
ನಮ್ಮ  ಜೀವಿತ ಗಳನ್ನು  ಸಪ ರ್ಶಿಸು 

ನಮ್ಮ  ರ ಪಂಚವನ್ನು  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸು 

ಅತಯ ಲ್ಪ  ದುಗ್ಗಾ ಣಿಯ ಅನ್ಯ ೀನಯ  ಸಂಘದ ಸಂಯೀಜತ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರ ಮ್ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಓ ಕ್ತಿನೇ,  ಜನಾಾಂಗಗಳನ್ನು  ರಾಷ್ ರ ಗಳನ್ನು  ಸಪ ಷ್ ಡಿಸುವಾತನೇ, ನಿನು  ಜನರ 

ರ ಲಾವನ್ನು  ಕೇಳು, “ನಮ್ಮ ನ್ನು  ನಿನು  ಕ್ಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸು; ನಿೀನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ ತಿರುಗುವೆವು”.  

(ಯೆರೆಮೀಯನ ರ ಲಾಗಳು 05:21) 



ಅತಯ ಲ್  ದುಗ್ಗಾ ಣಿಮ ಅನ್ಯ ೋನಯ  ಸಂಘದ (ಅ.ದು.ಅ.ಸಂ-FLC) ಸಂಯೋಜಿತ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರ ಭವು 

ಅಂತಯರಾಷ್್ಟ ರೋಮ ಅತಯ ಲ್  ದುಗ್ಗಾ ಣಿ ಸಂಘದ (ಅಂ.ರಾ.ಅ.ದು.ಸಂ. – ICFLC) ಸಲ್ಹೄಗಳ ಕೆಪಿಡಿಯಾಗಿ 

ಅಪಿಿಸಲ್ ಟ್್ಟ ದೄ. ಇದಯಲಿ್ಲ   ಸ್್ತ ರೋಮಯ ಸಂಘಗಳಿಗೂ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ತಭಮ ದ ಆದ ಸಂಗಿೋತಗಳನ್ನನ  

ಸಂಕ್ಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನನ  (ಉದಾ : ನಾಟಕೋಮ ನಿರೂಣೆ, ಸಂದಶ, ಅಭಿನಮ, ಪುಟ್  ಗಂಪುಗಳಲಿ್ಲ  

ಚರ್ಚಿ/ ವಾದ ಸಂವಾದ ) ಅಳವಡಿಸ್ತಕೇಳಳ ಲು ಅವಕಾಶವಿದೄ ಹಾಗೂ ಈ ಆರಾಧನೆಮಲಿ್ಲ  ಹೄಚಿ್ಚ ನ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಮಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪರ ೋತ್ಸಾ ಹಿಸಲು ಹತ್್ತಮಂದಿಮವರೆಗೄ ನಾಮಕಮಯನ್ನನ  ಭತ್್ತ   

ರ ತಿಪಲ್ನ ಧವ ನಿಗಳನ್ನನ  ಫಳಸಫಹುದಾಗಿದೄ. 

ಎಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಂತಿೋಮ ಸಾವಿತಿರ ಕ್ ಕೄರ ೈಸ್  ಅನ್ಯ ೋನಯ ತೆಮಲಿ್ಲ  ಸಹಭಾಗಿಗಳೂ, ವಿವಿಧ ಪಂಗಡಗಳ 

ಪ್ಲುದಾಯರೂ ಭಹಿಳೆಮಯ ಸಂಘಗಳೂ ಭತ್್ತ  ಸಥ ಳಿೋಮ ಸಭೆಗಳೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಆರಾಧನಾ 

ಕ್ರ ಭವನ್ನನ  ಫಳಸಲ್ಲ ಎಂಫ ಉದೄದ ೋಶದಿಂದ ಈ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರ ಭವನ್ನನ  ರ ತಿವಷಿವೂ ಜುಲೈ 

ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ  ರ ಕ್ಟ್ಟಸುತ್ಿದೄದ ೋವೄ. 

ಈ ಆರಾಧನ ಕ್ರ ಭದ ಗಣಭಟ್  / ಮಶಸ್ತಾ ನ ಫಗೄಾ  ನಿಭಮ  ಭರು ಮಾಹಿತಿಯಂದಿಗೄ ನಿಭಮ  ವೆಮಕ್ಕ್ 

ಉಕ್ಥೆ ದಂತಕ್ಥೆಗಳು ಭತ್್ತ  ಆರಾಧನೆಮ ದೃಶಯ  / ಚ್ಚತರ ಗಳನ್ನನ  ಕ್ಳುಹಿಸ್ತ ಕೇಟ್ ಲಿ್ಲ  ಅ.ರಾ.ಅ.ದು 

ಸಂಘವು ಕೃತಜ್ಞತೆಮನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲಸುತ್ದೄ. 

ಇಂದಿನ ಸವಿವಾಯ ಪಿ ವೆರಾಣುವಿನ ಸಭಸೄಯ ಮ ಸಂದಬಿದಲಿ್ಲ , ಆರಾಧನೆಗ್ಗಗಿ ಕೂಡಿಫರುವ ಎಲಿ್ಯ 

ಸವ ಸಥ ತೆಮ ಖಾತರಿಗ್ಗಗಿ ಎಲಿ್ರೂ ತಭಮ  ತಭಮ  ಪ್ರ ಂತ / ದಶದ ಆರೋಗಯ  ಭತ್್ತ  ಸುಯಕ್ಷತೆಮ 

ಮಾಗಿದಶಿನವನ್ನನ  ರಿಪ್ಲ್ಲಸಬೇಕೄಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ೆೋವೄ. 

ನಿಭಮ  ಭರು ಮಾಹಿತಿಮನ್ನನ  ದಮವಿಟ್್ಟ  icfleph@gmail.com ಗೄ ಕ್ಳುಹಿಸ್ತರಿ. 
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ಮೀಾಂಫತಿಿ  ದೀವನ್ನು  ಬೆಳಗಿಸುವುದು 

ವಾಚಕ್ : 

ನಾವು ಈ ಮೋಂಫತ್ಿಮನ್ನನ  ಬೆಳಗವಾಗ, ಬೆಂಕಯಂದ ಉರಿಯುತ್ಿದದ ರೂ ಸುಟ್್ಟಹೋಗದ ಮುಳಿಳ ನ 

ಪದೄಯು ನೆನಪ್ಗತ್ದೄ. ಅಲಿ್ಲ  ದವರು ಉಸ್ತಥ ತನಾಗಿದದ ನ್ನ.  

ಸಭೆ : ನಾವು ಒಂದು ಸಮುದಾಮವಾಗಿ ಕೂಡಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ಿರುವಾಗ ಆಗ ನಭಮ  ಭಧಯ ದಲಿ್ಲ  ರ ಸನನ ನಾಗಿ 

ರುವ ದವಯ ಸವ ಯವನ್ನನ  ವಿಶ್ವವ ಸದಿಂದ ಆಲ್ಲಸೇೋಣ ಭತ್್ತ  ಅದಕೆೄ  ಅನ್ನಗಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೇಳ್ಳ ೋಣ.  

ಸ್ವವ ಗತ / ಆರಾಧನೆಗೆ ಕ್ರೆ  

ಆರಾಧಕ್ರು / ಸಭಾ ಪಾಲ್ಕ್ರು  

ಎಲೈ ಕ್ಷ್ ಡುವವರು ಹರೆಹತ್ವರೇ, ನಿೋವೄಲಿ್ರೂ ನನನ  ಫಳಿಗೄ ಫನಿನ ರಿ; ನಾನ್ನ ನಿಭಗೄ ವಿಶ್ವರ ಂತಿ 

ಕೇಡುವೄನ್ನ. ನಾನ್ನ ಸಾತಿವ ಕ್ನ್ನ ಭನಸುಾ ಳಳ ವನ್ನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನನ  ನ್ಗವನ್ನನ  ನಿಭಮ  ಮಲೆ 

ತೆಗೄದುಕೇಂಡು ನನನ ಲಿ್ಲ  ಕ್ಲ್ಲತ್ತಕೇಳಿಳ ರಿ; ಆಗ ನಿಭಮ  ಆತಮ ಗಳಿಗೄ ವಿಶ್ವರ ಂತಿ ಸ್ತಕೆ್ಕವುದು ಏಕೄಂದರೆ ನನನ  

ನ್ಗವು ಮೃದುವಾದದುದ ; ನನನ  ಹರೆಯು ಹೌಯವಾದದುದ              (ಭತ್್ಸಮ 11:28- 30 ವಚನಗಳು)  

 ಸಭೆ : ನಾವು ಈ ಅನಿಶಿ್ಚ ತ ರಿಸ್ತಥ ತಿಮಲಿ್ಲ , ಘಾಸ್ತಗೊಳಾಗ್ಗಗವ ಸಾಧಯ ತೆಯದಾದ ಗೂಯ  ದವಯನ್ನನ  

ಆರಾಧಿಸಲು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೄದ ೋವೄ. ಹಿಂದೄಂದೂ ಇಲಿ್ದಂತಹ ಅಸವ ಸಥ ತೆಮ ಅಪ್ಮವು ಅಳಿವು 

ಉಳಿವಿನ ರಿಸ್ತಥ ತಿಮನ್ನನ  ತಂದೇಡಿಿದೄ. ಆದುದರಿಂದ ನಭಮ  ನಂಬಿಕೄ ಭತ್್ತ  ನಿರಿೋಕೆೄ ಗಳನ್ನನ  ಭತ್ಷ್್ಟ  

ಫಲ್ಡಿಸಬೇಕೄಂದು ಒಭಮ ನಸ್ತಾ ನಿಂದ ಬೇಡುತ್ೆೋವೄ. 

