
ICFLCയുടെ  അന്തർദേശീയ കമ്മിറ്റി നിർദേശിക്കടെട്ട 
ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ടെറുനാണയ കൂട്ടായ്മ. എല്ലാ 
പ്രാദേശികമായ  സ്തപ്രീജനസഖ്യ കൂട്ടായ്മകൾക്കുും 
അവർക്ക് അനുദയാജയമായ രാട്ടുകളുും മറ്റാരാധന 
പ്കമങ്ങളുും ഈ ആരാധനയിൽ ഉരദയാഗിക്കാും. ( 
ഉോ: നാെകീയമായ അവരരണും, സദേശും,െർച്ചകൾ 
മുരല്ായവ ) മാപ്രമല്ല ഈ ആരാധനയിൽ 
വയരയസ്തരമായ ദനരൃരവ രാെവമുള്ളവർക്ക് 
വളടരയധികും രങ്കാളിത്തദത്താടെ ഉൾദച്ചരുവാൻ 
കഴിയുും . 

 

ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ആരാധനപ്കമും എല്ലാവർഷവുും 
ജൂലല് മാസും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുും വിരരണും 
ടെയ്യുകയുും ടെയ്യുന്നു. ടസപ്റ്റ്റുംബർ മാസും ഈ 
ആരാധന നെത്തടെെുന്നു. എന്നാൽ ഉെിരമായ 
മാസങ്ങളിൽ വയരയസ്തര ദേശങ്ങളിൽ ,വയരയസ്തര 
സഭ ദനരൃരവങ്ങളുടെ കൂെിവരവുകളിൽ ,ഈ 
ദയാഗങ്ങൾ നെത്തടെെുന്നു .ഈ ആരാധനയില്ൂടെ 
നിങ്ങൾക്ക് ല്ഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ  കഥകളാദയാ, 
െിപ്രങ്ങൾ ആദയാ ,അനുഭവക്കുറിെുകൾ ആദയാ 
ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു രരാവുന്നരാണ്. അരുമാപ്രമല്ല 
ദകാവിഡ് രശ്ചാത്തല്ും നില്നിൽക്കുന്ന 
സാഹെരയത്തിൽ എല്ലാവരുും അവരവരുടെ 
ആദരാഗയ രരിരക്ഷ ലകവരിക്കാൻ 
പ്ശമിദക്കണ്ടരാണ് .നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ 



icflcph@gmail.com  എന്ന ഈ ടമയില്ിദല്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 
അയക്കാവുന്നരാണ്. അർത്ഥവത്തായ ഒരു ആരാധന 
നിങ്ങൾക്ക് ല്ഭിക്കടട്ട. 

 

 

ആമുഖ്ും. 

 

 ആരാധനയ്ക്ക് മുടന്നാരുക്കും എന്ന വണ്ണും 
വയരയസ്തര വാദേയാരകരണങ്ങളാൽ സമൂഹടത്ത 
ആകർഷിക്കുന്ന വിധും, ആരാധന രുെങ്ങാൻ 
ദരാകുന്നു എന്ന സൂെന നൽകാും .ഏടരങ്കില്ുും 
രുറസ്സായ സ്ഥല്ത്ത് ടവച്ച് ( രൂദന്താട്ടും, കെൽത്തീരും, 
വനുംപ്രദേശും ,പ്രകൃരിയുമായി ഇണങ്ങിയ സ്ഥല്ും) 
വയരയസ്തരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടെയ്രു രുെങ്ങാും. 
അരിനുദശഷും ടരരടെെുക്കടെട്ട വയക്തികടള 
ദെർത്ത് അൾത്താരയിദല്ക്ക് രഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, മറ്റു 
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ,  രാല്ങ്ങളിൽ ടകാണ്ടുവരാൻ 
നിദയാഗിക്കാും. 

സവാഗരവുും  ആശുംസയുും. 

 

ആരാധനയ്ക്കുള്ള ആഹവാനും. 
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ശുപ്ശൂഷകൻ :          "അനന്തരും ലേവും : ആകാശത്തി ന് 
കീഴില്ുള്ള ടവള്ളും ഒരു സ്ഥല്ത്ത് കൂെടട്ട , 
ഉണങ്ങിയ നില്ും കാണടട്ട എന്ന് കല്രിച്ചു. 
അങ്ങടന സുംഭവിച്ചു .ഉണങ്ങിയ നില്ത്തിന് ലേവും 
ഭൂമി എന്നുും  ടവള്ളത്തിൻടറ കൂട്ടത്തിന് സമുപ്േും 
എന്നുും ദരരിട്ടു . നല്ലത് എന്ന് ലേവും കണ്ടു. 
ഭൂമിയിൽ നിന്ന് രുല്ലുും വിത്തുള്ള സസയങ്ങളുും 
ഭൂമിയിൽ അരത് രരും വിത്തുള്ള ഫല്ും കായ്ക്കുന്ന 
വൃക്ഷങ്ങളുും മുളച്ചു വരടട്ട എന്ന് ലേവും 
കൽെിച്ചു. അങ്ങടന സുംഭവിച്ചു. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 
രുല്ലുും അരത് രരും വിത്തുള്ള ഫല്ും കായ്ക്കുന്ന 
വൃക്ഷങ്ങളുും മുളച്ചു വന്നു.നല്ലത് എന്ന് ലേവും 
കണ്ടു." 

