenagens à personalidade do mestre espiritual. Se diz no Caitanya-
Caritamrta que “nem mesmo o homem mais sábio pode compreender as palavras, as atividades e os 
sintomas de uma pessoa situada em amor a Deus”.

Espero sinceramente um dia poder glorificá-lo, Srila Acharyadeva.
Eternamente seu servo,
Divya Buddhi Dasa

Eka Murti Devi Dasi e Família
Meu querido e amado mestre,

Por favor, aceite minhas humildes reverências aos seus pés de 

lótus, que me arrastam da escuridão do falso ego que sempre 

quer prevalecer sobre minha alma. Muito obrigada por ser a luz 

da minha vida!
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A  única coisa que me guia são suas instruções. No ano que vem, fará  20 anos que o senhor nss pe-
diu para desenvolver uma tecnologia de Parikramas espirituais em N.G e amanhã é o  aparecimento 
do Radha Kunda. Gostaria  de lhe agradecer por colocar-me  como instrumento para que possamos 
servir e nos lembrarmos do mundo espiritual através destes festivais.

Antecipadamente, gostaria de convidá-lo para o grande festival do ano que vem!

Ainda vivo longe dos computadores, mas ouço as noticias. Eu concordo e o apoio nesse novo 
formato de pregação. Aliás, eu sempre preguei sobre consciência de Krsna e não sobre a cultura 
hindu. Para mim parece tão simples, não entendo tanta complicação.

Muito obrigado pela sua eterna luz nas nossas vidas. Feliz Aniversário!

Seus servos,
Eka Murti Devi Dasi, Jivodharana, Syamala, Krishna Karya, Savitry  e Valmik

Gandharvika Devi Dasi
nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale

śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine

namas te guru hamsāya paramānanda medhase

prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine 

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Jay Gurudeva,

Por favor, aceite minhas sinceras reverências.

“Todos amavam tanto Prabhupada, que ele nada precisava justificar. Éramos felizes só por vê-lo. Se 

queria algo, nós assim também o desejávamos. Essa era a pré-disposição. Era maravilhoso. Prabhu-

pada é um oceano de misericórdia e apenas aumenta nossa consciência de Krsna. Aceitamos tudo 

muito alegremente. Todos se sentiam felizes por receber algo do mestre espiritual.” Memórias de 

Srila Acaryadeva - pág. 55.

Assim como Srila Prabhupada viu seus desejos serem realizados por seus discípulos, oro a Krsna 

para que continue a permitir minhas muitas tentativas em servi-lo e deixá-lo tão satisfeito quanto 

seu mestre.
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Neste dia especial em que meus irmãos espirituais se reúnem para glorificá-lo, ler suas oferendas, 
relembrar os encontros memoráveis tão bem guardados em nossos corações, rogo para que esteja 
em plena saúde e felicidade. Ter a misericórdia de estar ao abrigo de seus pés de lótus, cantar o 
Maha Mantra, oferecer alimentos a Sri Krsna, aceitar sem nenhuma restrição o seva que está ao 
meu alcance. 

Obrigada por ter vindo ao Brasil estabelecer a ISKCON de Srila Prabhupada, permitindo a todos 
nós conhecermos a Suprema Personalidade de Deus, Sri Krsna, e hoje fazermos parte dessa bem 
aventurada família.
Esteja feliz!

Sua serva,
Gandharvika Devi Dasi

Gaura Hari Dasa
nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale
śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine

namas te guru hamsāya paramānanda medhase
prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine 

Querido Srila Acharyadeva,

Neste auspicioso dia de seu aparecimento transcendental, oro a Srila Prabhupada e ao Senhor 
Supremo Sri Krishna que lhe deem forças para dar continuidade a este maravilhoso e revolu-
cionário movimento. O senhor é perfeito na sua visão de que precisamos apresentar a Consciência 
de Krishna de maneira mais eficaz à sociedade ocidental, sem perder a essência trazida por nosso 
Jagad Guru, Srila Prabhupada.

Seus textos e vídeos são sempre uma fonte de inspiração para mim, ajudando a me manter dentro 
do transcendental barco do Senhor Caitanya Mahaprabhu.
Feliz aniversário!!!

seu servo, 
Gaura Hari Dasa

Hari Bhakta Dasa
nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale
śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine

namas te guru hamsāya paramānanda medhase
prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine  
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Todas as glórias a Srila Prabhupada!
Todas as glórias a Hridayananda Dasa Goswami - Acharyadeva!
Aceite minhas humildes reverências aos seus pés de lótus.

Querido Srila Acharyadeva, tenho imensa misericórdia por ter contato com suas instruções vindas 
diretamente de seus dedicados discípulos de Natal/RN. Os segundos demoram a passar quando 
penso na possibilidade de misericordiosamente o senhor nos presentear com sua presença. Fico 
imensamente comovido com suas instruções, mesmo que por vídeos ou alguma leitura. Não tenho 
palavras para descrever as bênçãos que recebi por ter a oportunidade de te servir. É uma grande 
dádiva ter o senhor como Mestre Espiritual.

Desejo saúde para completar todos os projetos que planeja em sua missão de expandir a conciên-
cia de Krishna e de dar continuidade ao corpo da ISKCON, contribuindo para a estratégia de Srila 
Prabhupada.

Faço das palavras de Syamarupa Das as minhas: “Acharyadeva, o senhor é e sempre será o Acharya 
do Brasil”.

Hare Krishna!
Seu servo, 
Hari Bhakta Dasa

Haricakra Dasa
Querido mestre espiritual, 
Por favor, aceite minhas humildes 
reverências a seus divinos pés de lótus.

Neste dia tão auspicioso de seu aparecimento, gostaria de falar-lhe o quanto a sua presença nos 
beneficia. Evidentemente que muitos devotos podem glorificá-lo muito melhor do que nós. No en-
tanto, com a ousadia de um macaco ensoberbecido, estamos fazendo essa insignificante oferenda.

A qualidade mais intensa em sua personalidade é sua inteligência, sem dúvida quando o senhor ar-
gumenta em defesa de um ponto filosófico, o senhor esgota todas as possibilidades de contra argu-
mento e desmascara todos os pseudoconhecimentos, destruindo os mais enraizados paradoxos. Ao 
nosso ver, o senhor é como o sol, na sua presença não pode existir nenhuma escuridão. Embora o 
sol seja a fonte de toda energia, ainda assim ele seca muitas matérias indesejadas e impuras tirando 
suas energias malignas e deixando-as impotentes para o mal. 
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Assim, quando o senhor voltou à universidade, aparentemente como um estudante comum, o 
senhor não era um aluno, sem luz, mas a fonte da luz de que o mundo precisava para dissipar a 
escuridão da contaminação niilista e impersonalista que são verdadeiras matadoras da alma. O sen-
hor estava justamente no lugar certo, na fonte do problema, debatendo face a face com os forma-
dores de pensamento e criando estratégia para apresentar a consciência de Krishna de forma cada 
vez mais inovadora.

O serviço que o senhor faz é único e nenhum outro devoto poderia faze-lo para Srila Prabhupada. 
Essa é sua posição especial na ISKCON: ser o pioneiro. Quando Srila Pradhupada deixou este 
planeta, foi o senhor quem nos mostrou como ser um Acharya, depois outros devotos aprenderam. 
O senhor nos revelou o desejo mais íntimo de Prabhupada e convenceu-nos a dar nossa vida para 
satisfazê-lo. A distribuição de livros é o coração de Srila Prabhupada.

Oramos para que Srimati Radharani permita-nos servi-lo com o coração livre de todos os anartas, 
que são como espinhos no coração impedindo que Krishna possa sentar-se e fixar-se ali. Nosso 
desejo é poder algum dia servi-lo com devoção pura, isso seria nosso único e verdadeiro bem. Ob-
rigado por tudo.

Seu servo caído,
Haricakra Dasa Adhikari

Indra Puja Devi Dasi
Querido Srila Acaryadeva,
Por gentileza, aceite minhas reverências e 
respeito.

Todas as glórias a Srila Prabhupada, nosso 
eterno bem-querente!

Gratidão é a palavra que expressa meus sin-
ceros sentimentos por essa vida repleta de 
felicidade espiritual, na qual o caminho de 
Bhakti revela a mais profunda conexão com 
nossa verdadeira identidade.

Gratidão por suas palavras que sempre são usa-
das para nosso benefício e que inspiram e fortalecem  nesta jornada onde cada um tem seu proces-
so de realizar Krishna. Gratidão por seus inúmeros esforços em nos alertar quanto a este mundo.

Gratidão por seu humor de bem aventurança sempre!
Gratidão por sua compaixão e compreensão!
Gratidão eterna por tudo!

Tentando servir,
Indra Puja Devi Dasi
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Ishana Dasa e Família
Querido Srila Acharyadeva,
Por favor aceite nossas humildes reverências 
aos seus pés de lótus.
 
Neste dia de Vyasa-puja, estaremos comemo-
rando mais uma vez nossa aceitação como 
seus discípulos e glorificando nosso querido e 
amado mestre espiritual.
 
Lendo suas respostas e comentários, as-
sistindo a seus vídeos, cada vez mais sentimos 
o quanto incrível é o seu valor para o mundo. 
O mundo precisa de pessoas como o senhor, 
dedicado ao trabalho missionário e revolu-
cionário da consciência de Krishna, de uma forma prática e relevante. O senhor é, sem dúvida, 
nossa inspiração. Sua apresentação da consciência de Krishna, fundamentada em sua educação, 
bom senso e por sua inteligência incomum, esclarece-nos e instrui-nos para sermos melhores de-
votos, melhores pessoas e melhores instrumentos ao serviço de Krishna.
 
O serviço devocional que prestamos em nossa comunidade necessita de suas bençãos, pois, sem 
isso, esse serviço não chegará até seu destino supremo, o Senhor Sri Krishna. Então, por favor, dê-
nos suas bençãos e assim avaçaremos nesse maravilhoso caminho de bhakti.
Muito obrigado por ter nos aceitado como seus discípulos.
 
De seus humildes servos,
Ishana Das, Krsnavarna Devi Dasi e Ananda

Jayadvaita Dasa
Hare Krishna!
Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Estimado mestre espiritual, Hridayananda Das 
Goswami,

Aproveito mais uma vez esta oportunidade de 
seu Vyasa-puja para refletir sobre a importân-
cia que esta data tem em minha vida. 
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Hoje pela manhã, quando acordei, lembrei-me de que tinha poucos dias para poder escrever tal 

oferenda ao senhor, mas não me abateu qualquer ansiedade ou preocupação como se fosse algo in-

transponível e difícil de ser preparado a tempo, pois nada pode ser mais natural a um discípulo do 

que simplesmente pensar em seu mestre espiritual e viver sua vida com esta lembrança constante, 

pleno de gratidão e reverência.

Querer escrever algo apenas para completar uma agenda ou seguir um protocolo não seria tão 

natural. Foi pensando nisso que me levantei hoje, repleto de gratidão por ter sido abençoado por 

Srila Prabhupada em receber a misericórdia de ter o senhor como meu mestre espiritual.

Ultimamente tem sido muito renovador acompanhar suas reflexões sobre a consciência de Krishna 

em meio às mudanças naturais do mundo, em plena Kali-yuga. Sinceramente, a vida perde seu bril-

ho, sua força, sua intensidade quando não nos apoiamos no conhecimento único da transcendência 

que nos revela a Suprema Personalidade de Deus. Estes sentimentos acabam nos acompanhando 

por mais que levemos uma disciplina regrada. 

Porém, analisando os livros de Srila Prabhupada, principalmente o Srimad Bhagavatam e Bhaga-

vad-gita, vemos que o devoto, mesmo que sinta tal influência da energia ilusória, não deve se 

identificar com tais sintomas passageiros do mundo fenomenal. Então, por que a vida às vezes se 

mostra tão incoerente com os ensinamentos de Srila Prabhupada? 

A resposta veio aos poucos, desde 2003, ganhando lugar em minha consciência, através de suas 

reflexões lúcidas a respeito da vida e da maturidade em consciência de Krishna - e isto tem sido 

evidenciado nos conceitos claros e práticos do Krishna West.

Parafraseando uma expressão clássica da “Sanidade Espiritual” de Purushatraya Swami: “vida es-

piritual é estar de olhos bem abertos para a realidade”. Assim, tenho me nutrido de suas instruções, 

estimado Srila Acharyadeva. Você tem alimentado em mim, dia após dia, ano após ano, a vontade 

de compreender Krishna e viver em Sua consciência. Somente assim, tenho sentido o verdadeiro 

sentido da vida espiritual em consciência de Krishna. 

Desejando poder retribuir a todas estas bênçãos em algum momento de minha existência,

seu servo,

Jayadvaita Dasa
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Jaya Marga Devi Dasi
nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale
śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine
namas te guru hamsāya paramānanda medhase
prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine  

Querido Srila Acharyadeva,
Todas as glórias a Srila Prabhupada.
Por favor, aceite minhas humildes e sinceras reverên-
cias.

Desejo que a vossa saúde esteja estável e que a feli-
cidade consequente do vosso serviço a Srila Prabhu-
pada esteja sempre crescente. 

Ainda que desejando, é-me impossível enumerar 
vossas virtudes. No entanto, minha oferenda de Vya-
sa-puja será baseada em uma realização essencial: “A 
minha transformação”. Há 500 anos atrás o Senhor 
Caitanya Mahaprabhu enviou o Senhor Nityananda à 
Nadia para iniciar a distribuição dos Santos Nomes de Krsna.

Duas das primeiras almas com que o Senhor Nityananda se deparou foram Jagai e Madhai. Vendo 
a triste condição dos dois irmãos, Senhor Nityananda, a “Personificação da Compaixão”, iniciou a 
distribuição de Sua misericórdia presenteando-os com os Santos Nomes de Krsna, o processo que 
os conduziu ao mais precioso tesouro: o retorno à consciência original, Consciência de Krsna.

Analogamente, Srila Prabhupada vos enviou ao Brasil... Através de vosso livro “Soluções”, o senhor 
me encontrou, e anos depois me iniciou no cantar do Maha Mantra, HARE KRSNA HARE KRSNA 
KRSNA KRSNA HARE HARE HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE. Vossa 
misericórdia, a mesmíssima misericórdia do Senhor Nityananda, dia após dia, está transformando 
minha consciência pervertida em genuína consciência de Krsna. Minha própria transformação é 
um testemunho que o senhor é um servo sincero que ama Srila Prabhupada, e que intimamente 
está se relacionando com o Senhor Nityananda. 

Minha profunda análise declara: o senhor é um Mestre Perfeito. Sendo assim, o senhor está absolu-
tamente empoderado para caminhar não só no Krsna West, como também em todas as direções 
dos universos materiais, porque vosso único desejo é satisfazer o desejo de Srila Prabhupada e de 
todo o Parampara: salvar as caídas almas de kali-yuga. Apesar de me deparar constantemente com 
as adversidades decorrentes de meu karma passado, com profunda sinceridade confesso: estou 
unida a vós através de uma absoluta gratidão, e meu único desejo é vos servir no âmbito dos meus 
limites físico, psicológico, econômico e intelectual.

Em qualquer circunstância vossa eterna serva. Minhas sinceras reverências,
Jaya Marga Devi Dasi
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Jay Vrndavana Dasa
Querido Srila Acaryadeva,

Por favor, aceite minhas humildes e respeitosas 
reverências.
Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Neste santo dia de seu aparecimento, venho através 
desta humilde carta prestar minha homenagem. No dia 
1º de junho de 1986 (primeira vez que fui ao templo), 
tive a oportunidade de conhecer vossa santidade. Lem-
bro que havia vários repórteres e o templo do Ipiranga 
estava lotado. O senhor começou a docemente dar sua 
palestra e eu não ouvi nada devido ao grande volume 
de pessoas, mas fiquei empolgado em, a partir daquele 
momento, cantar o Maha-mantra e fazer disso algo 
para minha vida. 

Um ano e um dia após, o senhor retornou para o Brasil 
e foi justamente neste período que resolvi morar no 
templo. Lembro-me do senhor descendo até a recepção e cumprimentando todos os visitantes. 
Esse pequeno relato é para mostrar que o senhor sempre fez parte de minha vida espiritual, espe-
cialmente nos melhores momentos. Embora eu seja uma alma insignificante, o senhor sempre se 
mostrou bondoso comigo. Mesmo em meus sonhos o senhor se mostra presente me instruindo e 
me guiando para alcançar Krishna. Sou-lhe muito grato! 

Quando vi a foto de vossa santidade pregando em Cuba, fiquei muito animado e esperançoso que 
esse movimento prospere mais e mais. Quando vejo suas palestras, embora o senhor esteja a milhas 
de distância, sinto-me renovado em minha espiritualidade. É como se eu estivesse conhecendo o 
movimento neste momento. 

Já orei para Krishna para que ele deixe sua saúde em perfeita ordem, pois o senhor é nossa inspi-
ração, nosso refúgio...nosso amado mestre. Sei que já pedi perdão por minhas ofensas em situações 
passadas, todavia volto a solicitar o mesmo, pois não conheço nenhum devoto tão baixo, arrogante e 
mesquinho como eu. O senhor é tudo que tenho!

Novamente, agradeço muito ao senhor. Desejo com todo o meu coração ver a sua satisfação. 

