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ཨེམ་ཨེན་དྲི་ཟེར་མྲི་འདྲི་ག་ཅྲི་སྨོ?  

ཨེམ་ཨེན་དྲི་ཟེར་མྲི་འདྲི་ ཀླད་འབེལ་རྩ་རྒྱུས་ནད་གཅྲིག་ཨྲིན།༼མྨོ་ཊར་ནྲིཝ་རྨོན་ནད།༽  མྨོ་ཊར་ནྲིཝ་རྨོན་གྲིས་ ཁྨོད་རའྲི་ཀླདཔ་ལས་ གཟུགས་ཁའྲི་ཤ་རྒྱུས་ཚུ་ལུ་ བརྡ་འཕྲིན་འབགཔ་ཨྲིན།  

ཨེམ་ཨེན་དྲི་འདྲི་གྲིས གཟུགས་ཀྲི་བཙོན་ཤག་ཚུ་ལུ་གནྨོདཔ་བཀལ་ཏ་ེ ཁྨོད་རའྲི་ ཤ་རྒྱུས་ཀྲི་སྨོབས་ཤུགས་ཚུ་ཉམས་བཅུག་ས་ེ གཟུགས་སྤར་མྲི་ཚུགས་ནྲི་ དེ་ལས་ བཞེས་སྨོ་ཟ་མྲི་ཚུགས་ནྲི་དང་ 
དབུགས་གཏྨོང་ལེན་འབད་ནྲི་ལུ་ལཱ་ཁག་བཟྨོཝ་ཨྲིན།   

ནད་གཞྲི་གྲི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ཡང།: 

• གཟུགས་སྨོབས་ཉམས་འགྨོ་ནྲི།  

• མགུ་ཡུ་འཁྨོར་ནྲི།  

• ཁ་སླབ་མྲི་ཚུགས་ནྲི།  

 

ད་ཚུན་གྲི་རྲིང་ ཨེམ་ཨེན་དྲི་འདྲི་ལུ་ སན་བཅྨོས་ཀྲིས་དག་ཐབས་མེད། ནད་གཞྲི་འདྲི་རྲིམ་གྲིས་ས་ེ སྨོ་སྲི་སྲི་སྨོང་སེ་ མྲི་ཚེ་ཐུང་ཀུ་བཟྨོཝ་ཨྲིན། 

ཨེམ་ཨེན་དྲི་འདྲི་གྲིས་།: 

• ཅ་ཆས་ཚུ་ལགཔ་གྲིས་གཟུང་མྲི་ཚུགས་ནྲི། 

• ལམ་འགྨོ་མྲི་ཚུགས་ནྲི། 

• ཁ་སླབ་མྲི་ཚུགས་ནྲི། 

• ལྨོད་མར་གཏང་མྲི་ཚུགས་ནྲི། 

• དབུགས་གཏྨོང་ལེན་འབད་མྲི་ཚུགས་ནྲི། 

 

མྲི་ལ་ལུ་ཅྲིག་གྲི་ ནད་གཞྲི་འདྲིའྲི་སྨོར་ལས་ མ་འདཝ་མནྨོ་སེ་ བྱ་སྨོད་མ་འདཝ་ཚུ་ཡང་སྨོནམ་ཨྲིན།  

ད་ལྨོ་ ནད་འདྲི་ལུ་ སན་བཅྨོས་ཚུ་ག་ནྲི་ཡང་མེད་རུང་ ནད་གཞྲི་འདྲི་གདྨོང་ལེན་འབད་ནྲི་དྨོན་ལུ་ རྒྱབ་སྨོར་འབད་མྲི་ལ་ེཤ་ར་ཡྨོདཔ་ཨྲིན། འདྲི་ལུ་བརྟེན་ ནད་གཞྲི་ཀྲི་རྲིམ་པ་མ་འདཝ་ཚུ་ བདེ་
འགྲིག་བཟྨོ་ནྲི་ལུ་ཕན་ཐྨོགས་ཚུགས།  

ང་ལུ་ཨེམ་ཨེན་དྲི་ཡྨོད་ག་མེད་ག་ ག་དེ་སེ་ཤེས་ནྲི་སྨོ?  

