Hungkar Rinpoche

Đại sư Hungkar Dorje Rinpoche hiện đang là Tru Tri của tu viện Thubten Chokor Ling tại Golok, Tây
tạng. Ngài sinh trưởng trong một gia tộc có nhiều đại hành giả du già và đạo sư danh tiếng như thân phụ
của Ngài là Khai Mật Tạng Vương Orgyen Kusum Lingpa, v.v.. Từ thiếu thời, nhiều Đạo sư vĩ đại của
Phật giáo trong đó có Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chứng nhận và tấn phong Thày Hungkar là vị Hóa Thân
của nhiều Thành Tựu giả Phật giáo mà lịch sử Kim Cang thừa đã ghi chứng lại trong hàng ngàn năm
qua từ tiền kiếp của Ngài là vị vua pháp siêu việt của Tây Tạng Trisong Deutsen;hay Hóa Thân Tâm của
Thánh Tổ Jigme Lingpa, vị khai sáng dòng Cổ Mật Chân Như (Longchen Nyingthig); cho đến kiếp gần
đây nhất là Đại Thành Tựu giả lừng lẫy Do Khyentse Yeshe Dorje. Bài nguyện Trường Thọ của Ngài
HungKar đã được đích thân đức Đat Lai Lạt Ma thứ 14 đề tặng tại Dharamsala ở Ấn độ vào năm 1995
xưng tán Ngài là một vị Minh Sư chứng đắc và Toàn thiện.
Là bậc Hóa Thân trí huệ và học giả Phật giáo chứng đắc, Thày Hungkar kiệt xuất trong mọi lãnh vực
nghệ thuật và văn chương. Ngài hiện đang là Chủ nhiệm của tập san Gesar of Ling của tỉnh Thanh Hải
(Qinghai), Tây Tạng. Các bài Tán, Nguyện do Ngài trước tác bằng thể thơ cổ điển rất khó làm của Tây
Tạng với các vần điệu tuyệt mỹ hiện đang được đọc, tụng khắp Tây Tạng bởi mọi dòng phái Phật giáo.
Ngài được nể trọng và tôn xưng là một trong những ngọn đuốc lãnh đạo trong thế hệ đương thời của
Tây Tạng qua lòng can đảm, hành năng dấn thân và nỗ lực miên viễn trong việc bảo trì, phát huy đạo
pháp cùng văn hóa Tây Tạng trong mọi tình huống. Vì lợi ích cho người, Ngài luôn làm việc không
ngừng nghỉ. Dưới chủ trì của Ngài, nhiều công trình nhân đạo và phát triển đã và đang được thực hiện;
mang lại đổi thay và tiến triển tốt đẹp hơn cho biết bao người.
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Thày Hungkar rất lừng danh qua cách truyền giảng trực tiếp độc đáo, chủ yếu chú trọng vào nhu cầu,
nguyện vọng và điều kiện hiện có của đại chúng để có thể mang lại sự thành tựu hữu ích và hiệu quả
đến cho mọi người. Những năm gần đây môn đồ của Ngài phát triển mạnh mẽ đến nhiều quốc gia trên
thế giới gồm cả Úc Đại Lợi, Gia nã đại và các quốc gia Âu châu. Trong các chuyến hoằng pháp ở hải
ngoại trước đây theo lời mời của Phật tử tại Mỹ, Mễ tây cơ và Việt nam; Ngài đã ban nhiều giáo huấn,
truyền quán đảnh, thực hiện nhiều phép lạ và diệu hạnh để giúp đỡ chúng sinh và xoa dịu khổ đau của
họ dưới nhiều hình thức.
Vào ngày 1-3 tháng Tư, năm 2011, tại quận Cam của tiểu bang California, theo thỉnh cầu của tổ chức
Việt Nalanda, Hungkar Dorje Rinpoche sẽ ban giáo huấn và Truyền Khẩu Pháp môn Sám Hối Kim cang
Tát đỏa. Với lòng Bi Mẫn cho tình huống khó khăn mà hầu hết mọi người đang phải trải qua trong thời
Mạt Pháp, Ngài đã đặc biệt chỉ định thực hành Pháp môn này để giúp các hành giả tẩy trừ năng lực xấu
và nghiệp quả đang là cội nguồn, gốc rễ của khổ đau và chướng ngại ở mọi lãnh vực trong cuộc sống
của chúng ta, cùng mang lại năng lực thuận lợi và tốt đẹp cho thế giới và tất cả chúng sinh.
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