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Trì niệm kim cương OM AH HUM cùng thực hành Tsa Lung: 

Thực hành về Khí và Kinh mạch 

Đại sư Garchen Rinpoche khai thị 

 

Những hướng dẫn về thực hành trì niệm kim cương ba chủng tự OM AH HUM dưới đây do 

Đại sư dòng Drikung Kyabje Garchen Rinpoche truyền giảng để bổ túc cho [giáo lý]* 1 “Lời 

dạy tâm yếu về Đại Thủ Ấn” (Skt. Mahamudra Upadesha). Đặc biệt, những khai thị này liên 

quan đến câu kệ [trong văn bản gốc] như sau:  

“Nếu hành giả sơ căn [không] thể an trú trong nghĩa tối hậu, thì họ [nên] trụ vào điểm tinh 

yếu của khí và buông bỏ nỗ lực [thể nhập]*་tánh giác. 

 

Bản văn nhắc đến “những hành giả sơ căn.” Ấy là đang nói đến tất cả chúng ta [cười rộ]. 

Dòng kệ tiếp tục với câu viết rằng “[không] thể an trú trong nghĩa tối hậu.” “[Không] thể an 

trú trong nghĩa tối hậu” nghĩa là gì? [Là]* khi tâm thức của chúng ta rong ruổi theo những 

vọng tưởng và khí lực chạy đuổi theo gió nghiệp thì [khi ấy]* tâm và khí bị phân cách. Rồi ở 

đây bản văn lại nhắc đến “điểm tinh yếu của khí” thì đây chính là nơi tâm và khí được mang 

trở về hiệp nhất. 
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 Ký hiệu *…+ là chú thích của người chuyển Anh ngữ.  Ký hiệu *…+* là chú thích của người dịch Việt ngữ. 
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Thân thể của chúng ta có vô số luồng khí lực nhưng tựu chung có năm loại chính. Trụ nơi 

[luân xa] rốn là loại khí tựa-như-hỏa, được coi như tòa đế vương của tất cả mọi luồng khí 

lực. Thực hành phương pháp “thở bình” [sẽ giải thích rõ ở phần sau]* là giữ cho tánh giác 

trụ nơi đây. Thể tánh thanh tịnh của khí “tựa-như-hỏa” này, khi khí ấy an trú [nơi luân xa 

rốn], chính là Vajravarahi 2. Đây là lối tiếp cận của Sáu Yoga của Naropa.  

Nhìn chung, chúng ta có ba kinh mạch  vi tế chính: kinh mạch trái, phải và trung ương. 

Trong đó, kinh mạch trung ương, hay kinh mạch trí tuệ, là kinh mạch quan trọng nhất trong 

vô số kinh mạch. Khi ta rút khí và tâm vào kinh mạch trung ương [từ]* nơi [luân xa] rốn, là 

chúng ta đang thực hành phương pháp hiệp nhất tâm và khí thành một điểm. 

Có hai cách thực hành tập trung vào năng lực nơi luân xa rốn, đó là (1) thực hành dựa vào 

quán tưởng hoặc (2) thực hành không cần bất cứ quán tưởng nào. Cách thứ nhì gắn liền với 

pháp tu trì niệm kim cương ba chủng tự Om Ah Hum, kèm theo việc tập trung vào khí vi tế. 

Ở nơi ngang tầm rốn là đốm lửa kích thước cỡ hạt đậu tây. Khi hít vào qua mũi, chúng ta 

nên niệm trong tâm chủng tự Om. Khí đi xuống qua kinh mạch trái và phải, rồi nhập vào 

kinh mạch trung ương từ phía dưới [luân xa] rốn. Lúc này chúng ta nên giữ hơi thở một lúc 

rồi niệm trong tâm chủng tự Ah. Trong khi [đang niệm chủng tự Ah] thì ta nên quán tưởng 

các luồng khí thổi nhẹ vào làm quả cầu lửa tại [luân xa] rốn sáng rực hơn lên. Kế đó thở ra 

và niệm trong tâm chủng tự Hum. 

Trong quá trình thực hành này, hãy nhìn vào tự tánh Không của chính bản tâm.  Nếu ta có 

thể thực hành ổn định Đại Thủ Ấn [trụ nơi tự tánh]* thì điều này sẽ đem lại lợi ích lớn. Có 

rất nhiều bạn là học trò lâu năm của tôi đã biết tới thực hành này. Nhưng còn đối với tất cả 

các bạn khác thì tôi yêu cầu các bạn ngay thời điểm này hãy thực hành theo phương pháp 

cô đọng [trì niệm Om Ah Hum]* mà tôi đã vừa mô tả như trên.  

Để thực hành phương pháp [trì niệm Om Ah Hum]* này, hãy giữ thân trọng trong tư thế 

thẳng tắp. Chúng ta có thể thả lỏng [thư giãn] các phần khác của thân thể nhưng điều quan 

trọng là phải giữ cho xương sống thẳng tắp. Ban đầu hãy thực hành những quán tưởng như 

đã chỉ dẫn. Khi hít vào, trì niệm trong tâm chủng tự Om. Sau đó, trong khi giữ hơi thở cùng 

với khí trong kinh mạch trung ương [hiệp nhất] nơi [luân xa] rốn thì hãy thiền định ngắn và 

trì niệm trong tâm chủng tự Ah. Cuối cùng, thở ra với chủng tự Hum. 