ཨེམ་ཨེན་དྲི་ནད་བདའ་ཟུན་ནྲི་འདྲི་ ལཱ་ཁག་གཅྲིག་ཨྲིན། ཁྨོད་ལུ་ ཨེམ་ཨེན་དྲི་ཡང་ན་ གཞན་མྲི་ནད་གཞྲི་རེ་ཡྨོད་ག་མེད་ག་ བལ་ནྲི་དྨོན་ལུ་ རྟགས་དཔྱག་ཚར་ལེ་ཤ་རྐྱབ་དགྨོ   

འ་ནྲི་རྟགས་དཔྱད་མང་ཤྨོས་ར་ སན་ཁང་ནང་འབདཝ་ཨྲིན། ནམ་རྒྱུན་རྟགས་དཔྱད་འདྲི་ ཉྲིནམ་གཅྲིག་ཨྲིན་རུང་ འཕལ་འཕལ་ཁྨོད་ར་ སན་ཁང་ནང་ཞག་དག་པ་ཅྲིག་ སྨོད་དགྨོཔ་ཡང་འཐྨོན་
སྲིད།  

རྟགས་དཔྱད་འབད་དགྨོཔ་མྲི་ཚུ་ཡང་།:  

• གསྨོ་བའྲི་རྟགས་དཔྱད། 

• ཁྲག་གྲི་རྟགས་དཔྱད། 

• ཨེ་ལེག་ཊྨོ་མ་ེཨྨོ་གར་ཕྲི། ༼ཨྲི་ཨེམ་ཇྲི།༽ 

• རྩ་ཁམས་རྟགས་དཔྱད། 

• ཀླདཔ་རྟགས་དཔྱད།  

• ཨེམ་ཨར་ཨའྲི་གྲི་རྟགས་དཔྱད།    

 

.  

ཨེམ་ཨེན་དྲི་བརྟག་དཔྱད་ འབད་ནྲི་དྨོན་ལུ་ དུས་ཚོད་འགྨོརཝ་ཨྲིན། ཁྨོད་རའྲི་དྲུང་འཚོ་གྲིས་ ནད་ཀྲི་རྟགས་མཚན་ཚུ་ག་དེ་ས་ེའདུག་ག་ རྟགས་དཔྱད་འབད་དེ་ ཁྨོད་ལུ་ན་ཚ་ཕྨོག་མྲི་འདྲི་ ནད་
གཞྲི་གཞན་གཅྲིག་ཨྲིན་ན་མེན་ན་ གཏན་འཁེལ་འབད་འྨོང་།  

ཨེམ་ཨེན་དྲི་འདྲི་ ག་ཅྲི་ལས་བརྟེན་ཐྨོབ་ཨྲིན་ན། 
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ཁྨོང་གྲིས་ཨེམ་ཨེན་དྲི་འདྲི་ ག་ཅྲི་ལས་བརེྟན་ཐྨོབ་ཨྲིན་ན་མ་ཤེས་པར་ཡྨོད། ནད་གཞྲི་འདྲི་ མྲི་རང་རང་སྨོ་སྨོ་ལུ་ སྨོ་སྨོ་འབད་འྨོང་སྲིད། ནད་འདྲི་མང་ཤྨོས་ར་ འྨོག་ལུ་བཀྨོད་ཡྨོད་མྲི་ཚུགས་མཉམ་
སྨོར་སེ་འྨོངམ་ཨྲིན།  

• སེས་བའྲི་སབས་ལས་ར། ༼རྲིགས་མཚན༽ 

• ཁྨོད་ར་ག་ཏེ་སྨོད་དྨོ་ག ༼རང་བཞྲིན་གནས་སངས༽ 

• ཁྨོད་ར་ག་ད་ེསེ་སྨོད་དྨོ་ག ༼འཚོ་བའྲི་གནས་སགས༽  

ག་ཅྲི་སེ་ང་ལུ་ཐྨོབ་དགྨོཔ་སྨོ?   
ཁྨོད་ལུ་ཨེམ་ཨེན་དྲི་འདུག་ཟེར་སླབ་ནྲི་འདྲི་ ན་ཟུག་ཅན་གཅྲིག་ཨྲིན།  

ཁྨོད་ར་།:  