ജനും : ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവായ ലേവദമ, ഞങ്ങൾ 
അങ്ങടയ സ്തരുരിക്കുന്നു . ഞങ്ങളുടെ ജീവിര 

സന്ധാരണത്തിനായി കരടയയുും സമുപ്േടത്തയുും 
സൃഷ്ടിച്ചരിനാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങടയ വാഴ്ത്ത്തുന്നു. 
ഫല്വൃക്ഷങ്ങൾ കായ്ക്കാൻ മണ്ണിടനയുും അരിൽ 
നിന്ന് എല്ലാവിധ ടെറുരുും വല്ുരുമായ, വിവിധ  
വിഭവങ്ങൾക്കായുും വയരയസ്തര നിറത്തില്ുും 
രരത്തില്ുമുള്ള സൃഷ്ടിജാല്ങ്ങൾക്കായുും ഞങ്ങൾ 
അങ്ങടയ മഹരവടെെുത്തുന്നു. 

 

ശുപ്ശൂഷകൻ : " അനന്തരും ലേവും : നാും നമ്മുടെ 
സവരൂരത്തിൽ ,നമ്മുടെ സാേൃശയപ്രകാരും മനുഷയടന 



ഉണ്ടാക്കുക. അവർ സ മുപ്േത്തില്ുള്ള 
മത്സ്യത്തിദേല്ുും ആകാശത്തിൽ ഉള്ള രറവ 
ജാരിയിൻദമല്ുും മൃഗങ്ങളി ൻ ദമല്ുും 
സർവഭൂമിയിദേല്ുും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ  

ഇഴ ജാരിയിൻദമല്ുും വാഴടട്ട എന്ന് കൽെിച്ചു. 
ഇങ്ങടന ലേവും രൻ്്ടറ   സവരൂരത്തിൽ മനുഷയടന 

സൃഷ്ടിച്ചു. ലേവത്തിൻടറ സവരൂരത്തിൽ അവടന 
സൃഷ്ടിച്ചു. ആണുും ടരണ്ണുും ആയി അവടര 
സൃഷ്ടിച്ചു." 

ജനും : ഈ ഭൂമിടയയുും ഭൂമിയിൽ വസിക്കാൻ 
മാനവകുല്ദത്തയുും ,സൃഷ്ടിച്ച അങ്ങടയ ഞങ്ങൾ 
വാഴ്ത്ത്തുന്നു. 

 

സ്തരുരി ഗീരും. 

 

 

ശുപ്ശൂഷകൻ : മാനവകുല്ത്തിന്ടറ സൃഷ്ടാദവ , 
ഞങ്ങൾ അങ്ങടയ വാഴ്ത്ത്തുന്നു .സൃഷ്ടികടള 
രരിരാല്ിച്ച് അവടയ ദമൽദനാട്ടും വഹിക്കാൻ 
അങ്ങ് ഞങ്ങടള നിദയാഗി ച്ചുവദല്ലാ. എന്നാൽ 
ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാേിരവും മറന്നു 
സവാർത്ഥരുും   അരയാപ്ഗഹികളുമായി മാറിടയന്ന് 
ഞങ്ങൾ സമ്മരിക്കുന്നു. അങ്ങ് നൽകിയ 



നിദയാഗങ്ങടള മറന്നു, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമടത്ത 

മഹരവീ കരിച്ചരുമില്ല. 

 

 

[ നമ്മുടെ വാസ സ്ഥല്മായ ഭൂമിയുടെ ഇദൊഴുള്ള 
അവസ്ഥടയ, നിശബ്ദമായി അല്രസമയും ധയാനിക്കാും] 

 

 െില് നിർദേശങ്ങൾ . 

 

1. ഭൂമിയുടെ നാശടത്തയുും കാല്ാവസ്ഥ 
രരിണാമങ്ങളുടെയുും െിപ്രങ്ങദളാ 
സുംഗീരാവിഷ്കാരദമാ ഈ സമയും 
രശ്ചാത്തല്മായി ഉരദയാഗിക്കാും. 

2. ആരാധനയിൽ രടങ്കെുക്കുന്നവരുടെ സങ്കെങ്ങൾ, 
അവർ ഉൾടക്കാള്ളുന്ന സമൂഹത്തിൻടറ 
വില്ാരങ്ങൾ ഒടക്ക രങ്കുവയ്ക്കാും. 

 

 ശുപ്ശൂഷകൻ : കാരയസ്ഥരായി   ഞങ്ങടള 
രിരടെെുടത്തങ്കില്ുും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ 
നിദയാഗങ്ങടള രല്ദൊഴുും മറന്നു, നാഥാ... 

സവസ്തദനഹികളുും അരയാപ്ഗഹികളുും രികെ    
സവാർത്ഥരുമായി        ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ 
സൃഷ്ടിജാല്കങ്ങടള െൂഷണും ടെയ്ടരന്ന് 



സമ്മരിക്കുന്നു. പ്രകൃരിടയ സുംരക്ഷിദക്കണ്ട ഞങ്ങൾ 
അരിന് മുരിർന്നില്ല .ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിരാവായ 
ലേവദമ, ഞങ്ങദളാട് കൃര ടെയ്ത്, ഞങ്ങളുടെ 
അരരാധങ്ങടള ടരാറുദക്കണദമ. 

 

െില് നിമിഷങ്ങൾ മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാും . 

