
 

 

এিশয়া মহােদশীয় িসেনাডাল সে�লেনর ে�স েনাট -১ 
২৩ েফ�য়ারী ২০২৩ ি��া� 

গত ২৪ েথেক ২৬ েফ�য়ারী ২০২৩ ি��া�, এিশয়া মহােদেশর 
িসেনাডাল স��লনীর জন� অংশ�হণকারীগন বান ফুয়ান (দ�া সাওয়ারস্ 
হাউজ), ব�াংকক মহাধম ��েদেশর যাজক �িশ�ণ েকে� উপি�ত হন।  
এেত অংশ�হণকারী �িতিনিধরা ১৭ �ট িবশপ স��লনীর �িতিনিধ এবং 
িবশপগেণর ২ �ট িসেনাডাল �িতিনিধ িনেয় গ�ঠত, যারা ২৯ �ট েদেশর 
�িতিনিধ� কের এবং যারা এিশয়ান িবশপস্ স��লনীর (এফএিবিস) 
গঠন কেরন। এই িসেনােডর যা�ায় এক��ত হন ৬ জন কািড�নাল, ৫ 
জন, আচ�িবশপ, ১৮ জন িবশপ, ২৮ জন পুেরািহত এবং ১৯ জন সাধারণ 
ি��ভ�।  
এিশয়া, বহৃ�ম ও সব �ািধক জনব�ল মহােদশ, িবিভ� কৃি◌�, ভাষা-জািত 
এবং ধেম � আশীব �াদপু�। যিদও ি��ধম � এিশয়ার েবিশরভাগ অংশ এক�ট 
খুবই �ু� সংখ�ালঘু িহে◌ি◌সেব রেয় েগেছ, পৃথক কৃ��র �ানব�তা এবং 
ম�লীর জীবেন আন� িনেয় আেস। যিদও িব�াস, মূল�েবাধ ও 
�তীক�েলা �ানেভেদ িভ�, মানব সমােজর আ�-স�ক� এিশয়ার 
মানুষেক এক��ত কের। িবচারবু��স�� এিশয়ার মূল�েবাধ ঈ�র, িনজ 
�িতেবশী এবং মহািবে�র সােথ এ�ট িনেয় আেস, মানব পিরবােরর ঐক� 
এবং এিশয়ার মানুেষর ঐক�। 
চ�ােল� থাকা সে�ও, িসেনাডাল যা�ােক ম�লীর জন� অনু�হ এবং 
িনরামেয়র এক�ট মুহতূ � িহেসেব িবেবচনা করা  হেয়েছ। ‘ম�লী তাবঁু◌ু 
িহেসেব’  িচ��টেক এক�ট আ�য়�ল িহেসেব ক�না কের যা 
সামি�কতার েচতনায় সকেলর কােছ �সািরত করা যায়। এ�ট আরও 
�কাশ কের েয, ঐশ আ�া েযখােনই �বািহত হয়, েসখােনই সিহংসতা, 
অশাি� এবং কে�র জায়গা�িলসহ ঈ�র তারঁ তাবঁ ু�াপন করেত 
পােরন। সবেচেয় বড় কথা তাবঁুেত সবার জন� জায়গা আেছ, েকউ বাদ 
যােব না, কারন, এ�ট সবার জন� এক�ট বািড়। এই ���য়ায়, যারা অতীেত 
িনেজেদর বাদ মেন কেরিছল তারাও এখন বুঝেত পাের েয, এই তাবঁুেত 
তােদর এক�ট বািড় আেছ- এক�ট পিব� ও িনরাপদ �ান। 
তাবঁুর িচ��ট আমােদর মেন কিরেয় েদয় েয, যী� েদহধারেণর মাধ�েম 
আমেদর মেধ� তার তাবঁ ু�াপন কেরেছন, এবং েসই তাবঁু�টও ঈ�র এবং 
এেক অপেরর সােথ েদখা করার এক�ট �ান। তাবঁ,ু যা এখন সাধারণ 



 

 

বািড় িহেসেব েদখা হয়, এছাড়া সাধারণ দী�ায় একা�তার ও সহভািগতার 
মেনাভাব আবার �ািলেয় িদেয়েছ।  
িসেনাডাল ���য়া�ট িবিভ� সম�দােয়র এক�ট িমলন িহেসেব একসােথ 
চলার ��� সে�েক� আরও সেচতন কের ম�লীর গঠণমূলক ব�ৃ� 
ঘ�টেয়েছ। এক�ট খসড়া কাঠােমা, এক�ট উ�ু� কােজর দিলল, যা 
�িতিনিধেদর �াথ �নার মাধেম একসে� যা�া করেত, আেলাচনা ও 
ে��াকৃত হওয়ার জন� ��ত কের। আগািম িতন িদেনর মেধ� 
�িতিনিধরা আন�, একসে� হাটঁার অিভ�তা, �েতর অিভ�তা এবং 
নত�ন পথেক আিল�ল করার আ�ান জানােবন। তারা এিশয়ার েয 
ক��েলা জজ�িরত কের তার উপেরও দৃ��পাত করেব- িসেনাডাির�টেত 
বাচঁা, িস�া� �হণ, যাজকেদর আ�ান, যুব, দির�, ধর্ �মীয় �� এবং 
যাজকবাদ।  
উে�াধনী ি��ােগ, পিব� আ�ার ি��যাগ উৎসগ ৃকরেবন, জাপােনর 
েটািকওর আচ�িবশপ তারিসিসও ইসাও িককুিচ, এসিভিড, িযিন এফএিবিস 
এর মহাসিচব। এ�ট এক�ট অিরেয়নেটশন �ারা অনুসরণ কার হেব যা 
�িতিনিধেদর আেলাচনা ও িচ�াভাবনার িবষয়�েলার সােথ পিরচয় 
কিরেয় িদেব। অংশ�হণকারীেদর িচ�াভাবনা �কােশর চ�ড়া� নিথর 
খসড়াও সহভািগতা করা হেব।  
আশা করা হে� এিশয়া মহােদেশর িবশাল ও ৈবিচ�ময় মানুষ িবেসেব 
একসােথ যা�া করা। - ফাদার িনিখল এ. গেমজ 
 
 