• རྣམ་རྟྨོག་ལང་ནྲི། 

• ཡྲིད་མ་ཆེས་པར་ ཁས་མྲི་ལེན་ནྲི། 

• ཙིགཔ་ཟ་ནྲི། 

• སེམས་སྨོ་ནྲི་ དེ་ལས་ སེམས་ཀྲི་ནད་དང་ མྱ་ངན་ཕྨོག་ནྲི་ཚུ་འབྱུང་སྲིད།  

ནད་གཞྲི་འདྲི་ལུ་ གདྨོང་ལེན་འབད་དགྨོཔ་བྱུང་བའྲི་སབས་སུ་ ཁྨོད་རའྲི་ སེམས་ཀྲི་ཚོར་སྣང་ཚུ་ཡང་འགྱུར་འགྨོ་མྲི་འདྲི་ རང་བཞྲིན་གཅྲིག་ཨྲིན། ཁྨོད་ལུ་འ་ནྲི་བཟུམ་བྱུང་མྲི་འདྲི་ ཧ་གྨོ་སེ་ངྨོས་
ལེན་འབད་ནྲི་ལུ་ དུས་ཚོད་འགྨོར་འྨོང་།  

རྒྱབ་སྨོར་འབད་ནྲིའྲི་ཡྨོད།  

གསྨོ་བའྲི་གཅེས་སྨོང་སེ་ཚན་མཉམ་ འབེལ་བ་འཐབ་གནང་། ཁྨོང་གྲིས་ཁྨོད་ལུ་ གྨོགས་རམ་འབད་ནྲི་དྨོན་ལུ་ ལྨོགས་གྲུབ་ཅན་གྲི་མྲི་ངྨོམ་ཚུ་ འཚོལ་བྱྲིན་འྨོང་།  

ཨེམ་ཨེན་དྲི་གྨོགས་རམ་འགྨོ་འདེན་པ་གྲིས་ཡང་ ཆ་རྨོགས་འབད་འྨོང་།  

ང་ལུ་དགྨོ་མྲི་ བརྡ་དྨོན་དང་རྒྱབ་སྨོར་ཚུ་ ག་ཏེ་ལས་ཐྨོབ་ཚུགས་ག? 
ཨེམ་ཨེན་དྲི་ནད་གཞྲི་ངྨོས་འཛིན་འབད་ཡྨོད་མྲི་ལུ་ དན་ཚོར་དག་པྨོ་བྱྲིན་སྲིད། ཁྨོད་ལུ་ གདྨོང་ལེན་ལ་ལུ་ལཱ་ཁག་ཅན་ཚུ་འབད་དགྨོཔ་འཐྨོན་ནྲི་དང་ འདྲི་གྲི་དྲི་བ་ཚུ་ཡང་ལེ་ཤ་ར་ཡྨོདཔ་འྨོང་།  

ཨེམ་ཨེན་དྲི་ ཨེས་ཨེ་གྲིས ཨེམ་ཨེན་དྲི་ནད་ཀྲི་སྨོར་ལས་དང་ ཁྨོད་ལུ་རྒྱབ་སྨོར་མ་འདཝ་ཐྨོབ་ནྲི་ཡྨོད་མྲི་ཚུའྲི་སྨོར་ལས་ བརྡ་དྨོན་སྨོདཔ་ཨྲིན།   

ཨེམ་ཨེན་དྲི་ ཨེས་ཨེ་གྨོགས་རམ་པ་ཚུ་ མྨོ་ཊར་ནྲིཝ་རྨོན་ནད་གཞྲི་འདྲི་ནང་ མཁས་མཆྨོག་སངམ་ཨྲིན། ཁྨོང་ཚུ་ ཁྨོད་དང་ཁྨོད་རའྲི་ བཟའ་ཚང་མཉམ་ ག་དེ་ས་ེའཕྱད་ཚུགས་ནྲི་སྨོ་ཟེར་བ་ཅྲིན།:   

• ངྨོ་མ་འབད་ ཨ་དྲི་ལེཊ་གྲི་ མཱྲིལ་ཨེནཌ་ནང་ཡྨོད་པའྲི་ཡྲིག་ཚང་ནང་། 

• ཁྨོད་རའྲི་ཁྲིམ་ནང་། 

• བརྒྱུད་འཕྲིན་ཡང་ན་ ཡྨོངས་འབེལ་བརྙན་སྨོན་ཞལ་འཛོམས་ཐྨོག་འཕྱད་ཚུགས།  
 
 
 
 
 
