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শ্রীগুরু আশ্রয় প্রার্থী ভিবদর র্নয অনু বমাতদি কিৃজপবের আনু ষ্ঠাতনক সু পাতরশপত্র
প্রতি,

ওঁ তবষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ র্য়পিাকা স্বামী মহারার্
দয়া কবর আমার তবনীি প্রণাম গ্রহন করুন। শ্রীল প্রভুপাবদর র্য় হউক।
আতম অিযন্ত আনবন্দর সবে ___________________________________________- ফক আপনার তনকট ‘গুরু আশ্রয়’
প্রার্থী তহবসবব সু পাতরশ করতি। আমার র্ানা মবি উতন শ্রী গুরু আশ্রয়- এর র্নয প্রবয়ার্নীয় ফর্াগ্যিাসমূ হ অর্জন কবরবিন। তববশষ
কবর গ্ি িয় মাস বা িারও ফবতশ সময় ধবর তিতন অনু কূল ভগ্বৎ ফসবায় র্ু ি আবিন, প্রতিতদন কমপবে ১৬ মালা র্প করবিন
এবং চারটি তবতধবদ্ধ তনয়ম পালন করবিন। শ্রীগুরু আশ্রয় গ্রহবণর র্নয তিতন কৃষ্ণ ভাবনামৃ বির দশজন এবং ইসকবনর গ্ঠন ও উবেশয
সম্পবকজ র্বর্থষ্ট জ্ঞান অর্জন কবরবিন, র্া ইসকন আইন দ্বারা প্রস্তাতবি পরীোয় উত্তীণজ হওয়ার মাধযবম প্রমাতণি হবয়বি। এই প্রার্থী
শ্রীল প্রভুপাবদর আশ্রবয় কমপবে িয় মাস তিবলন। এই ফর্াগ্যিাবলী আতম বযতিগ্ি ভাবব পর্জববেণ কবরতি অর্থবা তবশ্বাসবর্াগ্য
ফকান সূ ত্র হবি র্ানবি ফপবরতি।
আপনার ফসবক,
_________________________________________ (কিৃজপবের নাম) ; ________________________ (পদবী)
__________________________ (সু পাতরবশর স্থান) ; ___________________ (সু পাতরবশর িাতরখ)
............................................................................................................................................................................
আশ্রয়প্রার্থী ভবির নামঃ ___________________________________________ পু রুষ/মতহলা; বয়সঃ _______
র্ন্ম িাতরখঃ _____________ ; র্ািীয়িাঃ __________________ ; তববাতহি / অতববাতহি; ফপশাঃ _________________
ভগ্বৎ ফসবাঃ _______________________________________ ; তশোগ্ি ফর্াগ্যিাঃ _____________________
বিজ মান ঠিকানাঃ (গ্রাম/শহর)__________________________________________ ফর্লাঃ _____________ রার্যঃ
___________________ তপন ফকাডঃ ________________ ; ফদশঃ __________________ ; ফিানঃ ________________
ফমাবাইলঃ ____________________ ; ইবমইলঃ _________________________________________________
......................................................................................................................................................................................
স্থায়ী ঠিকানাঃ _______________________________ ; ফর্লাঃ ______________ ; রার্যঃ _____________ তপন ফকাডঃ
____________ ; ফদশঃ _____________________ ফিানঃ _________________ ফমাবাইলঃ __________________
.......................................................................................................................................................................................
কি তদন র্াবৎ কৃষ্ণভাবনামৃ বির সবে র্ু িঃ ________ মাস/বির; কিতদন র্াবৎ ১৬ মালা র্প কবরনঃ ________মাস/বির;
কিতদন র্াবৎ ৪ টি তনয়ম পালন কবরনঃ _________ মাস/বির; ফকান মতন্দবরর সাবর্থ র্ু িঃ _____________________________
তশোগুরু / িত্ত্বাবধানকারী ভিঃ __________________________________
আশ্রয়গ্রহণকারী ভবির স্বােরঃ ___________________________________ আশ্রয় গ্রহবণর িাতরখঃ __________________

দীক্ষাগুরুর নিকট আশ্রয় প্রার্থী ভক্তের য াগ্যতা নির্ধ ারণী নিনিত পরীক্ষা
১. সদ্গু রু-র ফর্াগ্যিা সমূ হ তক?
২. আপতন ফকন তবশ্বাস কবরন ফর্ গুরুবদববর আবদশ র্ন্ম র্ন্মান্তর ধবর পালন করবি
হয়?
৩. গুরুবদব ফক ফকন ভগ্বাবনর মবিা পূ র্া করা হয়?
৪. আপতন তক তবশ্বাস কবরন ফর্ গুরুবদব পরম সিয কর্থা ববলন? র্তদ হযাঁ হয়, িবব
ফকন?
৫. ফকান পতরতস্থতিবি গুরুবদব িযাগ্ করা ফর্বি পাবর?
৬. একর্ন তশবষযর ফর্াগ্যিা ও দাতয়ত্বসমূ হ তক তক?
৭. ইসকবন শ্রীল প্রভুপাবদর অনু পম পদমর্জাদা তক?
৮. শ্রীকৃষ্ণ ফক পরবমশ্বর ভগ্বান ববল গ্রহণ কবরবিন ফকন?
৯. চারটি তবতধবদ্ধ তনয়ম তক তক? আমরা ফকন এই চারটি তনয়ম পালন কতর?
১০.আমরা ফকন হবরকৃষ্ণ মহামন্ত্র র্প কতর?
১১. তর্.তব.তস মন্ডলীর পদ ও দাতয়ত্ব তক?
১২. ফদহ ও আত্মার মবধয পার্থজকয বণজনা করুন।
১৩. ইসকন তক? ফকন ইসকবনর আশ্রয় তনব?
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