 

 

ജനും: " സകല്ഭൂ വാസികളുമായു ദള്ളാദര,  

നെുങ്ങുവിൻ "   എന്ന വെനും ഞങ്ങൾ ഓർമിക്കുന്നു. 
ഞങ്ങളിരാ ഭൂമിയുടെ നാശത്തിനുും പ്രകൃരിയുടെ 
ദക്ഷാഭങ്ങൾക്കുും സാക്ഷയും വഹിച്ചിരിക്കുന്നു . 
ഞങ്ങളുടെ സഹജീവികളുടെ വില്ാരും ഞങ്ങളുടെ 
കാരുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ 
ടരറ്റുകൾ മനസ്സില്ാകുന്നു. നീരിരൂർവ്വും ഞങ്ങദളാട് 
അങ്ങ് ക്ഷമിദക്കണദമ. സഹജീവികദളാെുും 
പ്രകൃരിദയാെുും നൽദകണ്ട നീരി 
രുനഃസ്ഥാരിക്കുവാൻ ,അരിനുദവണ്ടി 
പ്രവർത്തിക്കുവാൻ, ഞങ്ങടള ശക്തികരിദക്കണദമ. 

 

 

 

 



പ്രാർത്ഥന . 

 

ലേവ സൃഷ്ടിടയ േുരുരദയാഗും ടെയ്യുന്നരുും നാശും 
വിരയ്ക്കുന്നരുമായ പ്രവണരകൾ മാറുവാൻ 
ദവണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാും. 

ലേവസൃഷ്ടികളുടെ ഫല്ങ്ങടള രുല്യമായി 
രങ്കുവയ്ക്കാനുും ജീവിര സ ന്ധാര ണത്തിനായി 
ജല്വിഭവങ്ങടളയുും ഭൂമിയിടല് മുഴുവൻ 
സൃഷ്ടികടളയുും രാപ്ഷ്ടത്തിനായുും വരുുംരല്മുറയ്ക്ക് 
ദവണ്ടിയുും കാക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് നൽകുവാനുും 
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാും . 

 

സർവ്വശക്തനായ ലേവദമ അങ്ങ് ഈ ഭൂമിടയ 
സൃഷ്ടിച്ചു രന്നത് ,അരില്ൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിരും 
രുല്ർത്തുവാൻ ആണദല്ലാ .വളടര ബുദ്ധിരൂർവ്വും 
സൃഷ്ടിജാല്ങ്ങടള രരിരാല്ിക്കുവാനുും ഭൂവിഭവങ്ങടള 
ഉരദയാഗിക്കുവാനുും ഞങ്ങടള പ്രദൊേിെിദക്കണദമ. 
അങ്ങയുടെ മഹാമനസ്തകരയിൽ ഞങ്ങൾ 
ആപ്ശയിക്കുന്നു. അങ്ങയിൽ നിന്നുും ശക്തി സുംഭരിച്ച്, 
ോരിപ്േയത്തിൽ നിന്നുും ക്ഷാമത്തിൽ നിന്നുും 
അെിച്ചമർത്തല്ിൽ നിന്നുും നിരയ സവാരപ്ന്തയത്തിദല്ക്ക് 
ഞങ്ങടള നയിദക്കണദമ. ആദമൻ. 

 

 



 ദവേഭാഗ വായന :  സങ്കീ. 96 : 11- 13, 135:  5 -6, 

 ദറാമർ :8: 19- 13. 

 പ്രദബാധനും: 

 ഭൂമിടയ രരിരക്ഷിക്കുന്നരിന് ദവണ്ടിയുള്ള 
നിങ്ങളുടെ FLC അനുഭവകഥകൾ രങ്കുവയ്ക്കാും. 

  സൂെനകൾ : 

1. നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ സൗഖ്യത്തിനായി, 
വയക്തിരരമാ ദയാ ഒരു 
സമൂഹമാദയാ,എടന്താടക്ക കാരയങ്ങൾ ടെയ്രു? 
ടെയ്യുന്നു ? പ്രദരയകിച്ച് ഭൂമിടയയുും അരിടല് 
വിഭവങ്ങടളയുും സുംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് 
എടന്താടക്ക കാരയങ്ങൾ ടെയ്യാും എന്ന് 
സൂെിെിക്കാും . 

2. ഭൂമിയുടെ നില്നിൽെ് രുനസ്ഥാരിക്കടെെുവാൻ 
എടന്താടക്ക ടരളിമയുള്ള കാരയങ്ങൾ 
അെയാളങ്ങൾ െുറ്റില്ുും നെക്കുന്നു, കാണുന്നു 
എന്ന് സൂെിെിക്കാും. 

3.  FLC    യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ൂടെ  
ഭൂവിഭവങ്ങൾക്ക് മാപ്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് 
വയക്തിരരമാദയാ ,ഒരു സമൂഹമാദയാ 
ഉദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടെയ്യുവാൻ, 
നീരിയുും സമാധാനവുും രുല്ർത്തുവാൻ, 
കഴിയുന്നുദണ്ടാ? എന്ന് സൂെിെിക്കാും. 
 



ഉെമ്പെി നിർമ്മാണും. 

 

നിങ്ങൾ ഉൾടെെുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ സാർത്ഥകമായ 
കാരയങ്ങൾ ഏടറ്റെുക്കുവാൻ ഉെമ്പെി ടെയ്യാും. 
ഉോഹരണമായി  ഭൗമ േിനത്തിടല്  
പ്രവർത്തനങ്ങൾ: വൃക്ഷലത്ത നെൽ, 
പ്രകൃരിയിദല്ക്ക് നെന്നു ടകാണ്ടുള്ള ധയാനും, 
പ്ലാസ്റ്റിക് നിദരാധനും മുരല്ായവയിൽ 
രടങ്കെുക്കാും.നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, 
പ്രരിജ്ഞകൾ ഒരു കാർഡിൽ എഴുരി  FLC  യുടെ  

ോനാർെനണദത്താടൊെും      നൽകാവുന്നരാണ്. 