 

  

ཨེམ་ཨེན་དྲི་ ཨེས་ཨེ་གྨོགས་རམ་པ་ཚུ་ ཁྨོད་དང་ཁྨོད་རའྲི་བཟའ་ཚང་ དེ་ལས་ ཁྨོད་རའྲི་ གསྨོ་བའྲི་གཅེས་སྨོང་པ་མཉམ་ ཆ་རྨོགས་འབད་ནྲི་ལུ་ གཙོ་རྲིམ་བཟུང་སེ་ཡྨོདཔ་ཨྲིན།  

ལྨོ་ཨཱསྲི་ཊེ་ལྲི་ཡའྲི་ མྨོ་ཊར་ནྲིཝ་རྨོན་ནད།  ༼ཨེམ་ཨེན་དྲི་ ཨེས་ཨ།ེ༽ 

༦༦ ཧ་གྲིས་ཁྲྨོམ་ལམ། མཱྲིལ་ཨེནཌ། ཨེས་ཨེ ༥༠༣༡ 

འགེམས་སྨོམ ༢༠༨༧། ཧྲིལ་ཊྨོན་ པཱལ་ཟ། ཨེས་ཨེ ༥༠༣༣  

བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་།: ༠༨ ༨༢༣༤ ༨༤༤༨ 

རྲིན་མེད་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་།: ༡༨༠༠ ༧༧༧ ༡༧༥ 
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གྨོག་འགེམས།: admin@mndsa.org.au 

 

ཨེམ་ཨེན་དྲི་ནད་མཉམ་སྨོད་མྲི་འདྲི་ ད་འབདན་ག་དེ་སེ་ནྲི་སྨོ? 
ནད་རྟགས་ཚུ་འགྨོ་བཙུགས་པའྲི་སབས་ལས་ར་ འཛིན་སྨོང་འཐབ་ནྲི་འདྲི་གལ་ཆ།ེ འདྲི་གྲིས་ ནད་གཞྲི་འདྲི་ རྲིམ་པ་བཞྲིན་དུ་ ག་དེ་ས་ེབདག་འཛིན་འཐབ་ནྲི་ཨྲིན་ན་ཤེས་ཚུགས།  

ཁྨོད་རའྲི་གསྨོ་བའྲི་སེ་ཚན་དང་ ཨེམ་ཨེན་དྲི་གྨོགས་རམ་པའྲི་ འགྨོ་འདེན་པ་མཉམ་ འབེལ་བ་འཐབ་མྲི་ལུ་བརེྟན་ ད་ལས་ཕར་འཆར་གཞྲི་བཟྨོ་ནྲི་ལུ་ ཆ་རྨོགས་འབད་འྨོང་།  
 

སན་བཅྨོས། སྨོང་བཞག་དང་ གཅེས་སྨོང་།  
ཨེམ་ཨེན་དྲི་ནད་ཀྲི་དྨོན་ལས་ཐད་ཀར་དུ་ རྲི་ལུ་ཟྨོལ་ཟེར་མྲི་ སན་བཅྨོས་གཅྲིག་ལས་གཞན་མེད། ཨྲིན་རུང་ ཁྨོད་རའྲི་ནད་རྟགས་ལུ་ཕན་ནྲི་དྨོན་ལས་ སན་བཅྨོས་གཞན་མྲི་ཚུ་ཡང་འབད་དགྨོཔ་
འྨོང་། ཁྨོད་རའྲི་མྲི་ཚེ་བད་ེའགྲིག་དང་ ལེགས་ཤྨོམ་བཟྨོ་ནྲི་ལུ་ཕན་ཐྨོགས་མྲི་ སན་བཅྨོས་གཞན་ཚུ་ཡང་ཡྨོདཔ་ཨྲིན། སན་བཅྨོས་ཀྲི་གདམ་ཁ་ མ་འདཝ་ཚུ་བཤད་མྲི་ལུ་བརྟེན་ ཁྨོད་རའྲི་གསྨོ་བའྲི་ལམ་
འགྨོ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནྲི་ལུ་ཕན་ཐྨོགས་ཚུགས།  