ಸವ ಲ್ಪ  ಹೊತಿ್ತ  ಮೌನ  

ಪಾರ ರ್ಿನೆ  

ನಾಯಕಿ 1: ಕ್ರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ದವರೇ, ನಾವು ಆತಂಕ್ದಲಿ್ಲರುವಾಗ ಸಂತೈಸುವಾತನ್ನ, 

ಕ್ಳವಳಗಳಲಿ್ಲರುವಾಗ ಕ್ನಿಕ್ರಿಸುವಾತನ್ನ, ಕ್ಷ್ , ಗಂಡಂತಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಿರಿೋಕೆಾದಾಮಕ್ನ್ನ ನಿೋನೇ 

ಆಗಿದಿದ ೋ. ಪೂವಿಕ್ಲ್ಲ ತ ಅಭಿಪ್ರ ಮಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೄ ಒಳಗ್ಗದವಯನ್ನನ  ಲ್ಕೆಸುವವನ್ನ ನಿೋನಾಗಿದಿದ ೋ. 

ನಿನನ  ಕೃಪೆ ಭತ್್ತ  ಪಿರ ೋತಿ ಪೂರಿತ ಹೃದಮವೄಂಫ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಫಲ್ವನ್ನನ  ಸೄಳೆದುಕೇಳುಳ ತ್ೆೋವೄ.  



ಸಭೆ : ನಿನನ  ಜನಯ ಘನತೆಯುಳಳ  ಜಿೋವಿತಗಳನ್ನನ  ಭತ್್ತ  ಸಂಪೂಣಿ ಸೃಷ್್ಟ ಮನ್ನನ  ನಾವು 

ದೃಢೋಕ್ರಿಸುತ್ೆೋವೄ. ತಿೋವರ ವಾದ ಮಾನಸ್ತಕ್ / ಶ್ವರಿೋರಿಕ್ ಯಾತನೆ ಭತ್್ತ  ಅಸವ ಸಥ ತೆಗೊಳಗ್ಗದ ಜನಯ 

ಸವ ಸಥ ತೆಗ್ಗಗಿ ಶರ ಮಿಸುವ ವಿಮೋಚನಾದಾಮಕ್ ಸಮುದಾಮವಾಗವಂತೆ ನಭಮ ನ್ನನ  ಮುನನ ಡೆಸು.  

ಆಮೆನ್ 

 

ನಿರೀಕೆ್ಷ  ಮ್ತಿ್ತ  ಯಾತ್ರರ ಯ ಸಂಗಿೀತ  

 

1. ನಡಿಸೄನನ  ಯೇಸು ಕ್ತಿ 

ಲೋಕಾಯಣಯ  ಯಾತೆರ ಯಳ್; 

ನಿೋನ್ನ ಶಕ್್  ನಾನಶಕ್್ ; 

ದಾಟ್ಟಸೆ ಸವ ಹಸ್ದೇಳ್; 

ಜಿೋವದನನ  ತಿನಿನ ಸೄನನ  

ಪೂಣಿ ತೃಪ್ಿಗೊಳಿಸು. 

 

3. ಯೋದಿನ್ ತಿೋಯದೇಳಗೄನನ  

ಕೆಯಳೆತ್ಿ  ಸಲ್ಹು, 

ಯಕೆೄಗೈದು ಪ್ರ ಣವನನ  

ಕಾನಾನ್ ದಶ ಸರಿಸು, 

ನಿನಗಲಿ್ಲ  ನಿತಯ ದಲಿ್ಲ  

ಸ್ೇೋತರ ಗ್ಗನ ಮಾಡೆವ ನ್ನ. 

ನಡಿಸೆನು  ಯೇಸು ಕ್ತಿ (ಕ್ನು ಡ ಸಂ 240) 

 

2. ಜಿೋವಜಲ್  ನಿಧಿಯಂದ  

ನಿೋಗ ನನನ  ತೃಷೆಮ ; 

ಅಗಿನ  ಮಘ ಸ್ಂಬದಿಂದ  

ತೋರು ನನನ  ಮಾಗಿವ; 

ನಿೋ ಸಭಥಿ ಯಕೆಾಕ್ತಿ, 

ನಿೋನೇ ಡಲೂ ಖೇಡಯ ವೂ. 

 

ಪಾರ ರ್ಿನೆ  

ನಾಯಕಿ 1 : ಜಿೋವದಾಮಕ್ನಾದ ದವರೇ, ಚ್ಚಕೆ್ವರು, ದೇಡಿವರು, ವೃದಧ ರು ಎನನ ದೄ ಅನೇಕ್ ಜನಯ 

ಸಾವಿನಿಂದ ನ್ಂದು ಶೋಕ್ವನಾನ ಚರಿಸುತ್ಿರುವ ನಮಮ ಳಗೄ ನಿನನ  ಜಿೋವ ಶ್ವವ ಸವನ್ನನ  ಹಗಿಸು. 

ನಭಮ  ಕ್ಣಿಿ ಗೄ ಕಾಣದಿದದ ರೂ, ದಹಗಳನ್ನನ  ಆಕ್ರ ಮಿಸ್ತಕೇಳುಳ ತ್ಿರುವ ರೋಗ್ಗಣುಗಳು 

ಉಂಟ್ಟಮಾಡುತ್ಿರುವ ಸೇೋಂಕನ ಕಾಯಲೆಮ ಕ್ಳವಳ ಭತ್್ತ  ಭಿೋತಿಮನ್ನನ  ನಿವಾರಿಸ್ತ ನಮಮ ಳಗೄ 

ನಿನನ  ಜಿೋವಶ್ವವ ಸವನ್ನನ  ಹಗಿಸು.  



ಸಭೆ : ಕ್ತಿನೇ, ನಭಮ  ಪ್ರ ಥಿನೆಮನ್ನನ  ಕಳು. ನಭಮ  ಮಲೆ ದಮವಿಡು.  

ನಾಯಕಿ 2 : ಜಿೋವದಾಮಕ್ನಾದ ದವರೇ, ಫಡವರಿಗೄ ರ ತಿಕೂಲ್ವಾದ ಸಕಾಿಯದ ನಿೋತಿ ಭತ್್ತ  

ನ್ಂದವಯನ್ನನ  ಭತ್ಷ್್ಟ  ಹೄಚಿ್ಚ ಗಿ ಘಾಸ್ತಗೊಳಿಸುವ ರ ಕರ ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇೋ ಭತ್್ತ  ರೋಷಕೆೄ  

ಒಳಗ್ಗದ ನಮಮ ಳಗೄ ನಿನನ  ಜಿೋವ ಶ್ವವ ಸವನ್ನನ  ಹಗಿಸು. ಸ್ತಥ ತಿಸಾಥ ಕ್ತವ  ಭತ್್ತ  ಕಾಯದೄ ಕಾನ್ನನ್ನಗಳ 

ಉದಶವು ಇಂದು ಸವ ಜನರಿಗೄ ವಯ ತಿರಿಕ್್ವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿ ರಿಣಮಿಸ್ತದುದ  ನಭಮ  ಸಂವದನಾಯಹಿತ 

ನಡತೆಯಂದಲೇ. ನಭಗೄ ಲ್ಭಿಸ್ತದ ವಿಶೇಷ ಗೌಯವ, ಸೌಲ್ಬಯ ಗಳು ನಭಮ  ಗರ ಹಿಕೄಮ ಶಕ್ಮನ್ನನ  

ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನನ  ಮಿಶರ ಣ ಮಾಡಿದದ ಯ ಪಲ್ವಿದು ಎಂದು ಶಿ್ವ ತ್ಸ ಡುತ್ಿರುವ ನಮಮ ಳಗೄ ನಿನನ  

ಜಿೋವ ಶ್ವವ ಸವನ್ನನ  ಹಗಿಸು. 

