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EDITORIAL
 Hare Krishna, queridos leitores! 

 A presente edição da Carta reflete sobre a extrema importância do papel 
da liderança no movimento de sankirtana. Sri Krishna Bhagavam diz: “Qualquer 
ação executada por um homem importante, é copiada pelos homens comuns, e 
o mundo inteiro procurará imitar os padrões que ele estabelecer através de seus 
atos exemplares. ” (BG 3.21)  

 O principal negócio da nossa sucessão discipular é a distribuição de 
livros. Srila Prabhupada escreveu comentários das escrituras e os distribuiu, 
pessoalmente. Ele seguiu o padrão de seu guru-maharaja, Srila Bhaktisiddhanta 
Sarasvati Thakur. Quando muitos jovens se juntaram a Prabhupada, seguindo seu 
exemplo, eles distribuíram muitos volumes de livros. 

 Na seção Opinião, temos as incríveis realizações de Harinama Goura Lila 
Prabhu, líder de sankirtana no Chile. Seguindo a ordem de seu guru, Sua Santidade 
Mahavishnu Swami, ele tem inspirado a todos com a distribuição de livros e o 
canto congregacional do Santo Nome. 

 O número de Maio recebe também, nessa edição, a presença de Sua 
Santidade Bhakti Vikasha Swami como entrevistado. O leitor pode sentir o 
entusiasmo de suas histórias e a firmeza de sua fé nos livros de Srila Prabhupada 
no decorrer da entrevista. Sua notável influência e exemplo fazem com que seus 
discípulos tenham grande destaque na distribuição de livros, como Mahotsaha 
Dasa, que novamente quebrou o recorde mundial (estipulado por ele mesmo, 
pouco tempo atrás), atingindo a marca de 3004 livros. Maharaja sempre pontua 
a urgência da distribuição de livros, mesmo pregando ativamente na internet e 
estudando profundamente as escrituras.

 Para nossa fortuna, temos o forte e eterno padrão estabelecido por Srila 
Prabhupada como escritor, tradutor, propagador e distribuidor de livros. Só 
precisamos seguir seu exemplo.

 Com a maratona de Julho se aproximando, convidamos os leitores para 
distribuir mais e mais livros. Citando a entrevista de Maharaja Bhakti Vikasha: 
“Então, tragam isso de volta! [...] Tornem o Brasil o campeão mundial da distribuição 
de livros! “

 Boa leitura!

Os Editores.



Carta de Sankirtana - Maio 4

OPINIÃO

             Harinama Goura Lila Dasa

 Hare Krishna, queridos devotos da ISKCON 
Brasil.

 Por favor, aceitem minhas humildes e 
respeitosas reverências.

 Todas as glórias a Sua Divina Graça A.C. 
Bhaktivedanta Srila Prabhupada!

 Todas as glórias ao movimento transcendental 
de Sankirtana de Sri Chaitanya Mahaprabhu!

 Para começar, gostaria de agradecer o convite 
da Carta de Sankirtana brasileira para participar 
e comentar as glórias do sankirtana yajna, apesar 
de não ter nenhuma qualificação para isso. Se os 
administradores da Carta de Sankirtana viram algum 
mérito em mim, é somente devido às bênçãos de 

de meu mestre espiritual e dos devotos a quem tentei servir na missão de nosso fundador-
acharya e salvador do mundo, Srila Prabhupada.

 No Chile, graças à misericórdia, instrução e bênçãos do meu Mestre Espiritual, Sua 
Santidade Mahavishnu Swami, tenho liderado o programa Harinama Sankirtana por três 
anos consecutivos, indo às ruas semanalmente para distribuir os Santos Nomes de Krishna, 
juntamente com alimento vegetariano oferecido a Deus (Prasada), e livros filosóficos com o 
mais alto conhecimento de todos, conhecimento sobre Deus e Sua criação. Assim, sem falta, 
o programa não só foi realizado ininterruptamente na capital do nosso país (Santiago), mas 
também viajamos para diferentes regiões do país para cumprir o dever sagrado para esta 
época, o Sankirtana Yajña.

 Graças à misericórdia sem causa de meu Mestre Espiritual, e do grupo Harinama Ruci, 
viajei para diversos países como seu servo pessoal, onde também tive a graça de compartilhar 
com as maravilhosas e inspiradoras congregações da ISKCON Brasil. Toda vez que visitamos 
seu país, meu mestre espiritual fica muito satisfeito ao ver a determinação de seus devotos 
com o movimento Sankirtana de Sri Caitanya Mahaprabhu, e principalmente pelo grande 
esforço e dedicação de Sua Graça Hara Kanta Das Brahmacari em educar e dar o exemplo 
sobre a importância fundamental de Harinama Sankirtana. Foi lá, em janeiro de 2022, que meu 
mestre espiritual me deu uma das instruções mais difíceis de cumprir: entregar pessoalmente 
uma cópia de nossos livros sagrados (Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam) ao recém-eleito 
Presidente da Chile, Sr. Gabriel Boric Font, e sua nova equipe de ministros. Foi assim que, depois 
de passar pelos diferentes cordões de segurança do Presidente, pude cumprir a missão que me 
foi confiada em fevereiro de 2022.