Chúng ta cần giữ hơi thở một cách nhẹ nhàng. Khi đẩy hởi thở xuống dưới, đừng phình bụng 

ra.  Hãy kéo luồng khí dưới thấp ngược lên trên, và nén luồng khí phía trên xuống [một cách 

nhẹ nhàng]. Điều này gọi là “sự hợp nhất các luồng khí”. Khi nén luồng khí phía trên xuống, 

và kéo luồng khí phía dưới lên thì đây gọi là “thở bình.” 3  

Các hướng dẫn về phương pháp thở này là một hình thức thực hành vô cùng rút gọn 

của yoga nội hỏa, hay tummo do Đức Jigten Sumgon truyền dạy. Cá nhân tôi đã thực 

hành và tự mình trải nghiệm rất nhiều lợi ích. Do vậy bạn sẽ không tìm thấy được các hướng 

dẫn như thế này từ những bậc thầy khác, vì các ngài truyền dạy rất nhiều chi tiết then chốt 

                                                           
2
 Kim Cương Hợi Mẫu 

3
 Nguyên bản: Vase breath 
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phức tạp về kinh mạch và khí. Riêng tôi xin chia sẻ với các bạn những hướng dẫn [rút gọn 

trên đây]* dựa trên kinh nghiệm của cá nhân mình. 

Trong khi các khí lực trụ nơi [luân xa] rốn thì chúng ta hãy để tâm trong trạng thái tự nhiên, 

không tạo tác. Và khi đó thì đôi khi hơi ấm sẽ đột ngột sinh khởi nơi [luân xa rốn]. Nếu 

chúng ta thiền định trong trạng thái này một thời gian, thì trong khoảng một tuần, hơi ấm 

sẽ sinh khởi. Khi đó thì không cần cứ phải giữ hơi thở đi giữ hơi thở lại nhiều lần nữa, mà 

dần dần do hơi ấm, sự tỉnh giác sẽ an trú một cách rất tự nhiên nơi [luân xa] rốn. Điều này 

có nghĩa là, nhờ hơi ấm, tâm được an trú trong định. Phương pháp giúp tâm được an định 

dựa trên hơi ấm và sự hỷ lạc là điều vô cùng lợi ích. Do vậy, hành giả nên thực hành vào 

mỗi buổi sáng lúc bình minh. 

Nếu như theo cách này mà các khí an trụ được nhờ vào sự chú tâm tỉnh giác, thì ta sẽ 

không cần phải giữ hơi thở nữa. Nhờ sự chú tâm, các luồng khí sẽ [tiếp tục] được duy trì nơi 

[luân xa] rốn. Khi đó, ngay cả khi chúng ta hít ra, thở vào thì các luồng khí lực vẫn trụ ở đó. 

Chúng ta có thể tích lũy các tinh túy của khí (prana) nơi đây. Các tinh túy này an trú cùng 

với năng lực của khí.  

Khi kết hợp hơi thở ra vào với pháp trì niệm kim cương Om Ah Hum thì khí và tâm luôn được 

hòa hiệp. Do vậy, chúng ta sẽ thoát khỏi những chướng ngại – chính là những chướng ngại 

khởi sinh do bị sao lãng, tán tâm. 

Hiện giờ tâm và khí của chúng ta đang bị phân cách. Một cách rất tự nhiên, khí của ta thì cứ 

tự do rong ruổi khắp mọi nơi. Còn thức thì lang thang khắp chốn. Nhưng nhờ vào thực hành 

[Om Ah Hum]* này mà chúng ta sẽ đem tâm và khí hợp lại thành một. 

Có thể bạn sẽ thắc mắc cần phải thiền định về điều gì [trong khi hành trì pháp trì niệm kim 

cương này]*, lẽ dĩ nhiên thiền về hình tướng Bổn sư (Guru) là tốt, nhưng trong phần lớn của 

quá trình thực hành, chúng ta nên thiền về Vajravarahi. Thân tướng [Vajravarahi]* giống 

như đốm lửa của một ngọn đèn, 4 và thể tính [của VajravarAhi]* cũng chính là thể tính của 

đốm lửa vậy. Còn nếu không [dựa trên đốm lửa]* thì chúng ta cũng có thể thiền dựa trên 

một chủng tự hay bất kỳ sắc tướng nào phù hợp với mình. 

Trong [pháp thực hành trì niệm kim cương Om Ah Hum]* này, chúng ta không cần nghĩ gì 

đến thân vật lý mà chỉ cần quán tưởng ba kinh mạch vi tế – trái, phải và trung ương. Mỗi 

hơi thở [vào]* sẽ đi xuống qua kinh mạch trái và phải. Sau đó, chúng ta không cần phình 

bụng ra mà cứ để khí đi vào an trụ tự nhiên nơi [luân xa rốn] trong khi cùng lúc niệm trong 

tâm chủng tự Ah. Lúc này chúng ta an trụ trong trạng thái thiền định một lát. Rồi sau đó, 

chúng ta thở ra trong khi niệm thầm chủng tự HUM. Hãy huân tập như vậy cho đến khi công 

phu thực hành trở thành một thói quen thì trong tương lai, chúng ta sẽ không cần phải quán 

tưởng gì nữa. Chỉ đơn giản dựa vào năng lực của sự chú tâm thì khí sẽ hội tụ và an trú nơi  

[luân xa] rốn. 

Để hướng dẫn về thực hành này, tôi đã trình bày bằng những từ ngữ giản đơn, ngắn gọn. 

Tuy nhiên, trên thực tế khi chúng ta thực hành pháp này, các bạn cần phải kết hợp cả các 

hướng dẫn trực chỉ về Năm nhánh Đại thủ ấn cùng với Sáu Yoga của Naropa. Những kinh 
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 Ngọn đèn ở đây ý chỉ ngọn nến, đèn dầu hay đèn bơ. 
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nghiệm phát xuất từ các hướng dẫn này cần phải được thực hành và huân tập trong một 

quá trình lâu dài.  