ನಾಯಕಿ 3 : ಜಿೋವದಾಮಕ್ನಾದ ದವರೇ, ಫಡವಯ ಶೋಷಣೆಮ ನಿೋತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಶ್ವಮಿಲ್ಲಗದಂತೆ 

ನಭಮ ನ್ನನ  ಎಚಿ ರಿಸು. ಸರಿಯಾದ ಸಂನ್ನಮ ಲ್, ಆದಾಮಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸುಯಕೆತರು ಎಂಫ ಅಂಶ 

ವಾಸ್ವವಲಿ್  ಎಂದು ಗರ ಹಿಸಲು ಸಹಾಮಮಾಡು. ಇಂದಿನ ಗೃಹಬಂಧನ- ಲ್ಲಕ್ ಡೌನ್ನ ಕಾಯಣದಿಂದ 

ಫಡಸಮುದಾಮಗಳು ತಂದರೆಗಳಿಗೄ ಈಡಗಿ ಹಸ್ತವಿನಿಂದ ಕಂಗ್ಗಲ್ಲಗಿ ಕ್ಣಿಿ ೋರಿಡುತ್ಿರುವ 

ಅರಿವಿನಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ತ್ಸಯ ಗದ ಕ್ಕರಿತ್ಸಗಿ ಬೋಧಿಸುವುದರಂದಿಗೄ ರಿಹಾಯ ಕಾಮಿಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಕರ ಮರಾಗವ ಆಸಕ್ಮನ್ನನ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸು. 

ಸಭೆ : ಕ್ತಿನೇ, ನಭಮ  ಪ್ರ ಥಿನೆಮನ್ನನ  ಕಳು. ನಭಮ  ಮಲೆ ದಮವಿಡು. 

ನಾಯಕಿ 4 : ಜಿೋವದಾಮಕ್ನಾದ ದವರೇ, ಅಸವ ಸಥ ತೆಮಲಿ್ಲ  ಭತ್್ತ  ಭಯಣದ ಹಾಸ್ತಗೄಮಲಿ್ಲ  

ಇರುವವಯನ್ನನ  ಕಾಳಜಿಯಂದ ಶುಶ್ರರ ಷೆ ಮಾಡುವ ವೆದಯ ಕೋಮ ಸ್ತಫಬ ಂದಿಗ್ಗಗಿಯೂ, ರೋಗನಿವಾಯಕ್ 

ವೆಜಾಾ ನಿಕ್ ರ ಯೋಗಗಳಲಿ್ಲ  ಭಗನ ರಾಗಿರುವವರಿಗ್ಗಗಿಯೂ ಪ್ರ ತಆಿಸುತ್ೆೋವೄ. ಆರೋಗಯ ದ ಕ್ಕರಿತ್ಸದ 

ನಭಮ  ಅಜಾಾ ನ ಭತ್್ತ  ಮೂಢನಂಬಿಕೄಗಳಿಂದ ನಭಮ ನ್ನನ  ಮುಕ್್ಗೊಳಿಸು. ನಾವು ವಾಸ್ವಾಂಶವನ್ನನ  

ಅರಿತ್ತ ನಿಜವನೆನ ೋ ರ ಕ್ಟ್ಟಸುವವರಾಗವಂತೆ ನಮಮ ಳಗೄ ನಿನನ  ಜಿೋವ ಶ್ವವ ಸವನ್ನನ  ಹಗಿಸು.  

ನಾವು ಅನಾರೋಗಯ ದ ಬಿಕೆ್ಟ್್ಟ ನಿಂದ ದಿಗ್ ರಮೄಗೊಂಡು ವೆದಯ ಕೋಮ ನೆಯವಿಗ್ಗಗಿ ಪ್ರ ತಆಿಸುತ್ಿರುವಾಗ, 

ರೋಗಿಗಳ ಉಚ್ಚತ ತಪ್ಸಣೆ ಹಾಗೂ ವೆದಯ ಕೋಮ ಸೌಲ್ಬಯ , ಶುಶ್ರರ ಷಗಳಿಗ್ಗಗಿ ಗೊಂದಲ್ವೄಬಿಬ ಸ್ತ 

ಸಭಸೄಯ ಮ ನಿವಾಯಣೆಗ್ಗಗಿ ಹಕೆೇತ್್ಸಮಗಳನ್ನನ  ರ ತಿಪ್ದಿಸುವಾಗ ನಮಮ ಳಗೄ ನಿನನ  ಜಿೋವ ಶ್ವವ ಸವನ್ನನ  

ಹಗಿಸು. 

ಸಭೆ : ಜಿೋವದಾಮಕ್ನಾದ ದವರೇ, ಆತಮ ನೇ ಜಿೋವ ಶ್ವವ ಸವ ಎಲಿ್ವುಗಳ ಮಲೆ ಚಲ್ಲಸುವಾತನೇ, ನಿನನ  

ಚಲ್ನೆಗೄ ಅಂತಯ ವಿಲಿ್ . ಗ್ಗಳಿಯಂತೆ ಚಲ್ಲಸುವಾತನೇ, ನಿನನ ನ್ನನ  ಬಂಧನದಲಿ್ಲ , ಲ್ಲಕಿ್ಡನ್ನಲಿ್ಲ   

ಇರಿಸಲ್ಲಗದು.  



ಒಟ್್ಟ ಗಿ ರ ತಿಕಿರ ಯಿಸುವುದು :  ಕ್ಕಂಫಯಾಯ , ನಭಮ  ಕ್ತಿ ಕ್ಕಂಫಯಾಯ  (ಮೂರು ಬಾರಿ)  

(ಹಾಡುವುದು)                             ಓ ಕ್ತಿ ಕ್ಕಂಫಯಾಯ  

ನಮ್ಮ  ಅತಯ ಲ್ಪ  ದುಗ್ಗಾ ಣಿ ಯ ಅನ್ಯ ೀನಯ  ಸಂಘದ (FLC) ಕ್ಥೆ (ಕ್ಡೆಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಸಲ್ಪ ಟ್್  

ಮದಲ್ ಭಾಗ-1) ನಿಮ್ಮ  (FLC) ಕ್ತ್ರ (ಸಂದಶ, ಅಥವಾ ಸಣಿ  ಗಂಪುಗಳಲಿ್ಲ  ಚರ್ಚಿ) 

ಗಮ್ನಾಹಿವಾದ ಮುಖ್ಯ  ಅಾಂಶಗಳ ಕುರತಾದ ಸಲ್ಹೆಗಳು : 

1. ಅತಯ ಲ್  ದುಗ್ಗಾ ಣಿಮ ಅನ್ಯ ೋನಯ  ಸಂಘವು (FLC) ರ ಫಲ್ವಾದ ವಿಶವ  ಕೄರ ೈಸ್  ಅನ್ಯ ೋನಯ ತೆಮ 

ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ನಾಯ ಮ ಭತ್್ತ  ಶ್ವಂತಿಮನ್ನನ  ಸಾಥ ಪಿಸುವ ಪ್ರ ಥಿನಾ ಚಳುವಳಿಯಾಗವಂತೆ 

ನಿಭಮ  ವೆಮಕ್ಕ್ / ಗಂಪಿನ ಕೇಡುಗೄ ಏನ್ನ? 

2. FLC ಸಂಘದಲಿ್ಲ  ಸಕರ ಮವಾಗಿದುದ , ನಿಭಗೄ ಪೆರ ೋಯಣೆಯಾದ/ಫದಧ ತೆಗೄ ನಡೆಸ್ತದ ವಯ ಕ್ /ಘಟನೆಮ 

ವಿವಯವನ್ನನ  ಹಂಚ್ಚಕೇಳಿಳ ರಿ. 

3. ನಿಭಮ  ಸುತ್ಲೂ ದೃಷ್್ಟ ಸ್ತರಿ : ನಿವಿಹಿಸುವವರಿಲಿ್ದೄ ಕ್ಕಸ್ತದ ಆರೋಗಯ  ಕಂದರ ಗಳು, ಸಂನ್ನಮ ಲ್ಗಳ 

ವಿತಯಣೆಮಲಿ್ಲ /ಫಳಕೄಮಲಿ್ಲ  ಅಸಭತೋಲ್ನ, ರಿಸಯನಾಶ, ಫಡತನ, ಹಸ್ತವು, ಕೇಲೆಗಳು, 

ಯುದಧ ಗಳು. ಇವುಗಳ ಫಗೄಾ  ನಿಭಮ  ಅಭಿಪ್ರ ಮವನ್ನ? ಈ ವಿಶವ ವಾಯ ಪಿ ವೆರಾಣುವಿನ ದಾಳಿ, 

ಭನ್ನಕ್ಕಲ್ದ ತಿೋವರ ವಾದ ವಯ ಥೆಮನ್ನನ  ಛಿದರ ವಾದ ರ ಪಂಚದ ಕ್ಷ್ ಕೇೋಟಲೆಗಳನ್ನನ  ಹಗೄ 

ತೆರೆದಿಟ್್ಟ ದೄ?  