 Hoje os líderes do mundo inculcam atividades pecaminosas em seus cidadãos, 
como embriaguez, comer de carne, etc., por não serem devidamente instruídos no antigo 
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conhecimento védico, e com toda certeza, tal governante só pode levar sua comunidade ao 
desastre , guerras, fome e, portanto, a sua autodestruição. Por outro lado, conforme estipulado 
no Srimad Bhagavatam 6.2.3-4, “Um bom rei ou funcionário do governo deve agir como pai, 
apoiador e protetor de seus súditos apenas por amor e afeição por eles. Ele deve dar-lhes bons 
conselhos e instruções de acordo com as escrituras prescritas, e deve ser igual a todos. [...] As 
pessoas seguem o exemplo dos líderes da sociedade e imitam seu comportamento. Para eles, 
tudo o que esses líderes aceitam é verdade.” Essa é a importância de nossos líderes conhecerem 
a consciência de Krishna, segui-la, tornar-se um exemplo nela e distribuí-la em todos os lugares.

 Por trazer esse conhecimento para nossos atuais governantes no Chile, alguns emitiram 
duras críticas, desconhecendo nossa filosofia, mas a ordem de Sri Chaitanya Mahaprabhu 
é clara e livre de interpretações errôneas. No Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 9.29 é dito 
“Independentemente de quem pediu e quem não pediu, ou quem era digno ou não de recebê-
lo, Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuiu o fruto do serviço devocional”, e em seu significado, 
Srila Prabhupada afirma que “Esta é a essência do movimento de sankirtana de Sri Chaitanya”. 
Nenhuma distinção é feita entre aqueles que são dignos e aqueles que não são dignos de ouvir 
ou participar do movimento de sankirtana. Portanto, deve ser pregado sem discriminação. A 
única intenção dos pregadores do movimento de sankirtana deveria ser continuar pregando 
sem restrições.Foi assim que Sri Chaitanya Mahaprabhu apresentou este movimento de 
sankirtana ao mundo.”

 Este é o espírito que deve prevalecer sobre os executores do sankirtana yajna, 
independentemente do país onde residam: Pregar sem limites, sem discriminação, em todas as 
direções, mesmo quando o mundo inteiro estiver contra eles. Sem um momento de hesitação, 
devemos nos lembrar da instrução que Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ordenou aos habitantes 
desta era difícil de briga e hipocrisia, estabelecida no Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 9.36: 
“Ordeno a todos os homens deste universo que aceitem este movimento da consciência e o 
distribuam em todos os lugares”. Essa é a perfeição da vida.

 Este movimento de sankirtana, estabelecido por Sri Chaitanya Mahaprabhu, tem 
o propósito de dissipar a ilusão de maya, por cuja influência todos os seres deste mundo 
material se consideram produtos da matéria, e esquecem sua verdadeira natureza espiritual. 
Para erradicar esta ilusão, Sri Chaitanya Mahaprabhu iniciou este movimento de sankirtana, 
e explicitamente ordenou que todos o aceitassem como a missão de sua vida, e que o canto 
transcendental do Maha Mantra Hare Krishna fosse distribuído em todos os lugares. Se alguém 
tiver a sorte de fazer parte deste glorioso exército de salvação, dedicando sua vida a distribuir 
este sagrado Maha Mantra e a levar os livros de Srila Prabhupada aonde quer que vá, sem 
dúvida sua vida será um sucesso, e ele alcançará o objetivo supremo: Voltar para casa, voltar ao 
Supremo.

 De todo o coração espero estar com vocês novamente muito em breve, e tentar servir 
os devotos que compõem sua congregação, e que me inspiram dia a dia a me render a este 
glorioso movimento de sankirtana de Sri Chaitanya Mahaprabhu.

 Muito obrigado pela oportunidade de servi-los. 

 Com admiração, seu servo, Harinama Goura Lila Dasa, de Santiago do Chile.
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Obrigado de novo e de novo por distribuir meus 
livros com grande entusiasmo. Agora, tente 

dobrar esse entusiasmo. Qualquer um que ao 
menos toca um de nossos livros recebe um 

benefício tão grande.

Carta a Dina Bandhu. Cidade do México, 
16/02/1975.
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(a) Contrariando as desculpas

Questão: E se alguém disser: ‘Já 
tenho um de seus livros’.

Rohinisuta Dasa: Rohini suta: Isso 
acontece com frequência, e vemos 
que muitas pessoas pegam mais. 
Você responde: ‘Sério? Que bom! 
Você sabe qual você tem? É o 
Bhagavad-gita?” Tento identificar 
o livro pela capa e pergunto 
se ele leu. Ele provavelmente 
dirá que leu algumas páginas. 

