
ලැ#$%& හ(%වා+ම


-බරතයට සාදරෙය% 67ග9මu. ෙමම ෙක< සටහ% වල අරමuණ ව%ෙ% -බ$% ඉ@හාසය 67බඳ BවCපයE හ(%වා 
+ම ෙම%ම ඇG+ම ෙවත ළඟා Jමට ඔබට අවශM Gය හැN ආකාරය 67බඳ යP මග ෙප%JමE ලබා +මQ. ඔෙ# 
ඇG+ම RE@ GS%න.


ලැ#$%& යනu UමEද?


-#$%& යනu ෙE%VයE ෙදසට ත9 මාවතN - නැ@J යාම සඳහා මළ ෙකළවරE ෙහW අ%ධ ගම% මාYග ෙනාමැත. 
සාමානMෙය% ෙපාZ රටා N[පයN% එකE අනuගමනය N]ෙම%, කැ%වසය මත -බ$% ^%ත ආෙCප කළ හැNය, 
තණෙකාළ කපන ලද ෙහW B_රව `මකට දැaය හැNය - ෙවනb ෙබාෙහW හැNයාව% අතර.


ලැ#$%b ෙලාව පුරා ෙසායාගත හැN අතර de ඉ@හාසයE ඇත. faෙg තැ%පb කර ඇ@, ගC ව-% තනා ඇ@ ෙහW 
eහා `b@ මත සලUh කර ඇ@ ෙපාZ රටා GGධ Bථානවල ෙම%ම පුරාණ j%ථවල ෙබාෙහW klවල ද ෙසායාෙගන 
ඇත. ඒවා ෙබාෙහW ෙරWමානu ෙමාෙසQE වල දEනට ලැෙබන අතර ඒවා යuෙරWපෙg ෙබාෙහW මහා ආසන ෙදnමැZoවල 
ත&ටu වලට දමා ඇත.


9දසuනE වශෙය%, pංශෙg චාYෙsB[+, ෙජoසලමට යාමට ෙනාහැN වu බැ@මv% Gw% pwxධ -බ$% ඇGd%නට 
Gය.


ෙකෙB ෙවතb, -y%b ඇG+ම යනu Bවෙxzක ඇම$කානu, [%Z, ෙබෟxධ, ෛජන සහ ෙවනb ඇද[- සPpදාය%[ 
බට[ර--බ$%b ලEෂණය%[ RE@ GSන පුoxදE පමණE ෙනාවන අතර, G~වාසයE නැ@ ෙබාෙහW අය Gw% ඔවu% 
ගම% කරනu ලැෙ#. 1990 ගණ%වල සැ% ��%wBෙකW [ ෙ�B ආසන ෙදnමැZර සඳහා කැ%වB මත මuVණය කරන ලද 
(B_ර ත&ටuවකට තැ�මට වඩා) -බ$%b මෑත වසරවල+ Gෙ~ෂෙය% ජන�ය J @ෙ#.


අද, ෙබාෙහW අය එdෙනදා wට <ක ෙnලාවE ෙමෙන[ N]ම, පරාවYතනය N]ම ෙහW ෙව% N]ම සඳහා -බ$% ගම% 
කර@. ෙබාෙහW අය වාYතා කර%ෙ% ඇGdන Gට ෙහW පසuව ෙxවානuභාවෙය%, නඟා wටuJෙම% ෙහW ආ~වාදයE ලබා 
ඇ@ බවQ, නමub ෙබාෙහW Gට සාමය 67බඳ හැ�මE ඇත.

ෙවන NwවE ඉd$පb ෙනාN]මට නP, ඔබ සමඟ එE Bථානයක w<ය හැN ආරE�ත ඉඩE ලබා ෙදQ, ඔබ එE 
පාදයE අෙනකට ඉd$ෙය% තබා හuBම ග%නවා හැෙර%නට ඔෙබ% NwවE ඉCලා ෙනාw<%න!


ලැ#$%& ඇG+ම


-බ$% ඇG+මට අවශM ව%ෙ% ආරPභෙg+ම ආරPභ J ඔෙ#ම ෙnගෙය% ෙE%Vය ෙදසට ගම% N]මQ. ඔබ ඇGdන 
Gට යP wvGCලE ෙහW p~නයE ෙකෙර[ අවධානය ෙයාමu N]මට ඔබට අවශM Gය හැNය, ඔෙ# පාද ආoEU J 
ගම% කරන ආකාරය ෙනාදැන ෙහW ඔෙ# හuBම ගැන අවධානය ෙයාමu කර%න.


එෙB ෙනාමැ@නP, ඔබට හැN තරP කාYයබහuල wvG- 67බඳ මනස [B N]මට උbසාහ කර%න, නමub ඔබට එන 
wvG- ෙහW හැ�P ගැන ඕනෑවට වඩා කරදර ෙනාව%න.


ඔෙ# ඇG+ෙP+, ඔබට ෙnගෙය% ඇG+මට නැඹuo Gය හැN අතර සමහර Gට අෙනE අයට වඩා ම%දගා� Gය හැක. 
ඔබට ඉd$ෙය% ගම% කරන අෙයU පසuකර යාමට ඔබට ඉඳ[ට පැbතE තැ�මට අවශM Gය හැNය, නැතෙහාb අෙනE 
අය ඔබ පසuකර යාමට අවශM Gය හැNය. ඇG+ම තරඟයE ෙනාවන අතර ඔබ ෙE%Vයට ළඟා ෙනාව%ෙ% නP එය 
වැදගb ෙනාෙn.