 

ോനാർെണും _: 

  ടെറുനാണയങ്ങളുും പ്രരിജ്ഞ കാർഡുകളുടെയുും 
ദശഖ്രണും ഈ സമയും ടെയ്യാവുന്നരാണ്. 

 

 

ആഹവാനും. 

സകല് അനുപ്ഗഹങ്ങളുടെയുും ഉറവയായ ലേവടത്ത 
നമുക്ക് സ്തരുരിക്കാും. 

 ജീവജാല്ങ്ങൾ മുഴുവനുും ലേവടത്ത സ്തരുരിക്കടട്ട. 



 വെനും ജഡമായി രീർന്ന നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവുും 
രക്ഷകർത്താവുമായ ദയശു കർത്താവിടന ,രരിശുദ്ധ 
ലേവടത്ത നമുക്ക്  ഒന്നായി വാഴ്ത്ത്താും . 

 

ഉെമ്പെിയ്ക്കായുള്ള ആഹവാനും. 

 

ശുപ്ശൂഷകൻ: ഈ ഭൂമിയിൽ ശവസിക്കാൻ നല്ല 
വായുവുും കുെിക്കാൻ  മല്ിനമാകാത്ത  ജല്വുും 
ഇല്ലാടയങ്കിൽ നാും നമ്മുടെ ജീവിരത്തിൽ ടെയ്യാൻ 
ആപ്ഗഹിക്കുന്ന ഒന്നുും സുംഭവിക്കുവാൻ ദരാകുന്നില്ല 
എന്ന് ഓർമ്മിക്കാും.  ടവറുടര ഇരുന്ന്    സമയും 
രാഴാക്കാടര, ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു 
സന്നിദ്ധഘട്ടത്തില്ാണ് ഞാനുും നിങ്ങളുും ഇന്ന് 
ജീവദനാടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമിച്ച്, ഭൂമിയുടെ 
നില്നിൽെിന് ദവണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ 
വയാരൃരരാകാും. 

 

 

ജനും: ഈ ഭൂമിയിടല് സൃഷ്ടിജാല്ങ്ങടള 

രരിരാല്ിക്കുവാനുും നഷ്ടടെട്ടുദരായ ഭൂസമൃദ്ധിടയ 
രുനഃസ്ഥാരിക്കുവാനുും നമുക്ക് ഒരുമിക്കാും. നമ്മുടെ 
വാസസ്ഥല്മായ ഈ ഭൂമിയിടല് എല്ലാ 
വിഭവങ്ങടളയുും നമുക്ക് രാല്ിക്കാും എന്ന് പ്രരിജ്ഞ 
എെുക്കാും. 



 

 

വായുവിടന രുനസ്ഥാരിക്കാൻ പ്രരിജ്ഞ എെുക്കാും. 

 

സ്തപ്രീകൾ      :വനങ്ങദളയുും സസയജാല്ങ്ങടളയുും 
സുംരക്ഷിക്കുവാ ൻ നമുടക്കാന്നായി അണിദെരാും. 

രുരുഷോർ :     കെല്ുകടളയുും സൂരയ െപ്േ 
നക്ഷപ്രാേികടളയുും രരിരാല്ിക്കാൻ നമുടക്കാന്നായി 
അണിദെരാും. 

യുവാക്കളുും കുെുങ്ങളുും   :    നീരിയുും 
സമാധാനവുും സൃഷ്ടികളു ടെദമൽ അഖ്ണ്ഡരയുും 
രുല്രുവാൻ നമുടക്കാന്നായി അണിദെരാും. 

 

ജനും : ഞങ്ങടളല്ലാവരുും അണിദെരുന്നു, 

ഭൂമിടയ കാക്കുവാൻ , 

രരിരാല്ിച്ചിെുവാൻ... 

എല്ലാ ജീവജാല്ങ്ങളുടെയുും രുനരുജ്ജീവനും 
സാധയമാക്കുവാൻ , 

ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുും .  

അങ്ങടന വരുും   രല്മുറകൾക്ക് ദവണ്ടി  ഈ ഭൂമിടയ  

വാസദയാഗയമാക്കി രീർക്കാും, 

ഭൂമിടയ സൗഖ്യത്തിദല്ക്ക് നയിക്കാും. 



 

(കെൊട്:  UNEP ) 

 

 

 

സമാരന ഗാനും  

(സൗഖ്യത്തിന്ടറ ഗാനും ) 

 

സൗഖ്യും ഒഴുകുന്നു, ജല്രാശിയായി - 

ഏേനിൽ നിന്നുും  

രഴമയിൽ നിന്നുും രുരിയരിദല്ക്ക്, 

സൗഖ്യത്തിന് നേി ദല്ാകും മുഴുവനുും ലേവും 
അയക്കുന്നു.. 

 

സൗഖ്യും ഉേിക്കുന്നു പ്രഭാരും ദരാടല്  

രുരിയ സൗഖ്യും ഉേിക്കുന്നു കൃരയാടല്           

ഭൂമിരൻ    ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകളിൽ, 

സൗഖ്യും ഉേിക്കുന്നു..... 

 

ജീവ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുും സൗഖ്യും ഒഴുകുന്നു 
യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നുും മുക്തി ദനൊും 



സമാധാന രീരദത്തക്ക് നീങ്ങാും...  