De seu humilde servo.
Jay Vrindavana Dasa
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Kadamba Devi Dasi

Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Todas as glórias a Sri Sri Guru e Gauranga!

Todas as glórias ao mais abençoado de todos os 

eventos!

Querido e amado mestre espiritual, 

Por favor aceite minhas reverências e agradeci-

mentos eternos.

Obrigada por sempre ser minha fonte de referência em como ser um servo leal e devotado a Srila 

Prabhupada, em  ser atento a formas de aproximar todas as entidades vivas dos pés de lótus de 

Srila Prabhupada.

Obrigada repetidas vezes! Espero e oro que o Senhor Jagannatha sempre lhe ilumine, guarde e 

inspire.

Sua serva e filha,

Kadamba Devi Dasi

Katyayani Devi Dasi 

Querido Srila  Acharyadeva, 

Por favor, aceite minhas humildes reverências.

Nesta data auspiciosa, sinto uma felicidade imen-

sa, pois sei que entreguei minha vida a um repre-

sentante fidedigno de Srila Prabhupada, uma alma 

completamente rendida à sucessão discipular. Sei 

que entregou sua vida para revelar a verdade ab-

soluta às almas condicionadas. Sendo uma delas, serei eternamente grata ao senhor e a Srila Prab-

hupada por me guiarem ao caminho de volta ao Supremo.

Quero eternamente lhe servir.

Sua serva eterna,

Katyayani Devi Dasi 



50

Krishna Karuna Devi Dasi
Om ajñāna-timirāndhasya

jñānāñjana-śalākayā
caksur unmīlitam yena

tasmai śrī-gurave namah

Querido Mestre espiritual,

Por favor, aceite minhas mais humildes e respeitosas 
reverências.

Nunca poderemos exagerar sua fidelidade a Srila Prab-
hupada, tampouco sua transcendental inteligência, 
navegando habilidosamente nas obscuras águas  de kali, 
suplantando invencíveis ondas, irmãs inseparáveis, de 
inveja e  luxúria.

Sob o escudo de jñāna e vijñāna e armado de brilho bem humorado, emerges exatamente após 
Srila Prabhupada, dando magistral continuidade aos significados Bhaktivedanta.
Eis o Parampara!

evam paramparā-prāptam
imam rājarsayo viduh
sa kāleneha mahatā

yogo nastah paran-tapa (BG 4.2)
Quem poderia se opor?

Nas pequenas poças, grandes sapos coaxam, mas, em grandes assembleias, as quatro cabeças de 
Brahma tornam-se mero peso, insignificantes e insuportáveis.
A quem busca a Verdade o senhor revela Srila Prabhupada, como ele é!

Para surpresa geral, abandonas suas “vestes açafrão” e, destemidamente, adentra à sociedade oci-
dental, correndo todos os riscos da difamação em nome de Srila Prabhupada. Status de  guru e 
sannyasi não são suas  metas, apenas meios. “O hábito não faz o monge”, dito popular  revelando 
nosso antigo  apego às designações,”não somos o corpo”,(menos ainda mulheres!, etc.)

Oro por suas bênçãos neste dia especial, constrangida por não estar preparada para segui-lo como 
mereces. Agradeço a seus gloriosos pais, que o protegeram até que se abrigasse definitivamente aos 
pés de lótus de Srila Prabhupada!
Agradeço, agradeço e agradeço.

 A quem nenhuma coisa feriu, nem doeu, nem perturbou, 
 Seguro como um sol fazendo o seu dia involuntariamente, 
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 Natural como um dia mostrando tudo, 

 Meu mestre, meu coração não aprendeu a tua serenidade. 

 Meu coração não aprendeu nada. 

 Meu coração não é nada, 

 Meu coração está perdido. 

 Fernando Pessoa)

Uma serva a seu dispor,

Krishna Karuna Devi Dasi

Lalanesha Dasa
vāñchā-kalpatarubhyaś ca

krpā-sindhubhya eva ca
patitānām pāvanebhyo

vaisnavebhyo namo namah

nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale
śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine

namas te guru hamsāya paramānanda medhase
prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine  

Jaya Sri Guru & Gauranga 

Venho aqui, com esta simples escrita, dar minha contribuição ao dia do advento do Sri Vyasa-puja 
do amado mestre espiritual que, com o archote do conhecimento, outorga suas bençãos a todos os 
seus queridos discípulos para que possam elevar-se ao mais sublime amor a Deus, Krishna.

Sem a misericórdia do amado mestre espiritual, os conceitos de elevação espiritual tornam-se 
ineficazes, e, a partir disso, fracassa a meta a ser alcançada por meio da constante luta contra a 
ignorância. Assim, somos atirados ao acaso das circunstâncias materiais, provocando aos sentidos 
a tortuosa indisciplina quando esta se faz necessária a compreensão dos conceitos que o conheci-
mento espiritual outorga.

Teria eu muito a dizer do quanto necessito, ou aliás necessitamos como um todo, da constante pre-
sença do amado mestre espiritual. Porém, muitas vezes quando sentimos a forte presença do ama-
do mestre espiritual, tornamo-nos negligentes devido à certa euforia que, de certa forma, completa 
nossa ansiedade no respeito mútuo a todas as normas e regras a serem seguidas.

Sendo assim, gostaria de, com isso, articular uma simples homenagem que possa configurar minha 
ansiedade e fortalecer toda a bem-aventurança que une discípulo e mestre espiritual.
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Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Tentando compreender minha posição como discípulo e servo de Sua Divina Graça, o amado mes-
tre espiritual,
Lalanesha Dasa 

Lalita-Candra Devi Dasi e Arya 
Sangama Dasa
Querido Srila Acharyadeva,

Por favor, aceite minhas mais sinceras reverências.

Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Minha eterna gratidão ao meu mestre espiritual, pois o que seria de nós se ele não tivesse aceitado, 
tão corajosa e bondosamente, a instrução de seu mestre espiritual Srila Prabhupada, de vir pregar 
e expandir o movimento para Consciência de Krsna no Brasil?

Oro a Sri Sri Radha Gokulananda para que lhe abençoe sempre com muita saúde e que possamos 
ter a misericórdia de sua associação por muito mais anos a frente.

Tomara Karuna Sara: Sua misericórdia é essencial para mim.

Feliz Vyasa-puja!

Seus servos,
Lalita-Candra Devi Dasi e Arya Sangama Dasa

Madhavi Devi Dasi e Família
Feliz aniversário, querido gurudeva!!!  
Por favor, aceite nossas mais humildes e respeito-
sas reverências.

Seus discípulos de Nova Gokula Dhama,
Jaya Madhava Dasa, Madhavi Devi Dasi e Bhakta 
Leon (aspirante a seu discípulo)   
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Madhaviya Devi Dasi
nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale
śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine

namas te guru hamsāya paramānanda medhase
prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine 

Querido Srila Acharyadeva,
Por favor, aceite minhas mais respeitosas reverências aos 
seus pés de lótus,
Todas as glórias são para Srila Prabhupada!
Todas as glórias são para o senhor!

Isaac Newton uma vez disse que viu mais longe porque estava apoiado sobre os ombros de gigan-
tes. Poderia adaptar a citação de Newton ao dizer que o senhor é um visionário por estar humilde 
e sinceramente reverenciando os grandes Acharyas Vaishnavas. E, pelas bênçãos de almas tão 
elevadas como Srila Prabhupada, o senhor alcança uma nectárea plataforma espiritual, da qual o 
senhor observa o mundo tal como ele é.

Muitos acadêmicos se valem de uma linguagem hermética para exprimir suas análises secas. Em 
meio a essa árida realidade, o senhor resplandece como um perfeito Acharya que domina muito 
bem a intelectualidade material sem o orgulho que assoberba as almas condicionadas. Querido 
mestre, para o senhor, não há deslumbramento por teorias materialistas quaisquer porque, em seu 
íntimo, Krishna Se apresenta como a Verdade Absoluta, contra a qual qualquer malabarismo téc-
nico mundano não passa de uma apresentação de criança. Sua madura potência espiritual dissipa 
qualquer ignorância e sua bem-aventurança flui de seu sorriso aberto como um rio que margeia 
uma terra imensa, trazendo fertilidade e vida a todos os seres que lá habitam. Sinto-me nesta terra 
abençoada quando leio ou escuto suas realizações espirituais, sempre saudavelmente entrelaçadas 
pelo seu arguto humor. 

Querido pai, ter encontrado o senhor neste mundo e ter recebido a misericórdia de ser sua dis-
cípula são as mais valiosas bênçãos que Krishna e o senhor poderiam me dar. Estar conectada 
neste Parampara através do senhor é motivo de uma grande felicidade e também de uma grande 
responsabilidade. Muito obrigada por ter me aceitado como sua discípula e por tão brilhantemente 
ensinar ao mundo a coerência e a beleza da consciência de Krishna. Desejo que o Senhor Krishna 
abençoe o “Krishna West” como uma inteligente e oportuna abordagem de pregação e entendi-
mento da ciência espiritual vaishnava com capacidade de expandir - e muito! - a missão de Srila 
Prabhupada. 

Desejo que o senhor sempre tenha muita saúde!
Feliz Vyasa-puja, Srila Acharyadeva! 

Desejando sempre pertencer à Madhava, Krishna, à Srila Prabhupada e ao senhor,
sua serva e filha,
Madhaviya Devi Dasi



54

Mukunda Dasa
Querido Acharyadeva,

Gostaria de expressar minha gratidão por seu serviço a Srila 
Prabhupada. 
Vou orar a Krishna para que Ele cuide de sua saúde em to-
dos os aspectos e, dessa forma, o senhor possa completar 
seu trabalho literário, dando uma contribuição significativa à 
inteligência dos homens contemporâneos intelectualmente 
honestos.

Seu estudante,
Mukunda Dasa

Munisvara Dasa e Família
Todas as Glórias são para Sri Guru e Gauranga!
Querido Srila Acharyadeva,
Por favor, aceite minhas humildes reverências aos seus pés de lótus.

Permita-me, principalmente hoje no dia de seu aparecimento, prestar-lhe meus maiores respeitos 
e minha maior gratidão, pois através da sua misericórdia sem causa, tive a permissão, juntamente 
com minha família, para poder prestar algum serviço ao Senhor Krishna, ficando como pujari aqui 
em Salvador-BA.

Imploro para que eu sempre possa permanecer como seu 
servo eterno, apesar de todos os meus defeitos. Gurudeva, por 
sua misericórdia, posso agora tentar exaltá-lo, embora ainda 
que eu tentasse muito, não conseguiria, pois uma vida não é 
suficiente para expressar sua bondade.

O Senhor é não apenas o orgulho de Srila Prabhupada, mas 
também o orgulho e o exemplo de toda uma vida de dedica-
ção e serviço a ISKCON, lutando para estabelecer a vontade e 
os ensinamentos de Prabhupada. A ISKCON é o único barco 
seguro capaz de cruzar o oceano de Kali-yuga, e quem não 
acredita na segurança desse barco e não é sincero, nem confia 
no Guru, lança-se ao oceano de Maya.



55

O Senhor, entretanto, sendo liderado por Krishna e Arjuna, permanece como um dos heróis no 

exército organizado por Srila Prabhupada na Kurukshetra do mundo atual, empenhado em destru-

ir o pseudoconhecimento dos materialistas e em iluminar  as entidades vivas que sofrem na ilusão 

de Maya.

Não  tenho como agradecer tudo o que o Senhor fez por mim, Srila Acharyadeva, mas rogo hu-

mildemente uma gotinha de sua infinita misericórdia. Assim, este pobre caído, que por iniciativa 

própria é incapaz de conseguir alguma coisa, poderá eternamente servir aos seus pés de lótus e 

fazer com que outras pessoas possam saborear o néctar de servi-lo.

Seu servos eternos,

Munisvara Dasa ou Maharsi, Ananta Virya Devi Dasi e filhos Harini Devi Dasi e Sri Vaishnava Dasa

Narayana Patni Devi Dasi

Jaya Srila Acaryadeva! Hare Krsna!

Todas as glórias a Srila Prabhupada, seu amado guru!

Todas as glórias ao dia do seu Vyasa-puja!

Por favor, aceite minhas respeitosas reverências.

 

Querido Srila Acaryadeva, o dia de hoje com certeza esta repleto de boa aventurança trancenden-

tal. Em todo o planeta, estão celebrando o dia do seu aparecimento, pois o senhor é um exemplo 

de devoção pura por Krsna.

Obrigada por sua infinita inteligência, bondade e determinação, instruindo a todos sobre a prática 

do serviço devocional a Suprema Personalidade de Deus, Sri Krsna, fazendo Srila Prabhupada 

feliz! Nasci na mais obscura ignorância, mas o senhor, Srila Acaryadeva, meu mestre espiritual me 

instruiu sobre o cantar do Maha Mantra Hare Krsna, iluminando minha escuridão.

Assim, como o conhecimento védico foi transmitido por Krsna, Vyasadeva, Narada, Arjuna, Sri Cai-

tanya Mahaprabhu, os Seis Gosvamis e Srila Prabhupada, da mesma forma o senhor o transmite. 

Agradeço eternamente por sua misericórdia sem fim, e por permitir que fosse sua discípula.

Muitas felicidades transcendentais no dia do seu aparecimento.

Almejando servi-lo e a seus maravilhosos servos.

 

Sua serva,

Narayana Patni Devi Dasi
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Natal Mandir
Querido Srila Acharyadeva,
 
nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale
śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine
namas te guru hamsāya paramānanda medhase
prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine 
 
Por favor, aceite nossas humildes reverências aos 
seus amados pés de lótus.

Somente pela misericórdia de Sri Sri Radha 
Krishna, obtivemos a oportunidade de nascer como seres humanos, e com a benção de Sri Caitan-
ya Mahaprabhu obtivemos a oportunidade de encontrar nosso amado Mestre Espiritual que, com o 
achorte do conhecimento, está abrindo nossos olhos que estavam cegos por causa da escuridão da 
ignorância. Estávamos mergulhados no oceano de lamentações devido aos nossos desejos materi-
ais, que não foram realizados, ou que foram realizados, mas não trouxeram a real felicidade por não 
satisfazerem a alma espiritual.

E pela infinita misericórdia de Sri Sri Goura Nitai, encontramos navegando nas ondas do oceano 
transcendental do Movimento de Sankirtana de Sri Caitanya Mahaprabhu, o navio da Sociedade 
Internacional para a Consciência de Krishna, construído por nosso querido amado Mestre Espiri-
tual A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o qual nos resgatou das bocas perigosas dos tubarões 
das ilusões materiais do oceano de Maya.

E o senhor, Srila Acaryadeva, é o nosso verdadeiro capitão, e está nos salvando das ondas turbulen-
tas da escuridão da ignorância, colocando-nos na vossa embarcação transcendental, levando-nos de 
volta ao lar, de volta ao Supremo, ao Oceano Espiritual de Goloka Vrindavana para ficarmos sob o 
abrigo dos amados pés de lótus de nossos amados Sri Sri Radha Krishna.

Querido Srila Acaryadeva, nós gostaríamos de agradecê-lo por vossa infinita misericórdia em 
aceitar-nos como vossos discípulos e por nos dar a oportunidade de poder numa data tão especial, 
que é o dia de vosso aparecimento transcendental, fazer nossa humilde oferenda de Vyasa-puja.

Desejamos ao senhor muitos anos de vida, saúde, paz e que Sri Sri Radha Krishna nos dê as ben-
çãos de poder continuar servindo aos seus amados pés de lótus até o fim de nossas vidas.

Seus servos eternos,
Uddharana Datta Dasa
Avatara Devi Dasi
Syamarupa Dasa
Girivara Devi Dasi
Hari Bhakta Dasa
Acarya Dasa
Dina Dayala Dasi

Devananda Devi Dasi
Isvari Dasi
Jaya Bhakti Dasi
Jaya Kirtana Dasa
Jaya Seva Dasa
Lala Krishna Devi Dasi
Lilanatha Dasa

Padma Sundari Devi Dasi
Sarva Satya Dasi
Taraka Devi Dasa
Sri Aja Devi Dasi
Vira Ragava Dasa
Ananta Dasa
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Nathaji Devi Dasi
Todas as glórias são para Sri Sri Guru e Gauranga!

Por favor, aceite minhas humildes reverências aos 
seus pés de lótus.

“Portanto, as dúvidas que, por ignorância, surgiram 
em seu coração devem ser cortadas com a arma 
do conhecimento. Armado com a yoga, ó Bharata, 
levante-se e lute.” Bhagavad-gita Como Ele É, 
cap.4.42 tradução e significado: “Aquele que busca 
este objetivo é um verdadeiro estudante do Bhaga-
vad-gita, mas quem duvida da autoridade de Krsna, 
fracassa. Aconselha-se, portanto, que se estude o 
Bhagavad-gita ou qualquer outra  escritura, sob a 
orientação de um mestre espiritual genuíno, ofer-
ecendo serviço e rendição.”

Querido Srila Acharyadeva,
Entre milhares de pessoas nesse planeta, por uma misericórdia de Srila Prabhupada, eu e minha 
família tivemos a oportunidade de encontrar o Senhor, e sob a sua orientação, temos durante todos 
esses anos, podido fazer serviço a Srila Prabhupada e consequentemente a Sri Sri Radha Krsna.