Depois pergunte se ele gostou. 
E ele provavelmente dirá que foi 
interessante. Então você pode 
dizer a ele para continuar lendo. 
Diga: “Eu sei por experiência 
própria que você não pode 
entender tudo de uma vez, mas 
quanto mais tentarmos, mais 
entenderemos.” Se alguém 
diz que leu o livro, mas não 
entendeu, eu pergunto o que ele 
não entendeu, e então abro um 
livro... Especialmente quando 

NÉCTAR DA DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS
ILIMITADAS FORMAS DE GLORIFICAR OS LIVROS
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vou de porta em porta. “Você 
pode me mostrar os livros que 
tem?”  Eu pergunto. Então eu 
pego um de seus livros e leio 
algumas linhas ou um parágrafo. 
Às vezes eu até continuo lendo, e 
eles percebem que não é difícil, 
afinal. 

É importante que os devotos 
façam isso, especialmente 
quando encontram alguém que 
tem os livros e está disposto a 
ouvir. E muitas vezes você pode 
convencê-los a levar mais um ou 
dois livros. Às vezes, quando as 
pessoas na rua são simpáticas, 

peço-lhes o endereço e digo: 
‘Então posso enviar-lhe um 
convite.” 

Questão: E as pessoas que têm 
um livro, mas não querem outros?

Rohinisuta: Então podemos dar 
a eles folhetos ou cartões de 
convite. Eu não os pressiono. 
Você pode sentir imediatamente 
o quanto eles podem aguentar. 
Eu sempre tento dar-lhes algo - 
um convite ou um panfleto - pelo 
menos uma boa impressão. 

JÁ ENVIOU SEUS RESULTADOS 
DE SANKIRTANA?

Envie-nos seus resultados de distribuição de livros, passatempos, histórias e 
realizações! Envie pelo link: http://www.cartadesankirtana.com.br/resultados/, pelo 
endereço cartadesankirtana@bbt.org.br ou pelo WhatsApp (41) 99111-2667. 

 Lembre-se das datas limites para envio: resultados até o dia 5 do mês seguinte. 
Passatempos, histórias e realizações até o último dia do mês.
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Carta de Sankirtana: Qual é sua história com a distribuição de livros?

Bhakti Vikasa Swami: Minha história com a distribuição de livros começa como o resultado de um 
livro que foi distribuído para uma pessoa que não estava interessada, o qual eu li. Era o livro de 
Krishna, volume dois, parte da trilogia Krishna. Então, tendo lido aquele livro, procurei o Templo 
da ISKCON mais próximo, que era além-mar. Eu estava na Irlanda na época, e tive que cruzar o 
oceano para a Grã-Bretanha, e lá entrei para o templo – Bhaktivedanta Manor. 

 Pouco tempo depois, eu estava distribuindo livros, incluindo a trilogia do “Krishna book”. 
Isso durou cerca de dois anos na Irlanda e Inglaterra. Mas, pouco tempo depois, fui colocado 
na posição de Tesoureiro de Bhaktivedanta Manor (o que não me era muito atrativo, e preferia 
muito mais estar nas ruas distribuindo livros). Além disso, também havia minha má saúde. Uma 
vez, devido ao clima frio e úmido das ilhas britânicas, e somado à nossa própria, eu diria, tolice e 
exuberância da juventude, vivendo em vans sem aquecimento no inverno, nos alimentando mal 
para tentar ganhar tempo, eu fiquei muito doente e fiquei em uma cadeira de rodas, devido a 
problemas musculares. E isso era bom para distribuir livros, pois as pessoas ficavam mais caridosas 
vendo alguém na cadeira de rodas. E, claro, eu não esperava ser um deficiente na juventude. Eu 

Entrevista com Bhakti Vikasha Swami
Sua Santidade Bhakti Vikasha Swami nasceu em 1957 na Inglaterra. Ele se juntou à 
ISKCON e foi iniciado por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 
em Londres em 1975. Maharaja recebeu a ordem de sannyasa em 1989. Sua Santidade 
passou anos distribuindo os livros de Srila Prabhupada, sendo pioneiro na pregação 
da ISKCON em diversos países. Nos últimos anos, ele ativamente viaja por muitas 
partes do mundo, dando palestras em inglês, hindi e bengali e escrevendos diversos 
livros e artigos.
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entrei ao templo com dezoito anos e, com vinte anos, isso tudo aconteceu. Então, fui para a Índia, 
por um clima mais quente e, é claro, poder encontrar Srila Prabhupada – posto que ele já estava se 
preparando para partir. Enfim, fui para a índia para fazer parte do grupo de distribuição em bibliotecas 
da BBT, que estava começando na época. Então não conseguíamos distribuir muitos livros. Assim, me 
juntei ao grupo de distribuição de livros de Mayapur, e distribuíamos muitos livros lá. Eu fiquei no 
grupo de Ananda Swarupa prabhu, que atuava na Bengala Ocidental, Bihar, Orissa e Assam. 

