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O estado natural de todos os fenômenos abrange o dharmakaya, o sambhogakaya e
o nirmanakaya. Estes três kayas se manifestam como as três raízes: guru, yidam e
dakini. Portanto, o caminho do Vajrayana enfatiza fortemente as três raízes. Através
da prática das três raízes, desenvolveremos a capacidade de realizar os três kayas.
Com relação à dakini, a terceira das três raízes, a dakini iluminada corporifica a
sabedoria intrínsica - ou sabedoria do dharmadhatu. Assim sendo, a dakini se
manifesta na tradição dos sutras como Prajnaparamita, a mãe de todos os buddhas.
Na tradição tântrica, a dakini se manifesta como Vajrayogini. As linhagens de
Chokgyur Lingpa e de outros grandes mestres têm incontáveis e profundas sadhanas
de Vajrayogini e de outras dakinis através das quais o praticante pode rapidamente
alcançar grande realização. No âmbito da tradição de Chokgyur Lingpa
especificamente,

a

dakini

se

apresenta

em

manifestações

dharmakaya,

sambhogakaya e nirmanakaya. Dentre estas, os seguidores do Chokling Tersar dos
dias de hoje enfatizam grandemente a prática da deusa Kurukulle, também
conhecida como Pema Dakini ou Dakini do Lótus. Esta prática pertence aos Sete
Ciclos Profundos. (Tib. Zabpa Kordün). Neste ciclo Guru Rinpoche ensinou quatro
práticas das dakinis para se consumar as quatro atividades - a saber, a pacificação
(Sitātapatrā, Tib. Dukkar), incrementação (Mahāpratisarā, Tib. Sosor Drangma),
fascinação (Kurukulle, Tib. Pema Khandro) e subjugação (Vajraṇakhī, Tib. Dorjé
Dermo). Nesta oportunidade iremos nos dedicar à prática de fascinação de Kurukulle
através da qual adquiriremos a capacidade de atrair todos os siddhis. Externamente
iremos fascinar tudo o que desejamos, internamente iremos fascinar nossa mente
com a forma da divindade e secretamente iremos fascinar nossa mente com a
natureza intrínseca.

Notas
Para maiores informações sobre a prática de Kurukulle, consulte:
• Chokgyur Lingpa. Dakini Activity: The Dynamic Play of Awakening. Ed. Marcia Schmidt.
Editora Rangjung Yeshe: Leggett, 2017.
E para ensinamentos adicionais sobre a Atividade de Fascinação, consulte Orgyen Tobgyal
Rinpoche:
• http://all-otr.org/vajrayana/38-magnetizing-activity-what-is-it-how-to-practise-it
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