
லாπ$nைத அ)µகpப.t0தl


தளm வரேவ78ேறாm. இnத ;<kகமான @)pAகll Ckகலான வரலா7)D ஒ< C)ய ப@Gைய 
அ)µகpப.t0வத7@m, நைடபJ7C ஒDைற எvவாM அNக O<mA8Prகll எDபத7கான Cல 
வRகாS.தlகைள வழŋ@வத7@m ேநாkகமாக உllளன. உŋகll நைடpபயணtைத அXபOkகYm.


லாπ$nt எDறாl எDன?


தளm எDப0 ஒ< ைமயtைத ேநாk8 ஒ< ஒ7ைற பாைதயா@m - ெதாைலn0 ேபாவத7@ இறnத 
µைனகll அlல0 @<S. வRகll எ0Ym இlைல. வழkகமாக பல ெபா0வான வ[வŋக\l ஒDைறp 
πDப7), ஒ< தளm ஒ< ேகDவா]l வrணm ^சpபடலாm, ஒ< Alெவ\Jl ெவSடpபடலாm அlல0 
`ரnதரமாக ஒ< தளமாக அைமkகpபடலாm - பல சாtGயkaMக\l.


லாπ$ntைஸ உலகm µcவ0m காணலாm, ேமdm efட வரலா7ைறk ெகாf.llள0. தைரJl 
ெபா)kகpபSட, கlgl ெச0kகpபSட, அlல0 @ைகc ;வrக\l @)kகpபSட ெபா0வான 
வ[வŋகll பல இடŋக\l கf.π[kகpபS.llளன, அேத ேபாl பfைடய ilக\l பல 
வைரபடŋக\dm உllளன. அைவ பல ேராமாjய ெமாைசk]l இடmெபM8Dறன, ேமdm அைவ 
ஐேராpபாOD பல ெப$ய கlSரlக\D தளŋக\l ைவkகpபS.llளன.


உதாரணமாக, πராDCl உllள சாrSர]l, எ<சேலµk@ பயmkக µ[யாத யாtnகrகளாl ஒ< 
πரபலமான தளm நைடபJ7C ெசyயpபSட0.


இ<pπXm, தளm நைடபJ7C எDப0 ^rpக அெம$kக, இn0, ப Buddhist tத, சமண ம7Mm πற 
நmπkைக மரAக\l ேம7@-தளm அmசŋக\l அXபOk@m ஒ< நைடµைற அlல, ேமdm 
நmπkைகய7ற பல மkகளாl நடkகpப.8ற0. 1990 க\l சாD πராDCsேகாOl உllள 8ேரs 
கlSரdkகாக ேகDவா]l அcCடpபSட ஒ< தளm (`ரnதரமாக ஒ< தளமாக அைமkகpப.வைத 
Oட) சrபtGய ஆf.க\l லாπ$nts @)pபாக πரபலமா8OSட0.


இDM, பலr Gயானm ெசyய, πரGபgkக, அlல0 அDறாடtGg<n0 ஒ< @M8ய காலtG7@ 
π$n0 ெசlவத7@ Ckகலான வRக\l நடk8றாrகll. நைடபJ7C ேபா0 அlல0 அத7@p πற@, 
உtேவகm ெப7றதாக, ேமmபSடதாக அlல0 உtேவகm அ\pபதாக பலr உணr8றாrகll, ஆனாl 
ெபா0வாக அைமG உணrைவk ெகாf.llளனr.

ேவெறாDைறtm வழŋகாOSடாl, தளm ஒ< பா0காpபான இடtைத வழŋ@8ற0, அŋ@ eŋகll 
உŋகuடD ஒ<வராக இ<kக µ[tm, உŋக\டv<n0 எைதtm ேகாரOlைல, eŋகll ஒ< அ[ 
ம7ெறாDMk@ µDனாl ைவt0 wc; O.ŋகll!


நைடபாைத நைடபJ7C


ஒ< Ckகலான நைடk@t ேதைவயானெதlலாm ஆரmபtGl ஆரmπt0 உŋகll ெசாnத ேவகtGl 
ைமயtைத ேநாk8 நகrவ0தாD. eŋகll நடk@mேபா0 ஒ< @)pπSட Cnதைன அlல0 ேகllOJl 
கவனm ெசdtத O<mபலாm, eŋகll நடk@mேபா0 உŋகll காlகll எvவாM வைளn0 நகr8Dறன 
எDபைதk கவjpப0 அlல0 உŋகll ;வாசtGl கவனm ெசdt0வ0.


இlைலெயjl, உŋகளாl µ[nதவைர π]யான எfணŋக\D மனைத காg ெசyய µய7C 
ெசytŋகll, ஆனாl உŋகuk@ எnத எfணŋகll அlல0 உணrYகll வnதாdm அைதp ப7) 
அGகm கவைலpபட ேவfடாm.


உŋகll நைடpபயணtGD ேபா0, eŋகll OைரவாகYm, Cல ேநரŋக\l ம7றவrகைள OடYm 
ெம0வாக நடkக O<mAprகll, எpேபாதாவ0 `Mtத O<mAprகll. உŋகuk@ µDனாl நடn0 
ெசldm ஒ<வராl eŋகll எpேபாதாவ0 கடn0 ெசlல ேவf[J<kகலாm, அlல0 ம7றவrகll 
உŋகைள கடn0 ெசlல ேவf[J<kகலாm. நைட ஒ< இனm அlல, eŋகll ைமயtைத 
அைடயOlைல எDறாl அ0 ஒ< ெபா<Sடlல.


eŋகll ைமயtG7@ வர ேவf[ய ேநரtைத எ.t0k ெகாlluŋகll, eŋகll O<mπனாl C)0 
ேநரm ஓyெவ.ŋகll (உSகாrn0, `7க, மf[JடYm அlல0 எ0 ச$யாக உணr8றேதா). eŋகll 



தயாராக இ<k@mேபா0, eŋகll ைமயtGl νைழnத பாைதJD எGேர உllள பாைதJD வRேய 
OS. O.ŋகll (அlல0 தளm ஒ< பாைத மS.ேம இ<nதாl அேத பாைதJl G<mபYm).