དེང་སང་གྲི་ཕྱྲི་གཟུགས་སན་བཅྨོས་དང་ སྔར་སྨོལ་གྲི་སན་བཅྨོས།  

ཁྨོད་རའྲི་ གསྨོ་བའྲི་གཅེས་སྨོང་ངྨོ་མ་ལས་གཞན་ སྔར་སྨོར་གྲི་སན་བཅྨོས་དང་ དེང་སང་གྲི་ཕྱྲི་གཟུགས་སན་བཅྨོས་འབད་མྲི་ལུ་ཡང་ ཕན་ཐྨོགས་འྨོང་།  

འ་ནྲི་ཕྱྲི་གཟུགས་སན་བཅྨོས་ཚུ་གྲིས་ ནང་སེམས་དང་ཕྱྲི་ལུས་སྡུག་ཡྨོད་མྲི་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ད་ེ བདེ་བ་བྱྲིན་མྲི་ལུ་བརྟེན་ མྲི་ཚེའྲི་གནས་སངས་ཡར་དག་འགྨོ་འྨོང་། 

 

བདེ་སྲིད། ངྨོས་ལེན་དང་ ཞྲི་བདེ།  
ཨེམ་ཨེན་དྲི་ཐྨོབ་སེ་སྨོད་མྲི་ཚུ་ལུ་ ནད་གཞྲི་འདྲི་གྲིས ཤུལ་ལས་ག་དེ་ས་ེགནྨོདཔ་བཀལ་འྨོང་ག་ཟརེ་ ཚ་གང་ལེ་ཤ་ར་བྱུང་འྨོང་། 

ཨེམ་ཨེན་དྲི་གྲིས་ མྲི་ཚེ་ཐུང་ཀུ་བཟྨོཝ་ཨྲིནམ་དང་ འདྲི་ལུ་ད་ལྨོ་སན་བཅྨོས་ཚུ་ག་ནྲི་ཡང་མེདཔ་ཨྲིན། 

  

ཁྨོད་ར་ ཤུལ་ལས་ག་དེ་ས་ེཤྲི་བའྲི་ལམ་ལུ་ཐུབ་འྨོང་ག་གྲི་སྨོར་ལས་ མནྨོ་བསམ་གཏང་ནྲི་འགྨོ་བཙུགས་བཙུགསཔ་འྨོང་། ཤྲི་ནྲི་གྲི་བསམ་བྨོ་འདྲི་ ཡང་རྐྱང་ཨྲིན་རུང་ འདྲི་ཚུ་གཞན་མྲི་གྲི་དབང་དུ་
ཐལ་མྲི་ཡང་ལེ་ཤ་ར་ཡྨོད། གདམ་ཁ་ལེགས་ཤྨོམ་རྐྱབ་སེ་ སེམས་གཟུང་ནྲི་འདྲི་ གལ་ཆེ་དགས་གཅྲིག་ཨྲིན།  

 

ཁྨོད་རའྲི་འཇྲིགས་སྣང་དང་ཚ་གང་ཚུ་བཤད་ནྲི་ལུ་ སེམས་ཤུགས་བྱྲིན་དགྨོཔ་དང་ ཤུལ་ལས་ཁྨོད་རའྲི་ནད་འདྲི་ ག་དེ་ས་ེའཛིན་སྨོང་འཐབ་ནྲི་ཨྲིན་ནའྲི་སྨོར་ལས་སླབ་ནྲི་འདྲི་ཡང་གལ་ཆ།ེ ཁྨོད་ལུ་
གྨོགས་རམ་ཐྨོབ་ནྲི་ཨྲིན་མྲི་ཚུ་ཡང་།:  

• ཟས་བཅུད་ཀྲི་སྨོར། 

• རླུང་ཞུགས་ཀྲི་སྨོར།  

• དན་པ་བསར་གསྨོ་གྲི་སྨོར། 

• སྲིན་སན་ལག་ལེན་གྲི་སྨོར།  

ཁྨོད་ལུ་ ནད་གཡྨོག་རྒྱུད་མྲི་ ག་བཞག་ནྲི་ཨྲིན་ན་དང་ ཁྨོད་ར་ས་གནས་ག་ཏེ་ལུ་ཤྲི་ནྲི་ཨྲིན་ན་ཚུ་ སླབ་ནྲི་འདྲི་ཡང་གལ་ཆེ།    

