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1896 m. rugsėjo 1 d. Kalkutoje gimė Abhai Čaran De. Jo tėvas Gour Mohan De, o motina
Radžani. Jo tėvai priklausė aristokratiškai prekijų klasei suvarna-vanik    1922 m. pirmą kartą
sutiko Bhaktisiddhanta Sarasvati, savo būsimą dvasinį mokytoją.    1933 m. metais gavo
iniciaciją - dvasinį įšventinimą. Dabar jo vardas buvo Abhaja Čaranaravinda das.    1944 m.
Indijoje pradeda leisti "Back to Godhead" žurnalą ir pats jį platina.    1952 įkuria "Atsidavusių
lyga", kuri deja greitai subyrėjo.    1959 m Šrila Prabhupada tampa sanjasiu (duoda vienuolio
įžadus). Dabar jo sanjasos vardas tampa A.C. Bhaktivedanta Swami. Jis verčia "Šrimad
Bhagavatam". Indijoje pavyko išleisti tris tomus (I giesmę), kuriuos jis vežėsi į Ameriką. Pats
platino šias knygas, o gautus pinigus naudojo leisti naujas knygas.    1965 rugsėjo 19 d. A.C.
Bhaktivedanta Swami vykdydamas savo dvasinio mokytojo nurodymą, duotą dar 1922 m. laivu
atkeliavo į Niujorką. Pradžioje gyveno išlaikomas jį priglaudusių žmonių, vėliau 1966 m. Niujorke
turėjo pragyventi platindamas savo knygas.    1965 m. Šrila Prabhupada atvyko į Niujorką,
turėdamas su savimi išverstą Šrimad Bhagavatam I giesmę. Iš pradžių jis apsistojo Bostone,
tačiau pasitaikius galimybei, atvyko į Niujorką, kur gyveno savo draugo Dr. Mišros yogos
draugijos patalpose. Čia jis užregistravo Tarptautinę Krišnos Sąmonės Bendriją 1966 m. liepos
mėn. 12 d.. ir po kurio laiko draugų pagalba surado patalpas 26 Second aveniu. Čia jis pradėjo
rengti reguliarias paskaitas ir kirtanus.    1967 m sausio mėn. jis atvyko į San Franciską ir įkūrė
antrą šventyklą JAV.    1967 m. liepos 9 d. pirmasis Ratha Yatra (vežimų) festivalis San
Franciske ir Vakarų pasaulyje. Indijoje, Džagannatha Puryje ši šventė kasmet sutraukia
milijonus induistų.    1967 m. Vakarų Virginijoje buvo įkurta pirmoji ferma, pagrįsta vediniais
principais - New Vrindavana.    1968 m. 3 atsidavusių poros išvyko į Angliją ir įkūrė pirmą Harė
Krišna centrą anapus Amerikos. Jie susipažįsta su grupės "The Beatles" nariais. Džordžas
Harisonas palaiko atsidavusius ir dovanoja jiems savo dvarą Bhaktivadanta Manor.    1969 m.
įrašyta plokštelė kartu su George Harrisonu "Radha Krishna Temple".    Per tris metus Šrila
Prabhupada įkūrė virš 20 centrų Amerikoje ir Europoje.    1970 m. liepos 28 d. Šrila Prabhupada
įkūrė Valdančiąją ISKCON'o tarybą - GBC (Governing Body Comission) pagal Indijos
geležinkelio kompanijos administracijos pavadinimą. Iš tiesų tai buvo dar jo mokytojo -
Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuros idėja, sukurti tokią tarybą Gaudija Mathose (Gaudijos
vaišnavų organizacija, kuriai priklausė pats A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada).
Prabhupados įkurta GBC turėjo 12 narių - Prabhupados mokinių.    Po kelių dienų jis paskyrė
žmones, atsakingus už BBT - "Bhaktivedanta Book Trust" - ISKCON leidyklą.    1970 m.
Prabhupada sugrįžta į Indiją kartu su savo mokiniais. Jie daro kirtanus ir rodo indams, kad
vakariečiai taip pat gali praktikuoti Krišnos Sąmonę.    1971 m. Prabhupada apsilanko
Australijoje ir įkuria centrą Sidnėjuje.    1971 m. birželio mėn. Prabhupada perkerta geležinę
uždangą ir atvyksta į Maskvą susitikti su prof. Kotovskiu. Vizitas būtų nepavykęs, jei
Prabhupados mokiniui Šjamasundarai nebūtų pavykę atvesti pas Prabhupadą vieno studento
vardu Anatolijus, kuris tapo pirmuoju Prabhupados mokiniu Rusijoje.    1971 m. rugsėjis -
Prabhupada Afrikoje, Nairobyje.    1972 m. Gaura Purnima - Padėtas pirmasis Majapuro
(Vakarų Bengalija, Indija) ISKCON šventyklos akmuo. Majapuras turi ypatingą reikšmę visiems
Gaudija vaišnavams, nes šioje vietoje 1486 m. gimė Šri Čaitanja Mahaprabhu - Gaudija
vaišnavizmo pradininkas, didysis induizmo reformatorius.    1974 m. Prabhupada įkūrė labdaros
fondą FFL - "Food For Life", kuris šiuo metu veikia daugelyje pasaulio valstybių.    1975 m.
balandžio 20 d. Atidaryta Krišna Balaram šventykla Vrindavanoje (Uttar Pradešas, Indija).
Vrindavana labai svarbi visiems induistams, nes čia prieš 5000 metų buvo nužengęs pats
Krišna ir šioje žemėje apreiškė savo žmogiškus žaidimus. Šiuo metu šiame nedideliame
miestelyje yra apie 5000 šventyklų Krišnai.    1977 m. gegužės mėn. Prabhupada,
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nujausdamas, kad greitai paliks pasaulį davė savo nurodymus apie tai, kaip ISKCON'e po jo
mirties bus atliekamos dvasinės iniciacijos. Jis įgaliojo 11 savo mokinių būti ritvikais - iki jo
mirties inicijuojančiais jo vardu guru, ir kurie po jo mirties, inicijuos mokinius savo vardu, t.y.
taps pilnaverčiais guru.    1977 m. lapkričio 14 d. Šrila Prabhupada paliko šį pasaulį.  
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