Desejo de todo meu coração um feliz Vyasa-puja, que Sri Sri Radha Krsna lhe deem muitos anos 
de vida, com saúde, para que o senhor possa continuar sua missão de iluminação.

Muito obrigada por aceitar minha família e eu como discípulos. Tenho me esforçado para honrar 
essa misericórdia sem causa. Parabéns!  Krsna lhe proteja juntamente com sua família.
Reverências milhares de vezes.

Sua serva,
Nathaji Devi Dasi

Phalguna Dasa
Todas as Glórias a Srila Prabhupada!!!

Sua Santidade Hridayananda das Goswami,
Meu querido guru, pai, amigo, irmao, por favor, 
aceite as minhas humildes reverências aos vossos 
pés de lótus.
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Todos os anos, escrever sua oferenda é um momento solene e único mas também difícil, porque 
me faltam realizações e visão transcendental para glorificar um mahatma como o senhor.

Sou muito feliz por Krsna ter me dado a chance de conhecer Srila Prabhupada e de ter me dado o 
Senhor como meu Guru e amigo. Tenho certeza de que nunca poderei retribuir à altura, na ver-
dade acho que nem mesmo consigo conceber a grandiosidade da misericórdia recebida.

Oro a Krsna para que dê ao senhor muita saúde física e muitos anos de vida no plano terrestre 
para que possamos sempre ter seu darshana e, desta forma, podermos purificar a nossa existência 
com a oportunidade de regressar ao Lar - ao Supremo.

Oro a Krsna para que apesar de todos os meus defeitos, erros, imperfeições, ofensas eu possa estar 
sempre ocupado em serviço devocional 24 horas por dia aos pés de lótus de Prabhupada e dos 
outros vaisnavas.

Muito obrigado por tudo, muito obrigado por toda a sua dedicação e amor a nossa querida ISK-
CON, muito obrigado por paciência, tolerância e compreensão para comigo, para com minhas 
ofensas e imperfeições. Muito obrigado por existir e estar na minha vida. Muito obrigado!

Por favor, perdoe as minhas ofensas. A despeito de tudo, por favor, tenha sempre a misericórdia 
para comigo, uma alma caída e necessitada de amparo e apoio espiritual, uma alma necessitada do 
abrigo dos pés de lótus de Srila Prabhupada e de Srimati Radharani.

Seu aspirante a servo,
Phalguna Dasa
(Goiânia-Goiás)

Prahladesh Dasa
nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale

śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine

namas te guru hamsāya paramānanda medhase

prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine 

Estimado Srila Acaryadeva, muito obrigado pelo seu serviço incansável aos pés de lótus de Srila 

Prabhupada e por mostrar que um seguidor de Srila Prabhupada deve estar sempre atento em 

propagar a Consciência de Krsna para todos os tipos de pessoas.

Seu servo e discípulo,

Prahladesh Dasa
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Prema Pumartha Devi Dasi
Todas as glórias  a Sri Sri Guru e Gauranga!
Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Assim como sol e a lua dissipam a escuridão com seu apareci-
mento e revelam a natureza de tudo, da mesma forma o mestre 
espiritual dissipa a escuridão da ignorância dos seres vivos e 
iluminam-nos com conhecimento da verdade absoluta. 

Meu querido mestre espiritual, aceite minhas humildes reverên-
cias aos seus pés.
Desejo que neste dia glorioso do seu aparecimento, o Senhor 
Krsna proteja sua saúde, e que nós, brasileiros, tenhamos a boa 
fortuna de ver o senhor algum dia.

Parabéns!        
Vossa discípula,
Prema Pumartha Devi Dasi

Radha Sneha Devi Dasi e Daru Krishna Devi Dasi
nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale
śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine

namas te guru hamsāya paramānanda medhase
prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine

Todas as glórias a Srila Prabhupada e a Sua Divina Graça Srila Acharyadeva,

Querido mestre, entre os vários caminhos de serviço devocional como a adoração ao senhor, meu 
amado guru, e ao casal divino Radha e Krsna, eu me ocupo em plantar flores perfumadas e Tulasis 
para oferecer diariamente aos vossos adoráveis pés de lótus.

Neste dia glorioso de seu aparecimento, presto minhas humildes reverências com muito amor e 
agradecimentos por aceitar-me como sua discípula. Permita-me oferecer-lhe: jasmins, madressil-
vas, rosas, tuias perfumadas a seus misericordiosos pés. Tulasis e Manjaris para que possas ofertar a 
Radha e Krsna!

Desejando saúde, dias alegres em consciência de Krsna e sua poderosa benção, despeço-me hu-
mildemente,
Radha Sneha Devi Dasi e Daru Krsna Devi Dasi
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Raghunatha Dasa
A Hridayananda dasa Goswami,

Por mais que me esforce, não encontro palavras adequadas para expressar minha  profunda 
reverência ao meu amado diksa guru Srila Acharyadeva que está continuamente me iluminando 
com seu saber transcendental que ultrapassa todas as barreiras do fanatismo e da ignorância e cuja 
misericórdia tem sido para mim um oceano inesgotável.

Seu servo insignificante,
Raghunatha Dasa

Raghu-vira Dasa
Por favor, aceite minhas humildes reverências.
Todas as glórias a Srila Prabhupada!
Todas as glórias aos seus pés de lótus!
Querido Acharyadeva, não existem palavras que possam expressar 
com precisão a alegria que tenho por tê-lo como Gurudeva.
 
Através dos ensinamentos de Srila Prabhupada difundidos por suas 
palavras e ações, pude entrar no barco de Bhakti. E agora me vejo 
neste mar revolto de Maya mas com o farol do Krishna West e a luz 
de sua sabedoria espiritual a me guiar em meio aos recifes desta 
vida caída.
 
Sou-lhe eternamente grato e lhe desejo o melhor.

Ainda um projeto de servo, mas sempre seu bem querente,
Raghu-vira Dasa

Rama Carita Dasa
Querido Srila Acaryadeva,

Aceite minhas reverências.
Todas as glórias a Srila Prabhupada.

Na ocasião da comemoração do desaparecimento de Srila Prabhu-
pada em 2001, em Charlottesville, nos EUA, tive a fortuna de ouvir o 
senhor dizer que ainda estamos por entender a magnitude do 
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legado de Srila Prabhupada; da mesma forma que vemos melhor uma montanha à medida que 
nos afastamos dela, o tempo fará com que vejamos com mais clareza a importância de Sua Divina 
Graça.

No dia seguinte, na pequena e íntima comemoração de seu Vyasa-puja naquele ano, eu, na minha 
tosca oferenda verbal e me referindo à sua oferenda à Srila Prabhupada, disse ter a esperança de 
um dia entender melhor a sua própria importância para o movimento de Srila Prabhupada. Pois 
bem, 12 anos depois eu posso dizer que entendo um pouco melhor a urgente importância dos seus 
ensinamentos para todos nós seguidores de Srila Prabhupada e para a ISKCON e o Vaishnavismo 
Gaudiya de uma forma geral. 

Um parte de minha visão acerca de tal importância se encontra materializada no texto que apa-
recerá como prefácio do seu novo livro que está sendo editado por seu discípulo Dhananjaya Dasa. 
Peço que o senhor aceite tal texto como minha humilde oferenda de Vyasa-puja aos seus pés de 
lótus.

Seu servo mais caído,
Rama Carita Dasa

Rama Putra Dasa, Sri 
Damodara D.D e Filhos
 
Querido Srila Acaryadeva,

Por favor, aceite nossas reverências.
Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Neste dia importante, em que o senhor 
tem acesso às oferendas de seus discípu-
los sinceros, gostaríamos de dizer o quão 
importante nos são suas instruções! Esta 
família tem a boa sorte de ter o senhor 
como mestre, que abre o caminho para 
conhecermos e amarmos Srila Prabhu-
pada!

Ilumine-nos, cada vez mais, com sua incrível e radiante sabedoria! Parabéns pela consistência em 
manter o legado. Parabéns por seus livros! 
Sinceramente,
Rama Putra Dasa, Sri Damodara D.D. e, concomitantemente, os pequenos e amados Haridas, San-
jaya e Satraji
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Rasanandi Devi Dasi
Querido Guru Maharaj, Srila Acharyadeva,
HARE KRSNA!
Por favor, aceite as minhas mais humildes e respeitosas 
reverências!
Todas as Glórias a Srila Prabhupada!
Feliz Vyasa-puja! 

De coração, peço todos os dias ao “Casal Divino” que sem-
pre o proteja e conserve sua inteligência e saúde para que 
logo possa voltar ao Brasil e assim possamos nos rever, 
como em 2009, na ocasião de minha iniciação!

Antes de qualquer coisa, deixe-me enfatizar isso: “Minha 
alegria e identificação diante do seu projeto Krishna West foram instantâneos!” Sinto que há algo 
que precisa ainda ser debatido e esclarecido, principalmente através da sua pessoa estando pre-
sente, dirigindo-se especialmente aos devotos brasileiros, pois percebi que a grande maioria dos 
devotos que postaram suas impressões pessoais a respeito do projeto fizeram alguma confusão com 
uma realidade muito simples: “Precisamos fazer evoluir a Consciência de Krsna na mesma velocid-
ade da evolução dos tempos!”

Sempre o achei genial, Gurudeva! Suas abordagens precisas, suas brincadeiras, sua jornada ao 
lado de Srila Prabhupada no passado, não somente o tornaram a pessoa santa que é, mas o en-
grandeceram com características pessoais de um cientista da Consciência de Krsna! E é esse seu 
“lado científico” o que mais me fascina no senhor, pois mesmo que não esteja presente, mesmo que 
esteja com sua saúde debilitada, o senhor nunca perde o foco!

E é graças a essa acuidade mental e misericórida do Senhor Krishna sobre o seu intelecto, é que 
pôde criar este e tantos outros auspicioso e audaciosos projetos, tão atuais e tão futuristas e reais, a 
ponto de assustarem alguns e encherem o coração de outros (como o meu) de alegria e gratidão ao 
Senhor Krsna e ao senhor, Gurudeva!

Permaneça forte em sua missão! Conte comigo e com todos os devotos que lhe são caros, mesmo 
de longe!

O Senhor é, e será sempre, a minha maior fonte de inspiração!
Muito obrigada por existir na minha vida!
Que o Senhor Krishna o proteja sempre, e o cubra de bênçãos eternas!

Happy B’day, dear Acharyadeva!

Sua serva carioca que muito o admira e deseja servi-lo cada vez melhor, e muito mais de perto! 
Rasanandi Devi Dasi
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Rsi Priya Dasa
Querido Gurudeva,

Por favor, aceite minhas sinceras e humildes reverências a 
seus pés. 

Todas as Glórias a Srila Prabhupada!

nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale
śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine
namas te guru hamsāya paramānanda medhase
prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine

Sou uma alma condicionada que ainda tenta desfrutar do gozo dos sentidos materiais, mas que o 
senhor, com sua pureza e um inteligente discernimento dos ensinamentos de Srila Prabhupada, 
está habilidosamente instruindo-nos a como servir adequadamente a nossa ISKCON. 

Sou muito grato ao senhor por seu maravilhoso serviço, desejo sempre ajudá-lo. Srila Acharyadeva, 
que todas as bênçãos de Sri Sri Gaura-Nitai e dos Vaishnavas estejam sempre com o senhor, que o 
Senhor Sri Krishna permita estarmos sempre a seu serviço.

Grato,

Seu servo,
Rsi Priya Dasa

Sanat Kumara Dasa
Todas as glórias a Srila Prabhupada!
Todas as glórias ao Senhor, Srila Acaryadeva!

Tudo Novamente:

Pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê. Há alguém sempre querendo com esper-
ança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter...
Quem sabe um dia, por esta cidade, passe um anjo que, por “encanto”, abra as suas asas sobre os 
homens, e dê vontade de se dar aos outros, sem medidas, a qualidade de poder viver vida, vida, vida 
espiritual. Pois é, Gurudeva, e esse anjo para mim é o senhor.

Por favor, permanece o convite para que venha nos visitar. Agora estou em Natal com mãe Avatara. 
Obrigado.

Seu servo eterno,
Sanat Kumara Dasa
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Satvata Dasa

Caro Srila Acharyadeva,

Por favor, aceite minhas respeitosas reverências.

Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Todas as glórias Sri Krsna Caitanya Mahaprabhu!

Desde a primeira vez que vi o senhor, em 1998 em Nova Gokula, o senhor sempre me surpreendeu 
com sua devoção, caráter, exemplo como seguidor fiel de Prabhupada, como guru, ser humano etc. 
Sua perspicácia e inteligência em como aplicar ou falar a consciência de Krsna de uma maneira 
relevante para a sociedade, ou dar às pessoas as respostas certas nos momentos certos, suas expli-
cações filosóficas, realizações tão profundas que são admiradas por muitos devotos no mundo, e até 
mesmo entre as pessoas em geral. Tudo isso mostra o quanto o senhor é importante para a missão 
de Srila Prabhupada, o senhor é o tipo de vaishnava que Krsna envia com um propósito especifico, 
ou escolhe a dedo para poder ajudar a puxar a missão de Srila Prabhupada. 

Mas existe uma qualidade que o senhor possui que gostaria de aqui ressaltar, depois de ter uma 
vivência constante com o senhor em Atlanta, onde o senhor encontrava-se muito introspectivo. 
Esta qualidade é o cantar de sua japa. Eu nunca tinha presenciado até então, alguém cantar com 
tanta profundidade, introspecção, potência, seriedade, humildade, devoção, os santos nomes de 
Krsna. Aquilo mudou minha vida, ver o senhor cantar japa, e estar ali presenciando aquilo era 
algo muito especial. Mudou completamente minha visão sobre o que é e como cantar os nomes de 
Krsna com seriedade e sinceridade. Na verdade eu prestava mais atenção no seu cantar do que no 
meu cantar. Esta é uma característica ou qualidade que o senhor possui que me faz apreciar ainda 
mais sua pessoa. Ver o senhor cantar os santos nomes é sentir realmente a presença de Krsna em 
Seu nome.

Muito obrigado por ser o Vaishnava que o senhor é, e ainda ter a paciência de me aceitar como 
seu estudante. Espero um dia poder presenciar e caminhar novamente com o senhor cantando os 
santos nomes de Krsna.

Desejando sempre o melhor para o senhor em seu Vyasa-puja e desejando o melhor sucesso com o 
Krsna West.

Tentando ser um servo seu na missão de Srila Prabhupada,
Satvata Dasa
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Sesa Lila Dasa e Família

Querido Srila Acharyadeva, Parabéns!

Por favor, aceite minhas prostradas reverências!

Hare Krishna!

Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Agradeço a Krishna por ter me dado a oportuni-
dade de ser seu discípulo!
Oro a Krishna que Ele continue lhe protegendo e iluminando!

Neste auspiciosíssimo dia de seu aparecimento e por todo o sempre, todas as glórias ao senhor, 
Srila Acharyadeva, que tem todos os sintomas de quem compreendeu e se empenha para satisfazer 
a essência da missão de seu mestre espiritual, nosso amado Srila Prabhupada!

Todas as glórias hoje e por todo o sempre ao senhor, Srila Acharyadeva, que por compaixão a toda 
entidade viva empenha-se em propagar a missão de Srila Prabhupada, principalmente para o oci-
dente. Utilizando-se da linguagem adequada sem perder a essência, ajustando o ajustável, para o 
prazer de Srila Prabhupada e o benefício de todos!

Todas as glórias hoje e por todo o sempre ao senhor, Srila Acharyadeva, por utilizar sua mente e 
intelecto transcendentais para escrever textos transcendentais para a glória de Srila Prabhupada e 
o benefício de todos!

Todas as glórias hoje e por todo o sempre ao senhor, Srila Acharyadeva, por dar-se ao trabalho e 
aos inconvenientes de tentar amadurecer uma frente de pregação direcionada ao ocidente numa 
linguagem mais acessível e, por compaixão, dedica-se para melhor expandir a abrangência da men-
sagem do sankirtana-yajña, para o prazer de Srila Prabhupada e o benefício de todos!

Todas as glórias hoje e por todo o sempre ao “Krishna West” de Srila Acharyadeva, o qual visa fa-
cilitar a propagação do amor por Krishna, para o resgate de todas as almas condicionadas, em todas 
as vilas e cidades! Para o prazer de Srila Prabhupada e o benefício de todos!

Seu servo,
Sesalila das e família.
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Sri Caitanya Dasa
Querido Srila Acharyadeva, 

Aceite, por favor, minhas respeitosas reverências a 
seus pés.
Todas as glórias a vosso amado mestre Srila Prab-
hupada.

Nasci na mais obscura ignorância, porém meu 
mestre espiritual abriu meus olhos com o archote 
do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas 
reverências.

Neste dia auspicioso de vosso aparecimento, gostaria de dizer que me sinto muito privilegiado de 
ter o senhor como mestre e como pai eterno. Ofereço repetidamente minhas reverências ao senhor 
que é tal qual um cisne. Com sua inteligência extática e transcendental, está dando muito prazer a 
Srila Prabhupada, destruindo todas as filosofias corruptas. 

Que o Senhor Krishna o abençoe com muita saúde e muita paz!