സൗഖ്യും ഇരാ ഒഴുകുന്നു. 

ക്ഷമയുടെ,വിശവാസത്തിൻടറ  

മരണത്തില്ുും ടകൊത്ത പ്കിസ്തരുവിൻടറ  

സൗഖ്യും  ഉേിക്കുന്നു ... 

പ്കിസ്തരുവിൻടറ ശരീരത്തിൽ നിന്നുും സൗഖ്യും 
ഒഴുകുന്നു ... 

പ്കിസ്തരുവിന്ടറ രക്തത്തിൽ നിന്നുും... 

ഉണങ്ങാത്ത  മുറിവുകടള  സൗഖ്യമാക്കുമീ നേി, 

വരൂ,  സഹജദര, സൗഖ്യും നുകർന്നിൊും. 

 

സമാരന പ്രാർത്ഥന.  

 

ആശിർവാേും  

 

വാഗ്േത്തങ്ങളിൽ വിശവസ്തരനായ കർത്താവിൻടറ 
സാന്നി ധയ വുും സദന്താഷവുും പ്രരയാശയുും 
നിങ്ങളുടെ ഹൃേയങ്ങളിൽ നിറയുമാറാവടട്ട . 

ഈ ഭൂമിടയ രരിരാല്ിക്കുവാനുള്ള ജ്ഞാനും 
നിങ്ങൾക്ക്         ല്ഭിക്കുമാറാകടട്ട .നമ്മുടെ സവന്തും 



രാല്രരയങ്ങൾക്കുും അരയാപ്ഗഹങ്ങൾക്കുും ദവണ്ടി 
നീരി നിദഷധിച്ചവർക്ക്    , 

നീരി ല്ഭിക്കുമാറാവടട്ട.  

നമ്മുടെ ലേവും ഏവടരയുും സ്തരർശിക്കുമാറാകടട്ട. 
നമ്മുടെ മുറിവുകടള മാപ്രമല്ല ,ഈ  ഭൂമിയുടെ 
മുറിവുകടളയുും ലേവും സ്തരർശിക്കുമാറാകടട്ട. 
നമ്മുടെ സർവ്വശക്തനായ ലേവും, നമ്മുടെ സൃഷ്ടി 
കർത്താവ് ,രരിരാല്കൻ ,നടമ്മ സവരപ്ന്തനാക്കുന്ന 
ആ ലേവത്തിൻടറ കൃരയുും സമാധാനവുും 
നിങ്ങളുടെ ദമൽ  ഇന്നുും എന്നുും എദൊഴുും  
ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകടട്ട ,ആദമൻ. 

 

അനുബന്ധും.  

 

നമ്മുടെ FLC കഥ ( വായിക്കുകദയാ 
അവരരിെിക്കുകയുും ടെയ്യാും) 

 

രണ്ടിടല്ാന്ന് (  ലേർഘയും ഏറിയത്  ) 

 ല്ീഡർ: 2: 1956-ൽ ലപ്കസ്തരവ       വനിരയായ ശാന്തി 
ദസാളമൻ വിഭാവന ടെയ്ര പ്രസ്ഥാനമാണ് The 

Fellowship of the Least Coin.(FLC) . പ്രസ്തബറ്റീരിയ ന് വനിരാ 
സുംഘും നിദയാഗിച്ച അദമരിക്കയിടല് അന്തർദേശീയ 
മിഷനറി കൂട്ടായ്മയിടല് അുംഗമായിരുന്നു ശാന്തി. 



അവർ ഉൾടെെുന്ന സുംഘും ഏഷയ മുഴുവൻ 
സേർശിക്കുകയുും രണ്ടാും ദല്ാകമഹായുദ്ധത്തിൽ 
മുറിദവറ്റവടര കടണ്ടത്തുകയുും അവടര 
ദകൾക്കുകയുും ടെയ്രു. ആ കൂട്ടായ്മ, 
യുദ്ധത്തിൻടറ ,ആപ്കമണത്തിന്ടറ ,ഭീരിയുടെ, 
മരണദവേനയുടെ ,ഒറ്റടെെല്ിന്ടറ കഥകൾ ഒരുമിച്ച് 
ദകട്ടു. 

 

ല്ീഡർ 3: ഒരിക്കൽ ശാന്തിയുും അവരുടെ െീമുും 
ജൊനിൽ എത്തിയദൊൾ മൂന്ന് ജാെനീസ്ത 
വനിരകടള അവർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടി. 
അവർ ശാന്തിക്കുും മറ്റുള്ളവർക്കുും ഹാരങ്ങൾ 
അണിയിച്ചു. രദക്ഷ അവദരാടൊെും ഉള്ള 
അദമരിക്കക്കാർക്ക് നൽകിയില്ല. കാരണടമടന്തന്ന് 
അദനവഷിച്ചദൊൾ അദമരിക്കൻ വനിരകടള അവർ 
സവാഗരും ടെയ്യുന്നില്ല എന്ന് രറെു. രണ്ടാും 
ദല്ാകമഹായുദ്ധത്തിൽ അദമരിക്ക നെത്തിയ 
ദബാുംബ് ആപ്കമണത്തിൽ, ഹിദരാഷിമ, നാഗസാക്കി 
രുെങ്ങിയ ഇെങ്ങടളല്ലാും  കാണുവാനുും അവരുടെ 
വിഷമങ്ങൾ മനസ്സില്ാക്കുവാനുും സാധിച്ചു. 80,000 
വയക്തികൾ   രത്ക്ഷണും       മരിക്കുകയുും  

രുെർ ന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അരിൻടറ 
പ്രരയാഘാരങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കുകയുും 
ടെയ്രു ടകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ജൊൻകാർക്ക് 



അദമരിക്കക്കാദരാെുള്ള വിദേവഷവുും 
വളർന്നുടകാണ്ടിരിക്കുന്നു. 