4. ಜನಯ ರ ತಿಕರ ಯೆಮಲಿ್ಲ , ಅವಯ ಆಂತಮಿಗಳಿಂದ ಹಯಹಮುಮ ವ ನಿರಿೋಕೆೄಮ ಚ್ಚಲುಮೄ ಏನನ್ನನ  

ಸ ಷ್ ಡಿಸುತ್ದೄ? ಅಥವಾ ಎಡೆಬಿಡದೄ ಪ್ರ ತಆಿಸುತ್್ಸ , ಉದಾಯವಾಗಿ ಹಂಚ್ಚಕೇಳುಳ ವ ಅತಯ ಂತ 

ಅಲ್  ದುಗ್ಗಾ ಣಿಮ ಅನ್ಯ ೋನಯ  ಸಂಘದ ಸೂತರ ಕೆೄ  ಅನ್ನಸಾಯವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷ್ ನಿವಾಯಣೆಮ 

ಕಾಮಿಕ್ರ ಭಗಳನ್ನನ  ಹಗೄ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವಿರಿ? 

ರ ತಿಪಲ್ನ (ಗುಾಂಪು ಚರ್ಚಿಯ ಸ್ವರಾಾಂಶ) 

ಫದಧ ತ್ರಯ ಸಂಗಿೀತ      ಅತಯ ಲ್ಪ  ದುಗ್ಗಾ ಣಿಯ ಕಾಣಿಕ್ಷಯ ಸಂಗರ ಹಣೆ  

ದಮವಿಟ್್ಟ  ರಿಚ್ಚತ ಸಂಗಿೋತವನ್ನನ  ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿಕೇಳಿಳ ರಿ 

FLC ಕಾಣಿಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಚಳುವಳಿಯ ಚಟುವಟಿಕ್ಷಗಳಿಗ್ಗಗಿ ಪಾರ ರ್ಿನೆ  

ಹಾಡುವುದು :   ಎಲಿ್ಲ  ಒಳೆಳ  ದಾನಗಳ ಮೂಲ್ ಕ್ತಿ ದವರೇ, 

ನಿನನ  ದಿವಯ  ಆಶ್ಚೋವಾಿದ ದಮಮಾಡಿ ನನಗೄ  

ನನಗೄ, ನನಗೄ, ದಮಮಾಡಿ ನನಗೄ.  



ಸವ ಸಥ ತ್ರಗ್ಗಗಿ ಪಾರ ರ್ಿನೆ :  

ನಾಯಕಿ : ಕೃಪ್ಪೂಣಿನಾದ ದವರೇ, ನಭಮ ನ್ನನ  ಅಪ್ಯವಾಗಿ ಪಿರ ೋತಿಸುತ್  ಪೋಷ್ಟಸುತ್ಿದಿದ ೋ. 

ಸದಾಕಾಲ್ವೂ ನಭಮ  ಸವ ಸಥ ತೆ ಭತ್್ತ  ಯಕ್ಷಣೆಯೇ ನಿನನ  ಅಪೇಕೆೄಯಾಗಿದೄ.  

ಸಭೆ : ಓ ದವರೇ, ನಾವು ನಿನನ ನ್ನನ  ಸ್ುತಿಸ್ತ ಕೃತಜ್ಞತ್ಸಸ್ುತಿಮನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲಸುತ್ೆೋವೄ. 

ನಾಯಕಿ : ಪಿರ ೋತಿ ಸವ ರೂನಾದ ದವರೇ, ನಭಮ  ಜಿೋವಿತ ಕಾಲ್ವೄಲಿ್ಲ  ನಾವಿರುವೄಡೆ ನಿನನ  ಕೆಗಳನ್ನನ  

ಚ್ಚಚ್ಚ ನಭಮ  ದೆಹಿಕ್ ಬಾಧೆಗಳನ್ನನ  ಮುರಿದ ಭನಸಾ ನ್ನನ  ಸವ ಸಥ ಡಿಸುತ್ಿೋ. 

ಸಭೆ : ಓ ದವರೇ, ನಾವು ನಿನನ ನ್ನನ  ಸ್ುತಿಸ್ತ ಕೃತಜ್ಞತ್ಸಸ್ುತಿಮನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲಸುತ್ೆೋವೄ. 

ನಾಯಕಿ : ಸವಿಶಕ್್ನಾದ ದವರೇ, ನಿನನ  ಸಾನಿನ ಧಯ  ಭತ್್ತ  ರ ಸನನ ತೆಯಂದ ನಭಮ ನ್ನನ  ತ್ತಂಬಿಸ್ತ ನಭಮ  

ಮೂಲ್ಕ್, ನಾವು ಭೇಟ್ಟಯಾಗವವರೆಲಿ್ರಿಗೄ ನಿನನ  ಪಿರ ೋತಿ ಭತ್್ತ  ಸವ ಸಥ ತೆ ಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸುತ್ಿೋ.  

ಸಭೆ : ಜಿೋವ ಸವ ರೂನಾದ ದವರೇ, ನಭಮ  ಪ್ರ ಥಿನೆಮನ್ನನ  ಆಲ್ಲಸು. 

ನಾಯಕಿ : ಸೃಷ್್ಟ ಕ್ತಿನಾದ ದವರೇ, ಮಾನವರಾದ ನಾವು ನಿನನ  ಸೃಷ್್ಟ ಮನ್ನನ  ಅಥಿಮಾಡಿಕೇಂಡು 

ಅದಯ ಮೌಲ್ಯ ವನ್ನನ  ಅಲಿ್ ಗಳೆಮದಂತೆ ಜಿೋವಿಸಬೇಕೄಂದು ಇಡಿೋ ರ ಪಂಚಕೆಾ ಗಿ ಪ್ರ ತಆಿಸುತ್ೆೋವೄ.  

ಸಭೆ : ಜಿೋವಸವ ರೂನಾದ ದವರೇ, ನಭಮ  ಪ್ರ ಥಿನೆಮನ್ನನ  ಆಲ್ಲಸು. 

ನಾಯಕಿ : ಆರೋಗಯ ದಾಮಕ್ನಾದ ದವರೇ, ನಾನಾ ಕಾಯಲೆಗಳು, ಗ್ಗಮಗಳು, ಅಂಗವೆಕ್ಲ್ಯ  ಹಾಗೂ 

ಅಶಕ್  ಹಾಗೂ ಕೇೋವಿಡ್ 19 ರಿಂದ ನಯಳುತ್ಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಭನಸುಾ  ಭತ್್ತ  ಹೃದಮಗಳನ್ನನ  ಸ ಶ್ಚಿಸ್ತ  

ಸಂಪೂಣಿ ಸವ ಸಥ ತೆಮನ್ನನ  ನಿೋಡಬೇಕೄಂದು ಪ್ರ ತಆಿಸುತ್ೆೋವೄ. 

ಸಭೆ : ಓ ಜಿೋವಸವ ರೂನಾದ ದವರೇ, ನಭಮ  ಪ್ರ ಥಿನೆಮನ್ನನ  ಆಲ್ಲಸು. 

ನಾಯಕಿ : ದವರೇ, ಹೃದಮ ಭತ್್ತ  ಭನಸುಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಾನಾ ರಿೋತಿಮ ಗೊಂದಲ್ ಹಾಗೂ 

ಅನ್ನಮಾನಗಳಿಗೄ ಒಳಗ್ಗಗಿ ಜಿೋವಿಸುತ್ಿರುವವಯನ್ನನ  ಸ ಶ್ಚಿಸ್ತ, ಸವ ಸಥ ಡಿಸು ಭತ್್ತ  ಅವಯನ್ನನ  ನಿನನ  

ಬೆಳಕನಿಂದ ತ್ತಂಬಿಸೄಂದು ಪ್ರ ತಆಿಸುತ್ೆೋವೄ. 

ಸಭೆ : ಓ ಜಿೋವಸವ ರೂನಾದ ದವರೇ, ನಭಮ  ಪ್ರ ಥಿನೆಮನ್ನನ  ಆಲ್ಲಸು. 