ཁྨོད་རའྲི་ མྲི་ཚེ་མཇུག་གྲི་གྨོས་ཐག་ཆྨོད་ཡྨོད་མྲི་ཚུ་ ཡྲིག་ཐྨོག་ལུ་ཁ་གསལ་བཀྨོད་དགྨོཔ་མ་ཚད་ གསྨོ་བའྲི་གཅེས་སྨོང་པ་དང་ རྒྱབ་སྨོར་སེ་ཚན་ཚུ་ལུ་སླབ་དགྨོ   

རང་རྐྱང་གྲི་གཅེས་སྨོང་ལམ་སྨོན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགྨོཔ་ཨྲིན། 

ཁྨོད་རའྲི་ན་ཟུག་འཚུབ་དགས་སྨོང་མྲི་ལུ་བརེྟན་ བསམ་བྨོ་མ་འདཝ་ར་གཏང་ནྲི་འྨོང་། ཁྨོད་རའྲི་མནྨོ་ཐངས་ཀྲི་གདམ་ཁ་ བསྒྱུར་བཅྨོས་འབད་ནྲི་དྨོན་ལུ་གྨོ་སབས་དགྨོ 

ཚད་བཅད་བཅདཔ་པའྲི་མྲི་ཚེ་ནང་ལྨོད་ད་ེ མ་འྨོངས་པའྲི་མྲི་ཚ་ེམེདཔ་ཐལ་མྲི་འདྲི་ བྨོ་འགྨོད་ཅན་ཅྲིག་ཨྲིན། རང་དབང་རང་བཙན་བཟྨོ་ནྲི་དང་ གཅེས་སྨོང་དང་རྒྱབ་སྨོར་ཐྨོག་ལས་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་
ནྲི་འདྲི་གལ་ཆེ། འདྲི་གྲིས་ ཁྨོད་ལུ་བྱུང་ཡྨོད་པའྲི་ན་ཟུག་ཚུ་ ངྨོས་ལེན་འབད་ཚུགས་ནྲི་ལུ་ ཆ་རྨོགས་འབད་འྨོང་།   
འདྲི་ཚུ་ག་ར་ ཁྨོད་རའྲི་མྲི་ནང་ ཁེ་ཕན་ལེགས་ཤྨོམ་འྨོང་ནྲི་དང་ མྲི་ཚ་ེརྲིངམྨོ་འབད་སྨོད་ཚུགས་ནྲི་ལུ་ དམྲིགས་གཏད་བསེད་དེ་འབད་འབདཝ་ཨྲིན།  
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རྒྱབ་ཤྨོག་ཡང་ན་ གདྨོང་ཤྨོག 
ཨེམ་ཨེན་དྲི་ཚོགས་པ་འདྲི་ ཨཱས་ཊྲི་ལྲི་ཡའྲི་ས་གནས་ཚུ་ན་ གཅེས་སྨོང་ཡར་དག་གཏང་ནྲི་ ཞྲིབ་འཚོལ་དང བརྡ་སྐུལ་ཁབ་སྤེལ་འབད་ནྲི་ལུ་ བརྩྨོན་ཏ་ེཡྨོདཔ་ཨྲིན། ང་བཅས་ཀྲི་དམྲིགས་ཡུལ་འདྲི་ 
ཨེམ་ཨེན་དྲི་ནད་ཐྨོབ་ཡྨོད་མྲི་ཚུ་ལུ་ ཆ་རྨོགས་འབད་ནྲི་དྨོན་ལུ་ཨྲིནམ་དང་ ཁྨོང་རའྲི་གཅེས་སྨོང་པ་དང་ བཟའ་ཚང་ཚུ་རྒྱབ་སྨོར་ག་དེ་དག་དག་ ལེགས་ཤྨོམ་ཐྨོབ་ནྲི་དྨོན་ལུ་ ང་བཅས་དང་མཉམ་ 
༼གྨོག་འགེམས་འདྲི་བཙུགས༽ འབེལ་བ་འཐབ་གནང་། བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་།: ༠༨ ༨༢༣༤༨༤༤༨ ། 

ཨེམ་ཨེན་དྲིའྲི་ལམ་སྨོན་དང་ ང་བཅས་ཀྲི་ཞབས་ཏྨོག་གྲི་དྨོན་ལུ་ ཡྨོངས་འབེལ་ www.mndsa.org.au གཟྲིགས་གནང་།  

http://www.mndsa.org.au/