ല്ീഡർ 4. 

ശാന്തിയുും സുംഘവുും ഫില്ിലെൻസിൽ 
എത്തിയദൊൾ  ഫില്ിെിനാസുകാർ അവരുടെ 
ആഭരണങ്ങൾ രങ്ങളുടെ സഭ 
രുരുക്കിെണിയുന്നരിന് ഉരദയാഗിക്കുന്നത് 
കാണുവാൻ സാധിച്ചു . ജൊൻകാരുടെ സഹായും 
ദവണദമാ എന്ന് ദൊേിച്ചദൊൾ അവരുടെ 
ജീവിരകാല്ത്ത് ദവണ്ട എന്ന് അവർ 
രറയുകയുണ്ടായി. ജൊൻകാദരാട് ഒരു അകൽച്ച  

ഫില്ിലെൻസുകാർക്ക് നില്നിൽക്കുന്നു. 

 

ല്ീഡർ 5  

ശാന്തിയുും സുംഘവുും  സൗത്ത് ടകാറിയയിദല്ക്ക് 
ദരായദൊൾ ശാന്തിക്ക്   ഫില്ിലെൻസിൽ 
രദങ്ങണ്ടിവന്നു. രൻടറ വിസ അദരക്ഷ 
നിരസിച്ചരിനാൽ ആണ് അങ്ങടന ടെദയ്യണ്ടി വന്നത്. 
ആ സമയങ്ങളിൽ ഭാരരവുും സൗത്ത് ടകാറിയയുും 
നയരരമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇെടരട്ടിരുന്നു. 
ടകാറിയൻ യുദ്ധത്തിനുദശഷും യു എൻ 
ടസപ്കട്ടറിയുടെ അദരക്ഷ പ്രകാരും അന്നടത്ത 
ഭാരരത്തിൻടറ പ്രധാനമപ്ന്തി ജവഹർല്ാൽ ടനഹ്റു, 



ടരക്കുും വെക്കുും ടകാറിയയുടെ അരിർത്തികൾ 
രമ്മിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ, 

അരിർത്തി ദരഖ് സ്ഥാരിച്ച് രരിഹാരും കടണ്ടത്തി. 
എന്നാൽ ഭൂരിരക്ഷും ടകാറിയൻ ജനരയുും 
അവരുടെ രാജയും രണ്ടായി വിഭജിക്കാൻ 
ആപ്ഗഹിച്ചിരുന്നില്ല. ആയരിനാൽ ഇന്തയൻ 
വുംശജയായ ശാന്തിടയ സൗത്ത് ടകാറിയയിൽ അവർ 
സവാഗരും ടെയ്രില്ല. 

 

ല്ീഡർ 2.  

രാജയങ്ങൾ രമ്മില്ുള്ള വിഭാഗീയരയുും യുദ്ധങ്ങളുും 
ആപ്കമണങ്ങളുും കണ്ടുും ദകട്ടുമറെ ശാന്തി, 
നീരിക്കുും സമാധാനത്തിനുും അനുരഞ്ജനത്തിനുും 
ദവണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു . പ്കിസ്തരയൻ വനിരകൾ ഈ 
വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദല്ാകത്തിൽ 

സമാധാനത്തിൻ്്ടറ  അല്കൾ രീർക്കാൻ ആകുടമന്ന് 
അവർ വിശവസിച്ചു. 

ല്ീഡർ 3. 

    ശാന്തിയുും സുംഘവുും രമ്മിൽ രമ്മിൽ 
പ്രാർത്ഥിക്കാും എന്നുും പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെയുദണ്ടാ 
അത്തരും വയക്തികളുടെ മദധയ ലേവിക കൃരയുും 
ക്ഷമയുും രകരാടമന്നുും പ്രരിജ്ഞ എെുത്തു. അവർ 
അങ്ങടന പ്രാർത്ഥിച്ചു രുെങ്ങിയദൊൾ ദല്ാകും 



മുഴുവൻ സമാധാനവുും നീരിയുും  അനുരഞ്ജനവുും, 
മനുഷയഹൃേയങ്ങളിൽ വയാരിച്ചു. 

 

 

ല്ീഡർ നാല്. 

ഓദരാ പ്രാർത്ഥനയുടെയുും രിന്നാടല് ഓദരാ 
ടെറിയ നാണയവുും മാറ്റിവയ്ക്കുവാൻ അവർ 
രീരുമാനിച്ചു. മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന രുക,ഏറ്റവുും 
ടെറുരായിരിക്കണും .എന്നാൽ മാപ്രദമ 
സമാധാനത്തിനു ദവണ്ടി രങ്കാളിയാകുവാൻ എല്ലാ 
സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രുംഗങ്ങളില്ുും ഉള്ള 
വനിരകൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. 

ല്ീഡർ 5: 

ഇന്ന് ഈ ടെറു നാണയ   കൂട്ടായ്മ   ( F LC) 

പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ദവണ്ടിയുള്ള  ആദഗാള 
പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നു  കഴിെു.  