ನಾಯಕಿ : ಮಾನಸ್ತಕ್ ಯಾತನೆ, ನಿರಾಶೆ ಅಥವಾ ರ ತೆಯ ೋಕ್ತೆಮ ಭಾಯದಿಂದ ಕ್ಕಗಿಾ ದವಯನ್ನನ  ನಿನನ  

ಆರೋಗಯ ದಾಮಕ್ ಶಕ್ಯಂದ ಸ ಶ್ಚಿಸ್ತ, ಹಗಯಗೊಳಿಸ್ತ, ಪಿರ ೋತಿಯಂದ ಚೈತನಯ ಗೊಳಿಸೄಂದು 

ಪ್ರ ತಆಿಸುತ್ೆೋವೄ. 

ಸಭೆ : ಓ ಜಿೋವಸವ ರೂನಾದ ದವರೇ, ನಭಮ  ಪ್ರ ಥಿನೆಮನ್ನನ  ಆಲ್ಲಸು. 

ನಾಯಕಿ : ಬಮ, ಕ್ಡಿಮದ ರಿಸ್ತಥ ತಿ, ಗೌಯ ತೆ ಭತ್್ತ  ಸಂಪೂಣಿ ನಿಶಯ ಫದ ತೆಯಂದ 

ಬಂಧಿಸಲ್ ಟ್ ವಯ ಸಂಕೇೋಲೆಗಳನ್ನನ  ಕ್ಳಚ್ಚಬಿಡು ಎಂದು ಪ್ರ ತಆಿಸುತ್ೆೋವೄ. 

ಸಭೆ  : ಓ ದವರೇ, ನಿನನ  ಸವ ಸಥ ತ್ಸ ಫಲ್ದಿಂದ ನಭಮ  ಜಿೋವಿತಗಳನ್ನನ  ಸ ಶ್ಚಿಸು. 

ನಾಯಕಿ : ದುುಃಖ, ನಷ್ ಕೆೇಳಗ್ಗದವಯನ್ನನ , ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇೋವಿಡ್-19ಯ ರ ಯುಕ್್  ತಭಮ  

ಅಗಲ್ಲಕೄಗೊಳಗ್ಗದ ಕ್ಕಟ್ಟಂಫಗಳಿಗೂ, ಬಂಧುಮಿತರ ರಿಗೂ, ಅಗತಯ ವಾದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನನ  

ಅನ್ನಗರ ಹಿಸೄಂದು ಬೇಡಿಕೇಳುಳ ತ್ೆೋವೄ. 

ಸಭೆ : ಓ ದವರೇ, ನಿನನ  ಸವ ಸಥ ತ್ಸ ಫಲ್ದಿಂದ ನಭಮ  ಜಿೋವಿತಗಳನ್ನನ  ಸ ಶ್ಚಿಸು. 

ನಾಯಕಿ : ತಭಮ  ತಭಮ  ಕ್ಕಟ್ಟಂಫಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಸಮಾಜದಲಿ್ಲಯೂ, ರಾಷ್ ರದಲಿ್ಲಯೂ, ದಹಾತಮ ಗಳ 

ಹಿಂಸೄ ಹಾಗೂ ಶೌಮಿಗಳಿಂದ ಜಜಜ ಲ್ ಟ್  ವಯ ಕ್ಗಳನ್ನನ  ನಿನನ  ಪಿರ ೋತಿಮ ಶಕ್ಯಂದ ಪುನರುಜಿಜ ೋವನ 

ಮಾಡಿ ನಿನನ  ಸಮುಮ ಖದ ಫಲ್ವನ್ನನ  ಅನ್ನಬವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೄಂದು ಬೇಡಿಕೇಳುಳ ತ್ೆೋವೄ. 

ಸಭೆ : ಓ ದವರೇ,  ನಭಮ ನ್ನನ  ಪುನರುಜಿಜ ೋವಿಸ ಮಾಡಿ ನಿನನ  ಪಿರ ೋತಿ ಭತ್್ತ  ಸಂಪೂಣಿತೆಗೄ ನಡೆಸು. 

ನೆರೆದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ , ಸವ ಸಥ ತ್ರಯ ಅವಶಯ ಕ್ತ್ರಯುಳಳ ವರ ಹೆಸರನ್ನು  ಹೇಳಿ ಪಾರ ರ್ಥಿಸಫಹುದು 

ಕೇೋವಿಡ್ 19 ರಿಂದ ಕ್ತಿನಲಿ್ಲ  ನಿದೄರ ಹೋದ ಪಿರ ಮಯ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ೆೋವೄ. (ಹೄಸರುಗಳನ್ನನ  ಹಳಿ 

ಪ್ರ ತಆಿಸಫಹುದು)  

ಹಸಿವೆ ಬಾಯಾರಕ್ಷ, ಬಿಸಿಲ್ಲನ ಝಳ, ನ್ೀವು, ಕ್ಣಿಣ ೀರು ಇಲಿ್ದ ನಿತಯ ಜೀವದ ಸಥ ಳಕೆ್ಷ  ತ್ರರಳಿದ್ದಾ ರೆ 

ಎಂದು ಪ್ರ ತಆಿಸಫಹುದು  

ಓ ದವರೇ, ನಿನನ ಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ವೂ ಬೆಳಕಾಗಿ ರಿವತಿಿಸಲ್ ಡುವುದು ಭತ್್ತ  ಮುರಿದುಹೋದದುದ  

ಸವ ಸಥ ವಾಗವುದು. ನಭಮ  ಪ್ರ ಥಿನೆಮಲಿ್ಲ  ಹೄಸರಿಸ್ತದ ಎಲಿ್ಲ  ಪಿರ ಮಯನ್ನನ  ಹಾಗೂ ನಭಮ ನ್ನನ  ನಿನನ  

ಕ್ನಿಕ್ಯವುಳಳ  ದೃಷ್್ಟ ಯಂದ ನ್ನತನಗೊಳಿಸು. ನಾವು ರಿಪೂಣಿತೆಯುಳಳ ವರಾಗಿ ಯಸ ಯ ಪಿರ ೋತಿ, 

ಸಮಾಧಾನ, ಕ್ನಿಕ್ಯ ಉಳಳ ವರಾಗಿ ಜಿೋವಿಸುವಂತೆ ಕೃಪೆ ತೋರು.                                                ಆಮೆನ್    



ಫದಧ ತ್ರಯ ಸಂಗಿೀತ :  

ದಮವಿಟ್್ಟ  ರಿಚ್ಚತ ಸಂಗಿೋತವನ್ನನ  ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿಕೇಳಿಳ ರಿ 

ಮುಕಿಾ ಯದ ಪಾರ ರ್ಿನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅಾಂತಾಯ ರ್ಶೀವಾಿದ  

ಪಾರ ರ್ಿನೆಯನ್ನು  ಎಲಿ್ರೂ ಕೂಡಿ ಓದುವುದು  

ದವರೇ, ಇಂದು ನಿೋನ್ನ ನಮಮ ಂದಿಗೄ ಇರುವಂತೆ ಎಂದೄಂದಿಗೂ ನಮಮ ಂದಿಗೄ ಇರುವಾತನ್ನ. 

ಪುನರುತ್ಸಥ ನದಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕೄಯಟ್್ಟ ರುವ ನಾವು ನಿನನ  ವಾಗ್ಗದ ನಗಳನ್ನನ  ಕೆಕೇಂಡು ನಡೆಯುವೄವು. 

ಪುನರುತಿಥ ತ ಕ್ತಿನೇ ನಭಗೄ ಒದಗವ ಅಪ್ಮಗಳು, ಮೋಸದ ಮಾಗಿದ ಆಕ್ಷಿಣೆ, ಶರ ಭ, ಬಮ 

ಭತ್್ತ  ಆತಂಕ್ಗಳನ್ನನ  ರಿಹರಿಸ್ತ ನಭಮ ನ್ನನ  ಫಲ್ಡಿಸು. 

ನಾವು ಅಳುವಾಗ ನಭಮ ನ್ನನ  ಸಂತೈಸು. ದುುಃಖದಿಂದ ಕ್ಕಗಿಾದಾಗ ನಭಮ ನ್ನನ  ಉಲಿ್ಲಸಗೊಳಿಸು. ನಾವು 

ಒಫಬ ಂಟ್ಟಗರೆನಿಸುವಾಗ ಸಾಂತವ ನಗೊಳಿಸು. ದಣಿವಾದಾಗ ನಭಮ ನ್ನನ  ಫಲ್ಡಿಸ್ತ ಮುನನ ಡೆಸು. 