 Então passei dez anos – de 1979 a 1989- servindo sob Prabhavishnu Swami, a quem conheci na 
Inglaterra como sendo um devoto muito inspirador. Uma coisa que todos nós defendíamos desde o 
início (quando digo “todos nós” quero dizer todos aqueles envolvidos na distribuição de livros) é que 
a distribuição de livros deve ser o centro de qualquer projeto da Consciência de Krishna. E ele pensava 
assim. Ele era um pioneiro. Então servi sob a liderança dele durante esse tempo em vários países. 
Malásia, Burma, Bangladesh, Thailândia, Nepal e partes de Bihar. E isso estava em nossa consciência: 
tínhamos que conseguir livros traduzidos, publicados e distribuí-los – e assim fizemos. Não tínhamos 
muita ajuda naquela época, mas fizemos isso nestes países, exceto Burma, pois não podíamos fazer 
muito lá na época.

 Então, quando aceitei sannyasa, uma das primeiras coisas que fiz foi começar um grupo de 
distribuição de livros na Índia. Porém, fui gradualmente percebendo que, como um sannyasi, eu poderia 
distribuir mais livros – especialmente na Índia-, inspirando pessoas a distribuir, ou fazendo programas 
públicos em que, ao término do programa, se oferece os livros. Então tenho feito disso meu principal 
método para distribuir livros até agora: programas públicos, ou em templos e inspirando discípulos e 
outros devotos a distribuir livros. E, recentemente também tenho incentivado que devotos comprem 
conjuntos ou coleções de livros para distribuí-los. A ISKCON tem incentivado, no mês de Bhadra, a 
distribuição do Bhagavatam, mas isso não é restrito unicamente ao mês de Bhadra. Assim como a 
distribuição de livros não é restrita a dezembro. Assim, além de distribuir no mês de Bhadra, também 
podemos fazer isso em qualquer outro mês. 

 Então essa é, brevemente minha história com distribuição de livros. Ah, sim, uma coisa que 
costumava fazer é distribuir livros nos trens da Índia, quando ia em viagens longas. Isso também é muito 
bom.  Então, apesar de eu raramente sair e distribuir os livros pessoalmente atualmente, eu sempre tive 
a distribuição de livros como o centro de minha vida em consciência de Krishna e tento estimular isso 
em outros também e, apesar de não estar ativamente distribuindo, através de entusiasmar devotos, 
fazer programas públicos e convidar as pessoas a comprar livros no final. 

 Especialmente aqui na Índia, há um campo enorme. Em especial para devotos de corpos 
brancos. Ainda mais se eles aprendem a língua local, se pode distribuir muitos livros. Se você vai de 
cidade em cidade, prega na língua local e no final oferece os livros, você pode distribuir muitos livros. 
Há um campo muito grande aqui na Índia. Mas, também sinto que esse tipo de programa não deve 
ser restrito à Índia. Eles podem e devem ser feitos em qualquer lugar. Srila Prabhupada queria coleções 
de seus livros em todas as universidades, bibliotecas, e que todos os cavalheiros nos Estados Unidos 
tivessem seus livros. Então há muito trabalho a fazer.

Carta de Sankirtana: Você tem algum passatempo especial que tenha acontecido enquanto distribuía  
livros?

Bhakti Vikasa Swami: Bem, todo livro distribuído é uma história especial, apesar de não lembrarmos 
de todas. Não me lembro de muitas de quando distribuí na Irlanda e Inglaterra, pois distribuíamos 
baseado em uma ideia de caridade, a pessoa dava uma doação como caridade e ganhava o livro em 
troca. Assim, raramente teremos um momento de alguém dizendo “Uau! Era isso que eu queria! Isso 
o que eu procurava!”, se distribuímos os livros como algo secundário, fruto de alguma caridade. E, 
na verdade, me parece que esse é o principal método de distribuição na Grã-Bretanha, e talvez seja 
difícil de mudar, pois me lembro de ouvir nos anos setenta, quando distribuía livros lá, que Tripurari 
brahmachari e outro grupo de devotos haviam ido à Inglaterra para mostrar como distribuir livros 
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da mesma forma que faziam nos Estados Unidos, mas não tiveram muito sucesso. Talvez por uma 
mentalidade diferente das pessoas que vivem nesses países. Assim, não me lembro de muitas histórias 
lá.

 Me lembro de uma, em que estávamos com nossa van estacionada na estação de Sealdah, que 
é a maior de Calcutá, em especial para trens locais. Lá, uma jovem mulher, vestida de branco e com 
várias crianças apareceu. Era, obviamente, uma viúva refugiada de Bangladesh. Ela viu nossos livros e 
perguntou quanto custava. Então, sabendo do preço, ela saiu para mendigar e juntou alguns paisas 
(equivalente a centavos) para comprar um livro que custava uma rúpia. Isso foi muito memorável.