Nói đến sự gia trì của giáo pháp, người ta sẽ phát khởi tín tâm và niềm tin tưởng từ trong 

sâu thẳm trái tim. Do vậy, họ có thể nghĩ rằng, khi họ thực hành thì kết quả sẽ nhanh 

chóng xuất hiện và sự chứng ngộ sẽ đến một cách dễ dàng. Tuy nhiên, vẫn có chút mâu 

thuẫn [trong lối suy nghĩ đó]*, bởi sau khi chúng ta gieo một hạt giống, chúng ta chỉ có thể 

thấy được trái quả sau năm hay sáu tháng tưới tẩm và chăm bón nó. Cũng như vậy, nếu 

chúng ta không thực hành [miên mật] thì sự gia trì của giáo pháp không thể thấm nhập 

dòng tâm thức. Chính vì thế, chúng ta cần phải có nỗ lực. 

Và bây giờ trong khoảng vài phút, hãy xem chúng ta sẽ trải nghiệm những gì, hãy cùng 

nhau thiền định, trì giữ hơi thở như Rinpoche đã mô tả. 

[Im lặng] 

Rinpoche nói rằng nhờ nhân duyên cát tường [trổ quả] nên hôm nay chúng ta được cùng 

nhau thực hành. 

Hỏi & đáp: Phần dưới đây là những câu hỏi và trả lời về pháp thực hành trì niệm kim 

cương. Có nhiều câu hỏi giống nhau về pháp trì niệm kim cương ba chủng tự Om Ah Hum, 

mà chúng tôi tạm gọi là hướng dẫn tóm lược về thực hành nội hỏa tummo nơi [luân xa] rốn.  

Câu hỏi thứ nhất như sau: 

Câu hỏi 1: Khi thực hành trì niệm kim cương một thời gian, đầu tiên hơi ấm sinh khởi, sau 

đó là sự hỷ lạc. Đâu là cách thức đúng đắn để đối diện với cảm giác hỷ lạc này?  

Rinpoche trả lời: 

Khi trải nghiệm sự hỷ lạc, chúng ta cần nhìn trực tiếp vào tự tính của nó. Đây chỉ là những 

khởi sinh của tâm thức. Khi nhìn vào tự tính của hỷ lạc, chúng ta sẽ nhận ra tính Không 

của hỷ lạc. Chúng ta không nhất thiết phải “thiền định” về tính Không mà chỉ đơn giản để 

tâm [an nhiên]* trong tự tính của hỷ lạc, và tự tính đó là tính Không. Trải nghiệm về lạc 

sẽ trở thành không; do vậy sẽ không có định kiến [chấp trước]* nào về nó. 

Nhân tiện nếu các bạn có bất cứ điểm nào không hiểu rõ về câu hỏi, hoặc câu trả lời, hay 

câu trả lời chưa đầy đủ thì hãy lên tiếng và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đó. 

 

Câu hỏi 2: Khi hít thở cùng trì niệm OM Ah HUNG, con thấy vô số cảm giác xuất hiện trong 

thân và kinh mạch trung ương vi tế. Vậy làm thế nào để con có thể hợp nhất các cảm giác 

này với pháp hành trì? 

Rinpoche trả lời: 

Có hai điểm cần lưu ý ở đây. Đầu tiên, dù chúng ta ý thức được dòng chảy tự nhiên của hơi 

thở vào ra, nhưng tâm chúng ta không chạy theo nó. Trong thực hành này, chúng ta phải 

duy trì sự tập trung nơi quả cầu lửa tại [luân xa] rốn và chỉ dành một phần nhỏ sự tỉnh giác 

để tập trung vào hơi thở vào ra, kinh mạch trái phải... 
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Thứ hai, dù sẽ có nhiều kinh nghiệm, tư tưởng và cảm giác khác nhau sinh khởi trong quá 

trình thực hành, nhưng chúng ta không nên bị chúng làm cho sao lãng. Chúng ta cần trở lại 

[tập trung vào] đốm lửa tánh giác nơi [luân xa] rốn, và qua đó, ta có thể giải thoát được 

mọi khởi sinh trong thân tâm thông qua tánh giác.  

Câu hỏi 3: Với thực hành Tummo mà Rinpoche đã chỉ dẫn, con cần quán tưởng gì khi thở ra 

cùng niệm thầm chủng tự HUM?  

Rinpoche trả lời: 

Khi thực hành phương pháp này theo Đại Thủ Ấn thì không có quán tưởng gì hết. Tất cả 

những gì chúng ta cần thiền là về khí. Chỉ cần nhớ đến âm thanh chữ Hum khi thở ra là đủ. 

Câu hỏi 4: 

Chúng ta thở ra qua kinh mạch trái, phải, hay qua kinh mạch trung ương? 

Rinpoche trả lời: Thở ra qua kinh mạch trái, phải. 

 

Câu hỏi 5: 

Có hai hướng thực hành, một là đưa các luồng khí từ kinh mạch hai bên vào kinh mạch 

trung ương, hai là rút khí ở bên dưới lên và đẩy khí bên trên xuống. Hai hướng thực hành 

này tương quan như thế nào? 

Rinpoche trả lời: 

Hãy tiếp cận việc này qua hai giai đoạn.  

Rinpoche nói rằng khi thực hành thiền định Đại thủ ấn cùng với các thực hành khác để giúp 

ta thuần thục pháp tu Đại thủ ấn thì thực sự là chúng ta không phải chú tâm đến một đối 

tượng quán tưởng nào cả – các đối tượng quán tưởng có nghĩa là những gì có màu sắc, hình 

dạng... Trong bối cảnh tu thiền Đại thủ ấn (Mahamudra), không có quán tưởng gì 

hết. Ngược lại, cái mà chúng ta cần tập trung vào chỉ thuần là [trạng thái] an trú 

tự nhiên  như nhiên của tâm. 

Về cơ bản trì niệm kim cương là phương pháp để hợp nhất tâm và khí. 