ನಾವು ಎಲಿ್ವನ್ನನ  ನಿನನ  ವಶಕೆೄ  ಒಪಿ ಸ್ತ ಕೇಡುತ್ೆೋವೄ. ನಿೋನ್ನ ಆಜಾಾ ಪಿಸ್ತದಂತೆ ನಾವು ಪಿರ ೋತಿಸುವ ಭತ್್ತ  

ಸವಿಸುವ ಜನಯನ್ನನ  ವಿಶ್ವವ ಸದಿಂದ ಕಾಣುತ್ೆೋವೄ.                                                                     ಆಮೆನ್    

ಅಾಂತಾಯ ರ್ಶೀವಾಿದ  

ನಭಮ  ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಿರುವವಯ ನವಿರಾದ ನೆನಪುಗಳ್ಂದಿಗೄ ನಡೆಯುತ್್ಸ  ಅವಯ ಒಡನಾಟದಲಿ್ಲ  

ನಾವು ಅನ್ನಬವಿಸ್ತದ ಸೄನ ೋಹಶ್ಚೋಲ್ತೆಮನ್ನನ , ಭಭತೆಮನ್ನನ  ಸಮ ರಿಸೇೋಣ; ಅವಯ ಧೈಮಿವನ್ನನ  

ಭನಸ್ತಾ ಗೄ ತಂದುಕೇಳ್ಳ ೋಣ.  

ಸೃಷ್್ಟ ಕ್ತಿನಾದ ದವರು ದಿೋನಯ ಪ್ಲ್ಕ್ನ್ನ, ಸಕ್ಲ್ ಜಾಾ ನಕೆೄ  ಮೂಲ್ನ್ನ ಅಸವ ಸಥ ರಿಗೄ 

ಆರೋಗಯ ದಾಮಕ್ನ್ನ - ನಿಮೄಮ ಲಿ್ರಿಗೂ ಜಿೋವಿಸಲು ಅವಶಯ ವಾದ ಧೈಮಿ ಭತ್್ತ  ದೃಢ ನಂಬಿಕೄಮನ್ನನ  

ದಮಪ್ಲ್ಲಸಲು ತನನ  ಶ್ವವ ಸವನ್ನನ  ನಿಭಮ ಲಿ್ಲ  ಹಗಿಸಲ್ಲ. ನಭಮ ನ್ನನ  ಗ್ಗಢವಾದ ಸೇೋದಯ ಭಾವಕೆೄ  

ಪೆರ ೋರೇಪಿಸುವ ಕರ ಸ್ನ್ನ ನಭಮ  ನಾಯ ಮವಾದಿಯೂ ಸಂಗ್ಗತಿಯೂ ಆದ ರಿಶುದಾಧ ತಮ ನ್ನ ನಿಭಮ ನ್ನನ  

ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೄಂದಿಗೂ ಆಶ್ಚೋವಿದಿಸ್ತ ಕಾಪ್ಡಲ್ಲ                                                                   ಆಮೆನ್        

ಅತಯ ಲ್ಪ  ದುಗ್ಗಾ ಣಿಯ ಅನ್ಯ ೀನಯ ತ್ರಯ ಸಂಘ (FLC)  

(ಕರ ಯಾತಮ ಕ್ವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾಟಕೋಮವಾಗಿ ಓದತಕೆ್ದುದ )  

ಯಾಿಯ 1 (ಉದಾ ವಾದ ಕ್ರ್ನ)  



ನಾಯಕಿ 2 : ಅತಯ ಲ್  ದುಗ್ಗಾ ಣಿಮ ಅನ್ಯ ೋನಯ ತೆಮ ಸಂಘವನ್ನನ  (FLC) ಭಾಯತಿೋಮ ಕೄರ ೈಸ್  ಭಹಿಳೆ 

ಶ್ಚರ ೋಭತಿ ಶ್ವಂತಿ ಸಾಲಭನರ ವರು 1956 ಯಲಿ್ಲ  ರೂಪಿಸ್ತದರು. ಶ್ಚರ ೋಭತಿ ಶ್ವಂತಿ ಅಮರಿಕಾ ದಶದ 

ಪೆರ ಸ್ತಬ ಟೇರಿಮನ್ ಭಹಿಳೆಮಯ ನೇತೃತವ ದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತ್ಿದದ  ಒಂದು ಅಂತಯರಾಷ್್ಟ ರೋಮ ನಿಯೋಗದ 

ಭಾಗವಾಗಿದದ ರು. ಸಹಕಾಯ ಭನ್ೋಧಭಿವುಳಳ  ಈ ತಂಡವು ಎಯಡನೆಮ ಭಹಾಯುದಧ ದ 

ಸಭಮದಲಿ್ಲ  ಅನಾಯ ಮಕೆೇಳಗ್ಗದ ಭಹಿಳೆಮಯನ್ನನ  ಭೇಟ್ಟಮಾಡಿ ನ್ಂದವಯನ್ನನ  ಆದರಿಸಲು ಏಷ್ಠಯ  

ಖಂಡದಲಿ್ಲ  ಎಲಿೆಡೆ ಸಂಚರಿಸ್ತತ್ತ. ಹಿಂಸೄ ಹಾಗೂ ಮಾನಸ್ತಕ್ ಆಘಾತಕೆೄ  ಈಡದವಯ ಮಿತಿಮಿೋರಿದ 

ನ್ೋವಿನ ಕ್ಥೆಗಳನ್ನನ  ಕಳಿ ಭರುಗಿತ್ತ. 

ನಾಯಕಿ 3 : ಶ್ವಂತಿ ಭತ್್ತ  ತಂಡದವರು ಜಪ್ನ್ ದಶವನ್ನನ  ಸಂದಶ್ಚಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ವಿಮಾನ 

ನಿಲ್ಲದ ಣದಲಿ್ಲ  ಸಾವ ಗತ ಕೇೋಯಲು ಬಂದವರು ಅಮರಿಕಾದವಯನ್ನನ  ಹಯತ್ತಡಿಸ್ತ 

ತಂಡದವರೆಲಿ್ಯನ್ನನ  ಹೂವಿನ ಹಾಯಗಳ್ಂದಿಗೄ ಸಾವ ಗತಿಸ್ತದರು. ಜನಯಲ್ ಮಾಯ ಕ್ ಅಥಿರ್ ಅವರಿಂದ 

ಸಾಕ್ಷ್್ಟ  ಅನ್ನಬವಿಸ್ತರುವುದರಿಂದ ಅಮರಿಕಾದ ಭಹಿಳೆಮಯನ್ನನ  ನಾವು ಸಾವ ಗತಿಸಲ್ಲರೆವು ಎಂಫ 

ಹಳಿಕೄಮನಿತ್ರು. ಆ ಭೇಟ್ಟಮಲಿ್ಲ  ಶ್ಚರ ೋಭತಿ ಶ್ವಂತಿ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಹಾಳುಗೄಡವಲ್ ಟ್  ದಶವನ್ನನ  

ಕಂಡರು; ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮರಿಕ್ದ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಡೆಯು 1947 ಯಲಿ್ಲ  ಹಿರೋಷ್ಟಮಾ ಮಲೆ ಹಾಕದ 

ಅಣುಬಾಂಬ್ ಕೂಡಲೇ 80000 ಜನಯನ್ನನ  ಆಹುತಿ ತೆಗೄದುಕೇಂಡಿತ್್ತ  ಭತ್್ತ  ನಂತಯದಲಿ್ಲ  

ಸಾವಿರಾರುಗಟ್ ಲೆ ಜನರು ವಿಕಯಣ ಬೆಳಕಗೄ ಫಲ್ಲಯಾದರು. ಸವ ಜನಯ ಬಯಾನಕ್ ಸಾವು-ನ್ೋವುಗಳು 

ಕ್ಷಮಾಣೆ ನಿೋಡದಂತಹ ಭನ್ೋಭಾವ ಉಂಟ್ಟಮಾಡಿತ್್ತ . 