ඔබට මධMBථානයට පැa�මට අවශM ඕනෑම ෙnලාවE ගත කර%න, ඔබ කැම@ නP <ක ෙnලාවE එ[ Gෙnක ග%න 
(වා� J, wටෙගන, දණ ගස%න ෙහW හ$ යැQ හැෙඟන ඕනෑම ෙදයE). ඔබ සuදානP වන Gට, ඔබ ෙE%Vයට ඇv� වu 
මාYගයට p@Goxධ මාවෙත% -බ$%& තබ%න (නැතෙහාb එම මාYගයට පමණE එE මාYගයE @ෙ# නP ආපසu 
ය%න).




N[ප ෙදෙනE එකවරම ෙල%ගvකමට ඇv� Jමට බලා w� නP, ඔෙ# ඇG+ම ආරPභ N]මට ඔබට අවශM Gට+, 
එE එE පුxගලයා අතර ආරPභෙg + මඳE ඉඩ ලබා +මට සbකාරක සමාගම (එE අෙයU w� නP) දEවනu ඇත. 
සාමානMෙය% Uඩා �නuව නාද N]ෙම%, ඇG+ම සඳහා Gවෘතව ඇ@ Gට ඒවා ද දEවනu ඇත (ඔබට සuදානP යැQ 
හැෙඟන vo ඔෙ# ඇG+ම ආරPභ N]මට ඉEම% Gය යuv නැත - ඔෙ# කාලය ග%න).


ඒ හා සමානව, ලබා ගත හැN ෙnලාෙn අවසානයට ළඟා වන Gට, ධාරකයා චQෙP තවb වළCලE සමඟ ඇG+ම වසා 
දැaය හැNය. ෙබාෙහW අය ඉEම% Jමට ෙපර ඔවu%ෙ� ඇG+ම ගැන ෙමෙන[ N]මට කැම@ වන අතර සමහo සටහ% 
ෙපාතක 67`ඹuවE ඔවu% සමඟ තබා ගත හැNය.


ඇbත වශෙය%ම ඔබ ඉ�මඟ ත9වම ඇGd%ෙ% නP, ෙහW සbකාරකයU ෙනාමැ@ නP, ඔබ ඔෙ# ඇG+ම ආරPභ කර 
අවස% කරන Gට ඔෙ#ම G9~චය භාGතා කර%න.


ඇG+ම සඳහා ෙයWජනා


-බ$% ඇG+ම සඳහා දැ� හා ෙnගවb �@ ෙනාමැ@ අතර, පහත සඳහ% කoh මතක තබා ගැ�මට pෙයWජනවb 
මාYෙගWපෙxශ Gය හැNය:


• Can ඔබට හැN නP, කoණාකර -බ$% ඇG+මට ෙපර බu& සපbv ෙහW සපbv ඉවb කර%න, Gෙ~ෂෙය% මඩ 
ස[ත නP. ෙමය ඉ�මෙ� �Gතය ආරEෂා N]මට උපකා] ෙn.


• කoණාකර ජංගම Zරකථන �යා Gර[ත කර%න, ඇG+ෙP+ සහ අෙනE අය ඔවu%ෙ� ඇG+ම ආරPභ N]මට ෙහW 
අවස% N]මට බලා w<න අතරvර ඔබට හැN නP කතා N]ෙම% වළN%න. ඉ�මෙ� Zව%න එපා.


• Hands ඔෙ# දෑb de කර, ඕනෑම ෙnගයN% ඇGd%න, සහ 9w ප$d දැෙනන ඕනෑම ෙදයE කර%න - නමub 
කoණාකර මතක තබාෙගන අ% අයෙ� අවශMතා වලට ගo කර%න.


• Host සbකාරක පා ගමනක+, සbකාරකයා Gw% ලබා dය හැN උපෙදB මත පදනPව, අෙනE අය තවමb ඇGd%ෙ% 
නP ෙහW 9~ශ#දව 9Eම ය%න.


මතක තබා ගත යuv එකම සැබෑ කාරණය ව%ෙ% ෙවනb ඇGd%න%ට ගo N]ම සහ එම Bථානයටම ගo N]මQ 
(එGට එය ඉEම�% පැළ�මට ෙහW හා9යට පb ෙනාවනu ඇත). Uඩා දoව% ඇGdන Gට ඔවu% අ�Eෂණය N]මට 
ඔබට අවශM Gය හැNය.


ඔෙ# ඇG+ෙම% පසuව


ඔබ ඔෙ# ඇG+ම RE@ G%දා නP සහ -බ$%b ගැන වැ� GBතර දැන ගැ�මට ඔබ උන%Z ව%ෙ% නP, ඔබ ෙව# 
අඩG, ෙපාb, යu <යu# J�ෙයW සහ ෙපා�කාB& ලැQBvගත කර ඇ@ (www.labyrinthlaunchpad.org) ලැ#$%b 
dයb N]ෙP ෙව# අඩGයට 6G�මට කැම@ Gය හැNය. GGධ භාෂා). ෙPවාට ‘The Labyrinth Locator’ ඇvළb ෙn, 
ඔබ w<න Bථානයට යාබදව ඇ@ කPමැ- ෙසායා ගැ�ම සඳහා මාYගගත ෙසවuP පහසuකමN.