 Uma vez, na Inglaterra, parei um homem. Obviamente um homem de negócios que estava 
interessado na filosofia. Mostrei a ele um Gita e, diferente da maioria, para um homem de negócios em 
Londres, ele foi muito amigável e ficou algum tempo falando comigo. Então mostrei o Gita e ele disse 
que já tinha, então mostrei o Chaitanya Charitamrita, e ele demonstrou muito interesse. Então comecei 
a ler a orelha do livro, que diz que Chaitanya Mahaprabhu apareceu há quinhentos anos na Bengala 
Ocidental, e que ele era um místico e visionário e etc. então o homem interrompeu e disse: “mas ele 
não era uma encarnação de Deus?” e como imaginar que um empresário inglês, nos anos 70, saberia 
que o Senhor Chaitanya é considerado uma encarnação de Deus! Ele deu uma boa doação. Ele deu 
5 pounds e eu pedi um pouco mais, então ele deu 8 pounds e isso era muito raro naquela época. Era 
difícil até mesmo conseguir uma doação de 1 pound. Então foi bem impressionante.

 Também tive uma boa experiência em Mantralaya, uma cidade importante para a Madhva 
Sampradaya. Eu estava com meu grupo distribuindo livros e pensei que poderíamos vender coleções 
do Bhagavatam aos líderes do templo lá. Eu não tinha coleções do Bhagavatam em inglês, tinha apenas 
uma coleção parcial do Bhagavatam em hindi, que era a língua da maioria dos livros que tínhamos 
na época. De qualquer forma, pensei em vendê-los uma coleção. Então fui até a sala dos líderes do 
templo e apresentei a coleção a eles, dizendo que poderiam comprar para a biblioteca deles. Porém, 
eles imediatamente começaram a  me interrogar e a apresentar todo tipo de argumentos mayavadis, o 
que me surpreendeu e eu não percebi, até um pouco depois, que eles estavam me testando para ver 
se eu poderia respondê-los, pois Madhvas são conhecidos por serem fortemente contra mayavadis. 
Então, eles perguntavam e apresentavam argumentos e eu respondia citando o Gita e outras escrituras 
e isso durou algum tempo, até que eles finalmente ficaram com a coleção. Então entendi que eles 
estavam me testando para ver se eu sabia as coisas.

 Bem, há tantas histórias. Mas já é o suficiente por agora. Mas sempre é especial. Sempre que um 
livro é distribuído é especial. Não sabemos o que irá acontecer, onde irão parar. São bombas- relógio.
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Carta de Sankirtana: Srila Prabhupada nos ensinou que o futuro da ISKCON  depende da distribuição 
de livros. Como isso se relaciona com a importância da manutenção da cultura vaishnava que Srila 
Prabhupada pessoalmente praticou e nos ensinou?

Bhakti Vikasa Swami: Não estou muito certo acerca do significado dessa pergunta, mas creio que 
signifique que tenhamos que seguir pregando a incentivando a distribuição de livros mas, também, nos 
imergir na consciência de Krishna. Não é apenas distribuir os livros, mas nós também temos que viver 
com base nos livros. “Apni achare prabhu sabare sikhay” Caitanya Mahaprabhu ensinou a consciência 
de Krishna através de pessoalmente vivê-la. “Apni na koile dharma sikhan na jai” – Alguém não pode 
ensinar outros a seguir o dharma, ao não ser que alguém o pratique. Assim, não somos vendedores. 
Estamos na posição de sermos os servos dos servos dos servos dos servos da poeira dos pés de lótus 
daqueles que são servos dos vaishnavas e, sob sua ordem e por sua inspiração, devemos distribuir 
esses livros, enquanto sempre cultivamos a consciência de sermos servos dos servos dos servos dos 
devotos de Krishna.

Carta de Sankirtana: O que aconselha para alguém que deseja começar a distribuir livros?

Bhakti Vikasa Swami: Bem, esse é um tópico bem extenso. Distribua com aqueles que têm experiência. 
Se você tem a boa fortuna de estar com aqueles que têm experiência, eles podem lhe ajudar de todas 
as formas para ter a atitude adequada e acerca de como interagir adequadamente com diferentes tipos 
de pessoas e a não ser tímido para pedir doações de outros. Leia acerca da distribuição dos livros de 
Srila Prabhupada. Acabei de receber um email de um irmão espiritual de Chicago, que era parte do 
grande grupo de distribuição de livros no aeroporto de Chicago nos anos setenta, Tranakarta Prabhu. 
Ele está terminando um livro sobre a distribuição de livros nos anos setenta. Então leia livros como 
esses! Também temos o Néctar da Distribuição de Livros. “If you really want to please me”, esse é um 
livro com citações de Prabhupada sobre distribuição de livros. 