Ngoài ra, như tôi đã thỉnh Rinpoche, nếu không có đối tượng quán tưởng thì nghĩa là chúng 

ta không quán tưởng kinh mạch trái, phải hay trung ương có phải không? Và ngài trả lời 

rằng: Không, con vẫn phải quán tưởng chúng.  Thật ra, điều này tùy thuộc vào kinh nghiệm 

cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn quán tưởng [kinh mạch vi tế]* như những con đường cho 

các luồng khí lực chạy xuyên qua thì việc này hoàn toàn phù hợp. Còn nếu bạn không muốn 

quán tưởng các kinh mạch thì cũng không sao. Hãy thực hành bất cứ điều gì mà bạn cảm 

thấy thích hợp với bạn nhất. Điều quan trọng là hòa hiệp tâm và khí trong khi trì niệm 

chủng tự OM, AH, HUM trong tâm. 

Về hình thức vi tế trong phương pháp thở bình thì chúng ta nhíu hai lỗ dưới thấp của thân 

thể để kéo khí phần dưới lên trên, và nén khí bên trên xuống. Như thế chúng ta dung hợp 
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các luồng khí nơi [luân xa] rốn, tạo thành một khối khí cầu được niêm kín. Nhờ vậy, 

chúng ta càng tăng cường được sự tập trung vào tánh giác đang [trú]* trên quả cầu 

lửa nhỏ xíu nơi [luân xa] rốn–་đây là nơi giao hội của hai luồng khí đang được nén 

lại. Tôi hy vọng điều này giải đáp được thắc mắc [của các bạn]. 

Pháp trì niệm kim cương là một thực hành thuộc bối cảnh tu tập Đại thủ Ấn (Mahamudra). 

Liên tục trì niệm giúp bảo vệ các mật nguyện (samaya) của mật thừa. Dù rằng có rất nhiều 

phương pháp quán tưởng liên quan đến khí mạch, nhưng trong bối cảnh tu tập 

Mahamudra thì không có quán tưởng nào hết. Việc hợp nhất khí và tâm khi trì niệm 

chủng tự Om, Ah, Hum khiến cho tâm an trú nơi [luân xa] rốn chỉ thuần là phương 

tiện. Khi giữ hơi thở, chúng ta nên thực hành một cách nhẹ nhàng, đừng quá mãnh liệt. 

Hãy để cho hơi thở an trụ một cách tự nhiên và nhẹ nhàng trong khoảng thời gian nào cũng 

được, tùy vào hơi thở kéo dài được bao lâu. 

Khi bắt đầu thiền định, chúng ta nên chú tâm vào ba kinh mạch vi tế: trái, phải và trung 

ương. Nhưng một khi chúng ta đã thuần thục với ba kinh mạch rồi, và nhất là đã thuần thục 

với kinh mạch trung ương, thì chúng ta cần hiểu rằng kinh mạch trung ương chính là nguồn 

cội duy nhất của tất cả mọi kinh mạch, và kinh mạch trung ương là nền tảng mà nhờ đó mọi 

kinh mạch khác mới khởi sinh. Do vậy chỉ cần chúng ta tập trung hoàn toàn vào kinh mạch 

trung ương này là đủ, vì nó bao hàm mọi kinh mạch khác. Điều này có thể ví như cái gốc 

[duy nhất] của một cây đại thụ. 

Cũng hệt như một cây đại thụ có rất nhiều cành vươn trải rộng sum suê thì kinh mạch trung 

ương cũng có nhiều nhánh phụ phát sinh từ nơi năm luân xa. Từ những nhánh này lại tỏa ra 

nhiều nhánh phụ, rồi sinh ra thêm nhiều nhánh phụ nữa, vươn tới tận các lỗ chân lông trên 

bề mặt da, nhiều vô số kể. Lẽ dĩ nhiên hiện nay chúng ta chưa nên quán tưởng tất cả những 

kinh mạch này, nhưng quan trọng là phải hiểu điều đó. Như vậy khi chúng ta chú tâm vào 

kinh mạch trung ương, ít nhất chúng ta cũng có phần nào ý thức rằng từ kinh mạch chính 

yếu này, vô số kinh mạch phụ tỏa ra tràn ngập khắp cơ thể. 

Sau đó khi thực hành nội hoả [tummo] bằng cách trì niệm kim cương thì hơi ấm 

phát ra từ [luân xa] rốn sẽ tự nhiên sinh khởi và tràn ngập khắp cơ thể. Chúng ta 

không cần phải dụng công khiến hơi ấm lan tỏa  khắp cơ thể, mà chỉ cần hiểu rằng điều này 

diễn ra một cách tự nhiên, cũng giống như khi tưới nước cho một cái cây thì tất cả mọi 

nhánh cây, cành con, lá đều tự nhiên ngập đầy nước. Thiền định về hơi ấm nơi luân xa 

rốn theo cách này thì giọt tinh túy sẽ được phục hồi. 

Khi một người mới bắt đầu thực hành thì kết quả và thời gian thành tựu sẽ tương ứng với nỗ 

lực thực hành pháp của người ấy. Hành giả thượng căn sẽ trải nghiệm hơi ấm chỉ trong một 

tuần lễ. Những người khác sẽ đạt các dấu hiệu thành tựu trong một tháng, sáu tháng, hoặc  

dài hơn… 

Dù trong bất cứ trường hợp nào, một khi hơi ấm đã phát sinh thì cuối cùng đến một lúc nào 

đó, chúng ta sẽ đạt tới mức không cần phải thiền định để làm cho kinh nghiệm phát sinh 

nữa. [Vào lúc ấy,]* khi tâm an trú thì một cách tự nhiên, hơi ấm cũng sẽ an trú theo. 

Và rồi, trong các hoạt động thường ngày, trong khi hít vào thở ra một cách tự nhiên thì 

sự  tỉnh giác về vòng tuần hoàn không dứt OM AH HUNG sẽ tràn ngập tâm thức 

chúng ta. Chúng ta sẽ tỉnh giác về âm thanh tự nhiên OM khi hít vào, sẽ lập tức nhớ đến 
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âm Ah nơi [luân xa] rốn, và nhớ đến âm Hum cùng với hơi thở ra. Mỗi khi ta hít vào, đốm 

lửa sẽ sáng rực trở lại lên như khi chúng ta thổi vào một viên than còn nóng đỏ vậy. 