ನಾಯಕಿ 4 : ಶ್ವಂತಿ ಭತ್್ತ  ತಂಡ ಪಿಲ್ಲಫೈನ್ ದಿವ ೋಗಳನ್ನನ  ಭೇಟ್ಟಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ಪುನರ್ 

ನಿಮಾಿಣಕೆಾ ಗಿ ತಭಮ  ಒಡವೄಗಳನ್ನನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ಿದದ  ಸಥ ಳಿೋಮಯನ್ನನ  ಸಂಧಿಸ್ತದರು. ಚರ್ಚಿ 

ಕ್ಟ್ ಡವಿದದ  ಸಥ ಳದಲಿ್ಲ  ಕೄಡವಿದ ಕ್ಲಿು  ಭತ್್ತ  ಇಟ್್ಟ ಗೄಗಳ ರಾಶ್ಚ ಇದಿದ ತ್ತ. ಇದಕೆೄ  ಜಪ್ನಿಮರು 

ಕಾಯಣಕ್ತಿರಾಗಿದದ ರು ಶ್ವಂತಿಮವರು ಈ ಭಹಿಳೆಮರಂದಿಗೄ ಜಪ್ನಿೋಮರಡನೆ ಸಂಧಾನದ 

ಸಾಧಯ ತೆಮ ರ ಸ್ಾವನ್ನನ  ಸೂಚ್ಚಸ್ತದಾಗ ಅವರು ಆಜಿೋವಮಾನ ಮಿಂತ ಅಸಾಧಯ ವಾದ ಮಾತೆಂದು 

ಸ ಷ್ ಡಿಸ್ತದರು. 

ನಾಯಕಿ 5 : FLC ತಂಡವು ದಕೆಣ ಕೇರಿಯಾ ದಶಕೆೄ  ಹಯಟಾಗ ಶ್ಚರ ೋಭತಿ ಶ್ವಂತಿ ಅವರಿಗೄ ‘ವಿೋಸಾ’ 

ಕೇಡಲು ನಿರಾಕ್ರಿಸ್ತದದ ರಿಂದ ಆಕೄ ಫಿಲ್ಲಫೈನ್ ನಲಿ್ಲಯೇ ಉಳಿಮಬೇಕಾಯತ್ತ. ಆ ಸಭಮದಲಿ್ಲ  ಭಾಯತ 

ಭತ್್ತ  ಕೇರಿಯಾ ದಶದ ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧ ಸೄನ ೋಹ ಪೂರಿತವಾಗಿಯಲ್ಲಲಿ್ . ಕೇರಿಯಾ ಯುದಧ ದ 

ನಂತಯ, ಭಾಯತದ ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳಾಗಿದದ  ಪಂಡಿತ಄ ಜವಾಹರ್ ಲ್ಲಲ್ ನೆಹರುಯವರು ವಿಶವ ಸಂಸೄಥ ಮ 

(UN) ಕೇೋರಿಕೄಮ ಮರೆಗೄ ವಿಶವ ದ ತಟಸಥ ನಿೋತಿಮ ನಾಮಕ್ತವ  ವಹಿಸ್ತದುದ  ಉತ್ಯ ಭತ್್ತ  ದಕೆಣ 

ಕೇರಿಯಾದ ಗಡಿ ವಿವಾದವನ್ನನ  ನಿಣಿಯಸಲು ಒಪಿ ದರು. ಫಹಳಷ್್ಟ  ಕೇರಿಮನನ ರಿಗೄ ತಭಮ  ದಶ 



ವಿಭಾಗವಾಗವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ ವಿಯಲ್ಲಲಿ್ . ನೆಹರೂಯವರು ಈ ವಿವಾದದ 

ತಿೋಮಾಿನವನ್ನನ  ಕೆಗೊಂಡಿದದ  ಕಾಯಣ ಶ್ಚರ ೋಭತಿ ಶ್ವಂತಿಮವಯ ರ ವಶವನ್ನನ  ದಕೆಣ ಕೇರಿಯಾದವರು 

ನಿರಾಕ್ರಿಸ್ತದರು. 

 ನಾಯಕಿ 2 : ನ್ೋವು, ಅಸಮಾಧಾನ ಭತ್್ತ  ದೄವ ೋಷದ ಕ್ಥೆಗಳನ್ನನ  ಕಳಿದ ನಂತಯ ಸವ ತಃ ತ್ಸವ 

ವಿಬಜನೆ ಭತ್್ತ  ಗಡಿಗಳ ಅನ್ನಬವ ಹಂದಿದ ಶ್ವಂತಿಮವರು ರಾಷ್ ರಗಳ ಭತ್್ತ  ಜನಯ ಯವಾಗಿ 

ಪ್ರ ತಆಿಸ್ತದರು. ರ ತೆಯ ೋಕ್ವಾಗಿ ರ ತಿಯಫಬ  ಕೄರ ೈಸ್  ಭಹಿಳೆಯೂ ಇಂತಹ ವಿವಾದಗಳ ರಿಹಾಯಕೆಾ ಗಿ 

ಪ್ರ ತಆಿಸ್ತದರೆ, ನಿಶಿಮವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ ನಾಯ ಮ ಭತ್್ತ  ಸಂಧಾನದ ತರಂಗಗಳು ಎದುದ  ವಿಶ್ವವ ದಯ ಂತ 

ಎಲಿ್ಲ  ಜನಯನ್ನನ  ಸಥ ಳಗಳನ್ನನ  ವಾಯ ಪಿಸ್ತ ಪಲ್ಲಸುವುದು ಎಂದು ನಂಬಿದದ ರು. 

ನಾಯಕಿ 3 : ಶ್ವಂತಿ ಭತ್್ತ  ತಂಡದವರು ತ್ಸವು ಯಾರಂದಿಗ್ಗದರೂ ಘಷಿಣೆಮನ್ನನ  

ಅನ್ನಬವಿಸ್ತದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಆಿಸುವುದಾಗಿ ರ ತಿಜ್ಞಾ ಮನ್ನನ  ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಭಗೄ ನ್ೋವನ್ನನ ಂಟ್ಟ 

ಮಾಡಿದವರಿಗ್ಗಗಿಯೂ ಭತ್್ತ  ತಭಗ್ಗಗಿಯೂ ಪ್ರ ತಆಿಸುವುದರಂದಿಗೄ, ಸಂದಬಿವನ್ನನ  

ಅಥಿಮಾಡಿಕೇಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ಮನ್ನನ , ಕೃಪೆಮನ್ನನ   ಕೇೋಯಲು ಫದದ ರಾದರು. 

ಇದರಂದಿಗೄ ವಿಶ್ವವ ದಯ ಂತ  ಸಮಾಧಾನ, ನಾಯ ಮ ಭತ್್ತ  ಸಂಧಾನಗಳಿಗ್ಗಗಿ ಪ್ರ ತಆಿಸುವ ಣ 

ತಟ್ ರು.  

ನಾಯಕಿ 4 : ರ ತಿಯಂದು ಪ್ರ ಥಿನೆಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೄಯಾಗಿ ಆಯಾ ದಶದ ಹಣ / ನಾಣಯ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಅತಯ ಲ್ ವಾದದದ ನ್ನನ  ಫದಿಗಿರಿಸಲು ನಿಧಿರಿಸ್ತದರು. ಅದರಂತೆ ಸಕ್ಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್-ಆತಆಿಕ್ 

ಸಾಥ ನಮಾನಗಳಿಗೄ ಅನ್ನಗಣವಾಗಿ ಶ್ವಂತಿ-ಸಂಧಾನಗಳ ಪ್ರ ಥಿನೆಮಲಿ್ಲ  ಹೄಚಿ್ಚ ಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತ ಅತಯ ಲ್  

ನಾಣಯ ಗಳನ್ನನ  ಸಭಪಿಿಸಲ್ಲರಂಭಿಸ್ತದರು. 

ನಾಯಕಿ 5 : ಇಂದು FLC, ನಾಯ ಮ, ಶ್ವಂತಿ ಭತ್್ತ  ಸಂಧಾನಗಳಿಗ್ಗಗಿ ಪ್ರ ತಆಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೄರ ೈಸ್ಯ 

ಅನ್ಯ ೋನಯ ತೆಮ ಪ್ರ ಥಿನಾ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿದೄ. ಇದಯ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೄಯಾಗಿ ಹರಿದುಫರುತ್ಿರುವ 

ಅತಯ ಲ್  ದುಗ್ಗಾ ಣಿಗಳನ್ನನ  ಲ್ಲಂಗ ಸಮಾನತೆ ಭತ್್ತ  ಮಾನವಿೋಮ ಘನತೆಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ಗಗಿ 

ವಿನಿಯೋಗಿಸಲ್ಲಗತ್ಿದೄ. 