ஒேர ேநரtGl பல நபrகll தளtG7@ll νைழய காtG<nதாl, உŋகll நைடpபயணtைத eŋகll 
எpேபா0 ெதாடŋக O<mA8Prகll எDபைத ேஹாsS (ஒ<வr இ<nதாl) @)k@m, ெதாடkகtGl 
ஒvெவா< நப<k@m இைடJl C)0 இடtைத அXமGkக ேவf.m. வழkகமாக ஒ< C)ய மmைய 
ஒgpபதD wலm, நைடபJ7C GறnG<k@m ேபா0 அைவ @)k@m (eŋகll தயாராக இ<k@m வைர 
உŋகll நைடpபயணtைதt ெதாடŋக அவசரm ேதைவJlைல - உŋகll ேநரtைத எ.t0k 
ெகாlluŋகll).


இேதேபாl, 8ைடk@m ேநரtGD µ[ைவ ெந<ŋ@m ேபா0, ேஹாsS ைசvD ம7ெறா< 
வைளயt0டD நைடpபயணtைத wடka.m. ெப<mபாலான மkகll Oைரn0 ெசlவத7@ µD 
உSகாrn0 தŋகll நைடpபயணtைத πரGபgkக O<mA8றாrகll, ேமdm Cலr ஒ< @)pேபS[l 
ஒ< πரGபgpைபk @)pπடலாm.


`cசயமாக eŋகll தளm தjயாக நடn0 ெகாf[<k8Prகll, அlல0 ேஹாsS இlைல எDறாl, 
eŋகll உŋகll நைடpபயணtைதt ெதாடŋ8 µ[k@mேபா0 உŋகll ெசாnத lrpைபp 
பயDப.tதYm.


நைடபJ7Ckகான ப$n0ைரகll


Ckகலான நைடபJ7Ck@ க[னமான ம7Mm ேவகமான OGகll எ0Ym இlைல எDறாdm, 
πDவ<பைவ மனGl ெகாllள பயXllள வRகாS.தlகளாக இ<kகலாm:


• Can உŋகளாl µ[nதாl, தயYெசy0 நைடபJ7C ெசyவத7@ µDA ^Ss அlல0 {kகைள 
அக7றYm, @)pபாக அைவ ேசMm சகGtமாக இ<nதாl. இ0 Ckகலான வா|kைகையp 
பா0காkக உதYm.


• தயYெசy0 ெமாைபl ஃேபாDகைள அைணt0OS., நைடபJ7C ெசytm ேபா0, ம7றவrகll 
தŋகll நைடpபயணtைதt ெதாடŋக அlல0 µ[kகk காtG<k@mேபா0 உŋகளாl µ[nதாl 
ேப;வைதt தOrkகYm. தளm இயŋக ேவfடாm.


• Your உŋகll ைககைள ெவ\ேய π[t0k ெகாlluŋகll, எnத ேவகtGdm நடn0 ெசldŋகll, 
ம7Mm Ckகலானைத ச$யாகc ெசytŋகll - ஆனாl தயYெசy0 கவனமாக இ<ŋகll ம7Mm 
ம7றவrக\D நலDகைள மGkகYm.


• Host ேஹாsS ெசyயpபSட நைடpபயணtGl, ேஹாsS வழŋகka[ய ஆேலாசைனையp 
ெபாMt0, ம7றவrகll இDXm நடn0 ெகாf[<nதாl, அlல0 அைமGயாக ெவ\ேய)னாl, 
உŋகll நைடk@p πற@ ம silence னமாக உŋகll இ<kைகk@t G<mப O<mபலாm.


`ைனOl ெகாllள ேவf[ய ஒேர உfைமயான Oஷயŋகll ம7ற நைடpபயmகைள மGkக 
ேவf.m, ம7Mm தளm தாேன மGkக ேவf.m (அதனாl அ0 Oைரவாக அmயpபடா0 அlல0 
ேசதமைடயா0). இைளய @ழnைதகll நைடபJ7C ேபா0 அவrகll கfகாmkக eŋகll O<mபலாm.


உŋகll நைடk@p πற@


உŋகll நைடpபயணtைத eŋகll ரCtG<nதாl, தளm ப7) ேமdm அ)ய ஆrவமாக இ<nதாl, 
eŋகll லாπ$nt லா�cேபS வைலtதளமான www.labyrinthlaunchpad.org ஐp பாrைவJட 
O<mபலாm, அŋ@ வைலtதளŋகll, Atதகŋகll, �[�p p[ேயாkகll ம7Mm பாSகாsSகll 
பS[யgடpபS.llளன (இl பlேவM ெமாRகll). இவ7)l ‘G லாπ$nt ெலாkேகSடr’, eŋகll 
இ<k@m இடtG7@ அ<8l இ<k@m தளŋகைளk கf.π[pபத7கான ஆDைலD ேதடl வசG.