 E, se você não é tão afortunado de ter a associação de devotos distribuindo livros – apesar de 
haverem muitos devotos distribuindo  livros- o conselho é: ore. Ore para Krishna, para o guru, para 
ajudar. Uma coisa que logo entendemos quando começamos a distribuir livros é que não podemos 
distribuir livros. Nós podemos apenas nos tornar instrumentos do desejo dos acharyas prévios. nimitta-
matran bhava savyasachin – Krishna disse a Arjuna: sim, você é expert, você pode atirar com os dois 
braços, mas você pode simplesmente se tornar meu instrumento e satisfazer meu desejo. 

 Então, sim, é uma questão de atitude, de desejo. Seguir fazendo isso dia após dia, ano após ano, 
esse é o teste. Se você pode achar um devoto que está fazendo isso há anos e anos sem parar, de forma 
imotivada, então você deve simplesmente cair aos pés deles e implorar por suas bênçãos. 

Carta de Sankirtana: Porque os líderes da ISKCON devem promover a distribuição de livros de Srila 
Prabhupada?

Bhakti Vikasa Swami: Há muitas respostas para isso. A principal é a de que Srila Prabhupada queria 
que fizéssemos isso e, com relação a isso, ele disse que segue cegamente seu mestre espiritual! Agora, 
Srila Prabhupada sempre nos ensinou acerca de não seguir cegamente o mestre espiritual. Mas, nesse 
assunto em particular, ele diz que segue cegamente seu mestre. O que podemos entender disso?

 Bem, não é especificamente mencionado nos shastras que alguém deve sair com uma bolsa 
de livros e distribuí-los pelas ruas do mundo, ou de porta em porta. Isso é uma técnica para trazer 
o conhecimento da consciência de Krishna a outros. Essa técnica, anteriormente, não era possível 
de ser introduzida e praticável, pois não havia a imprensa, o nível de analfabetismo era alto, e na 
sociedade de consumo atual, as pessoas têm muito dinheiro disponível. Então, isso foi especificamente 
introduzido por Srila Prabhupada, à partir do desejo de seu Mestre Espiritual e o atualizando. O mestre 
de Prabhupada queria seu Nadia Prakash e livros impressos e distribuídos, mas não havia um processo 
para ir às massas e distribuir. E essa foi a contribuição de Srila Prabhupada, baseada na instrução de seu 
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Guru: “se você tiver algum dinheiro, imprima livros” – que ocasionalmente foi dada a Srila Prabhupada, 
por seu próprio Srila Prabhupada, no Radha Kunda. Então, é por fé no pedido de Srila Prabhupada de 
que, se distribuímos esses livros, o mundo irá melhorar e mais pessoas vão se tornar conscientes de 
Krishna. E nós sentimos isso. Nós sentimos a mudança espiritual, mesmo que a pessoa que levou o 
livro não entenda o que está acontecendo, ou nós não entendamos, mas podemos sentir a presença 
de Krishna, que está se manifestando nesses livros, se fazendo disponível para todas as pessoas. E 
podemos ser os instrumentos ao fazer isso. Isso é essencial para satisfazer o desejo de Srila Prabhupada 
e Chaitanya Mahaprabhu. 

 Srila Prabhupada disse que, se esses dois programas (distribuição de livros e comunidades 
rurais)  forem incentivados e expandidos, então, não me lembro as palavras exatas mas, a consciência 
de Krishna vai tomar conta do mundo todo. Devemos fazer isso. É uma questão de compaixão. 
Compaixão não quer dizer sorrir para as pessoas, abrir hospitais ou alimentar pessoas pobres. Claro que  
isso são aspectos de compaixão mas, verdadeira compaixão, quer dizer ajudar as pessoas da melhor 
forma possível. E, apesar de não podemos trazer todos para a consciência de Krishna imediatamente, 
podemos dar a todos, ou a quem for possível, a oportunidade disso. Portanto, devemos incentivar a 
distribuição de livros.

 E todos os líderes da ISKCON deveriam saber que toda a auspiciosidade vem disso. Ao executar 
a distribuição de livros, lakshimi aparece para o serviço de Krishna. Aqueles que lideram projetos e 
templos da ISKCON sabem como lakshimi é muito necessário. Devotos ficarão energizados e mais 
pessoas virão participar. Talvez sequer saibamos como eles vieram, talvez nem venham da distribuição 
de livros, mas isso cria uma atmosfera da qual as pessoas queiram participar e adotar a consciência de 
Krishna em diferentes níveis.

 Sou afortunado por ter muitos discípulos que assumiram seriamente esse serviço da distribuição 
de livros, e, apesar de todos os problemas que a ISKCON está passando, se a distribuição de livros 
permanecer, podemos saber que nem tudo foi perdido. Sempre há muita esperança, se há distribuição 
de livros. 