ಅತಯ ಲ್ಪ  ದುಗ್ಗಾ ಣಿಯ ಅನ್ಯ ೀನಯ ತ್ರಯ ಸಂಘದ (FLC) ಚರತ್ರರ   

ಯಾಿಯ-2 (ಕಿರದ್ದದ ಕ್ರ್ನ) 

ನಾಯಕಿ 2 : ಅತಯ ಲ್  ದುಗ್ಗಾ ಣಿಮ ಅನ್ಯ ೋನಯ ತೆಮ (FLC) ಸಂಘವು ಸಮಾಧಾನ, ನಾಯ ಮ ಭತ್್ತ  

ಸಂಧಾನಗಳಿಗ್ಗಗಿ ಪ್ರ ತಆಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೄರ ೈಸ್ಯ ಅನ್ಯ ೋನಯ ತೆಮ ಪ್ರ ಥಿನಾ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿದೄ. ಈ 



ಚಳುವಳಿಮ ಮೂಲ್ಕ್ ಕೄರ ೈಸ್  ಭಹಿಳೆಮರು ಜಾಗತಿಕ್ ಭಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಒಕೊಟವಾಗಿ ಶ್ವಂತಿ 

ಸಾಥ ನೆಗ್ಗಗಿ ಪ್ರ ತಆಿಸಲು ಯಸ ಯ ಪರ ೋತ್ಸಾ ಹದಾಮಕ್ವಾಗಿ ಶರ ಮಿಸುತ್್ಸರೆ. 

ನಾಯಕಿ 3 : ದವರು ಭಾಯತದ ಶ್ಚರ ೋಭತಿ ಶ್ವಂತಿ ಸಾಲಭನ್ ಯವರಿಗೄ ದಮಪ್ಲ್ಲಸ್ತದ ಬವಿಷಯ ತ಄ 

ದಶಿನದ ರಿಣಾಭವ ಅತಯ ಲ್  ದುಗ್ಗಾ ಣಿಮ ಅನ್ಯ ೋನಯ ತೆಮ ಸಂಘದ ಸಾಥ ನೆ. ವಿವಿಧ 

ರಾಷ್ ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 7 ಭಹಿಳೆಮಯ ಫೆಸ್ತಪಿಕ್ ನಿಯೋಗ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದದ  ಶ್ಚರ ೋಭತಿ ಶ್ವಂತಿ 

1956 ನೆಮ ಇಸವಿಮಲಿ್ಲ  ಏಷ್ಠಯ  ಖಂಡದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲ  ಕ್ಡೆಯೂ ಸಂಚರಿಸ್ತದದ ರು. ಈ ನಿಯೋಗ 

ತಂಡವನ್ನನ  ಅಮೄರಿಕ್ದ ಪೆರ ಸ್ತಬ ಟೇರಿಮನ್ ಸಭೆ(PCUSA)ಮ ಯವಾಗಿ ಡಕ್್ರ್ ಮಾಗಿರೇಟ್ ಶ್ವಯ ನನ್ 

ಯವರು ಸಂಘಟ್ಟಸ್ತದದ ರು. ಈ ನಿಯೋಗದಲಿ್ಲ  ಕಾಯೋಿನ್ನಮ ಖರಾಗಿದದ  ಶ್ಚರ ೋಭತಿ ಶ್ವಂತಿ ಏಷ್ಠಯ ದ 

ಭಹಿಳೆಮರು ಎಯಡನೆಮ ಭಹಾಯುದಧ ದ ಸಭಮದಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಬವಿಸ್ತದ ಹಿಂಸೄ ಅಮಾನ ಹಾಗೂ 

ಮಾನಸ್ತಕ್ ಆಘಾತಗಳ ಕ್ಥೆಗಳನ್ನನ  ಕಳಿದರು. ನ್ಂದವಯನ್ನನ  ಆದರಿಸ್ತದರು. ಭಾಯತ ಭತ್್ತ  ದಕೆಣ 

ಕೇರಿಯಾ ದಶಗಳ ನಡುವಣ ರಾಜತ್ಸಂತಿರ ಕ್ ಸಂಬಂಧವು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಯವಾಗಿದದ  ರ ಯುಕ್್  

ಶ್ವಂತಿಮವಯ  ಕೇರಿಯಾದ ಭೇಟ್ಟಗೄ ಅನ್ನಭತಿ ದೇರೆಮಲ್ಲಲಿ್ . ಆದುದರಿಂದ ಶ್ಚರ ೋಭತಿ ಶ್ವಂತಿ 

ಫಿಲ್ಲಪೈನ್ ದಿವ ೋಗಳಲಿ್ಲ  ಉಳಿದುಕೇಂಡು ತಭಮ  ಸಾವ ನ್ನಬವಗಳಿಗ್ಗಗಿಯೂ, ಕಳಿದ ವಯ ಥೆಮ ಕ್ಥೆಗಳಿಗೄ 

ಸಂಬಂಧಟ್ ವರಿಗ್ಗಗಿಯೂ ಪ್ರ ತಆಿಸುತ್ಿದದ ರು. 

ನಾಯಕಿ 4 : ತಂಡವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಶ್ಚರ ೋಭತಿ ಶ್ವಂತಿ ಅವಯನ್ನನ  ಫಿಲ್ಲಪೈನ್ಾ  ನಲಿ್ಲ  ಸಂಧಿಸ್ತದಾಗ ಆಕೄ 

ರ ಪಂಚದ ಎಲಿ್ಲ  ರಾಷ್ ರಗಳ ಗಡಿಮನ್ನನ  ಮಾನವನಿಮಿಿತ ವಿಬಜನೆಗಳನ್ನನ  ಮಿೋರಿದ 

ಸಮಾಧಾನದ ಅಸ್್ತತವ ಕೆಾ ಗಿ ಕೄರ ೈಸ್  ಭಹಿಳೆಮರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರ ತಆಿಸಬೇಕೄಂಫ  ತಭಮ  ಕ್ನಸನ್ನನ  

ಹಂಚ್ಚಕೇಂಡರು. ಎಲಿ್ಲ  ಭಹಿಳೆಮರು ತಭಮ  ಜಿೋವಿತಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ ರ ಪಂಚದಲಿ್ಲ  ಎಲಿೆಡೆ ಶ್ವಂತಿ, 

ನಾಯ ಮ ಭತ್್ತ  ಸಂಧಾನಕೆಾ ಗಿ ಪ್ರ ತಆಿಸಬೇಕೄಂದೂ, ರ ತಿ ಪ್ರ ಥಿನೆಮ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೄಯಾಗಿ ತಭಮ  

ರಾಷ್ ರದ ‚ಅತಯ ಲ್  ನಾಣಯ ‛ವನ್ನನ  ಅಪಿಿಸಬೇಕೄಂದು ಅಪೇಕೆ ಸ್ತದರು. ರ ತಿಯಫಬ  ಭಹಿಳೆಯು ತಭಮ  

ಸಾಮಾಜಿಕ್-ಆತಆಿಕ್ ಸಾಥ ನಮಾನಗಳಿಗೄ ಅನ್ನಗಣವಾಗಿ ತಭಮ  ರಾಷ್ ರದ ‚ಅತಯ ಲ್ ವಾದ ನಾಣಯ ‛ವನ್ನನ  

ಅಪಿಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನನ  ಕ್ಲ್ಲ ಸ್ತ ಹೄಚಿ್ಚ ನ ಸಂಖ್ಯಯ ಮಲಿ್ಲ  ಭಹಿಳೆಮರು ಶ್ವಂತಿ ಸಾಥ ನೆಮ 

ಅಂಗವಾಗಫಹುದು ಎಂಫ ಯೋಜನೆಮನ್ನನ  ಮಂಡಿಸ್ತದರು. 

ನಾಯಕಿ 5 : ಶ್ಚರ ೋಭತಿ ಶ್ವಂತಿ ಸಾಲಭನ್ ಯವರು ಏಷ್ಠಯ ಖಂಡದ ಕೄರ ೈಸ್  ಭಹಿಳೆಮರು ಅಮರಿಕಾದ 

ಪೆರ ಸ್ತಬ ಟೇರಿಮನ್ ಸಭೆಮ ಭಹಿಳೆಮರು (PCUSA) ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿ ತಭಮ  ರ ಮತನ ಗಳನ್ನನ  ಭತ್್ತ  

ಸಂನ್ನಮ ಲ್ಗಳನ್ನನ  ಒಟ್್ಟ ಗೂಡಿಸ್ತ ನಾಯ ಮ ಸಮಾಧಾನ ಭತ್್ತ  ಸಂಧಾನದ ಯೋಜನೆಮನ್ನನ  

ನಿರೂಪಿಸಬೇಕೄಂದು ಪಂತಅಹಾವ ನ ನಿೋಡಿದರು. ತಂಡವು ಶ್ವಂತಿಯವಯ ಪಂತಅಹಾವ ನಕೆೄ  ಸಭಮ ತಿ 

ಸೂಚ್ಚಸ್ತದಾಗ ‚ಅತಯ ಲ್  ದುಗ್ಗಾ ಣಿಮ ಅನ್ಯ ೋನಯ ತೆಮ ಸಂಘ‛ವು ಉದಯಸ್ತತ್ತ. 



 