Seu servo,
Sri Caitanya Dasa

Sri Hari Nama Dasa
Todas as glórias a Srila Prabhupada!
Todas as glórias a Acharyadeva!
Todas as glórias aos devotos reunidos!
Hare Krishna!

Querido Srila Acharyadeva, eu gostaria de, através desta oferenda, 
expressar meus sentimentos devocionais e também minhas realizações 
na prática do serviço que venho prestando a Sri Krishna sob sua in-
fluência transcendental. Em relação às últimas referentes ao seu novo 
projeto “Krishna no Ocidente”, eu gostaria de lhe revelar meu entendi-
mento sobre o tema.

Há muitos anos, venho pesquisando sobre o tema “varnasrama”, e um de meus entendimentos, o 
que na verdade estive sempre de certa forma conectado, é sobre esta necessidade social de harmo-
nizar nossa sociedade consciente de Krishna com o mundo externo secular. E esta preocupação 



67

não é mundana, pois deve-se saber que compreender a condição física em relação à espiritual, e  
tentar produzir um bom resultado dessa interação deve ser considerado como sendo um esforço 
transcendental.

Portanto, meu querido mestre espiritual, sinto-me muito confortável em saber que tal preocu-
pação é genuína e que nossa sociedade necessita de tal ajuste, tanto no plano devocional quanto 
no social. Peço-lhe, desta forma, que o senhor abençoe-me para que cada vez mais eu possa com-
preender melhor este entendimento social do nosso movimento e que então eu também possa 
prestar-lhe um serviço de excelente qualidade como o senhor merece.

Seu eterno servo que deseja abrigar-se sempre a seus pés de lótus despede-se agora implorando 
por seu olhar sobre minha consciência e alma.

Jaya Srila Acharyadeva !

Seu servo,
Sri Hari Nama Dasa
(Ilha de Itamaracá)

Sri Lalita Prestha Devi Dasi
nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale
śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine
namas te guru hamsāya paramānanda medhase
prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine

Permita-me oferecer minhas humildes e respeito-
sas reverências a seus pés de lótus.

Este mundo foi agraciado com sua presença e hoje 
podemos glorificar sua devoção por Krsna e por 
Srila Prabhupada. É admiravel sua maneira bem 
humorada de mostrar a consciênia de Krsna a 
todos que têm a oportunidade rara de sua associa-
ção.

É inspiradora sua inteligência e perspicácia ao pregar para diferentes pessoas, fazendo com que 
todas elas sintam alegria no coração mesmo se deparando com duras realidades da vida. Seu exem-
plo de fidelidade a Srila Prabhupada nos encoraja a seguir em frente em nosso caminho de volta 
ao lar Supremo com a certeza de que, seguindo suas instruções, poderemos trilhar este caminho 
com muita alegria e alcançar o objetivo desejado.

Serei sempre grata por suas instruções e desejo lhe ser fiel por toda a vida.
Tenho orgulho de ser sua discípula.

Servindo sempre,
Sri Lalita Prestha Devi Dasi
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Sri Rupa Manjari Devi Dasi
Meu querido gurudeva,
Humildes reverências.
Jay Srila Prabhupada!

sāksād-dharitvena samasta-śāstrair
O guru é um representante direto de Hari. Por es-
tar completamente livre de interesses e ambições 
materiais, o guru é um instrumento perfeito nas 
mãos do Senhor. Portanto, como uma marionete transcendental, quando o guru fala ou atua deve-
se compreender que, certamente, por trás dele, existe a mão divina do Senhor.

Meu amado Haritveva, milhões de palavras não seriam suficientes para expressar minha eterna  
gratidão ao senhor e nem mesmo para glorificar seu serviço inestimavel à missão de Srila Prab-
hupada. Suas qualidades são ilimitadas, assim como sua misericórdia para com todas as almas 
“desorientadas” de Kali-yuga. Aqueles que podem segui-lo, certamente, seguem firmes na missão 
de Srila Prabhupada. Do norte ao sul, do leste ao oeste, sigo segura em “Krishna West”.

Feliz Vyasa-puja!
sua serva caída aos seus pés,
Sri Rupa Manjari Devi Dasi

Taraka Devi Dasi
Querido Srila Acaryadeva,

Por favor, aceite minhas reverências.

nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale
śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine
namas te guru hamsāya paramānanda medhase
prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine

Todas as Glórias são para Srila Prabhupada!
Hare Krishna!

Como o senhor nos ensina no “Meta da Vida”, devemos aceitar um mestre se realmente quisermos 
conhecimento perfeito, se quisermos reviver nossa própria natureza espiritual e voltar ao lar, ao 
mundo espiritual.
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Querido Srila Acaryadeva, obrigada pela oportunidade por ter me aceitado como discípula. Um dia, 

espero lhe ver pessoalmente para prestar meu sincero serviço que anseio tanto. Mas, mesmo assim, 

continuarei servindo-o. 

Obrigada por sua misericórdia.

Sua serva,

Taraka Devi Dasi

Tukarama Dasa e Família

Amado Pai,

Por favor aceite nossas respeitosas reverências!!!

Todas as glórias a ti, que cuida de seus servos como 

um pai dedicado e sincero cuida de seus filhos, gui-

ando-nos pelo caminho correto.

Por mais que busquemos palavras, de nada adiantaria.

Amor que sentimos profundamente encontra-se nessa singela homenagem.

Inevitavelmente o que vem em nossa mente é seu nome e seu sorriso, SRILA ACHARYADEVA!

Feliz Vyasa-puja!! Que Krishna o cubra de bênçãos e lhe dê vida longa! Por favor, ocupe-nos em seu 

seu serviço para que de alguma forma possamos servi-lo na missão de Srila Prabhupada!!!

Nós te amamos!!!

Seus eternos servos,

Tukarama Dasa, Krishna Mohini Devi Dasi, Krishna-sukha Dasa, Hari Bhakti Devi Dasi, Madana 

Mohini Devi Dasi e Govinda-priya Devi Dasi

Vijayamarga Dasa e Yajña Sistamrta Devi Dasi

Querido Srila Acharyadeva,

 

Oferecemos-lhe nossas mais humildes e respeitosas reverências.
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Visnu Parsva Devi Dasi
nama om visnu padāya krsna presthāya bhūtale
śrīmate hrdayānanda dāsa gosvāmi iti namine
namas te guru hamsāya paramānanda medhase
prabhupāda pramodāya dustha siddhānta nāśine

Por favor, aceite minhas mais respeitosas reverên-
cias aos seus pés de lótus.
Todas as glórias são para Srila Prabhupada!
Todas as glórias são para o senhor!

Meu querido pai,

Pai, uma palavra pequena, mas quando dita se trans-
forma em uma infinidade de valores, tais como a 
força, a coragem e a virtude de um verdadeiro guru. 

Ora com uma seriedade profunda, ora com um 

grande sorriso de lótus o senhor nos revela sua er-

udição e conhecimento transcendentais. Suas ações 

estão sempre à frente, iluminando de forma prática 

todos de mente aberta, apresentando Krsna e como 

servi-lO de forma madura e lúcida.

Seu amor a Srila Prabhupada é nossa fonte de in-

spiração.

Rogamos as bênçãos de Sri Sri Radhagokulananda 

neste dia de seu Vyasa-puja para manter-lhe em boa 

saúde, sempre inspirado e com o bom humor de 

sempre!

Que possamos sempre servi-lo com amor e dedica-

ção!

 

Seus servos,

Vijayamarga Dasa  e Yajña Sistamrta Devi Dasi

(ISKCON Nova Gokula)
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a força, a coragem e a virtude de um verdadeiro guru. Um guru que sabe compreender os seus dis-
cípulos mais caídos, assim como eu, que não tenho qualquer qualificação para glorificar o senhor 
nesse dia tão especial que é o seu Vyasa-puja.

Mas, meu querido pai, ao declarar esse meu sentimento, deixo fluir o meu grande amor, afeto e carin-
ho que tenho pelo senhor. Que Krishna o ilumine cada vez mais! Muitas e muitas felicidades nesse 
dia auspicioso do seu nascimento!

Um feliz Vyasa-puja!

Da sua filha insignificante,
Visnu Parsva Devi Dasi

Yamunacarya Dasa
Querido Srila Acaryadeva,

Por favor, aceite minhas humildes e respeitosas 
reverências aos seus pés.

Todas as glórias a Srila Prabhupada!

Todas as glórias ao seu Vyasa-puja!

É com muita alegria que me junto aos meus irmãos 
espirituais e amigos a fim de glorificar o seu auspi-
cioso aparecimento neste mundo. O devoto puro de 
Krsna é transcendental à natureza material assim 
como o próprio Senhor, e seu nascimento deve-se 
unicamente à misericórdia de Sri Krsna para com 
as almas condicionadas. 

O representante do Senhor é sempre uma alma lib-
erada por estar completamente ocupada em satisfazer os interesses do Senhor. Segundo aprendi de 
nosso Parampara, Sri Krsna não deseja nada mais neste mundo além de acordar as jivas do seu sono 
material. Assim, não há maior bem querente para a humanidade do que o devoto puro do Senhor 
que vive para atender ao Seu desejo de despertar cada alma condicionada para a verdadeira existên-
cia de eternidade, bem-aventurança e conhecimento.

“Jiv Jago Jiv Jago, Gauracandra bole, kota nidra jao maya-pisacira kole”, escreve Bhaktivinoda Thaku-
ra em seu poema Gitavali. Este é o eco do apelo de Sri Caitanya Mahaprabhu em sua Lila de salvar 
o mundo e trazer felicidade para todos.
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O senhor, Srila Acaryadeva, ouviu este mesmo apelo vindo da boca de lótus de Srila Prabhupada, seu 

mestre espiritual, e fez dessas palavras a missão de sua vida. O senhor tem se dedicado incansavel-

mente e ao longo de muitos anos a esta missão, escrevendo livros, dando palestras e planejando no-

vas estratégias de pregação como o “Krsna West”, tudo com o fim de aliviar a ansiedade do Senhor 

Supremo pela nossa condição lastimável. 

Rogo por suas bênçãos e misericórdia. Não há outro refúgio mais seguro neste mundo do que sadhu-

sanga. Dependo exclusivamente do senhor e de sua bondade para alcançar a graça de Sri Sri Radha 

e Krsna na forma do despertar de Prema Bhakti em meu coração, dependo de suas bênçãos para 

propagar exitosamente o culto de Sri Caitanya Mahaprabhu neste mundo, dependo do senhor para 

compreender as complexidades e aparentes contradições dos sastras e ensinamentos dos acaryas, 

dependo do senhor para seguir adiante em minha vida espiritual. 

Neste dia especial, refugio-me aos pés do glorioso devoto do Senhor que venceu a escuridão de 

maya por aceitar o brilho da luz do sol de Krsna em seu coração, e que por isso Lhe é muito querido. 

Agarro-me aos seus pés de lótus na esperança de que me arrastes para o círculo íntimo de serviço 

devocional ao Senhor Krsna em seu Dhama eterno.

O próprio Sri Krsna diz “os devotos estão sempre no meu coração e Eu estou sempre no coração dos 

Meus devotos. O devoto não conhece nada além de Mim e Eu também não consigo esquecer Meu 

devoto. Entre Mim e Meus devotos puros há um relacionamento muito íntimo. Os devotos puros com 

conhecimento pleno nunca perdem o contato espiritual, por isso eles são muito queridos por Mim” 

(SB-9.4.68)

Querido Srila Acaryadeva, muito obrigado por seu esforço e dedicação à causa tão nobre de espalhar 

a Consciência de Krsna pelo mundo, muito obrigado por me aceitar como discípulo, muito obrigado 

por tudo. Apesar das minhas grandes limitações, sigo tentando difundir o amor puro a Deus como 

sendo a maior bênção para toda a humanidade, como tenho aprendido com o senhor. Permaneço 

atento aos seus exemplos e ensinamentos e os guardo em meu coração a fim de viver em função deles 

e me tornar útil em sua missão. Por favor, ajude-me para que eu não venha a decepcioná-lo. 

Seu servo,

Yamunacarya Dasa
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Ofrendas en Español

Adideva Das (México, D:F.)
“El apego a sus pies de loto es la perfección que satisface todos los deseos.”

¿Cuándo desistirás, querida mente, de intentar continuos arreglos para buscar la felicidad ilusoria 
de este Mundo Material?
¿Cuándo te rendirás al servicio de los pies de loto de Srila Acharyadeva?

¿No ves, querida mente, como el temporal ilusorio arrecia, como puedes ser fácilmente  arrastrada 
por las furibundas aguas de la codicia?. ¿No escuchas los terribles relámpagos de la ira?. ¿Acaso no 
temes sucumbir en las turbulentas olas de la lujuria?

Maestro: esta necia mente no entiende. Por favor, aprisióneme como una mota de tierra entre las 
profundas raíces de su devoción.
Por favor, ocúpeme  en el servicio de su brillante misión de prédica.

Su eterno sirviente: Adideva Das (México, D:F.)

Adi Karta dd (Argentina) 

Nama om Visnu padaya Krishna presthaya bhuta-

le, srimate Hridayananda goswamin, iti namine

Namaste guru hamsaya paramananda medase, 

Prabhupada pramodaya dusta sidhanta namine

El objetivo de la vida espiritual de un devoto 

consta en el complejo  hecho de lograr poner a 

disposición de su maestro espiritual algo de valor 

para que Él pueda así, incrementar y perfeccionar 

su servicio a Srila Prabhupada y Krishna. La gran emotividad y felicidad están presentes en la cel-

ebración del día de su aparición. 

Muchas gracias Srila Acharyadeva. 

Adi Karta dd
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Akarma dasa (México) 
Nama om visnu padaya Krsna prestaya bhu tale Srimate Hridayananda 
das Goswamin iti namine

Namaste guruhamsaya Paramananda medase Prabhupada pramodhaya 
Dustha sidhanta namine.

Ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual Hridayananda das Goswami quien es 
muy querido por Srila Prabhupada por haber tomado refugio bajo las sombras de sus pie de loto.

Querido Srila Acharyadeva:

Hoy como todos los años quiero renovar mis votos de fidelidad a sus pies de loto y a la divina mis-
ión de Srila Prabhupada.

Gracias a la misericordia del maestro espiritual un alma caída puede sentirse afortunada por haber 
sido incluida en la gran misión de la prédica encabezada por Sri Caitanya Mahaprabhu y todos sus 
seguidores alrededor del mundo.

Hoy es un día muy especial, ya que estamos celebrando su gloriosa aparición.

Cuando Srila Prabhupada partió de este mundo, algunos devotos neófitos corrieron el rumor de 
que el movimiento había terminado y abandonaron el proceso, a pesar de que Srila Prabhupada 
explicó muy claramente que el guru “no es material”. Él dijo claramente que hay dos formas de 
relacionarse con el maestro espiritual: la forma Vapu, cuando el guru se encuentra presente, y la 
forma Vani, por medio de sus instrucciones.

Por un bendito arreglo de Sri Krsna, su aparición concordó justamente el día después de la partida 
de Srila Prabhupada, lo cual nos dejó a muchos muy claro que tal misión debía continuar.

Gracias a su infinita misericordia, hoy en día muchos devotos nos encontramos entusiasmados de 
poder servirlo, aunque sea precariamente, pero con un gran deseo de poder contar de nuevo con 
su asociación y seguir sus instrucciones.

Oremos a nuestro maestro espiritual, por su misericordia sin causa y hagamos su misión, la misión 
de nuestras vidas.

Todas las glorias a Srila Acharyadeva ¡Ki jay!

Humildemente su sirviente: Akarma dasa 
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Ananda devi dasi (Argentina) 
nama om visnu padaya

krsna presthaya bhutale
srimate hrdayananda
goswamin iti namine

namas te guru hamsaya
paramananda medhase
prabhupada pramodaya

dusta sidhanta nasine

Mi Querido Srila Acaryadeva:
Por favor acepte mis respetuosas reverencias al divino polvo de sus pies de loto.
En este día tan glorioso de la celebración de Su Vyasa-Puja, quiero expresarle humildemente mi 
infinito amor hacia Ud..

Siendo un Maestro Espiritual Perfecto, admiro su trascendental evolución a través de los años, 
rompiendo todo tipo de estructuras y afianzando la verdadera esencia de la “Conciencia de Krish-
na”. Un Valiente Guerrero Espiritual que, incansablemente, dedica su vida a la misión de Su Ama-
do Srila Prabhupada.

Su Fortaleza Interior, colmada de Inteligencia y Conocimiento Trascendental, expresada bellamente 
en Su Eterna Sonrisa, conquista mi corazón impuro, inundándome de Alegría Espiritual, transfor-
mando cada momento de mi vida en una humilde y amorosa ofrenda a los pies de loto de Sri Sri 
Gaura-Nitay.

Su maravilloso Poder Espiritual me señala la meta de la vida:”Conciencia de Krishna”. Me entrega 
el manantial de Amor Divino y todo se convierte en un regalo sin tiempo, una oportunidad de 
amar, siempre de amar, a Sri Sri Radha y Krishna.

Gracias, mi Querido Gurudeva, por permitirme tenerlo como a mi Padre Espiritual y darme la for-
tuna de compartir mi vida con tan buenos y hermosos Hermanos Espirituales.