Sau đó khi điều này đã trở thành thói quen thuần thục thì tâm chúng ta sẽ an trú không 

cần dụng công. Sức nóng [nhiệt]* sẽ xuất hiện trong thân, tâm sẽ an trụ trong 

định, sự tỉnh giác sẽ rõ ràng, mọi bệnh tật do phong hàn gây ra đều sẽ được tiêu 

trừ. Do vậy, thực hành này đem lại rất nhiều lợi lạc. Vô số khái niệm, cảm xúc tiêu cực như 

tham luyến và sân hận, các cảm giác như khổ đau... thảy đều chỉ là tư tưởng [vọng tưởng]. 

Chính các tư tưởng này là chướng ngại. Trong tiếng Tây Tạng, chướng ngại được gọi là 

"barche." Rinpoche giải thích rằng thực nghĩa của từ này là sự "gián đoạn" trong công phu 

thực hành. Chẳng hạn nếu chúng ta đang thực hành trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng 

bi mẫn, thì sân hận là chướng ngại - là sự "gián đoạn" của dòng suối yêu thương. 

Khi chúng ta thực hành tummo và chú tâm vào chủng tự Ah, mọi tư tưởng và cảm xúc tiêu 

cực như tham luyến, sân hận… đều được chuyển hóa thành ngọn lửa. Chúng sẽ bị ngọn lửa 

đốt cháy. Cũng như vậy, mọi ốm đau, bệnh tật và khổ não đều được thiêu rụi. Quả là lợi ích 

lớn. Quả là thích hợp khi ác mộng và mọi tư tưởng lan man được thiêu cháy bởi ngọn lửa 

của tánh giác. 

Câu hỏi 6: 

Thầy có dạy rằng trì niệm kim cương OM AH HUM tương ứng với giai đoạn Năm nhánh Đại 

thủ ấn và Sáu Yoga của Naropa. Như vậy con hiểu rằng thầy đang nhắc đến sự thực hành 

về Bổn Tôn Chakrasamvara và các quán tưởng tương ứng [với pháp Chakrasamvara]. Có 

phải mục đích của quán tưởng này là giúp công phu thiền định của hành giả được ổn định 

hơn và giúp tăng cường tỉnh giác về trạng thái như nhiên vốn có? Đâu là sự khác biệt giữa 

việc (1) quán tưởng hành giả là Bổn tôn và kinh mạch tương ứng trong quán tưởng đó với 

(2) quán tưởng, thực hành trên kinh mạch của bản thân hành giả? 

Ari [thông dịch viên Anh ngữ]*: 

Với những ai chưa nghe rõ câu hỏi thì Rinpoche [khi nãy] có nói rằng pháp trì niệm kim 

cương Om Ah Hum có những liên hệ với Sáu Yoga, và thường thì pháp này được thực hành 

trong bối cảnh tu tập Năm nhánh Đại Thủ Ấn. Câu hỏi ở đây là mối liên hệ này như thế nào. 

Rinpoche trả lời: 

Nhìn chung, sáu pháp Yoga của Naropa cũng chỉ làm việc với các kinh mạch và khí vi 

tế. Có vô số giáo lý khác nhau về phương pháp thực hành Sáu Yoga nhưng tựu chung tất cả 

đều làm việc với kinh mạch và khí. Khi chúng ta thực hành pháp trì niệm kim cương dựa vào 

các chủng tự Om Ah Hum, thì cũng tương tự theo phương cách của Sáu Yoga, chúng ta cũng 

phải làm việc với kinh mạch vi tế, thậm chí còn phải làm việc nhiều hơn thế nữa với các khí 

vi tế. Đây là một cách nhìn đơn giản về mối liên hệ giữa hai phương pháp thực hành. 

Câu hỏi 7: 

(1) Khi thực hành yoga Bổn tôn và quán tưởng tự thân là Bổn tôn, thiền định về kinh mạch 

trên thân của Bổn tôn, và (2) khi thiền định về kinh mạch theo phương pháp trì niệm Om Ah 
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Hum, thì căn bản của hai phương pháp là giống nhau, có cùng mục đích như nhau đúng 

không ạ? 

Rinpoche trả lời: 

Đúng vậy. Để thực hành thiền định về kinh mạch và khí vi tế, hành giả phải phát Bồ đề 

tâm trong dòng tâm thức. Khi đó, sắc thân chính là bản tánh của Bổn tôn, thanh 

tịnh từ nền tảng. 

Câu hỏi 8:  

Vừa rồi Thầy có nói cần phải mất một tuần, hoặc vài tháng thì trải nghiệm về hơi ấm mới 

phát sinh trong khi thực hành. Nhưng ngay khi con vừa thực hành thở bình, đã thấy ngay 

sức nóng trong cơ thể? 

Rinpoche trả lời: 

Kinh mạch và thể chất mỗi người đều đặc thù, khác biệt. Tuy vậy, nhìn chung, nếu hơi ấm 

sinh khởi ngay lập tức thì hơi ấm này không ổn định, sẽ thay đổi và không đặc biệt 

hỷ lạc đến vậy. Trong phương pháp thực hành trì niệm kim cương này, chúng ta cần 

trưởng dưỡng một kinh nghiệm ổn định đều đặn về lạc-nhiệt (hơi ấm sinh hỷ lạc), và 

lạc-nhiệt này cần phát triển dần dần cùng với tính giác sáng tỏ của tự tánh tâm. 

Câu hỏi 9: 

Dù trước đây Thầy đã nói quán tưởng kinh mạch trung ương và quả cầu lửa ở [luân xa rốn], 

con vẫn chưa rõ kinh mạch trung ương ở đâu và [luân xa] rốn chính xác nằm ở chỗ nào? 