 Devotos, aqueles que são líderes, devem promover, além da distribuição de livros, o estudo dos 
livros. Antigamente tínhamos um ethos na ISKCON, em que havia muita distribuição de livros e pouco 
estudo. Mas agora, em alguns lugares, se dá mais ênfase ao estudo do que à distribuição de livros. As 
duas coisas devem seguir juntas. Janma sārthaka kori koro para-upakāra (cc Adi. 9.41)– fazer nossas 
vidas bem sucedidas por estudar e seguir o que está nos livros e “Koro para upakara”, beneficiar outros 
também por distribuir esse slivros.

 Muito muito muito mais poderia ser dito sobre essas perguntas, e agradeço aos devotos do Brasil 
por me perguntarem, mas não falarei mais agora. Apenas quero dizer que o Brasil, e toda a América do 
Sul, há muito tempo atrás, eram famosos por distribuição massiva de livros. Costumávamos ouvir que 
os devotos entravam nos ônibus, nas rodoviárias, e faziam anúncios dos livros e distribuíam. Assim, os 
livros se espalhavam em uma cidade e seus arredores. Então, tragam isso de volta! Tragam de volta o 
velho espírito e coloquem a distribuição de livros no centro e tudo mais virá. Nosso movimento estava 
se levantando, com muitas pessoas participando aí. Eu nunca fui à América Latina mas, certamente, há 
muito campo aí para propagar a consciência de Krishna, como Srila Prabhupada notou e fez arranjos 
para permitir a distribuição de livros aí. Então revivam esse movimento! Façam isso! Distribuam esses 
livros! Tornem o Brasil o campeão mundial da distribuição de livros! Estou dizendo isso pois estou 
falando com devotos do Brasil, mas se eu estivesse falando com devotos da Rússia eu diria: “façam da 
Rússia a campeã mundial”, pois Srila Prabhupada incentivou a competição transcendental (Ri).

 Hare Krishna! 

 Vanca Kalpa tarubhyas cha krpa sindhubhya eva cha

  patitanam pavanebhyo vaishnavebhio namo namah
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RESULTADOS

[MAIO – 2022]

DE SANKIRTANA

TEMPLOS E PROJETOS LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Florianópolis FLO 0  789  0  403  27  1 219  654,25

2º Itajaí ITJ 0  182  0  335  18   535  416,50

3º Porto Alegre POA 0  229  0  275  24   528  380,25

4º Curitiba CTB 0  65  0  145  19   229  199,25

5º Recife REC 0  39  0  42  2  83  55,75

6º Brasília BRA 0  1  2  3  0  6  4,25

TOTAL  0 1305  2 1 203 90 2600 1710,25



Carta de Sankirtana - Maio 15

INDIVIDUAIS REGULARES LIVROS TOTAL

UF REVI PEQ MÉD GRD MAHA LIVROS PONTOS

1º Vinaya SriNitay Dasa ITJ 0 172 0 322 16 510 397

2º Bk. Fábio POA 0 191 0 194 11 396 263,75

3º Ekachakra Nitai Dasa FLO 0 82 0 168 13 263 214,5

4º Dharma Dasa FLO 0 318 0 66 5 389 155,5

5º Sandhini Shakti Devi Dasi FLO 0 322 0 62 5 389 152,5

6º Bk. Franco CTB 0 25 0 95 10 130 121,25

7º Bk. Leandro FLO 0 28 0 62 0 90 69

8º Manohara Saciputra Dasa POA 0 7 0 47 4 58 56,75

9º Bk. Paulo REC 0 39 0 42 2 83 55,75

10º Bk. Talles POA 0 13 0 20 5 38 33,25

11º Hara Kanta Dasa FLO 0 13 0 16 3 32 25,25

12º Boddhana Tattva Dasa FLO 0 17 0 19 0 36 23,25

13º Mahananda Murari Dasa ITJ 0 9 0 13 2 24 19,25

14º Adridharana Dasa CTB 0 27 0 12 0 39 18,75

15º Bk. Hari POA 0 13 0 13 1 27 18,25

16º Bk. Gustavo CTB 0 5 0 16 0 21 17,25

17º Krishna Caitanya Prasada Dasa CTB 0 1 0 8 4 13 16,25

18º Bk. Heric FLO 0 9 0 10 1 20 14,25

19º Bk. Deryck CTB 0 3 0 5 3 11 11,75

20º Rasarnava Gouranga Dasa POA 0 4 0 0 3 7 7

21º Tungavidya Prema Devi Dasi CTB 0 0 0 7 0 7 7

22º Gadadhara Pandita Dasa BRA 0 1 2 3 0 6 4,25

23º Bn. Alda CTB 0 0 0 2 1 3 4

24º Mahaprabhu Dayasindhu Dasa CTB 0 0 0 0 1 1 2

25º Gopal Krishna Dasa POA 0 1 0 1 0 2 1,25

26º Bk. Valdecir CTB 0 2 0 0 0 2 0,5

27º Jahnava Isvari Devi Dasi ITJ 0 1 0 0 0 1 0,25

28º Lila Kamalini Devi Dasi CTB 0 1 0 0 0 1 0,25

29º Bn. Thainá CTB 0 1 0 0 0 1 0,25
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 Meu querido Tusta Krishna Maharaj,

 Por favor, aceite minhas bênçãos. Venho por este meio agradecer 
a sua carta enviada em Setembro, que só agora me chegou, tendo sido 
redirecionada várias vezes. Estou muito satisfeito por receber o seu 
relatório.

