
Srila Prabhupada (1896-1977) 
 

 
Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada é um dos 

mais importantes preceptores espirituais de nossa era. Foi, sem dúvida, uma 
das personalidades que influenciaram o pensamento atual. Dificilmente algum 
outro mestre espiritual deixou tantas instruções, gravadas e escritas, assim 
como Srila Prabhupada. Ele é um perfeito achárya, pois ensinou com 
argumentos e com seu próprio exemplo pessoal. 

 
Em 1965, aos setenta anos Srila Prabhupada veio para o Ocidente. Seu 

mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati havia lhe designado essa 
missão. Prabhupada conseguiu uma passagem de cortesia num cargueiro e 
chegou aos Estados Unidos com dinheiro suficiente para duas refeições. Não 
tinha respaldo algum de nenhuma instituição. Devido a sua pureza e força 

espiritual, Srila Prabhupada foi vitorioso em sua missão e num 
período de somente doze anos e estabeleceu definitivamente a 
consciência de Krishna no Ocidente. Em 1966, ele fundou a 
Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna que se 
espalhou rapidamente por muitos países. 

 
Em 1976, aceitei Srila Prabhupada como meu mestre 

espiritual. Meu contato com ele foi através de seus livros e das 
notícias que constantemente 
chegavam até nós, enquanto ele 
ainda estava presente no planeta. Srila Prabhupada manifestou desejo de 
visitar o Brasil, mas sua condição física, debilitada pela idade avançada, 
não permitiu que isso se concretizasse. Acontece que, naquela época, 
vivíamos em constante expectativa de sua chegada. Em várias ocasiões 
foi anunciada sua iminente chegada, o que nos deixava muito excitados. 
Era tudo como que ele sempre estivesse presente entre nós. Os devotos 
do templo esforçavam-se em distribuir mais e mais seus livros. Milhares 
e milhares de livros foram distribuídos. Todo entusiasmo e motivação 
vinham dele. Sua energia impregnava todo o ambiente do templo. Minha 
convicção de que Srila Prabhupada era de fato meu mestre tem uma 
prova cabal: Ao ler seus livros, o paradigma de minha vida mudou 
radicalmente, minha consciência iluminou-se com conhecimento, os 
maus hábitos foram erradicados imediata e irreversivelmente e a 
consciência de Krishna naturalmente estabeleceu-se em meu coração. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Alguns dados biográficos: 
 
 

 
Srila Prabhupada 
participando de 
uma celebração 
de Janmasthami, 
no templo de 
Radha-D
de Vrindávana, 
antes de vir pa
Ocidente. 

amodara, 

ra o 

 
Aos 59 anos de idade, 
Prabhupada entrou para a 
ordem de sannyasi. 

 
            Prabhupada encontra-se pessoalmente com o 
primeiro-ministro da Índia para presenteá-lo com um 
de seus livros. 

                
              Humildes aposentos no templo Radha-Damodara, 
onde Prabhupada vivia antes de vir para o Ocidente. 

 
Detalhe do quarto 
de Prabhupada, 
ambiente onde 
começou a 
tradução e 
comentários de sua 
principal obra, o 
Srimad-
Bhagavatam. 

 
Prabhupada 
conversa com a 
senhora, dona de 
uma companhia de 
navegação, que lhe 
deu uma passagem 
de cortesia para vir 
ao Ocidente. 



 
         O cargueiro Jaladuta que trouxe Prabhupada aos 
Estados Unidos. 

         
        Os primeiros dias em New York. 

Prabhupada 
pregando numa 
praça em 
Manhattan, New 
York. 

 
De New York, Prabhupada foi para a costa oeste, em San 
Francisco. 

 
Em San Francisco, 
Prabhupada canta o 
maha-mantra num 
parque da cidade, com 
grande participação dos 
jovens. 

 
Cartaz da 
participação de 
Prabhupada no 
Mantra-rock 
Dance, em San 
Francisco. 



        
Depois de San Francisco, Prabhupada mandou alguns 
de seus discípulos para começar sua pregação em 
Montreal e Londres. 

     
Prabhupada com algumas de suas primeiras discípulas. 

Depois de três anos nos 
Estados Unidos, 
Prabhupada voltou à 
Índia. Nessa ocasião, ele 
fez questão de ficar nos 
mesmos aposentos do 
templo Radha-Damodara 
onde vivera antes de ir ao 
Ocidente. Aqui, 
Prabhupada conversa c
velhos amigos de 
Vrindávana. 

               
                  Caminhando na chuva. 

om 

 
Prabhupada em seus velhos aposentos no Radha-
Damodara.  

 
            Em sua primeira volta a Índia, Prabhupada veio 
acompanhado por vários discípulos ocidentais. 
Prabhupada deu uma série de palestras no pátio do templo 
Radha-Damodara. 



   
  Prabhupada visita o templo de seu irmão espiritual 
Srila Sridhara Maharaj. 

      
             Concorrida pregação pública em Delhi. 

       
     De volta aos Estados Unidos, Prabhupada é 
entrevistado pela imprensa. 

           
          Primeiros dias do primeiro projeto rural nos 
Estados Unidos, New Vrindavana. 

Em Londres, 
Prabhupada encontra-se 
com George Harison, 
que doou uma grande 
propriedade para sua 
missão. 

Prabhupada em 
Moscou. 



Em muitas ocasiões, 
encontrou-se com 
importantes autoridades 
públicas. 

             
Uma das preferências de Prabhupada era encontrar-se 
com a classe acadêmica e científica. 

Em Dallas, Texas, 
Prabhupada inaugurou a 
primeira escola, 
gurukula. 

          
        Pessoalmente, ensinando. 

      
   Prabhupada sempre muito atencioso quanto à 
correspondência com seus discípulos. 

          
        As madrugadas eram suas melhores horas para seu 
mais importante trabalho, a tradução e comentários do 
Srimad-Bhagavatam. 



Cada livro 
publicado dava-
lhe muita 
alegria. 

        
      Prabhupada nos deixou uma grande quantidade de 
gravações de canções devocionais e mantras. 
Pregando no templo de 
Los Angeles. 

      
            Prabhupada, músico trnscendental. 

      
                          Templo de Los Angeles. 

        
            Festival de Ratha-yatra em San Francisco. 



Instruindo os discípulos. Sempre pregando. 

Relax e bom humor. Nunca dispensava uma 
boa massagem. 

       
           Banhando-se no Yamuna, em Vrindávana. 

          
         Em 1975, sua grande vitória: cerimônia da pedra 
fundamental do templo em Vrindávana. 



Primeiro arati a Sri Sri 
Krishna-Balarama no dia 
da inauguração do 
templo. 

 
Templo Krishna-Balarama de Vrindávana 

Devoção em 
Vrindávana. 

 
O quartel-general do movimento em Mayapur, West 
Bengal, Índia. 

Feliz Grave 



Auto-realizado 

 
SRILA 

PRABHUPADA
ki jay! 

 