സമാധാനത്തി നായുും, നീരിയ്ക്കായുും   

അനുരഞ്ജനത്തിനായുും ദവണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുും 
ല്ിുംഗ സമരവത്തിനുും മാനവ അഖ്ണ്ഡരയ്ക്കുും 
ദവണ്ടി ദല്ാകത്തിന് രടന്ന മാരൃകയായി  ഈ 
പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ നില്ടകാള്ളുന്നു.  

 

 



രണ്ടിടല്ാന്ന് ( ലേർഘയും  കുറെത്) 

 

 ല്ീഡർ  2.  

FLC എന്നത്  അനുരഞ്ജ നത്തിനുും സമാധാനത്തി നുും   
നീരിക്കുും ദവണ്ടി  പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള 
പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തില്ൂടെ സ്തപ്രീകൾ 
ദല്ാകസമാധാനത്തിനു ദവണ്ടി ലകകൾ ദകാർക്കുന്നു, 
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പ്രയത്നി ക്കുന്നു.  

 

 

ല്ീഡർ 3  

 

ടെറുനാണയ കൂട്ടായ്മയുടെ ഉത്ഭവും, 

ശാന്തി എന്ന ഭാരരീയ വനിരയ്ക്ക് ലേവും നൽകിയ 
േർശനത്തിന്ടറ അെിസ്ഥാനത്തില്ാണ്. 

 രസഫിക് മിഷൻ  സുംഘത്തിടല് അുംഗമായ ശാന്തി, 
ഏഴ്ത് മറ്റ് വനിരകദളാടൊെും 1956 ൽ ഏഷയ 
മുഴുവൻ സേർശിച്ചു.അദമരിക്കയിടല്  

 പ്രസ്തബിറ്റീരിയൻ സഭയുടെ മിഷനറിയായ Dr.  

മാർഗരറ്റിൻ്്റ      നി ർദേശ പ്രകാര മാണ് ആ 

സേർശനും  നെന്നത്.  െി    േൗരയത്തിൽ     

രണ്ടാും ദല്ാകമഹാ യുദ്ധത്തിൽ  



ഏഷയൻ വനിരകളുടെ അനുഭവങ്ങളുും  അവർക്ക് 
ദനരിദെണ്ടി  വന്ന രീഡനങ്ങളുും ഒറ്റടെെല്ുകളുും 
അവർക്ക് നഷ്ടടെട്ട സവത്തുകദളയുും   കുറി ച്ച് 
ശാന്തിക്കുും സുംഘത്തിനുും മനസ്സില്ാക്കാൻ സാധിച്ചു 

മാപ്രമല്ല ,ടകാറിയൻ യുദ്ധാനന്തരമുള്ള അരിർത്തി 
പ്രശ് നും നെന്നിരുന്ന സാഹെരയത്തിൽ  

ഭാരരത്തിടല് വനിരടയന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ  സൗത്ത് 
ടകാറിയയിദല്യ്ക്ക് വിസ, ശാന്തിയ്ക്ക് 
നിദഷധിക്കടെട്ടു. ആയരിനാൽ അവർക്ക് 
ഫില്ിടെൻസിൽ രദങ്ങണ്ടി വന്നു. ഈ    സമയ ടത്തല്ലാും  
ശാന്തി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമയും ദവർരിരിച്ചു. 

 

ല്ീഡർ 4 

മിഷനറി സുംഘും ഫില്ിലെൻസിൽ വച്ച് ശാന്തിടയ 
കണ്ടുമുട്ടിയദൊൾ  സമാധാനത്തിനു ദവണ്ടി 
പ്രാർത്ഥിക്കണടമന്ന രൻ്്ടറ േർശനും അവരുമായി 
രങ്കുവച്ചു. എല്ലാ പ്കിസ്തരയൻ വനിരകളുും 
സമാധാനത്തിനുും  നീരിക്കുും അനുരഞ്ജനത്തിനുും 
ദവണ്ടി പ്രാർത്ഥി ക്കുവാനുും  രാജയങ്ങൾ രമ്മില്ുള്ള 
അരിർത്തികളിൽ ലേവകൃര വയാരരിക്കുന്നരിന് 
ദവണ്ടി  പ്രാർത്ഥിക്കുവാ നുും പ്രരിജ്ഞ എെുത്തു. 
ഓദരാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ദശഷവുും ഒരു ടെറിയ 
നാണയും മാറ്റിവയ്ക്കുവാനുും അത് രങ്ങൾക്ക് 



ല്ഭിക്കുന്ന ഇെങ്ങളിൽ സമാധാനത്തിനു ദവണ്ടി 
ടെല്വഴിക്കുവാനുും രീരുമാനിച്ചു. 

ഏറ്റവുും ടെറിയ നാണയും ആയിരിക്കണും 
മാറ്റിവയ്ദക്കണ്ടത്. എന്നാൽ മാപ്രദമ വയരയസ്തര 
സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാഹെരയങ്ങളിൽ ഉള്ള  
വനിരകൾക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനകളിൽ , 
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, രങ്കാളിയാകുവാൻ 
കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അവർ വിശവസിച്ചു. 

ല്ീഡർ 5 

 ഏഷയൻ വനിരകളുും അദമരിക്കയില്ുള്ള PCUSA എന്ന 
സുംഘെനയുടെ വനിരകളുും ഒരുമിച്ച് ദെർന്ന് നിന്ന് 
ഈ രാജയങ്ങൾ രമ്മില്ുള്ള സമാധാനത്തിനുും ദവണ്ടി 
പ്രവർത്തിക്കാൻ രീരുമാനിച്ചു .ഒരു 
ടവല്ലുവിളിയായി അവർ ഈ േൗരയും ഏടറ്റെുത്തു. 
അങ്ങടനയാണ് ടെറുനാണയ കൂട്ടായ്മ ഉ േയും 
ടെയ്രത് . 

