धमर्को अभ्यासमा हुनी हािन-िहंसा िबरूद्ध शपथ **
शपथ

अनुच्छेद
१

धमर्को अभ्यासमा, म िशष्य-गुरुको सम्बन्ध पिवत्र होस् भिन िशष्यको

िववरण
िशष्य-गुरु सम्बन्ध

आध्याित्मक िवकास, पिरपक्वता र भलाईलाई प्राथिमकता िदने प्रण गदर्छु।

िटप्पणी
यो अनुच्छेदले हामीलाई िशष्य-गुरु सम्बन्धको
उद्देश्यको बारेमा िवचार गनर् र त्यसलाई सम्मान
गनर् प्रोत्साहन गदर्छ।

२

त्यस्तै गरी, म भन्छु िक धमर् संगठनहरु सुरिक्षत वातावरण प्रदान गनर् रहेका छन् संगठनको (र सदस्यहरूको)

संघ-संस्थाहरू जसले नैितकिनयम राम्रोसँग

जसले सहयोगी समुदायको रुपमा धमर् अभ्यासीहरुलाई फस्टाउँ न मद्दत गदर्छ,

पालना गदर्छन् उनीहरुले दुरुपयोगको लािग

िजम्मेवारी

जुन सवर्-कल्याणको उच्चाकांक्षामा स्थािपत छ र अिहं साको बिलयो नैितक

वातावरण िसजर्ना हुन िददैनन्। सबैलाई सुरिक्षत

आधार द्वारा समिथर् त छ।

राख्न प्रभावकारी आचरण र सहज गुनासो
प्रिक्रयाको लािग प्रेरणा प्रदान गदर्छन्।

३

म मान्दछु िक कुनै पिन िय व्यवहारहरु जुन यसप्रकार वगीर्करण छन् -

कुनै प्रकारको दुव्यर्वहार वा शोषण

धमर् संघ-संस्था िभत्र हािन- िहं सा पुर्याउने व्यवहार

अपमानजनक -चाहे भावनात्मक, शारीिरक, आिथर् क, मनोवैज्ञािनक वा यौन

स्वीकायर् छै न

बारे मुद्धा उठाउनु हो। तसथर् तत् मुद्धालाई

— वा जुन शोषणकारी, जबरजस्ती वा शिक्त दुरुपयोग वाला छ, वा जसले

बंग्याउने, ढाकछोप गनेर् कुनै स्थान नहोस र दोषी

त्यस्तो व्यवहारलाई ढाकछोप गनर् खोज्दछ, यी सबै धमर्को अभ्यासमा

उिम्कन नपाओस।

हािनकारक र अनावश्यक छ। िय सबै पिरिस्थितहरूमा अस्वीकायर् छ।
४

म सचेत छु िक िवगतमा यस्ता मापदण्डहरु पूरा गनर् नसकेको खण्डमा

प्रितबद्धता जनाउनको लािग प्रेरणा

व्यिक्तहरुलाई चोट पुगेको छ भिन स्वीकार गनुर् र

कितपय ठाउँ मा हािन-िहं सा भएका छन्, र सबैको िहत र लाभको लािग म

र अिभप्राय

तसथर् शपथ िलनको लािग प्रोत्सािहत हुनु हो।

यस्ता मापदण्डहरुलाई कायम राख्न मेरो प्रितबद्धता घोषणा गदर्छु। यो

हािम यस शपथ िलएर के पिरणाम पाउछौं भिन्न

प्रितबद्धताले सायद वतर्मान र भिवष्य दुबैमा धमर्को िवकासको लािग मद्दत गनेर्

दृस्टीको अिभव्यिक्त हो।

छ, र यसले दुख:कष्ट िनवारण गनर् र करुणामय संसार िसजर्ना गनर् पिन मद्दत
गनेर् छ।
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