Feliz Cumpleaños, mi Amado Acaryadeva !!!!!!!!!
Que el Señor Nrsimhadeva lo cuide y proteja eternamente.

Aspirando a serle útil en Su Servicio Amoroso,
su insignificante hija espiritual,
Ananda Devi Dasi.
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Ananda devi dasi (Mexico) 
~Om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya
caksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah~

Todas las Glorias a Srila Prabhupada.
Todas las Glorias a Srila Hridayananda Das Goswami 
Srila Acharyadeva.

Gurudeva, acepte mis humildes reverencias a Sus pies de 
loto en este hermoso día.

Poder escribirle, ofrecerle mis líneas me llena de alegría. 
Agradezco que hoy mi felicitación con palabras y pensa-
miento llegue a Ud. nuevamente.

Con todo mi corazón, Gurudeva, deseo que hoy y todos los días sean los mejores días de su vida, 
llenos de bendiciones, salud y felicidad en conciencia de Krishna, ofreciendo sus palabras precisas 
llenas de amor, luz y sabiduría, con esa única delicadeza de siempre llevarme por el único camino 
verdadero para acercarme y estar con Krishna, saber que no hay nada más importante que Él.

Gracias Gurudeva por tanta felicidad en mi vida, porque a 
pesar de la distancia siempre está aquí y en todo momento.

Felicidades Gurudeva!
Es su aparición una bendición. Gracias Krishna. Gracias 
Srila Prabhupada.

Siempre a Sus hermosos pies,
Su sirviente eterna
Ananda devi dasi

Ananda Vrindavan Das y Natesvara 
Devi Dasi (Mexico) 
Todas las glorias a Srila Prabhupada.

Gurudev, acepte mis reverencias en este día auspicioso 
de su nacimiento.

Desde esta aldea, en México, escuchando continuamente 
el eco de su Sidhanta, tratando a cada paso de llevarlo a 
la práctica, compartiendo con los demás el servicio y el 
sentimiento a Krishna.
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El Param-param mas que formas transmite realidad eterna, nuestros grandes maestros, por amor a 
la humanidad, trataron de transmitir puramente la esencia de la relación del alma individual con el 
Alma Suprema. 

Usted, con su cerebro trascendental, retoma esa esencia transmitida por Srila Prabhupada. Y to-
mando la esencia espiritual de cada letra, sílaba, oración, produce sonidos que abren el camino a la 
relación eterna con Krishna, de acuerdo a tiempo y circunstancia.

Gurudev, pensé que en mi vida nunca escucharía las palabras renovadoras que salieron de su boca 
al retomar Krishna West. Así como nunca creí ver desmantelado el muro de Berlín. 

Con sus palabras pone el movimiento de Srila Prabhupada a la vanguardia en el mundo. Esa es la 
misión que Srila Prabhupada traía cuando llego a occidente (Yuga Dharma).

Orando al Señor Nrisimha por su protección.

Su sirvientes
Ananda Vrindavan Das y Natesvara Devi Dasi.
Centro cultural Hridayananda
Tulancingo Hgo. Mex.

Arjuna Sakha das (Argentina) 
¡HARE KRISHNA! ¡HARIBOL!

nama om vishnu-padaya krishna-presthaya bhu-tale
srimate hridayananda-goswamin iti namine

namaste guruhamsaya paramanande medhase
prabhupada pramodaya dusta-siddhanta-nasine

Muy querido Guru Maharaja,

Por favor acepte mis más humildes reverencias postrado 
a sus dorados pies de loto. ¡Todas las glorias a Su Divina 
Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada! ¡Todas 
las glorias a Su Santidad Hridayananda dasa Goswami Srila 
Acaryadeva!

En este maravilloso día de su trascendental Vyasa Puja, cualquier ofrenda de mi parte será sin 
duda insuficiente y plagada de ofensas. A cada momento agradezco infinitamente que un alma lib-
erada como usted se haya fijado en una persona tan baja como yo.

Rezo a diario para alguna vez poder servirlo adecuadamente. Oro fervientemente para un día poder 
ser de algún tipo de utilidad para usted. Apenas si me atrevo a considerarme su marioneta. Por 
favor perdone todas mis horribles faltas y le ruego que continúe bendiciéndome con su increíble 
misericordia sin causa. Sin su fuerza, todo carece de fuerza.
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Su enorme visión espiritual siempre será una gran inspiración para todos aquellos que buscan 
el regreso a Dios. Su insondable profundidad devocional siempre será un completo ejemplo de 
humildad y sencillez. Su asombrosa sabiduría siempre será el luminoso faro de aquellos que deses-
peradamente huyen de la oscuridad de la ignorancia.

Para usted se cumple otro intenso año al feliz servicio de Sri Sri Radha Krishna, Sri Sri Caitanya 
Nitai y Srila Prabhupada. Nosotros, que aún no hemos podido despertar del letargo mundano, sólo 
podemos suplicar que Su Santidad jamás nos olvide.

Muchas gracias por todo. ¡Jaya Gurudeva!

Con amor y devoción.
Su sirviente más caído, Arjuna Sakha das.

Astavarga dasa (España)
Querido Srila Acaryadeva:

Por favor acepte mis humildes reverencias a sus pies de loto!. Todas las glorias a Srila Prabhupada!

Que en este día auspicioso de su trascendental aparición en este mundo renovemos nuestros es-
fuerzos por predicar.

Que en este auspicioso día nos esforcemos más por cantar sinceramente Hare Krsna y su nombre 
Srila Acaryadeva.

Que nos dediquemos a expandir su misión dentro de ISKCON.

Por favor, Srila Acaryadeva, permítame permanecer firme en su servicio y el de Krsna.

Su sirviente insignificante
Astavarga dasa (España)

Bhakta Juan Angel Tavecchio (Argentina) 
“Ofrezco mis respetuosas reverencias a Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, 

quien es muy querido por el Señor Kŗşņa por haberse refugiado a Sus pies de loto. Mis respetu-

osas reverencias son para ti, Sŗila Acaryadeva, maestro espiritual muy bienquerido por la Suprema 

Personalidad de Dios, por acercar a la humanidad a Su Divina Gracia y reestablecer la conciencia 

en Su amor puro. 
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Con humilde necesidad te imploro, abras los ojos de este invidente, instruyas la mente de este 
necio y seas el mediador amoroso, que lo conduzca ante el Señor Krsna, ocupándolo en su servicio, 
el cual es el motivo único de la existencia humana.”

Bhakta Juan Angel Tavecchio (Buenos Aires, Argentina)

Bhakta Lucas (Argentina)
Todas las glorias a Sri Sri Radhe Krsna!!

Todas las glorias a Sri Sri Nitai Goura!!

Todas las glorias a Srila Prabhupada!!

Todas las glorias a los devotos y devotas reunidos!!

Querido Srila Acaryadeva:

Le ofrezco mis respetuosas reverencias a sus divinos pies de loto. 

Otra vez tengo la oportunidad de volver a manifestar mi eterna gratitud en este día tan especial, 
pues su esfuerzo por mantener las instrucciones de nuestro amado Srila Prabhupada, tal como 
son, nos ayudan a reflexionar cuánto tiempo más debemos perder en este lugar lleno de miserias. 

Sin duda alguna su fiel colaboración en la misión del señor Caitanya nos abre los ojos de la igno-
rancia, permitiéndonos acercarnos cada vez un poco más a nuestra posición original como eternos 
sirvientes.

Gracias por su dedicación sincera, por su esfuerzo desinteresado, por darnos siempre una instruc-
ción amorosa como un padre a su hijo, por tener fe inquebrantable en seguir los pasos de Srila 
Prabhupada inspirándonos como ejemplo.

Espero ser digno de su misericordia y tener la inteligencia y la entrega para servirlo siempre con 
humildad y sinceridad.

saksad-dharitvena samasta-sastrair uktas tatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya vande guroh sri-caranaravindam

Su defectuoso aspirante a sirviente.
Bhakta Lucas
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Bhakta Oscar Galicia (Mexico) 
Todas las Glorias a Srila Prabhupada. Todas las Glorias a 
Usted Srila Acaryadeva.

Mi querido Srila Acaryadeva:

Por favor acepte mis humildes reverencias a sus pies de 
loto. El templo está quedando muy bonito. Ya compraron 
el mármol para el piso y el altar. Son mármoles de Espa-
ña y de Egipto. Una deidad de Ananta Sesha fue donada 
también. Todo esto se está llevando a cabo gracias a su 
fuerza y pureza.

Acaryadeva, gracias por haberle dado la bendición a mi 
padre, Tamohara das, de estar en otro lugar predicando y 
sirviéndolo.

Yo no he tenido la misericordia de servirlo físicamente, pero le doy las gracias por instruirme en 
los sueños. Por favor déme la misericordia de servirlo y de alcanzar el polvo de sus pies de loto en 
esta vida, y si no, en la otra.

Gracias mi querido Srila Acaryadeva

Su insignificante sirviente de sirvientes
Bhakta Oscar Galicia (Hijo de Krsnananda dd y Tamohara 
das)

Bimala dasa (Mexico) 
Jaya Srila Prabupada! Jaya Srila Acaryadeva

Acepte mis humildes reverencias. Le deseo que se la pase 

muy bien en su cumpleaños y que esté bien de salud. Por 

más que yo quisiera decir más palabras para glorificarlo, 

me cuesta trabajo. Yo sé que todavía me falta mucho para 

ser consciente de Krsna, pero me esforzaré para algún 

día servirlo y servir a Krsna.

Su insignificante sirviente

Bimala (Hijo de Govinda Parayana das)
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Carolina Curabba (Argentina)
Querido Srila Acaryadeva:

Por favor acepte mis respetuosas reverencias.
Todas las glorias a Srila Prabhupada.

Aprovecho esta oportunidad especial para poder trans-
mitirle mi más profundo y sincero agradecimiento.

Usted posee y da aquello que las almas enredadas 
en este mundo material necesitamos. Sus palabras, 
su ejemplo de vida, nos ayudan a comprender más a 
Krishna ya que las transmite con el corazón, de manera 
que llega ese Amor Puro.

Usted tiene la capacidad de difundir la conciencia de Krishna de modo que todos la entiendan. Y 
además, posee la inteligencia y la misericordia para idear planes como Krishna West, que permite a 
todas las almas encarnadas de este lado del planeta, realizar el proceso de manera simple y sencilla. 
Y así, por la misericordia de Devotos como Ud, querido Srila Acaryadeva, se nos permite la vuelta a 
casa.

Estoy eternamente agradecida y deseo servirlo humildemente.

Su sirviente 
Carolina Curabba (Rosario, Argentina)

Daiva Sakti devi dasi (Mexico)
Oh, mi querido y amado Acharyadeva!
Mi gurudeva y padre eterno.
Hoy en especial le ofrezco mis más sinceras reverencias y felicitaciones!
Su aparición en este mundo es una misión tan importante y bella, ayudando a todas las almas a 
comprender conciencia de Krishna en todos los niveles con su prédica, siguiendo los pasos de 
Srila Prabhupada.

Soy muy feliz y agradecida junto con mis hijos Haricandra y Laksmidevi Radharani. Es una ben-
dición que el Señor Krishna y Radha me lo hayan otorgado en mi camino desde que era una niña. 
Usted ha sido mi sostén de vida, hasta ahora y eternamente. Quiero confesarle que he disfrutado 
mucho las famosas galletitas de los vyasapujas, que recibí de sus manos directamente!!

Jaya Acharyadeva!
Con amor y devoción,
Quien lo quiere mucho y lo extraña,
Daiva Sakti devi dasi  
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Deva Deva das (Bolivia) 
Querido Srila Acaryadeva,

Por favor acepte mis humildes y respetuosas reverencias postrado a 
sus pies. Todas las glorias a Srila Prabhupada.

Usted me ha inyectado la inspiración en el corazón para volverme 
consiente de Krsna, bajo su guía intento esforzarme cada instante 
en desarrollar apego por este sublime proceso.

No existe duda de que usted es un devoto puro del Señor, un íntimo asociado de Srila Prabhupada 
y un eterno bienqueriente de todas aquellas almas que hemos tomado refugio en el polvo de sus 
pies de loto.

Usted disipa toda la obscuridad de la ignorancia a través de sus enseñanzas y sus instrucciones, 
su visión trascendental muestra la pureza con la que usted está enseñando al mundo occidental la 
práctica del Bhakti yoga, con su inmensa compasión y su poderosa sabiduría espiritual.

Basado en los deseos de Srila Prabhupada usted está revolucionando la conciencia de Krsna en el 
occidente, plantando en el corazón de todas aquellas personas ateas la semilla del Bhakti, motiván-
dolas a desarrollar apego por Dios.

Querido Srila Acaryadeva en este gran día de celebración de su Vyasa Puja, mi eterno agradeci-
miento por haberme concedido refugio como uno de sus insignificantes sirvientes, me siento muy 
afortunado.

Postrado una y mil veces nuevamente ante el polvo de sus pies de loto.
Su eterno sirviente.
Deva Deva das

Dvārakā Rāja Dāsa (Mexico) 
nama om visnu padaya krishna presthaya bhutale

srimate hridayananda goswami iti namine
namas te guru hamsaya paramananda medhase

prabhupada pramodaya dustha siddhanta nasine

Querido Śrīla Ācāryadeva, por favor acepte mis humildes reverencias. ¡Toda gloria a Sus benditos 
pies de loto, especialmente en el día de Su trascendental aparición en este mundo material!
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Parafraseando las declaraciones que se hacen 
en las Escrituras, se puede afirmar que un pro-
longadísimo período de vida, una inteligencia 
superior y una capacidad oratoria suprema, serían 
de todo punto insuficientes para describir las cu-
alidades divinas manifiestas en Su santa persona. 

Yo por mi parte soy tan sólo una persona ordina-
ria, así que ¿de qué manera podría escribir apro-
piadamente acerca de la trascendental gloria de Su 
servicio puro y entrega absoluta a los pies de Su 
divino maestro espiritual, Śrīla Prabhupāda? 
No obstante me atengo a la misericordia de Śrī Śrī 
Gaura Nitai a quiénes pido Sus bendiciones para 
poder dirigirme a Usted.

Desde luego que lo primero que me viene a la mente son dos cosas: una, Su inteligencia trascen-
dental, y la otra, Su misericordia sin causa. En cuanto a la primera cualidad es ésta un verdadero 
soporte e impulso para la misión de Śrī Caitanya Mahāprabhu y de Śrīla Prabhupāda en este mun-
do. Es innegable que sus discípulos y bienquerientes estamos constantemente maravillados con 
la forma tan práctica y certera en que vierte la luz del conocimiento, aprovechando perfectamente 
el tiempo, el lugar y las circunstancias para difundir la Consciencia de Krsna. Sin lugar a dudas,  
Usted es un faro que disipa la oscuridad en medio de esta era de materialismo

En cuanto a su misericordia sin causa, es sólo debido al amor puro por Krsna que alberga en Su 
corazón, Śrīla Ācāryadeva, que una persona tan incompetente como éste aspirante a sirviente suyo 
puede esperar que algún día podrá servir a Sus pies de loto. Esto abre, desde luego, las puertas 
del sendero de la consciencia de Krsna para la masa del género humano. Pues, si yo pude tomar 
refugio a los pies de un Vaisnava tal como lo es Usted, entonces ¿quién podría decir que no tiene la 
oportunidad de tratar de regresar al verdadero hogar?

Así pues, Śrīla Ācāryadeva, tanto por Su amplio conocimiento y debida comprensión del cono-
cimiento Védico, así como por su misericordia inagotable que se derrama sobre quienes constan-
temente nos debatimos en las miserias de este mundo material, podemos afirmar, sin lugar a dudas 
y con gran regocijo, que  Usted es un genuino representante del Señor Śrī Krsna Caitanya en este 
mundo.

¡Todas las Glorias a Usted Śrīla Ācāryadeva, pues el ejemplo constante de Su vida dedicada al ser-
vicio de su maestro espiritual, nos muestra el camino por el cual se puede alcanzar la perfección de 
la vida!

Con amor y agradecimiento eternos
Su aspirante a sirviente
Dvārakā Rāja Dāsa
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Garuda dasa (Argentina) 
Querido Srila Acaryadeva:

Por favor acepte mis humildes reverencias. ¡Todas las Glo-
rias a Srila Prabhupada!

¡Todas las Glorias a Usted, mi querido Padre y Guía es-
piritual!

Siendo éste un maravilloso día para quienes hemos reci-
bido la bendición de tomar contacto con Usted a través 
de Sus instrucciones y servicio, permítame por favor 
expresar una vez más cuan agradecido y endeudado me 
siento.  Usted me ha otorgado la posibilidad de entender 
el propósito de la vida, el cual se ve claramente ejempli-
ficado y reflejado en la motivación que hay en cada uno 
de Sus actos. Es esta sincera motivación, instalada en Su 
corazón, la que me inspira a proyectar cada momento de 
la vida en función del servicio devocional a Sri Krishna y 
Sus sinceros Devotos.

