হরিনাম দীক্ষাি জনয নয যনতম প্রয়য়াজনীয় য াগ্যতাসময হ
১. কমপক্ষে বিগত ১২ মাস ধক্ষে চােটি বিয়ম পালি (আবমষাহাে ির্জি, দ্যূতক্রীড়া ির্জি, নিশার্াতীয় দ্রিূ ির্জি এিং
অবিধ স্ত্রী-পু রুষ সঙ্গ ির্জি) এিং ১৬ মালা হবেিাম মহামন্ত্র র্প কেক্ষত হক্ষি।
২. কমপক্ষে ৬ মাস আক্ষগ গুরু পদাশ্রয় কেক্ষত হক্ষি। আশ্রয় ফমজ পূ েণ কক্ষে গুরুমহাোক্ষর্ে অবফক্ষস (ক্ষর্বপএস অবফস)
র্মা বদক্ষত হক্ষি। (যবদ আপবি আক্ষগই কখিও আবশ্রত হক্ষয় থাক্ষকি তক্ষি আপিাে িাম JPS office ডাটাক্ষিস-এ েক্ষয়ক্ষে
বক িা তা বিবিত হক্ষয় বিি। মক্ষি োখক্ষিি, যবদ আপবি পূ ক্ষিজ কখিও আশ্রয় হক্ষয়বেক্ষলি বকন্তু গুরুমহাোক্ষর্ে অবফস
ডাটাক্ষিইক্ষস আপিাে িাম িা থাকক্ষল আপিাক্ষক িতজ মাক্ষি আশ্রয় বিক্ষত হক্ষি এখি নথক্ষক ৬ মাস পক্ষে দীোে র্িূ পাক্ষিদি
কেক্ষত পাক্ষেি। )
৩. ইস্কি বডসাইপল নকাসজ সম্পন্ন কো িাধূতামূ লক।
৪. স্থািীয় ইস্কি মবিে অধূক্ষেে স্বােেকৃত সু পাবেশপত্র (recommendation letter) লাগক্ষি।
৫. বিম্নবলবখত গ্রন্থসমূ হ অধূয়ি সম্পন্ন কেক্ষত হক্ষিেঃ
ক. শ্রীমদ্ভগিদ্গীতা – ২ িাে

ঘ. শ্রীবচতিূ মহাপ্রভুে র্ীিিী ও বশো – ১ িাে

খ. শ্রীমদ্ভাগিত (১ম স্কন্ধ) – ১ িাে

ঙ. শ্রীল প্রভুপাক্ষদে র্ীিিী – ১ িাে

গ. ভবিেসামৃ ত বসন্ধু – ১ িাে

ব্রাহ্মণ দীক্ষাি জনয নয যনতম প্রয়য়াজনীয় য াগ্যতাসময হ
১. গুরু আশ্রক্ষয়ে সময় নথক্ষক বিয়বমত ভাক্ষি চােটি বিয়ম পালি এিং ১৬ মালা র্প পালি কো হক্ষয়ক্ষে বক িা তা বিবিত
কেক্ষত হক্ষি।
২. কমপক্ষে ১২ মাস আক্ষগ হবেিাম দীবেত হক্ষত হক্ষি। (প্রক্ষয়ার্ক্ষি গুরুমহাোক্ষর্ে অবফক্ষস নযাগাক্ষযাগ কক্ষে আপিাে
হবেিাম দীোে তথূ বিবিত কক্ষে বিি)।
৩. ভবি শাস্ত্রী নকাসজ কো িাধূতামূ লক। ভবিশাস্ত্রী নকাসজ সম্পন্নকােী প্রাথীক্ষদে JPS office কতৃজক বিধজাবেত ১৫ টি
িূাখূামূ লক প্রক্ষেে উত্তে বলখক্ষত হক্ষি। ভবিবিভি নকাসজ সম্পন্নকােী প্রাথীক্ষদেই নকিল বলবখত পেীো বদক্ষত হক্ষি িা।
৪. ইস্কি বডসাইপল নকাসজ সম্পন্ন কেক্ষত হক্ষি (যবদ হবেিাম দীোে সময় িা কো হক্ষয় থাক্ষক)।
৪. প্রবতবিত ইস্কি মবিক্ষে শ্রীবিগ্রক্ষহে নসিাে পূ র্ােী িা োন্না নসিায় বিক্ষয়াবর্ত প্রাথীোই নকিল ব্রাহ্মণ দীোে র্িূ পেীোে
র্িূ বিক্ষিবচত হক্ষিি। নসক্ষেক্ষত্র প্রাথীক্ষক পূ র্ােী িা োন্না নসিাে র্িূ স্থািীয় মবিে অধূক্ষেে বিক্ষশষ সু পাবেশপত্র

(recommendation letter) লাগক্ষি। পেমাোধূ গুরুক্ষদক্ষিে কথািুযায়ী, “িাবড়ে বিগ্রহ নসিাে র্িূ ২য় দীোে
আিশূকতা নিই। নকিল হবেিাম মহামন্ত্র বিেপোক্ষধ র্ক্ষপে দ্বাোই নয নকউই ভগিদ্ধাক্ষম বফক্ষে নযক্ষত পাক্ষেি।”
৫. বিম্নলবখত গ্রন্থসমূ হ অধূয়ি সম্পন্ন কেক্ষত হক্ষিেঃ
ক. শ্রীমদ্ভগিদ্গীতা – কমপক্ষে ৩ িাে
খ. শ্রীমদ্ভাগিত (১ম স্কন্ধ) – কমপক্ষে ২ িাে
গ. শ্রীমদ্ভাগিত (২য় এিং ৩য় স্কন্ধ) – কমপক্ষে ১ িাে
ঘ. ভবিেসামৃ তবসন্ধু – কমপক্ষে ২ িাে

ঙ. উপক্ষদশামৃ ত – কমপক্ষে ১ িাে
চ. শ্রীবচতিূ মহাপ্রভুে বশো – কমপক্ষে ১ িাে
ে. শ্রীল প্রভুপাক্ষদে র্ীিিী – কমপক্ষে ১ িাে

* উপবে উি গ্রন্থসমূ হ সম্পূ ণজভাক্ষি সম্পন্ন িা কো পযজন্ত নকাি প্রাথী ২য় দীোে র্িূ বিক্ষিবচত হক্ষিি িা। গুরুমহাোক্ষর্ে
অবফস বিবদজ ষ্ট প্রেপক্ষত্রে দ্বাো বলবখত/িহু- বিিজাচিী পেীোে মাধূক্ষম যাচায় কক্ষে নদখক্ষি নয প্রাথী গ্রন্থসমূ হ সঠিকভাক্ষি
অধূয়ি কক্ষেক্ষেি বক িা িা কৃষ্ণ ভািিামৃ ক্ষতে দশজি সম্পক্ষকজ যক্ষথষ্ট অবভজ্ঞ বক িা।
* উপবেবিখত নযাগূতাসমূ হ অর্জি কোে পে হবেিাম ও ব্রাহ্মণ দীোপ্রাথীক্ষদে গুরুমহাোক্ষর্ে অবফক্ষস বলবখত ও
নমৌবখক পেীোয় অংশগ্রহণ কেক্ষত হক্ষি।
.........................................................................................................................................................
রি.দ্র. দীক্ষা সংক্রান্ত িযপায়ি য াগ্ায় ায়গ্ি ঠিকানা
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