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Giới Thiệu về Thực Hành Bổn Tôn Kurukulle 

Bởi Đạo Sư Phakchok Rinpoche 

 

Trạng thái tự nhiên của tất thảy các hiện tượng bao gồm Pháp Thân, Báo Thân và Hóa 

Thân. Tam thân này là hiện bày của tam gốc bao gồm Guru (Đạo Sư), Yidam (Bổn Tôn) 

và Dakini (Chư Không Hành Nữ). Do vậy, con đường Mật Thừa chú trọng vào tam gốc. 

Thông qua thực hành tam gốc, hành giả sẽ thành tựu tam thân. Theo như chư Dakini, là 

phần thứ ba trong tam gốc, thì trí tuệ của chư Dakini là hợp nhất với trí tuệ nguyên sơ, 

hay còn gọi là trí tuệ của dharmadhatu (Pháp giới). Do vậy, chư Dakini đã hóa hiện trong 

bản kinh Trí Tuệ Ba La Mật (Prajnaparamita), là người mẹ của tất thảy Chư Phật. Trong 

Mật Điển truyền thống, chư Dakini hóa hiện là Vajrayogini. Dòng truyền thừa của 

Chokgyur Lingpa và các đạo sư vĩ đại khác đã có vô số các bản nghi quỹ thâm sâu về 

Vajrayogini và các chư Dakini khác, mà nhờ vậy hành giả có thể nhanh chóng đạt giác 

ngộ. Trong truyền thống của Chokgyur Lingpa nói riêng, chư Dakini hóa hiện trong hình 

tướng của Pháp Thân, Báo Thân và Hóa Thân. Trong số đó, dạo gần đây những hành giả 

của dòng truyền thừa Chokling Tersar chú trọng thực hành bổn tôn Kurukulle, hay còn 

gọi là Pema Dakini hoặc Chư Dakini Liên Hoa (Tiếng Việt còn gọi là Tác Minh Phật 

Mẫu). Thực hành này thuộc bộ kinh Bảy Vòng Pháp Thâm Sâu (tiếng Tạng là Zabpa 

Kordün). Trong số này, Guru Rinpoche đã truyền dạy bốn Pháp thực hành Dakini để 

thành tựu bốn hoạt động bao gồm tịnh hóa (Sitātapatrā, tiếng Tạng là Dukkar), tăng 

trưởng (Mahāpratisarā, tiếng Tạng là Sosor Drangma), thu hút (Kurukulle, tiếng Tạng là 

Pema Khandro), và điều phục (Vajraṇakhī, tiếng Tạng là Dorjé Dermo). Và lần này chúng 

ta sẽ thực hành hoạt động thu hút của Kurukulle và thông qua đó chúng ta sẽ thu hút được 

tất thảy thành tựu. Ý nghĩa bên ngoài chúng ta sẽ thu hút tất cả những gì chúng ta mong 

ước, ý nghĩa bên trong chúng ta sẽ thu hút tâm của chúng ta vào hình tướng của Bổn tôn 

và ý nghĩa bí mật là chúng ta sẽ thu hút tâm của chúng ta vào trạng thái thuần tự nhiên.  

 

Ghi chú 

 

Để biết thêm thông tin về thực hành bổn tôn Kurukulle, xin vui lòng xem tại: 

• Chokgyur Lingpa. Dakini Activity: The Dynamic Play of Awakening. Ed. Marcia 

Schmidt. Rangjung Yeshe Publications: Leggett, 2018. 

 

Và bài giảng thêm về Hoạt Động Thu Hút của Orgyen Tobgyal Rinpoche, xin vui lòng xem tại: 

• http://all-otr.org/vajrayana/38-magnetizing-activity-what-is-it-how-to-practise-it. 