Rinpoche trả lời: 

Không cần thiết phải để tâm đến vị trí chính xác của các kinh mạch và các luân xa vì chúng 

không phải vật chất cụ thể và không thể thấy được trong thân thể vật lý. Các kinh 

mạch và luân xa được hình thành qua năng lực thiền định, do vậy chúng có thể ở bất cứ vị 

trí nào bạn quán tưởng. 

 

Bản văn được trích đoạn từ bài giảng của Đại sư Kyabje Garchen Triptrul Rinpoche tại Trung Tâm Drikung 

Namgyal Ling, Tucson, Tiểu Bang Arizona vào năm 2005, được bổ sung bằng nhiều hướng dẫn trực chỉ khác 

từ Rinpoche về pháp trì niệm kim cương.  Bài giảng do Ari-ma thông dịch sang tiếng Anh, John Blum ghi chép 

lại và hiệu đính. Sau đó đã được dịch lại và tái hiệu đính bởi Ari-ma. 

Bản quyền thuộc về Gar Choding Trust 2007. Được tự do sao chép và phát hành y theo nguyên bản. 

______________________________ 

Tuệ Lâm chuyển Việt ngữ vào tháng 8 năm 2014. Tâm Bảo Đàn hiệu đính với sự góp ý của dịch giả. Nguyện 

sám hối mọi sai sót trước chư Thầy Tổ và nguyện pháp môn trì niệm kim cương Om Ah Hum sẽ đem lại lợi lạc 

cho tất cả những ai hữu duyên. 
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Om Ah Hung Vajra Recitation  with Tsa Lung practice: 

Practice in Wind and Channel 

 

Taught by Garchen Rinpoche 

 
This instruction on the vajra recitation of the syllables Om, Ah, Hum was given by 

Drigung Kyabje Garchen Rinpoche in commentary on Mahasiddha Tilopa‟s Pith 

Instructions on Mahamudra (Skt. Mahamudra Upadesha). Specifically, it is in reference 

to the line, “If people of inferior intelligence [can] not abide in the ultimate meaning, they 

[should] hold the vital point of wind energies and give up exerting [themselves] in 

awareness.”  

 

Now the text refers to people of inferior intelligence. That means all of us.  

[laughter]  

 

It continues, “…cannot abide in the ultimate meaning…” What is this inability to abide in 

the ultimate meaning? When the mind follows after thoughts and the wind energies 

follow after karmic winds, the mind and winds separate. The text refers to the “vital point 

of wind energies.” This is the vital point at which mind and wind energies are brought 

together.  

 

Among the myriad wind energies of the body, there are five principal winds. The navel, 

where the fire-equalizing wind abides, is like the royal seat of all the winds. The practice 

of vase breathing is to hold awareness there. In its pure aspect, the fire-equalizing wind 

abides as Vajravarahi. This is the perspective of the Six Yogas of Naropa.  

 

In general, there are three principal channels, the left and right channel and, between 

them, the central channel. The central channel, or wisdom channel, is the principal among 

all the channels. When we draw the wind and mind energies into the central channel at 

the navel, we practice the methods for merging mind and wind energies into one point.  

 

There are two modes of practice for focusing on the energies at the navel – with 

visualization and without meditating on any visualization. The latter involves the vajra 

recitation of the syllables Om Ah Hum. This recitation is combined with focus on the 

subtle wind energies.  

 

At the level of the navel is a flame the size of a lentil. As we breathe in through the 

nostrils, we should mentally recite the syllable Om. The wind energies descend the right 

and left channels and then enter the central channel below the navel chakra. At this time 

we should hold the breath for a short period of time, mentally reciting the syllable Ah. As 

we do so, we should imagine that those winds slightly fan the ball of flame that is abiding 

at the navel, causing it to burn brighter. We then breathe out, mentally reciting the 
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syllable Hum.  

 

Within this exercise, look at the empty nature of mind itself. This will be of great benefit 

to stabilizing the practice of mahamudra. There are many among you senior students who 

know this practice. Yet for all of you I would request that right now you practice it briefly 

in the manner I just described.  

 

In order to do this practice, we should maintain an erect bodily posture. We can leave the 

rest of the body however it is at the time, but the spine should be straight. In the 

beginning, hold some of the visualizations given. Breathe in, mentally reciting the 

syllable Om. Then, while holding the breath mixed with the wind energies in the central 

channel at the navel, briefly meditate and mentally recite the syllable Ah. Then, breathe 

out with the syllable Hum.  

 

The breath should be held gently. When pressing the breath downward, do not expand the 

belly. Bind the lower wind upward and press the upper wind downward. This is called 

„the union of the winds.‟ When the upper wind is pressed down and the lower wind is 

pulled up, that is called „the vase breath.‟  

 

This breathing instruction is a very abbreviated mode of practicing the yoga of tummo, or 

inner fire, that was taught by Lord Jitgen Sumgon. Having practiced this myself, I have 

personally experienced its benefit. You will not hear this instruction from others who 

teach many elaborate key points of channels and winds. I am offering it based on my own 

experience.  

 

When the wind energies are abiding at the navel and we leave the mind in its 

unfabricated, natural state, sometimes warmth will instantaneously arise in the navel. If 

we meditate in this way for a while, say one week, warmth will arise. Then, without 

needing to hold the breath again and again, awareness will naturally abide at the navel 

because of the warmth. That is to say, on the basis of warmth, mind abides in stillness. 

This method of causing the mind to abide on the basis of warmth and bliss is extremely 

beneficial. As for the time, one should train in this each morning at daybreak.  

 

If, in this way, the winds abide through mindful awareness, later there will be no need to 

hold the breath. Through mindfulness, the winds will remain at the navel. Then, even 

though we breathe in and out, the place where the wind energies will stay is the navel. 

There we will accumulate the vital essences of wind, or prana, which will abide together 

with the wind energies.  

