Тулку Міґмар Церінґ

Тулку Міґмар Церінґ — майстер традиції Новітніх Скарбів Чокґ’юра Лінґпи. Він
народився у Нубрі, в Непалі, у 1975 році, і вже в ранньому віці розпочав навчання, після
того, як був розпізнаний як тулку (реінкарнація лами).
У 1983 році Тулку Міґмар почав формальне навчання у монастирі Ка-Ньїнґ Шедруб
Лінґ у Катманду. З плином років Тулку Міґмар проявив себе видатним практиком,
який опанував усі детальні ритуали та сакральні мистецтва Ваджраяни, що відіграють
сутнісну роль у традиції Новітніх Те́ рм Чокґ’юра Лінґпи (Чоклінґ Терсару).
Тулку-ла завершив трирічний ритріт під пильним керівництвом свого корінного Ґуру
— видатного майстра Дзоґчєну — К’ябдже Тулку Урґ’єна Рінпочє. Також він отримав
багато розгорнутих вчень та посвячень (ванґів) від К’ябдже Цикея Чоклінґа Рінпочє,
К’ябдже Чок’ї Ньїми Рінпочє і К’ябґӧна Пакчока Рінпочє. Згодом він продовжив
навчання у шедрі (монастирському коледжі) Ка-Ньїнґ Шедруб Лінґу протягом шести
років. Там він блискуче проявив себе у вивченні всіх премудростей буддійської
філософії, здобувши вищу освіту в буддійських науках. Також в Непалі Тулку-ла брав
активну участь у гуманітарних заходах і збереженні культурної спадщини.
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К’ябґӧн Пакчок Рінпочє і Тулку Міґмар — друзі з дитинства, і між ними дуже міцний
Дгарма-зв’язок. Тулку-ла старанно продовжує опановувати англійську мову, аби мати
змогу ділитися Дгармою у спосіб, що дозволяє його авдиторії здобувати справжнє
розуміння й досвід. Протягом останніх п’яти років Тулку Міґмар базується у Сінгапурі,
де виконує численні обов’язки лами, духовного наставника, спеціаліста з ритуалів,
радника, організатора, кухаря і менеджера Дгарма-центру. На додачу до цього, він
подорожував Азією та Північною Америкою, даруючи вчення і надихаючи
практикуючих у багатьох Дгарма-центрах. Тулку-ла властива прозорлива
спостережливість, він миттєво помічає труднощі, з якими стикаються учні різних
національностей і соціальних верств. З огляду на його чудові якості як лами, та сильне
прагнення і здібності допомагати іншим, Пакчок Рінпочє призначив Тулку Міґмара
підтримувати свою санґгу в ролі старшого лами та вчителя.
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