 Sua pregação de casa em casa é muito boa. O importante é fazer 
arranjos para que eles ouçam e cantem. Isso fará com que sua pregação 
seja bem-sucedida. Uma vez que eles comecem a cantar, automaticamente 
eles vão querer seguir as regras e regulações, frequentar Aratik, 
tomar Prasadam, etc.

 Sim, tente incentivar ao máximo a distribuição de livros. Os 
livros são a base do nosso Movimento. Seja qual for a apreciação 
que estamos recebendo por causa de nossos livros, é porque estamos 
seguindo o caminho traçado por devotos exaltados. Não estamos 
escrevendo algo caprichoso. Em relação aos devotos estarem exitantes 
em distribuir livros por causa da pressão, às vezes a pressão é 
necessária, especialmente quando não se é tão avançado. Claro que 
tem que ser aplicada corretamente, caso contrário pode haver algum 
desgosto. Mas o serviço espontâneo só pode ser esperado de devotos 
avançados. Assim como uma criança por pressão vai para a escola e 
é obrigada a ler. Depois de algum tempo ele quer ler, mesmo sem 
pressão. Todos nós temos experiência nisso. É vaidhi bhakti — vaidhi 
significa ‘deve’. Às vezes, os devotos recebem a promessa de um prato 
de maha-prasadam para o maior distribuidor. Não há nenhum dano. Na 
verdade, deve-se tentar servir a Krishna em toda a sua capacidade 
sem pensar em recompensa – o próprio serviço é a recompensa. Mas 
isso leva tempo para realmente perceber e até que essa plataforma 
seja alcançada, alguma pressão ou indução é necessária.

09/01/1976

Bombaim
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RESULTADOS MUNDIAIS DE SANKIRTANA

[ ABRIL 2022]

OS 10 PRIMEIROS PAÍSES

PAÍS PONTOS

1º Índia 279339.05

2º Estados Unidos 100850.20

3º Rússia 29683.50

4º Austrália 7232.90

5º Bulgária 4606.50

6º México 4428.00

7º Argentina  4163.00

8º Ucrânia 3985.50

9º Alemanha/ Áustria 2816.50

10º República Tcheca 2809.25

13º Brasil 2510.50

LIVROS DISTRIBUÍDOS  
NO MUNDO

Livros Maha-grandes

Livros Grandes

Livros Médios

Livros Pequenos

Revistas

Assinaturas da BTG

Coleções

177,786

45,971

55,029

150,447

30,963

63

1.766

Durante o mês de abril de 2022,  
173 templos reportaram os seguintes 
resultados de distribuição:

Este Mês

Este Ano

Desde 1965 

460,574

1,885,543

574,999,889 

DESTACADOS DO BRASIL NO MUNDO
TEMPLO CATEGORIA POSIÇÃO

Manohara S. Dasa POA Top 100 regular individuais 15

Mahananada M. Dasa ITJ Top 100 regular individuais 16

Rasarnava G. Dasa POA Top 100 regular individuais 17

Bk Rafael ITJ Top Bhaktas 7

Bn Bruna CTB Top Bhaktins 2
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PASSATEMPO
O VERDADEIRO REMÉDIO

 Quando saio pra algumas atividades 
específicas, além da distribuição de livros, 
não tenho hábito de levar livros, mas hoje 
resolvi levar alguns, e pensei “vai que 
alguém se interessa!” 

 Fui em uma consulta com esta médica, 
que se chama Bárbara, e algo inusitado 
aconteceu: no meio da consulta ela me fez 
algumas perguntas sobre a filosofia.

 Como estava com os livros em mãos 
logo os apresentei e, falando sobre o tema 
de cada um, a doutora separou os livros que 
se interessou em adquirir, e continuou com 

a s perguntas sobre karma, reencarnação, o 
que é o processo de yoga, e, principalmente, como age nossa mente. No 
meio da pregação foi citei o exemplo de Bharata Maharaja, e em outro 
momento sobre Drhuva Maharaja, e ela pediu pra que eu contasse os dois 
passatempos e assim o fiz resumidamente, até que ela se lembrou que 
teria que finalizar a consulta, e disse “ isso tudo que você me disse faz todo 
sentido!” Disse que a filosofia é muito incrível, e ainda continuou dizendo 
que gostaria de aprender mais sobre o assunto, ela aceitou o convite de 
visitar o templo, e convidou suas amigas no consultório.

Sankirtana yajna ki! Jaaay!

Srila Prabhupada ki! Jaaaay!

Seu servo, bhakta Heric.

Bk. Heric
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