Quien tenga la oportunidad de conocer sólo un poco acerca de Su gloriosa vida, podrá entender 
que Usted ha entregado Su vida y Su corazón al Señor Sri Krishna de infinidad de maneras y 
que en incontables situaciones de gran adversidad, el objetivo de seguir con sincera humildad y 
sumisión las instrucciones de Su amado Srila Prabhupada, nunca se vio comprometido. Grandes 
cualidades e inteligencia trascendentales que caracterizan a un Devoto de corazón puro, forman 
Su sensato y bondadoso carácter. Sus innumerables cualidades como ejemplar Maestro y noble 
Discípulo de Srila Prabhupada, no me permiten glorificarlo como corresponde en esta pequeña 
ofrenda, pero, de una u otra manera, siento gran satisfacción por intentar compartir con otros la 
imperiosa importancia de Su presencia en este movimiento de Sri Caitanya y Sri Nityananda y 
personalmente en mi propia vida. Es muy claro ver que un alma santa de Su calibre es capaz de 
resolver sencillamente y de forma práctica todo conflicto generado por la problemática material. 
Esta cualidad, entre muchísimas otras, es la inteligencia de Krishna que Usted lleva en Su corazón 
con la cual nos bendice y enseña a vivir con sensato equilibrio la conciencia de Krishna. Es esta 
inteligencia espiritual, racional que tanto escasea en este mundo material y que es propia de quien 
entiende con plena naturalidad la ciencia del servicio devocional, que armoniza con la melodía de 
la voluntad de Sri Krishna. 

Doy gracias una y otra vez a los dulces y misericordiosos  Sri Caitanya y Sri Nityananda por 
haberme bendecido a través del contacto con las enseñanzas de mi querido abuelo Srila Prabhu-
pada, Quién a Su vez supo identificar y encontrar en este desolador mundo, a grandes almas como 
Usted, que con absoluta claridad entenderían Su mensaje y lo sabrían compartir de forma ac-
cesible con el mundo entero, presentándolo de acuerdo a tiempo lugar y circunstancia como cono-
cimiento espiritual universal, tal y como es, y libre de concepciones materiales.
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En mi constante oración, pido al Señor Sri Krishna que permita a esta pequeña alma, ser fiel en 
seguir las instrucciones que Usted le ha dado, las cuales espero guardar en el corazón como la mo-
tivación única por la cual vivir y así algún día volverme una herramienta útil en Sus manos. Es mi 
deseo compartir con todo aquel que me encuentre, la bienaventuranza de Su corazón y Su noble 
misión de hacer posible que la esencia del servicio devocional que vive en la práctica sincera del 
bhakti yoga, esté accesible al mundo entero, tal y como Srila Prabhupada quería, y así satisfacer el 
deseo de Sri Sri Gaura Nitai de que la conciencia de Krishna en Vrindavana esté fuertemente esta-
blecida en cualquier punto del planeta donde el Santo Nombre se cante con sinceridad y pureza.

¡Espero pase un hermoso día de Vyasa Puja en la mejor compañía de Krishna y Sus sinceros Devo-
tos!
Feliz de permanecer ocupado en Su servicio,
Garuda dasa 

Govinda devi dasi (Mexico) 
Querido Srila Acaryadeva

Acepte mis respetuosas reverencias. Todas las glorias a Srila 
Prabhupada

Antes que nada quiero felicitarlo en su día y agradecerle todo 
lo que ha hecho.

Usted es una gran motivación y ejemplo para mí. Habiendo 
personas tan sabias e inteligentes predicando la conciencia de 
Krsna es lo que me hace sentir segura de que estoy en el lugar 
correcto, sabiendo que aún hay una esperanza de poder alcan-
zar la felicidad eterna.

Realmente gracias a que Usted ha guiado a mis padres por medio de su ejemplo, predica, entre 
muchas otras cosas, es por lo cual hemos podido tener una educación en conciencia de Krsna, 
aunque sinceramente no es fácil. Muchas veces me es difícil entender algunas cosas, pero sé que 
siempre habrá una respuesta.

Espero poderlo complacer y servir.

Gracias Srila Acaryadeva

Su sirvienta
Govinda devi dasi (Hija de Iksvaku das y Madhavi dd)
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Govinda Parayana das (Mexico) 
Querido Srila Acaryadeva

Por favor acepte mis más humildes y respetuosas reveren-
cias a sus pies de loto. Muchísimas felicidades en su día de 
Vyasa puja y gracias por su bondad y tolerancia con esta alma 
condicionada llena de deseos de disfrute. Mi única fuerza, in-
spiración, y gran fortuna es Usted mi querido maestro espiri-
tual. Seguiré en la lucha tratando de algún día ser un digno 
sirviente de tan maravilloso devoto puro de Krisna como lo es 
Usted.

Por otro lado le informo que estamos a  punto de poner el 
piso del templo; será de mármol y continuaremos con este 
proyecto inspirados por su deseo.

Una vez más gracias eternamente por su presencia bendita en este mundo material.

El sirviente de sus sirvientes
Govinda Parayana das

Haribuddhi dasa (Uruguay)
Querido Srila Acaryadeva:

Por favor acepte mis reverencias a Sus pies de loto.
¡Todas las glorias a Su aparición trascendental! ¡Todas las 
glorias al Guru Parampara!. ¡Todas las glorias a Srila Prabhu-
pada!

En este momento tan auspicioso, la nueva plataforma de 
prédica que Usted expone (Krishna West), es el faro que 
iluminará ISKCON como sociedad que fue planeada para 
incidir en el mundo. No hay duda que, si queremos lograr lo que Prabhupada soñó para occidente, 
debemos ahondar en las realizaciones que Usted, nuestro glorioso maestro espiritual, presenta con 
enorme peso. La perspectiva es alentadora, feliz y genuinamente satisfactoria para Prabhupada. 
Hace años Usted me escribió acerca de cambiar perspectivas. Personalmente, he realizado que no 
podemos cambiar las cosas con métodos de choque. Los cambios ocurren cuando uno trabaja en 
una dirección constructiva y con un objetivo definido. 
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ISKCON requiere volverse atractiva para un mundo que necesita ser atendido, guiado y protegido.
Gracias a Su guía e inspiración, tenemos ahora un destino, un método de trabajo, y lo que es mejor, 
la confianza plena en que Sri Krishna estará complacido con esta nueva “explosión Hare Krishna”.
Por esa razón, porque Su Divina Gracia ha interpretado al mundo como nadie, y lo puede salvar, es 
que Usted es nuestro Acarya, nuestro guía e inspirador.

Cuando hablamos de servicio no puedo ofrecer gran cosa, pero a la sombra de Sus pies de loto, Sri 
Krishna revela constantemente que en Su refugio esta la garantía total del éxito en nuestra vida.
Jamás podemos sentirnos solos mientras sigamos Sus instrucciones.

Recuerdo una en particular, de hace 18 años, donde Usted me escribió: “Sigue estrictamente las 
reglas y regulaciones de la conciencia de Krishna, siempre intenta predicar, y sirve a los devotos 
mayores. De esa manera, estoy seguro que tu vida será un éxito, y volverás de vuelta a casa, de 
vuelta a Dios”.

Con el paso de los años, esto se vuelve una meditación constante. Y en esta etapa de mi vida, las 
derivaciones son cada vez más ricas.

Gracias por estar siempre conmigo.

¡Jay Srila Acaryadeva!

Su sirviente siempre,
Haribuddhi dasa 

Hari-Prestha dasa (Mexico) 
Vyasa Puja a mi glorioso Maestro Espiritual Srila 
Acaryadeva 

Ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro 
espiritual quien es como un cisne, con su inteligencia 
trascendental y extática, complace a Srila Prabhupada 
al destruir todas las filosofías corruptas.

Querido Srila Acaryadeva:

Estoy muy agradecido por su gran misericordia de permitirme servirle. Como dice en el Bhagavad 
Gita 4.34: “Tan sólo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas 
de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento 
porque han visto la verdad.” 



88

Como dice este verso, usted es una gran alma autorrealizada que da mucha misericordia a todas las 
entidades, y su simple asociación confiere entusiasmo, inspiración y una gran cantidad de razona-
mientos.

Gracias a usted, por sus increíbles instrucciones, con toda mi familia estamos intentando com-
placerlo. Estamos distribuyendo el gran movimiento de sankirtan a toda la gente, para que así se 
cumpla algún día la profecía del señor Gauranga que dice: “En cada pueblo y aldea se escuchara el 
santo nombre de Krsna”. 

En esta energía ilusoria es muy difícil controlar tanto la mente, el habla y el cuerpo a menos que 
nos entreguemos a Krsna. Como dice el B.G 7.14: “Esta energía divina Mía, integrada por las tres 
modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar. Pero aquellos que se han entregado a 
Mí, pueden atravesarla fácilmente.” 

En este verso puedo observar como la energía ilusoria es muy poderosa, y nos hace sufrir y disfru-
tar en constante dualidad. Yo sólo le ruego que me de una gota de su gran misericordia para poder 
controlar mi cuerpo, mente y habla, para así poder servirle de mejor manera y nunca salir del es-
tado de conciencia de Krsna, sirviéndole a usted.

Su insignificante aspirante a sirviente
Hari-Prestha Das 

Iksvaku das (Mexico) 
Querido Srila Acaryadeva: Acepte por favor mis 
reverencias. Jaya Srila Prabhupada!!

Permítame por favor agradecer en este día toda 
su bondad al dedicar su vida al bien espiritual de 
toda la sociedad.

Para un alma tan condicionada como yo, el aceptar algo sin tangiblemente percibirlo es demasiado 
complicado, sin embargo Ud. tiene un peculiar poder místico de transmitir y mostrar a la humani-
dad que el ámbito espiritual es una realidad, la cual, podemos con esfuerzo y un poco de buena 
voluntad volver tangible, realizable, y muy deseable.

Recuerdo que cuando comenzaba a ir al Templo de la Cd. de México hace muchos años escuché 
la historia del Goswami que perdió su visión de Sri Krsna porque reía al estar en extática medit-
ación en el Supremo, sin embargo de acuerdo a la historia narrada, pasaba por ahí un devoto con 
cierta discapacidad física, el cual consideró erróneamente que el Goswami se estaba burlando de 
su situación particular y de acuerdo a la historia, ésta fue la causa de la pérdida de la meditación en 
Sri Krsna del Goswami. Esto para mí era muy enigmático, pues volvería subjetivo y relativo la apli-
cación de la justicia divina y fue una duda que tuve por años, preguntando una y otra vez a decenas 
de devotos buenos y sinceros, pero casi invariablemente la respuesta fue: ¨Esto es una instrucción
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para ver lo delicado que es el trato con los vaisnavas y el gran respeto que les debemos mostrar¨. 

Sin embargo esta respuesta no despejaba lo que yo consideraba que sería una injusta y subjetiva 

aplicación de la justicia.

Después de varios años, en una ocasión tuve la oportunidad de preguntarle esto a Ud. Acaryadeva 

y primero nos pidió que le narráramos la historia; al final de esta Ud. tranquilamente dijo: ¨Eso 

fue la gran Misericordia de Krsna hacia ese devoto para tener la asociación del Goswami¨; Uffffff!!! 

cuando escuché esa respuesta mis neuronas –las pocas que tengo- giraron a 100,000 rpm, pues era 

la respuesta perfecta a una duda que se estaba volviendo casi existencial!!!, esto cambiaba radical-

mente lo subjetivo que podría volverse la justicia divina a una extática interacción de Krsna con 

sus grandes devotos; literalmente me salvó Acaryadeva.

Y así podría narrar incontables ocasiones en que con unas poquitas de sus potentísimas palabras 

nos rescata y nos acerca a una objetiva comprensión espiritual.

Y como Ud. dice Acaryadeva ¨Aguas pasadas no mueven molinos¨, así que por favor permítame 

con todas mi ineficiencia aferrarme siempre a Ud. y tener la esperanza de una muerte y un futuro 

digno, siempre a su servicio. 

¡NE JAMAIS ABANDONNER,TOJOURS EN AVANT AVEC SRILA ACARYADEVA!!

MERCI ENCORÉ ET ENCORÉ

Su sirviente

Iksvaku das

ISKCON Cuba 

Estimado Srila Acharyadeva:

Por este medio le enviamos nuestros respetos y le ofrecemos nuestras debidas reverencias.

Continuar la misión por la cual Srila Prabhupada nació en este mundo, debe ser el enfoque pri-

mordial de la vida de todo devoto. Esa misión proviene del deseo más profundo de Sri Caitanya 

Mahaprabhu de inundar el mundo con el Hari Nama a fin de derramar sobre todos la oportunidad 

de servicio devocional a la Pareja Divina en Vrindavan dhama, que es el lugar de descanso eterno 

de las almas más afortunadas.

Esa oportunidad hubiese permanecido vedada para nosotros de no haber sido por Srila Prabhu-

pada, la personificación de la más magnánima compasión. 
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Con el paso de los años, todo devoto que sinceramente se ocupa en su misión comprende que por 
esta, y por muchas otras cualidades, Srila Prabhupada es irremplazable. De igual manera, dedica-
dos discípulos como usted son igualmente irremplazables. Gracias por ofrecernos la misma opor-
tunidad de ocuparnos en servicio devocional que tal como Srila Prabhupada se la ofreció al mundo 
y que por su buena fortuna usted recibió personalmente de él. Debido a esto, para nosotros, esto es 
una prueba que usted también es irremplazable.

Humildemente sus discípulos de Iskcon-Cuba:

Daneshuara d.d. [1], Dashavatar das [2], Hari Keli d.d [3], Devaraja das [4], Iksvaku dasa [5], Elavati d.d [6]
Que Krishna siempre lo cuide y bendiga.

  1

  4

  2

  5

  3

  6
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Janmastami Dasa Adhikari 
(Argentina) 
Querido Acaryadeva:

Por favor acepta mis más humildes reveren-
cias a tus pies de loto, en el día de tu Vyasa-
Puja.
Han pasado treinta y tres años desde que me 
iniciaste como tu discípulo en Nueva Gokula 
Brasil, en el Janmastami del año 1979.

Siempre pienso en ti, nunca te olvidé y sigo 
con la inquietud de buscar la forma de complacerte, de hacer algo que te haga feliz y, basándome 
en tu ejemplo, actuar en consecuencia.

No hemos tenido una relación de acercamiento, mas bien siempre fue a la distancia pero presente 
en mi corazón. 

Tu decisión de servir a Srila Prabhupada fue maravillosa, como así también el obedecer su orden 
de ser un maestro espiritual, gracias a lo cual fui introducido al mundo trascendental de la Con-
sciencia de Krsna.

Quisiera alabarte de muchas formas, encontrar las palabras para comunicarte que, este insignifi-
cante discípulo tuyo, ve en tí a un verdadero maestro espiritual que nos guía con sabiduría hacia la 
meta que es la Suprema Personalidad de Dios, Krsna.

Tu siempre te actualizas en las formas de predicar de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancia para, 
con inteligencia, acercar a las personas al conocimiento de la Ciencia que nos encamina hacia 
nuestro verdadero objetivo en la vida, volver a nuestro legítimo hogar, junto a nuestro amado Sri 
Krsna, con sus amiguitos y amiguitas, vaquitas, terneritos, toros y todo lo relacionado con el Mundo 
Espiritual. Lejos de donde estamos ahora, donde reina tanta discordia, prevaleciendo la pasión y la 
ignorancia.

Por favor, sigue siendo como siempre. Enséñame la Verdad y como ponerla en práctica, en esta era 
que estamos viviendo, de paso por este planeta.

Gracias por ser como eres. Te lo transmito con to
do el amor que puedo ser capaz de dar. Te lo dice tu discípulo que se siente muy orgulloso de tener 
un Maestro Espiritual como tú.

Tu sirviente
Janmastami dasa adhikari
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Krishna Ananda devi dasi (Argentina) 
¡Hare Krishna Querido Srila Acaryadeva!
Por favor acepte mis humildes reverencias.
¡Todas las glorias sean para Srila Prabhupada!
¡Todas las glorias a Usted!

Muchas gracias por aceptar esta ofrenda y por dedicar Su 
valioso tiempo en leerla.
Quisiera expresarle cuan afortunada me siento por estar bajo 
Su refugio espiritual, a través de Sus enseñanzas y de Su pro-
pio ejemplo. 

En la actualidad estoy experimentando que en este sendero de 
Bhakti Yoga  hay grandes pruebas que Krishna, a través de Su 
energía ilusoria, me pone para superar y aprender.

Observando Su vida, a través de Sus clases y conversaciones, 
siento que Usted es un ejemplo de cómo debo corregir y superar esas pruebas. Siento que mi fe 
aumenta al ver Su inquebrantable fe, determinación y felicidad en servir a Su Maestro Espiritual Y 
mi abuelo espiritual, Srila Prabhupada, en Su misión. 

Usted es un ejemplo para mí, especialmente, en la manera en que supera los obstáculos con ver-
dadera felicidad, la verdadera felicidad que proviene de sentirse un sirviente de Krishna y del 
maestro espiritual más allá de la supuesta  felicidad y aflicción materiales.

Le agradezco eternamente por aceptar mi pequeño intento de servirlo. 

¡Espero que pase un Feliz Vyasa Puja!

Su servidora,
Krishna Ananda d.d.

Krsnananda devi dasi (Mexico) 
Querido Srila Acaryadeva

Por favor acepte mis humildes reverencias a sus 

pies de loto

Quiero felicitarlo por este gran día. Me siento muy honrada de poder servirlo, ya que mi vida sin 

Usted no tendría sentido. Hay tantas cosas que me gustaría decirle, pero simplemente soy incapaz.
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Laksman dasa (España) 
Querido Srila Acaryadeva:
Por favor acepte  mis respetuosas reverencias.
Todas las glorias a Srila Prabhupada.
 
