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Tulku Migmar Tsering 
 

 

 

 

Tulku Migmar Tsering é um mestre da linhagem dos Novos Tesouros de Chokling, da 

tradição Nyingma do budismo tibetano. Nascido em Nubri, Nepal, em 1975, começou 

seu treinamento muito jovem, tendo sido reconhecido como um lama reencarnado.  

 

 

Tulku Migmar começou sua educação formal em 
1983 no monastério Ka-Nying Shedrub Ling, em 
Kathmandu. Ao longo dos anos, Tulku Migmar se 
mostrou um excelente praticante, dominando 
todos os rituais elaborados do vajrayana e as 
artes sagradas tão essenciais à tradição dos 
Novos Tesouros de Chokling. Tulku-la completou 
um retiro de três anos sendo guiado de perto 
pelo seu guru raiz, o renomado mestre 
Dzogchen, Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche. Ele 
recebeu extensos ensinamentos e iniciações de 
Kyabje Tsikey Chokling Rinpoche, Kyabje Chokyi 
Nyima Rinpoche e Kyabgön Phakchok Rinpoche. 
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Então, ele foi estudar por seis anos no Ka-Nying Shedrub Ling ‘ Shedra ou Colégio 

Monástico. Lá, ele se destacou no conhecimento das complexidades da filosofia 

budista, no programa de estudos avançados do mosteiro. Tulku-la também tem sido 

parte integrante da preservação humanitária e cultural das atividades do Nepal.  

 
Tulku Migmar tem sido um amigo 
de Kyabgön Phakchok Rinpoche 
desde a infância e eles 
compartilham um vínculo estreito 
no dharma. Tulku-la segue 
trabalhando intensamente para o 
desenvolvimento do seu 
conhecimento da língua inglesa, 
para que ele possa compartilhar o 
dharma de modo que permita que 
sua audiência verdadeiramente o 
entenda e ganhe experiência.  

 

 

Nos últimos cinco anos, Tulku Migmar está baseado em Cingapura, onde tem 

cumprido os muitos papeis de lama, conselheiro espiritual, especialista em rituais, 

coordenador, cozinheiro e administrador do centro de dharma. Além disso, ele tem 

viajado pela Ásia e América do Norte e inspirado estudante em muitas comunidades. 

Tulku-la é um observador atento e rapidamente compreende as dificuldades que os 

estudantes de muitas nacionalidades e caminhos de vida encontram. Phakchok 

Rinpoche o nomeou lama sênior e professor de apoio para a sangha, baseado em 

suas qualidades maravilhosas como um lama e sua forte capacidade e desejo de 

ajudar os outros.  
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