
 

चान्योङ हेरुकको चचत्त चिरे्दश 

 

 

फोटो साभार: Himalayan Art Resources 

 

नजजक र टाढा रहेका प्यारा साथीहरू, 

 

आशा छ सध ैँ झ ैँ यस पत्रले तपाईैँ लाई खुसी र स्वास्थ्य पाउने छ। आजको यस गुरु ररन्पोछे दशमीमा 
तपाईैँ हरूसैँग चान्योङ हेरुकको दोहा (बोध अनुभूजतको गीत)को उपदेशहरू प्रसु्तत गनन चाहन्छु। यो गीत 

चान्योङ हेरुकले आफ्नो जशष्य वोनपो दोजे न्यन्यङपोलाई जचत्तको वास्तजवक स्वभाव पजहचान गराउनको 
जनजमत्त गाउनु भएको हो: 
 

“एक जदन, जब चान्योङ हेरुकले वोनपो दोजे न्यन्यङपोलाई जचत्तलाई कसरी खोजे्न भने्न  जवषयमा जनदेशन 

जदने क्रममा यो गीत सुनाउनु भयो: 
 

हे पुत्र, वोनपो दोजे न्यन्यङपो! जतमी जो जचत्तको खोजीमा छौ। 
 

जसले जचत्तलाई खोज्द  छ जन—हो त्यही न  जचत्त हो। 
तसथन, यसलाई अन्त खोजेर जतमीले कहाैँ पाउने छौ र? 

तरवार जजत न  धाररलो भए पजन आफूले आफ लाई काट्न सक्द न। 
आैँखा तेजजला भए पजन, आफ ैँ लाई देख्द न। 



 

पानीमा डुब्द  गदान जतखान मेटाउन पानी खोजे्न व्यन्यि नबन; 

आकाशमा रहेको गाैँठो फुकाउने जनरथनक प्रयास नगर; 
सन्तानको मृतु्यमा रुई रहेको बाैँझो आमा … 

हराउैँद  नहराएको जचत्तलाई अन्त खोजु्न भनेको यस्त  हो! 
 

सम्यक् समु्बद्ध अरू कत  होइन यही जचत्तमा न  छ।  
त्यस ले आफूमा आत्म जवश्वास हुन जरुरी छ! 

जचत्तको वास्तजवक स्वभावका बारे यो गीत सुनु्न: 

 

जचत्तको सार, अनुत्पन्न आलय; 

कुन  सुरुवाती हेतु जवना अहेतुक न  रहेको छ। 
कुन  अन्यन्तम जनरोध जवना न  सार हीन भई रहेको छ। 
संसार र जनवानण प्रजतको पूवानग्रहबाट मुि रहेर यो रहेको छ। 
 

यो पदाथन, स्वभाव र रंगबाट मुि छ। 
एकत्व म  मौजुद नभए पजन जवजवध रूपमा देखा परेर रहेको छ। 
अकथनीय भएता पजन, शब्दद्वारा म ले व्यि गदै गदान, त्यो रहेको छ। 
खोज्दा झन् लुके्न भए पजन, त्यो रहेको छ। 
जब (प्रयत्न) त्याजगन्छ र जनश्चयमा आइन्छ, तब (यसले) आफ्नो मुख आफ ैँ ले देखाइ रहेको हुन्छ। 
 

यस जचत्तको स्वभाव जचनाउने उपदेशद्वारा वोनपो एक धमन साधक बन्यो ” 
 

अब, म केही कुरा थप्न चाहन्छु। तपाईैँ हरू पजन कुन  न कुन  प्रकारको आध्यान्यत्मक यात्रामा हुनु हुन्छ होला। 
तपाई द जनक ध्यान अभ्यास कतान हुनु होला अथवा नहुनु होला तर, मुख्य कुरा भनेको मन कजत महत्त्वपूणन छ 

भनेर थाहा पाउनु हो। तपाई कजतको कुशल साधक हो भने्न तपाईंको मनमा भर पदनछ। त्यस ले, मनको जवषय 

पोख्त बनु्नहोस्। 
  

तपाईैँ हरू जहाैँसुक  हुनु भए पजन, मेरो धेर  माया! 
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