 

When we conjoin the in and out breath with the Om Ah Hum vajra recitation, the wind 

and mind will always be mingled. Thus, we will be free of obstacles – that is, obstacles 

arisen from distraction.  
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At present, the winds and mind are separate. The winds naturally go where they will. The 

consciousness wanders elsewhere. But, through training in this way, we bring mind and 

wind energies together as one.  

 

Regarding that which is to be meditated on, it is alright to meditate on the form of the 

guru. But, for the most part, we should meditate on Vajravarahi. The form is like a lamp 

flame and its nature is that of fire. Otherwise, it is alright to meditate on the form of a 

seed syllable or whatever form is convenient for us.  

 

In this [practice], there is no need to think about the gross physical body at all. The three 

channels – left, right, and central – are visualized. Each breath descends through the left 

and right channels. Then, without expanding the belly, the wind energies enter and 

naturally abide at the navel with the mental recitation of Ah. At that juncture we should 

remain in equipoise for a few moments. Afterwards, we breathe out with the mental 

recitation of Hum. Then in the future, when this practice has become habituated, there is 

no need even to hold on to the visualization. Simply through the power of mindfulness, 

the winds will gather and abide at the navel chakra.  

 

When I explain this, I utilize very few words to do so. But when it comes to actually 

doing the practice, we need to engage the pith instructions on the Fivefold Mahamudra 

combined with the pith instructions on the Six Yogas of Naropa. The experiences that 

arise from that must be undergone and habituated over a long period of time.  

 

When we speak of the blessings of the Dharma, people give rise to faith and belief from 

the bottom of their hearts. Thus, they may think that, when we practice, the results will be 

quickly and easily realized. However, there is a bit of a contradiction in that. For 

example, when we plant a seed, we only see the fruit after five or six months of watering 

and cultivating it. Similarly, if we do not practice, the blessings of Dharma cannot enter 

our mind-streams. Thus, it is necessary to make a bit of effort.  

 

So now for anywhere between one and three minutes – we will see what happens – we 

should meditate together, holding the breath as Rinpoche has described.  

 

[silence]  

 

Rinpoche says that it is an [occurrence of] auspicious interdependence for us to do this 

practice together.  

 

What follows are questions and responses relevant to the vajra recitation.  

 

There are a number of similar questions regarding the vajra recitation of the syllables Om 

Ah Hum, which we also referred to as a brief instruction for how to practice tummo at the 

navel.  
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The first of the questions is:  

 

When engaging in the vajra recitation for a period of time, first warmth, then the 

sensation of bliss arises. What is the proper way to work with the sensation of bliss?  

 

Rinpoche‟s response is:  

 

Within the experience of bliss, we need to look directly at its nature. It is a mental arising. 

When we look at the nature of bliss, we will recognize its emptiness. It isn‟t necessary to 

„meditate on‟ emptiness. Rather, if we just leave the mind in the nature of bliss itself, that 

nature is empty. The experience of bliss becomes empty; thus, there is no fixation on it.  

 

By the way, if at any juncture the question perhaps was not understood or the answer was 

not understood or was incomplete, please shout out that you need clarification and we 

will go from there.  

 

Question:  

 

As I follow the breath in and out with the recitation of Om Ah Hum, various sensations 

arise in the body and central channel. How should I integrate these into the practice?  

 

Answer:  

 

There are two points here. First, although we are aware of the natural flow of the breath 

in and out, we are not following it with the mind. In this practice, we maintain the focus 

of concentration at all times on the ball of flame at the navel. Only a small fraction of our 

awareness is diverted to the breath, the left and right channels, and so forth.  

 

Second, although diverse experiences, thoughts and sensations can arise in the practice, 

we should not be distracted by them. Again and again we should return to the flame of 

awareness at the navel, thus liberating mental and physical arisings through awareness.  

 

Question:  

 

During the tummo practice you gave, what is visualized during the exhalation when one 

mentally recites the Hum?  

 

Answer:  

 

When we are engaged in the trainings based on mahamudra practice, there is no 

visualization at all. The winds are all that is meditated on. It is sufficient to recall with the 

mind the sound of Hum as we exhale.  

Question:  
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Is the wind expelled through the left and right channels or through the central channel?  

 

Answer:  

 

Rinpoche says it is expelled through the left and right channels.  

 

Question:  

 

One direction was to bring the energies from the two side channels into the central 

channel, but another direction was about bringing down-energies up and other energies 

down. How do these two directions fit together?  

 

Answer:  

So let‟s do this in two parts.  

 

Rinpoche said that when we are engaged in mahamudra meditation and the various 

trainings that stabilize it, we really are not focusing on objects of visualization – objects 

endowed with color, shape and so forth. When doing practices such as tonglen or 

rasayana, for example, there will be various visualizations. But in the context of 

mahamudra, there is no visualization at all. Rather, the focus is abiding of the mind.  

 

The whole point of this vajra recitation is that it is a method to unite mind and wind 

energies.  

 

In addition to that, I had asked Rinpoche, if this is the case that there is no visualized 

object does that mean that we are not visualizing the left, right, and central channels? 

And he said: No, you are visualizing those. Actually, this will depend on your own 

experience. If you choose to visualize them as the pathways through which the energies 

travel, then that‟s fine. If choose not to visualize them, that‟s also fine. So you can do 

whichever is more suitable for you. The important point is to merge mind and winds as 

you mentally recall the Om, Ah and Hum. 

 

Then with regard to the subtle form of the vase breathing, in this practice, we are binding 

the two lower orifices to draw the lower winds up and also pressing the upper wind 

energies down. Thus, we merge the winds together at the navel, forming a sealed, 

spherical reliquary. We are thus refining the focus of our awareness on a tiny ball of 

flame abiding at the navel, at the meeting place of these two compressed winds. I hope 

that addresses the question.  