Quiero manifestar mi agradecimiento a Usted porque cada día vivo 
de manera muy cercana mi relación con Srila Prabhupada y con 
Krsna, gracias a su misericordia y bendición. 

Adorar cada día a nuestra Deidad, cantar el Maha-Mantra, el Gayatri, son prácticas espirituales que 
no podríamos realizar si no fuera por la fuerza que Usted nos infunde y por la contención que nos 
da.

Al estar ligados al Parampara de manera fidedigna a través suyo, las prácticas espirituales que real-
izamos nos acercan a Krishna cada vez más y podemos vivir bajo este refugio en paz y felices. Solo 
pido que me bendiga con esto eternamente para que podamos sentir esta bienaventuranza a cada 
momento, vida tras vida, hasta alcanzar Krsna Prema.

Que tenga un feliz cumpleaños!!!
 
Su sirviente,
Laksman Das.

Lekasri devi dasi (Mexico) 
Jaya!!! Todas las Glorias a Srila Prabhupada. Todas las Glorias a 

Usted Srila Acaryadeva!!

Por favor acepte mis humildes reverencias a sus pies de loto. 

Hoy, en su gloriosa aparición, quiero felicitarlo y desearle que se la 

pase muy bien, así como que esté bien de salud. Siempre le ruego 

al Señor Krsna poder hacer mucho servicio y así complacerlo a 

Usted Srila Acaryadeva. 

Por favor perdóneme por ser tan tonta e ignorante y no poder describir sus grandezas.

Su insignificante sirvienta

Krsnananda devi dasi (Madre de Govinda Parayana das, viuda de Tamohara das)
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Usted es como una gran lluvia que con sus buenos deseos alivia los dolores y sufrimientos de 
aquellas personas que se refugian en sus pies de loto. Yo soy una de esas personas.

Quiero siempre servirlo. Le ruego a Krsna que me deje ser más servicial y tener mucho amor por 
Usted, así como ser más sincera. Sé que me falta mucho para ser consciente de Krsna, pero es po-
sible gracias a Su bondadosa misericordia. Quiero esforzarme y seguir sirviéndolo cada día de vida 
que Krsna me dé.

Muchas gracias Srila Acaryadeva, por haberme aceptado y derramado su misericordia. Nunca po-
dré pagar todo lo que ha hecho por mí.

Su insignificante sirvienta,
Lekasri devi dasi (Esposa de Govinda Parayana das)

Madhavi devi dasi (Mexico) 
Srila Acaryadeva,

Por favor acepte mis humildes reverencias a sus pies de 
loto.

Este día tan glorioso de su aparición me ha permitido 
estar cerca de Usted. Es muy impresionante ver cómo 
es capaz de elevar el espíritu de todos los que están a su 
alrededor al plano trascendental. Es una experiencia ilu-
minadora y estática de su pureza el ver cómo transforma 
las vidas de aquellos que entran en contacto con Usted. 
Tiene una sonrisa que al verlo uno queda cautivado de 
amor por Krsna. Usted es tan bondadoso conmigo, y si 
me lo permite, siempre seré su fiel sirvienta y seguiré las 
instrucciones que me dé.

Siempre me ha sacado de mi ignorancia y ha llenado mi corazón de felicidad. No hay duda que 
Usted es un devoto puro de Krsna y muy querido por todos nosotros, sus discípulos y simpati-
zantes.

Lo quiero mucho Srila Acharyadeva.

Su sirvienta insignificante,
Madhavi devi dasi
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Madhavi Tirtha devi dasi 
(Argentina) 
Querido Srila Acaryadeva.

Por favor acepte mis más humildes rever-
encias a sus divinos pies de lotos.

Todas las glorias a su divina gracia.

Todas las glorias al día de su aparición.

Todas las glorias a Srila Prabhupada.

Es para mi una gran oportunidad poder glorificarlo a través de esta carta,
donde no existe el limite del agradecimiento y el amor.

Después de muchos años de conocerlo, cada vez siento mas devoción y respeto por usted...y una 
gran deuda.
Su ejemplo es una hermosa inspiración para muchos .
Su gran amor por Srila Prabhupada , nos enseña a diario ,cómo nuestra vida puede ser exitosa sólo 
por seguir correctamente la conciencia de krishna.
Su pureza, inteligencia, devoción y humildad son combinaciones trascendentales al momento  de 
transmitir la conciencia de Krishna.
Conocerlo a usted hace que la vida sea un antes y un después.
Quiero servirlo con todo lo mejor de mí.
Orando a Krishna que lo bendiga cada día más.
Su eterna sirvienta.

Jay Srila Acaryadeva.
S.s. Madhavi Tirtha d.d.

Madhusudana devi dasi (Mexico)
Venerable Srila Acaryadeva:

Por favor acepte nuestras respetuosas reverencias. Todas las glorias a Su Santa persona quien es un 
devoto puro de Srila Prabhupada y Sri Krishna!

Muchas gracias por habernos aceptado como sus discípulos y que, entre tantos vaisnavas santos 
que tiene usted como hijos espirituales, nos de un pedacito en su corazón. 
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Por favor, permítanos servirle puramente, sin desviación, en el servicio de Sri Sri Radha Govinda. 
Órele mucho a Sri Caitanya Mahaprabhu para que muchas almas vengan y se hagan devotas, y que 
todos los programas de prédica atraigan a muchas almas al refugio de Srila Prabhupada.

Cayendo a sus pies de loto, sus más insignificantes sirvientes.
Madhusudana devi dasi y Radha (hija).

Hare Krishna das A. Presidente de ISKCON. Saltillo Radha Govinda Mandir. México.

Maharama devi dasi (Argentina) 
Nama Om Vishnu-Padaya Krsna-Prestaya Bhu-tale
Srimate Hrdayananda das-Goswamin Iti Namine
Namas Te Guru-Hamsaya Paramananda-Medrase
Prabhupada-Pramodaya Dusta-Siddhanta-Nasine

Querido Maestro Espiritual Srila  Acaryadeva:

Por Favor acepte mis humildes reverencias al polvo de sus divinos pies de loto.

Usted es como “Bhringam”, la avispa, que saca el néctar de las escrituras para dárselo a sus dis-
cípulos y no discípulos.

Usted ayuda al Señor Krishna, “Jana-Pavana” a liberar a todos los seres vivos dentro de este mun-
do.

¡Jaya Srila Acaryadeva! que, preocupado por su familia espiritual y por toda entidad viviente, ex-
presa sus deseos innovadores de mejorar.

“Tumi To´ Radhaka”. Usted es mi protector.

Estamos “Maya-Baddha” atados por maya, la ilusión, pero tranquilos porque Usted es nuestro Rad-
haka, protector que nos lleva en su barco hacia Los Señores Radha y Krishna.

El espíritu entusiasta, la devoción por Sri Krishna y sus ideas inteligentes, nos sacan de esta ador-
mecida y tóxica vida egocéntrica en la que vivimos.

En el libro “Memorias de Srila Acaryadeva” Usted dice: “Todos amábamos  tanto a Srila Prabhu-
pada. Éramos felices sólo por verlo. Prabhupada era un océano de misericordia. Aceptábamos todo 
muy alegres. Todos se sentían felices por recibir algo del Maestro Espiritual”. Esto manifiesta Su 
ilimitado amor a Srila Prabhupada.
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Quiero que sepa que los devotos que han estado con Usted, sólo por verlo, son felices. Y que la at-
mósfera donde está Usted, es siempre de felicidad; porque Usted realmente tiene al Señor Krishna 
en su corazón.

Mi agradecimiento ilimitado al Señor Supremo Sri Krishna y Su consorte Radha por tener la mi-
sericordia de ser mi Maestro Espiritual.

Ruego que me de fuerzas para trascender este cuerpo material e identificarme con el alma, y de esa 
manera, hacer correctamente las actividades espirituales para poder ayudarlo en su misión trascen-
dental.

Mis mejores deseos para Usted. Que el Señor Narasimha siempre lo proteja.
Un insignificante sirviente;
Maharama Devi Dasi

Maharsi dasa A. y familia (Mexico)      
Querido Srila Acaryadeva 

Por favor acepte mis más humildes reverencias a Sus Divinos Pies de Loto.

Todas las Glorias a Srila Prabhupada, por cuya misericordia sin causa Usted apareció en la tierra 
para servirlo y asistirlo en llevar a cabo Su Trascendental Misión.  Inundar el mundo con Concien-
cia de Krsna y así salvar a la humanidad que sufre incesantemente en esta degradada era de kali 
yuga.

Viendo y analizando Su Gloriosa trayectoria a lo largo de Su vida tan llena de logros inconmensu-
rables, éxitos incuestionables y Su rendición incondicional, plena y absoluta, al cumplir con la or-
den de Srila Prabhupada y satisfacer Sus deseos más íntimos y profundos, lo hacen ser a Usted el 
discípulo perfecto. Por lo tanto Usted es  el Maestro Espiritual Perfecto,  querido Srila Acaryadeva.
No tengo la menor duda de que todo lo que Usted hace es correcto y que Krsna le revela cosas que 
muy pocos pueden entender de inmediato. 

El camino es difícil, pero no hay imposibles para Usted que siempre esta lleno de alegría y
bienaventuranza trascendentales, y que con Su inconcebible inteligencia nos comparte y transmite 
sus maravillosas revelaciones y profundas realizaciones.

Sin duda alguna somos de lo más afortunados por conocerlo, servirlo, escucharlo,  amarlo, respe-
tarlo,  seguirlo,  observarlo,  alabarlo,  entenderlo, aunque solo sea de manera parcial, limitada a 
nuestra capacidad de entendimiento.
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En este Glorioso día de Su Trascendental Aparición, mi más profundo y sincero deseo  es que 
Krsna lo conserve siempre con bienestar y salud, y lo proteja muchísimo, en todo sentido, para que 
permanezca en esta tierra por muchos años más y pueda así cumplir con todos sus proyectos, que 
seguramente habrán de expandir la Conciencia de Krsna a lo largo y ancho del planeta. 

Su humilde e insignificante sirviente
Maharsi dasa A. y familia

Manipura devi dasi (Argentina)

Nama om visnu padaya ...Srila Acharyadeva: Feliz Vyasa Puja.

Por favor acepte mis más humildes reverencias a sus pies de loto.

Ante todo me disculpo por no tener ninguna capacidad para dirigirme a Usted de una manera ap-

ropiada siendo ese el principal motivo por el cual no le escribo en este día. Por lo general participo 

y festejo su  Vyasa Puja en el templo o en la casa de devotos más avanzados que, con capacidad, 

organizan este festejo como Usted merece. Mi participación principal consta en contar, por ser una 

señora mayor, algún pasatiempo o anécdota suya en Nova Gokula. Eso es muy bueno porque los 

devotos disfrutan mucho de las narraciones de aquellos años maravillosos en los comienzos de la 

morada de Sri Sri Radha Gokulananda, Sri Sri Goura Nitai, Sri Sita Rama, Laksmana y Hanuman 

y Srila Prabhupada. Sin quererlo molestar más, le deseo todo lo que más necesite para así servir 

mejor a su amado Srila Prabhupada. Oro a Krishna para que siga llevando a cabo esa obra maravil-

losa  incansablemente.      

      

En nombre de mi familia le agradecemos su apoyo frente a la prematura partida de mi hija Gati.

Su sierva, quien nunca lo ha servido apropiadamente. 

Manipura dd

Paracara dasa (Argentina) 
¡Hare Krishna!
Por favor acepte mis humildes y respetuosas reverencias.
¡Todas las glorias a Su Amado Srila Prabhupada y a Usted Srila Acary-
adeva!

Estimado y respetado Srila Acaryadeva,
En este día especial le escribo para desearle un feliz Vyasa Puja, esper-
ando que se encuentre muy bien, en buena salud. 
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Con mucho respeto necesito agradecerle, en esta oportunidad, el darme sus bendiciones y acep-
tarme como su discípulo, por entregarme el purificador proceso de Conciencia de Krishna de 
seguir votos y cantar 16 rondas mínimas diarias para tratar de entender el propósito de la vida y así 
comprender mi difícil situación de intentar vivir sin tener presente al Supremo Señor Krishna a 
cada momento, situación de la cual puedo salir, únicamente, trabajando diariamente limpiando mi 
corazón, aceptando una autoridad que es parte de la sucesión discipular genuina, que desciende 
del mismo Señor Krishna y la cual entiende Su voluntad para mi bienestar.

Humildemente quiero compartir con Usted mi pequeña fe de que mi vida va cambiando grata-
mente en la medida mis posibilidades y eso se lo debo a Usted Srila Acaryadeva que es el repre-
sentante del Señor Krishna y a Sus sinceros discípulos que me ayudan a comprender.

Teniéndolo presente con mucho respeto.
Pāracara das 

Premananda dasa (Mexico)
Ofrenda de Vyasa Puja para mi amado Maestro Espiritual: Su Santidad Srila Hrdayananda Das 
Goswami Acaryadeva

Srila Acaryadeva, por favor acepte mis más humildes y postradas reverencias bajo el divino polvo 
de sus pies de loto. 

En el último darsana que tuvimos con usted por Skype, en los primeros días del mes de agosto 
del año en curso, le pregunté sobre la ley del Karma. Le dije que si servía de algo protegernos de 
los peligros que pueden surgir en el mundo material, como el de los secuestros, ya que si estamos 
destinados por nuestro Karma a sufrir o morir por eso, no podríamos evitarlo. 

Me contestó lo siguiente: “Se debe hacer todo lo necesario para salvaguardar nuestra vida, que ha 
sido ofrecida para el servicio de Krishna, y el resultado va a depender de Krishna. No dependas 
de Krishna por tus acciones, sino por el resultado, es decir, has lo que tienes que hacer, lo me-
jor posible de acuerdo a tus capacidades e inteligencia, y el resultado ofrécelo a Krishna. Porque 
pensar que “haga lo que haga y de cualquier manera que lo realice, Krishna va a conferir el mismo 
resultado”,eso no es así, porque hemos visto prácticamente que las personas que hacen un buen 
proyecto les va bien, y en cambio,  las personas que no ponen toda su inteligencia y todas sus habi-
lidades, no obtienen los mismos resultados que las otras personas. Por lo tanto, debemos concluir 
que tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte para lograr un buen resultado”. 

Después de muchísimos años entendí que no debemos ser fatalistas y creer que todo lo que hac-
emos y sus resultados están predestinados y que no tenemos que mejorar nuestras actividades, 
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sino que tenemos que ofrecer a Krishna toda nuestra inteligencia y pericia hasta nuestro propio 
límite. 

Srila Acaryadeva, por favor siga siendo misericordioso con esta alma caída, para que algún día 
pueda servirle eternamente a su entera y completa satisfacción, y de ese modo usted me lleve de 
nuevo al hogar, de vuelta a Krishna. 

Su más caído y aspirante a sirviente
Premananda das

Premarnava dasa (Argentina) 
Querido Srila Acaryadeva!

Por favor acepte mis humildes reverencias a sus 
pies de loto.

Todas las glorias a Srila Prabhupada. Todas las 
glorias a este hermoso día de su aparición.
Me uno a esta gran familia de hermanos espiritu-
ales, para honrarlo, glorificarlo y agradecerle todo 
lo que nos brinda día a día.

Como usted dice: “las buenas noticias es que Krishna no es un fanático religioso“ y yo diría que las 
muy buenas noticias es que usted, mi amado maestro, tampoco lo es!

Su inteligencia, pureza, madurez espiritual y gran conocimiento de las escrituras, lo han llevado 
a replantearse la forma de presentar en occidente la Conciencia de Krishna! Que osadía ¡Krishna 
West! Romper con lo superficial para llegar a la esencia y gracias a que su corazón está anclado 
profundamente en las instrucciones de Srila Prabhupada , no perderse ni diluirse….solamente 
magnifico!

Además de una paciencia y compasión, únicas para esperar los tiempos de cambio y aceptar sin 
juicio las diferencias.

Y todo esto para que nuestro querido y respetado Srila Prabhupada se sienta orgulloso y complaci-
do de su servicio, que es su única meta.

Como el Srimad Bhagavatam describe:
Para paramahamsas o sannyasis en el orden Vaisnava, la predica es el primer deber. Para predicar, 
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estos sannyasis pueden aceptar los símbolos de sannyasa, como la danda y kamandalu, o, a veces puede que 
no. En general, los sannyasis Vaisnavas, siendo paramahamsas, se llaman automáticamente babajis, y ellos 
no llevan una kamandalu o danda. Tal sannyasi es libre de aceptar o rechazar las marcas de sannyasa. Su 
único pensamiento es “¿Dónde hay una oportunidad para difundir la conciencia de Krishna?” A veces, el 
movimiento de conciencia de Krishna envía sus sannyasis representativos a países extranjeros donde el dan-
da y kamandalu, no son muy apreciados. Nosotros enviamos a nuestros predicadores en vestimenta común 
para presentar nuestros libros y filosofía. Nuestra única preocupación es atraer a la gente a la conciencia de 
Krsna. Podemos hacer esto en la vestimenta de sannyasi o en la vestimenta regular de los caballeros. Nuestra 
única preocupación es difundir interés en la conciencia de Krishna. (SB 7.13.10)
 
Esa fue su única inspiración SIEMPRE…como llegar a más personas para compartir este amor y 
servicio AL SUPREMO. Para que más almas vuelvan a cantar los Santos Nombres y sean plena-
mente felices!