 

 

 

 

 

 

 



അമ്മ ഭൂമിക്ക് ദവണ്ടി. 

 

മണ്ണിൽനിന്നുും നമ്മൾ വന്നു.. 

മണ്ണിദല്ക്ക് നാും രിരിച്ചു ദരാകുും; 

നാും മണ്ണിൻടറ മക്കൾ, ഈ  

ഭൂമിയുടെ മക്കൾ... 

ഭൂമിയിൽ വിത്ത് വിര യ് ക്കുന്നവൻ  

ശവാസത്തിന്ടറ ഉെയവൻ, 

അങ്ങ് ഭൂമിടയ സൃഷ്ടിച്ചു...  

അദങ്ങയിദല്ക്ക് നടമ്മ  ആ കർഷിച്ചു 
രരിരാല്ിക്കുവാൻ, 

ഈ ഭൂമിടയ - 

അമ്മ മനസ്സിൻ ഉെയവൻ... 

 

നാും മണ്ണിൻടറ മക്കൾ   

കാരുണയവുും േയയുും നമ്മിദല്ക്ക്  

അങ്ങ് രകർന്നു... 

വിത്തിനുള്ള കിെക്കയായി നടമ്മ മാറ്റി... 

ഇ ര കളുടെ കണ്ണുനീരിനാ ൽ നടമ്മ നനച്ചു... 

രദക്ഷ പ്രരീക്ഷകൾ ടകാണ്ട് നടമ്മ വളർത്തി... 



രരസ്തരരും രഠിക്കുവാൻ ;  

രരസ്തരരും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ... 

രരസ്തരരും ഉോഹരണങ്ങൾ കണ്ട്  

ഉൾകാഴ്ത്െദയാടെ ജീവിക്കുവാൻ , 

ഞങ്ങടള പ്രദൊേിെിച്ചു... 

അങ്ങയുടെ സ്ഥാനും മനസ്സില്ാക്കുവാൻ  

ഞങ്ങടള ശീല്ിെിദക്കണദമ... 

അങ്ങടയ ആരാധിക്കുവാൻ ഉള്ള   - 

ഇെങ്ങളായി ഞങ്ങടള മാദറ്റണദമ... 

ഞങ്ങളുടെ െിന്തകടള, 

പ്രവർത്തനങ്ങടള സ്തരർശിദക്കണദമ.... 

അമ്മ ഭൂമി കൂട്ടുകയുും  

വളർത്തുകയുും ടെയ്രരുദരാടല്  

അങ്ങ് ഞങ്ങടള വളർത്തി... 

അങ്ങയുടെ മക്കടള അങ്ങ് രാദല്ാല്ിച്ചു വളർത്തി...  
ഇനി വരുന്ന രല്മുറയ്ക്കുും    

കാരുണയും ടകാെുക്കുവാൻ  

ഞങ്ങടള അങ്ങ് സഹായിച്ചു... 

ഞങ്ങടള ദെർത്ത ണച്ചു.  

 



  ഈ   സ്ഥല്ത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ രിരിയുും മുദമ്പ, 

ഞങ്ങൾ മറന്നു ദരാകാരിരിക്കടട്ട  , 

എന്തിനാണ് നാും ഇവിടെ വന്നടരന്ന് ? 

എന്തിനാ ണ് സുംസാരിച്ചടരന്ന് ? 

സങ്കെങ്ങൾ രങ്കുടവച്ചടരന്ന് ? 

 രരസ്തരരും  രഠിക്കുവാനുും  

അവ വീണ്ടുും പ്രവർത്തിരഥത്തിദല്ക്ക് 
ടകാണ്ടുവരുവാനുും 

അമ്മ ഭൂമിടയ ദരാടല് ഞങ്ങടളയുും 
ശീല്ിെിദക്കണദമ...... 

 

ഈ ഭൂമിടയ നനയ്ക്കുവാൻ  

ഞങ്ങളുടെ ലക ടകാണ്ട് രടന്ന  

ഈ മണ്ണിടന ടമനയുവാൻ , 

ഞങ്ങടള സഹായിദക്കണദമ ... 

ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങടള ഒരുമിച്ച്   

ടകാണ്ടുവ ദരണദമ ... 

ഞങ്ങൾ സുംസാരിക്കുന്നരുും  

പ്രവർത്തിക്കുന്നരുും , 

അമ്മ ഭൂമിക്ക് ദവണ്ടി ആദക്കണദമ... 



സാഹെരയങ്ങദളാടെ ടരാരുരുവാനുും 

രുനർനിർമ്മിക്കുവാനുും  

ഞങ്ങടള ശീ ല്ിെിദക്കണദമ.... 

 

 

എഴുരിയത് - റുയൽ ദനാർമൻ .ഒ.മാരിഗ്സാ   

( ഡിവിനി റ്റി സ്തകൂൾ, സില്ിമാൻ യൂണിദവഴ്ത്സിറ്റി, 
ഡയൂമ ദഗറ്റ് സിറ്റി, ഫില്ിടെൻസ്ത ) 

 മദല്ഷയയിൽ നെന്ന  ശില്രശാല് യുടെ 

പ്രരിഫല്നമായി എഴുരിയത്. 

 