 

 

This vajra recitation is in the context of mahamudra practice. When we continuously 

maintain the recitation, it preserves the secret mantra samayas. Although there are various 
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visualizations that can be done with the wind energies, in the context of mahamudra, 

there is no visualization at all. It is only a method to merge wind energies with mind as 

we recall the syllables Om, Ah, Hum and to cause the mind to abide at the navel. When 

we hold the breath, we should do so gently, not engaging in forceful training. Allow the 

breath to easily and comfortably abide for as long as it will.  

 

When first we begin the meditation, we should focus on the three channels: the left, right 

and central. But once we have become habituated to this, and particularly habituated to 

the central channel, we should understand that this is the single root of all of the other 

channels – this is the basis from which all of the other channels arise. So to focus our 

attention completely on the central channel will suffice, as it encompasses all the other 

channels. It is like the [single] trunk of a great tree.  

 

Now, in the same way that a tree has many branches that spread out, so too the central 

channel has limbs that branch out at the level of the five channel wheels. These then 

further branch out into subsidiary and further subsidiary channels, which reach out to all 

of the pores of the skin – and they are innumerable. Now we should not be visualizing all 

of this. It is just important to understand it. So as we focus on the central channel, we 

should also have just a general, approximate awareness that from this central channel 

branch off countless others that pervade the entire body.  

 

Then when we engage in the practice of tummo through the vajra recitation, the warmth 

that is generated at the navel will spontaneously arise and pervade the body. We don‟t 

need to cause it to pervade the body, rather we should understand that it naturally does so 

– just as, if you water a tree, all of the tiny roots, all of the branches, twigs, leaves, and so 

forth are naturally pervaded by that water. By meditating in this way on the warmth at the 

navel, the seed essence is regenerated.  

 

When someone is new to the training, then the results that will be attained, and the length 

of time that it takes for them to be attained, will correspond to the degree of effort that 

one puts into the practice. The student of highest capacity will give rise to the experience 

of warmth within a week. Others will give rise to signs of accomplishment within one 

month, six months, and so forth.  

 

In any case, once the warmth has been generated, eventually we will reach the point 

where it is not necessary for us to engage in the meditation in order to give rise to the 

experience. The warmth will naturally abide as the mind abides. Then, during daily 

activities, as we naturally breathe in and out, awareness of the continual cycle of Om Ah 

Hum will pervade our minds. We will be aware of the natural „Om‟ sound of the 

inhalation. The sound of „Ah‟ will immediately be recalled at the navel. The „Hum‟ 

sound will accompany exhalation. Each time we breathe in, the flame will be renewed, as 

when one blows on live coals.  
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Later, when this has been habituated, the mind will abide without effort. Then, warmth 

will be achieved in the body; the mind will abide in stillness; awareness will be clear; 

cold-based illnesses will be cleared away. Thus, there are many great benefits from this 

practice. Various concepts, negative emotions such as attachment and aversion, and 

emotional experiences like suffering are all thoughts. Thoughts themselves are obstacles. 

The Tibetan term for obstacle is “barche”. Rinpoche has said, what this really means is 

“interruptions” in practice. For example, if we are trying to cultivate love and 

compassion, anger is an obstacle – an interruption in the continuity of love.  

 

When we are engaging this practice of tummo and we focus on the Ah syllable, all 

thoughts and negative emotions of attachment and aversion and so forth are transformed 

into the fire. They are burnt by the fire. Likewise, all of our illness, pain, and suffering 

are burnt away. This is of great benefit. It is suitable to burn all bad dreams and diverse 

thoughts with the flame of awareness.  

 

Question:  

 

You mentioned that the vajra recitation of Om Ah Hum corresponded with the stage of 

Fivefold Mahamudra practice associated with the Six Yogas of Naropa. By that I assume 

you are referring to the deity practice of Chakrasamvara and the visualization associated 

with that. Is the purpose of that visualization also the stabilization of one‟s meditation 

and awareness of the natural state? What is the difference between working with 

visualizing oneself as the deity, and working with the channels in that visualization, and 

visualizing and working with one‟s own channels?  

 

Ari:  

 

So for those who don‟t clearly hear the question, Rinpoche had mentioned that vajra 

recitation of the syllables Om Ah Hum has some connection with the Six Yogas, which 

are practiced in the context of the Fivefold Mahamudra, and the question was about what 

that connection is.  

 

Answer:  

 

In general, the Six Yogas of Naropa deal only with the subtle channels and wind 

energies. Although the teachings of the Six Yogas are numerous and diverse, they all deal 

with channels and winds. When we engage the vajra recitation of the syllables Om Ah 

Hum, in a similar way we are working with the subtle channels and even more so with 

the subtle wind energies. So that, in a very simplified way, is the connection between the 

two.  

 

Question:  
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When one is engaged in deity yoga and visualizing one‟s own form as the deity and 

meditating on the channels in the body of the deity, and when one is meditating on the 

channels in the vajra recitation of Om Ah Hum, is this basically the same thing – for the 

same purpose?  

 

Answer:  

 

Yes it is. To engage meditation on the channels and winds, one must generate bodhicitta 

in one‟s mindstream. Having done so, the body is the nature of the deity. It is pure from 

the very basis.  

 

Question:  

 

Earlier you said that it could take between one week and a few months to experience 

warmth in the practice. But as soon as I hold the vase breath, I immediately experience 

heat in the body.  

 

Answer:  

 

Each individual‟s channels and physical constitution is unique. In general, though, heat 

that is experienced immediately is unstable, changeable and not particularly blissful. In 

this practice we are cultivating a stable, consistent experience of bliss-warmth that 

gradually develops together with clear awareness of mind‟s nature.  

 

Question:  

 

Although you have mentioned visualizing the central channel and the ball of flame at the 

navel, I am not quite certain where the central channel and the exact point of the navel are 

located.  

 

Answer:  

 

It is not necessary to be concerned with the exact locations of the channels and the 

channel wheels since they are immaterial and cannot be found in the gross physical body. 

The channels and chakras are created through the power of meditation; thus, they abide 

wherever you imagine them.  
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