Gracias por abrir y ampliar mi mente y entendimiento de esta cultura védica eterna de amor y de-
voción a Sri Krishna!

Oro profundamente a GURU Y GAURANGA por SU Divina Gracia Srila Acaryadeva!
Feliz, feliz, feliz Vyasa Puja!

Orando por sus bendiciones para no perderme en el camino y rendir mi corazón al polvo de sus 
pies de loto.

Su insignificante sirviente
Premarnava dasa

Radha devi dasi (Mexico) 
Todas las Glorias a Srila Prabhupada. Todas las glorias a Usted, 
Srila Acaryadeva.

Primeramente espero que se encuentre bien de salud y que se 
la pase muy bien en su cumpleaños. Después quiero decirle que 
me gustaría que Usted me diera su gran misericordia. Me gustaría 
mucho que Usted fuese mi maestro espiritual para así guiarme 
en mi vida espiritual y poder servirlo a Usted y a Krishna, y así, 
con su gran misericordia, yo poder ayudar a las demás personas 
para que también tengan misericordia de Srila Prabhupada y de 
Krishna y los sirvan.

Cuando era un poco más pequeña, yo soñaba con poder servirlo a Usted. Aunque hago el intento 
de servir a Krishna, mi corazón se siente vacío. Quisiera sentir ese gran amor por Krishna y ser-
virlo, pero no sé cómo hacerle. Mi papá dijo que a menos que me refugie en una persona santa y 
gloriosa como Usted, no voy a saber lo que Krishna quiere que yo haga en esta vida.
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Srila Acaryadeva, ruego que me diga qué puedo hacer para que Usted me dé la misericordia de ser 
mi maestro espiritual y no desperdiciar esta vida que me ha dado Krishna, sino ocuparla al servicio 
de Ustedes y así poder ayudar a las demás personas para que no sigan desperdiciando su vida.

Su insignificante sirvienta
Radha devi dasi (Hija de Govinda Parayana das)

Radhika devi dasi (Mexico)
Nama Om  Vishnu Padaya 
Krishna Prestaya Bhutale
Srimate Hridayananda das Goswami Iti Namine
Namaste Guruhamsaya
Paramananda Medhase
Prabhupada Pramodaya
Dustasiddhanta Nasine

Querido Srila Acaryadeva:

Por favor acepte mis más humildes y respetuosas reverencias al polvo que emana de Sus pies de 
loto.

En este día especial quiero expresar lo maravilloso que es glorificarlo a Ud. y darle las gracias miles 
y miles de veces, de manera ilimitada, por toda Su misericordia. Su conocimiento e inteligencia 
práctica de la vida espiritual y material, nos da una iluminación que realmente nos hace sentir que 
somos muy queridos por Krishna y que Ud. es mi maestro espiritual, que abre mis ojos  con la 
antorcha del conocimiento.

BG. 17.15:
Anudvega-karam vakyam
satyam prya hitam ca yat

Ali Krishna dice que la austeridad del hablar consiste en proferir palabras ciertas, beneficiosas y 
agradables.

Ud. ha inyectado en mi vida la verdadera fe en el servicio devocional. Permítame servirlo eterna-
mente.

Gracias Srila Acaryadeva

Su humilde Sirviente
Radhika d.d.
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Sri Govardhan dasa (Mexico) 
Querido Srila Acaryadeva

Por favor acepte mis humildes reverencias a Sus pies de loto. 
Jaya Srila Prabhupada.

Este día es muy especial para mí, ya que me hace recordar que 
tengo una deuda con Usted que jamás podré pagar, lo que me 
mantiene a Su servicio.

La verdad no puedo imaginar qué sería de este mundo sin la 
presencia de personas tan puras como Usted, siempre preo-
cupado por cómo expandir el movimiento de Su amado Srila 
Prabhupada. Su manera de ver las cosas tan práctica me deja sin aliento. Claramente se puede 
ver el intenso amor que tiene por Krsna; la manera en cómo se expresa, de su mirada, de cómo le 
canta, cómo toca el piano. Usted es el Acarya perfecto. De una manera tan sencilla muestra lo que 
es servir y dedicar toda nuestra vida a Krsna.

No hay otro lugar en el que yo pueda estar más que al cuidado de Usted. Solo quiero pedirle, Srila 
Acaryadeva, que jamás me aleje de sus pies de loto. Sé que tengo muchísimos defectos, así como 
deseos materiales. Pero de todos mis deseos, el más fuerte y el que verdaderamente me importa, es 
el de poderlo complacer a través de servicio.

Ruego al Señor algún día poder volver a ser su “motor” y empujarlo por las montañas.

El día que Usted esté satisfecho con mi servicio, mi vida habrá tenido éxito.

Muchas felicidades Srila Acaryadeva

Su sirviente
Sri Govardhan dasa (Hijo de Iksvaku das y Madhavi dd)

Sri Madhava Das (Argentina) 
“Ofrezco mis respetuosas reverencias a su Divina Gracia Hrday-
ananda Gosuami Maharaja Acaryadeva, quien es muy querido 
por el Señor Krsna, habiéndose abrigado a sus pies de lotos.”

 “Ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual 
quien es tal cual un cisne. Con su inteligencia extática y trascen-
dental El está dando placer a Srila Prabhupada destruyendo 
todas las filosofías corruptas.”
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Querido Srila Acaryadeva en este día tan auspicioso de su Viasa-Puja quiero agradecerle eterna-

mente el que con usted aprendimos el valor de refugiarnos en el maestro espiritual genuino y tam-

bién entendimos la importancia y la magnitud de la persona de Srila Prabhupada y su movimiento 

ISKCON que es la expansión del propio cuerpo de nuestro Acharya y fundador, el devoto puro de 

Krishna. 

Si El Señor Caitanya es el fundador del movimiento de Sankirtana y adviene con sus asociados ín-

timos quienes son sus armas… nosotros entendemos que el movimiento de ISKCON es  el cuerpo 

de Srila Prabhupada  y sus discípulos, los gurus por el iniciados son sus propias y poderosas armas.  

Como discípulos lo vemos a usted como aquel arco sublime y mayor de todas las armas poseídas 

por Arjuna el guerrero trascendental y asociado intimo de Krishna…usted en las manos y a dis-

posición de los deseos u órdenes de Srila Prabhupada es como el arco Gandiva, la más sublime 

arma capaz de extender los confines de los reinos y el único capaz de soportar la potencia  extrema 

de Prabhupada contra los envates de esta feroz era de Kali sobre las jivas desprotegidas y sumer-

gidas en la ignorancia. Su espíritu es la cuerda que lo tensa y su inteligencia se manifiesta como 

las flechas certeras de Arjuna  hábiles para apuntar y encontrar objetivos benéficos para todas las 

entidades vivas partes y parcelas de Krishna en general,  más allá de los meros intereses perso-

nales. Flechas estas  guiadas por un propósito trascendental, plenamente consciente de Krishna 

y siempre considerando el alcanzar aquellas posibilidades lejanas  que solo su aguda intuición 

detecta para extender los límites del movimiento de Sankirtan y hacer conscientes de Krishna al 

mayor número  de jivas dormidas y olvidadas de su eterna relación con la Divinidad Suprema  Sri 

Krishna.  Como en las hazañas del poderoso Arjuna cubriendo el cielo con sus flechas al enfrentar 

a los Kurus, este vasto cielo del materialismo e impersonalismo fue cubierto muchas veces con esas 

saetas que son sus palabras y trabajos trascendentales capaces de derrotar la ignorancia que nos 

ofusca cuando estamos olvidados de Krishna. Usted nos traza los nuevos caminos con su marcha 

como Partha lo hacía con el andar de su poderoso carro en la batalla. Y como el príncipe hijo del 

rey Virata que fue cuadrigario de Arjuna quedo aturdido por la vibración constante de la cuerda 

del arco Gandiva en las manos de Arjuna durante la batalla, del mismo modo algunos devotos a 

veces quedan estupefactos y aturdidos por la potencia de sus nuevas y certeras propuestas para 

contraatacar la oscuridad de la nube de ignorancia de esta era con su  propuesta llamada Krishna 

West. 

Querido Srila Acharyadeva a pesar de mi descalificación y pocas aptitudes quiero ser parte en esta 

su gran batalla para extender los dominios del movimiento que Srila Prabhupada comenzó en oc-

cidente y extendió a todo el mundo. Y así regresar con Krishna.

Le ofrezco a usted mis más humildes reverencias.  Su siervo eterno.

Sri Madhava Das 
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Tota-Gopinatha Carana Dasa 
Que Sri Sri Radha Syamasundhara lo tenga siempre 
en el gran altar del corazón de mi alma y así yo poder 
seguir apropiadamente refugiado en los pies de loto 
de mis Señorías y con toda la gran inspiración que 
recibo de Usted, mi eterno Gurudeva, Srila Acayade-
va.

 Eternamente Dandavats a sus adorables pies de loto 
con los cuales instantáneamente estoy en contacto 
con la presencia de Sri Radha y Krishna.

Su Eterno Amigo y Sirviente,
Tota-Gopinatha Carana Dasa

 Vrnda devi dasi
nama om vishnu-padaya krishna-presthaya bhu-tale
srimate hridayananda-goswamin iti namine
namaste guruhamsaya paramanande medhase
prabhupada pramodaya dusta-siddhanta-nasine

Todas las Glorias a Srila Prabhupada

Querido Guru Maharaj 
 
En su vyasapuja recordamos lo misericordioso que 
usted ha sido por aceptar ser nuestra luz para seguir el camino hacia krshna, no nos cansaremos 
sus discipulos de agradecerle por conectarnos con este moviento y con Srila Prabhupada que no 
se olvidó de quien estábamos más enredados en este mundo material.
 
En Colombia no es fácil practicar la conciencia de Krishna pero sólo su misericordia y el recordar 
que lo tengo a usted como mi Guru e inspirador, me anima cada día más para no separarme de la 
asociación con los devotos y tratar de hacer algún servicio para ellos.
 
Gurudev está es la oportunidad para hacerle una petición de todo corazón, en Colombia usted 
tiene muchos discípulos y donde yo estoy en Cali, tenemos un pequeño templo donde adoramos a 
Sri Sri Gaura Nitai, es un programa que ya lleva 10 años y que cada día mejora más en cuestión de 
standar de atención y programas de predica.
 
Adjunto unas fotos para que conozca el templo. 
 
Mi solicitud es pedirle que venga a Colombia hace 30 años que usted no viene y quienes somos sus 
discípulos añoramos contar con su presencia.
 
Haremos los arreglos que usted necesite para su viaje y comodidad. Los devotos en Colombia no 
somos una comunidad grande, pero contar con su presencia alegrará los corazones de todos.
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Yamuna-pavani devi dasi (Costa 
Rica) 
Todas las glorias a Srila Prabhupada

Todas las glorias a Srila Acaryadeva

Por favor acepte mis más humildes y respetuosas rever-
encias.

Le doy gracias ya que por medio de la bendición de 
Srila Prabupada nos inspira a entregarnos a Krishna. 
Oro al Señor Nrisimha para que le proteja.

Feliz cumpleaños

¡Krishna West Ki! ¡Jaya!

Aspirando a servirle:
Yamuna-pavani devi dasi

Permítanos tenerlo entre nosotros y saborear el néctar de poderlo servir.
 
Acepte por favor mis reverencias,
 
Su más caída sirvienta
 
Vrnda devi dasi
ISKCON
Cali- Colombia 

Offerte in Italiano

Bhaktasanga dasa 
Namah   om   visnu -  padaya 

krsna -presthaya  bhutale
 srimate  Hridayananda  -gosvamin  iti  namine

Carissimo Srila Acaryadeva 

Accetta per favore i miei umili rispettosi omaggi.

Sono molto felice di scriverti, Srila Acaryadeva, per tutto quello che mi hai elargito: “La tua miseri-
cordia” con le tue parole che cerco sempre di recordare come istruzioni per migliorare sempre
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nella vita spirituale. Come quello che mi hai detto di prendere rifugio in Srila Prabhupada quando   
ho preso l’iniziazione da te Srila Acarydeva, di fare poi gli omaggi a Srila Prabhupada. Srila Prabh-
upada è il Generale del Movimento per la Coscienza di Krishna, naturalmente, ma Tu sei il capitano  
della nave, ed avere un maestro spirituale è la più grande delle fortune.

Capisco e comprendo sempre di più l’importanza del avere il maestro spirituale.
Le tue istruzioni sono i venti favorevoli per uscire da questo oceano dell ‘esistenza materiale.

L’associazione dei devoti è cosi importante, per farmi ricordare di Sri-Krishna. Molte volte quando   
non posso andare al tempio mi immergo nei dipinti di Sri-Sri-Radha-krishna (i loro passatempi   
Trascendentali che ricordano), e Sri-Sri-Krishna-Balarama Ki, Jay,  sù facebook, che sono cosí   
meravigliosi che mi prendono il cuore e l’anima, e anche le Foto di Srila Prabhupada. Talvolta an-
che le Tue foto Srila Acaryadeva.

Ricordando e pensando alla Sua istruzione maggiore, quella di diffondere la Coscienza di Krishna 
agli altri con il “ Harinam-Sankirtan”. Prego Tua Grazia, Srila Acaryadeva Hridayananda das Gosva-
mi, nel giorno auspicioso del tuo Vyasa-Puja di darmi la Tua indispensabile misericordia di essere 
un migliore strumento, nelle mani di Sri-Krishna, nel diffondere la Coscienza di Krsna, ricordan-
domi sempre di Krsna, cantando Hare Krsna e mai dimenticarmi di Krsna, rimanendo sempre 
umile e grato a te Maesstro spirituale.

Srila Acarya-Deva, ki, Jay, Sri-Vyasa-Puja di Srila Acaryadeva H-Hridayananda das Gosvami, Ki, 
Jay ,Srila Prabhupada, Ki, Jay ,Sri-Harinam-Sankirtan, Sri-Nitay-Gauranga, Ki, Jay. Hare Krishna, 
Haribol!!! 

Spero che tu stia bene in Salute Maestro spirituale, Srila Acaryadeva, Ki, Jay Hare Krishna, Hari-
bol!!!

Il tuo eterno insignificante servitore
Bhaktasanga dasa,  Haribol!!! 

Ekabhakti das e Vrindarani devi dasi. 
nama om visnu padaya krishna presthaya bhutale

srimate hridayananda goswami iti namine
namas te guru hamsaya paramananda medhase
prabhupada pramodaya dusta siddhanta nasine

Infinite glorie a Te, Srila Acharyadeva, in questo giorno di Vyasapuja. 

Per noi, che possiamo ricevere la Tua misericordia incondizionata, semplicemente seguendo il Tuo 
esempio e le Tue istruzioni, glorificarTi in questo giorno è una grande opportunità di servizio che 
ci unisce a tutti coloro che Ti amano per la Tua dedizione nel servire il nostro e Tuo amato Srila 
Prabhupada. La Tua esistenza è per noi sacra.

Non c’è differenza tra le Tue attività e la Tua predica, entrambe sono dinamiche, piene di gioia e di 
felicità.
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Chiunque venga in contatto con Te può speri-
mentare sentimenti trascendentali. 

Tu stai gentilmente contribuendo ad affermare 
la Coscienza di Krishna in occidente, rendendo 
sempre più attraente il metodo di predica di 
SrilaPrabhupada, semplicemente lavorando sui 
dettagli senza modificarne l’essenza.

Così facendo, le anime sempre più coinvolte 
nella gratificazione temporanea e illusoria di 
questo mondo occidentale materiale,potranno 
trovare la condizione più favorevole per riaccet-
tare la pratica della bhakti come il mezzo e il fine della loro esistenza.  

GRAZIE, per coinvolgerci nel Tuo progetto di riportare tutti a casa nel Mondo Spirituale, e per 
donarci il glorioso e dolce servizio in separazione ai Tuoi piedi di loto.

Tuoi insignificanti servitori. 
Ekabhakti das e Vrindarani devi dasi.

Ekabhakti das e Vrindarani devi dasi.  
Padmaksa d.d.
Madhavananda das
Balarama das
Caro Srila Acharyadeva 
Ti prego di accettare i miei piú rispettosi omaggi.
Tutte le glorie a Srila Prabhupada.

Con grande felicitá mi accingo a scriverti e a ricordare il tuo Vyasapuja.
La  notizia che tu verrai in Italia prossimamente mi ha entusiasmato, ridato forza e felicitá spiri-
tuale.

Anche se in veritá tu sei sempre presente nella mia vita, non é possibile dimenticare la tua associ-
azione di quando tu sei presente.

La felicitá che porti, la simpatia, la tua conoscenza e il tuo servizio a Srila Prabhupada, fanno di 
te un devoto elevato da cui posso solo ascoltare, offrirti omaggi e cercare qualche umile servizio ai 
tuoi divini piedi di loto.

Ti ringrazio eternamente
Tua sempre servitrice
Padmaksa d.d.
Madhavananda das
Balarama das


