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Tulku Migmar Tsering là một đạo sư theo Dòng Truyền Những Kho Tàng Mới Chokling 
của  truyền thống Nyingma của Phật giáo Mật Thừa. Thầy sinh ra tại Nubri, Nepal vào 
năm 1975 và bắt đầu thực hành pháp từ lúc còn nhỏ sau khi được công nhận là một vị 
lama tái sinh.  

 

Tulku Migmar bắt đầu học giáo lý vào năm 1983 
tại Tu Viện Ka-Nying Shedrub Ling ở Kathmandu.  
Qua thời gian, Tulku Migmar đã chứng minh ngài 
là một hành giả vượt trội, thông tuệ trong tất cả các 
nghi lễ Kim Cang Thừa phức tạp và những nghệ 
thuật linh thánh mà rất thiết yếu với truyền thống 
Những Kho Tàng Mới Chokling. Tulku-la đã hoàn 
thành 3 năm nhập thất dưới sự hướng dẫn của vị 
thầy gốc của ngài, đạo sư Dzogchen lẫy lừng, 
Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche. Thầy đã nhận 
những giáo lý và những quán đảnh bao quát cốt tuỷ 
từ Kyabje Tsikey Chokling Rinpoche, Kyabje 
Chokyi Nyima Rinpoche, và Kyabgön Phakchok 
Rinpoche. 
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Sau đó thầy học 6 năm tại Ka-Nying Shedrub Ling ‘ Shedra hay Học Viện Tu Sĩ. Tại đó 
thầy đã biểu hiện sự xuất sắc trong môn triết học Phật Giáo phức tạp trong chương trình 
nghiên cứu Phật Học nâng cao của tu viện. Tulku-la cũng tham gia vào các hoạt động 
nhân đạo và bảo tồn văn hoá tại Nepal. 

 
Tulku Migmar là một người bạn của 
Kyabgön Phakchok Rinpoche từ 
nhỏ và hai thầy chia sẻ một sự cam 
kết giáo pháp rất thân thiết. Tulku-
la luôn cố gắng trau dồi phát triển 
các kỹ năng tiếng anh của thầy để 
thầy có thể chia sẻ giáo pháp tới các 
phật tử giúp họ thực sự hiểu và đạt 
được trải nghiệm.  

 

 
Trong 5 năm qua, Tulku Migmar trụ xứ tại Singapore, nơi mà thầy đã đáp ứng các vai trò 
của một vị lama, tư vấn tâm linh, chuyên gia về nghi lễ, tư vấn, người tổ chức, một đầu 
bếp, và quản lý đạo tràng. Thêm vào đó, thầy đi tới khắp Châu Á và Bắc Mỹ giảng pháp 
và truyền cảm hứng cho các phật tử tại rất nhiều đạo tràng. Tulku-la là một người quan 
sát nhạy bén và nhanh chóng hiểu được những khó khăn mà các phật tử đối mặt từ rất 
nhiều quốc gia khác nhau và có các lối sống khác nhau. Phakchok Rinpoche đã bổ nhiệm 
Tulku là vị lama thâm niên và vị thầy hỗ trợ cho tăng đoàn của Rinpoche dựa trên những 
phẩm chất tuyệt vời – của một vị lama và năng lực mạnh mẽ và mong muốn giúp đỡ 
những người khác.  
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