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সম্পাদকীয়
জাপান ভারত সাংস্কৃ তিক বিনিময় চুক্তির পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তির পর কেটে গেছে আরও দশ বছর।
২০১৭ সালকে আবার জাপান ভারত মৈত্রী বর্ষ রূপে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০০৭ সালের
অঞ্জলি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে আমাদের বিনীত অভিমত নিবেদন করেছিলাম যে “প্রাথমিক পরিচিতির
সীমা অতিক্রম করে মৈত্রীর বন্ধনকে আরও দৃ ঢ় করে তুলতে হলে দুই দেশের ল�োকজনের মধ্যে
পরস্পরকে জানার পরিধি এবং গভীরতা দুয়েরই অনেক ব্যপ্তি ঘটা প্রয়�োজন”। সেই পরিপ্রেক্ষিতে
পর্যাল�োচনা করলে দেখতে পাই গত দশ বছরে ভারত জাপান সাংস্কৃ তিক বিনিময়কে আরও সু দৃঢ় করে
ত�োলার প্রয়াসে দুই দেশের সরকারী বেসরকারী স্তরে নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সূ চনা হয়েছে। ত�োকিয়�ো
বিদেশী চর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায় থেকে শুরু করে ডক্টোরেট পর্যন্ত বাংলা এবং হিন্দী এই দুই
ভারতীয় ভাষার প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। জাপানী ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাকঘর, রক্তকরবী,
সমাপ্তি ইত্যাদি নাটকের অভিনয় করেছেন। ত�োকিয়�ো বিদেশী চর্চা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে একবার
অনু ষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন। ভারতীয় দূ তাবাসেও চালু হয়েছে ভারতীয় ভাষা ও
সংস্কৃ তির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মূ লত জাপানীদের জন্যই। গত ১৮ই জুন অন্যান্য সংস্থার সহয�োগিতায় ভারতীয়
দূ তাবাসের উদ্যোগে তৃতীয় আন্তর্জাতিক য�োগ ব্যায়াম দিবসের অনু ষ্ঠান আয়�োজিত হয় ত�োকিয়�োর গিঞ্জায়
অবস্থিত তাইমেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রসিদ্ধ কাবুকি অভিনেতা ওন�োয়ে কিকুন�োস্কে তাঁর পরবর্তী
কাবুকি অনু ষ্ঠানের কথা ঘ�োষণা করেছেন, যার মূ ল বিষয়বস্তু হবে মহাভারতের যু দ্ধ। এই নাটকে
কিকুন�োস্কে অভিনয় করবেন কর্ণ এবং শিবের ভূমিকায়।
অনু রূপ ভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তেও হয়ত�ো বা জাপানী ভাষা ও সংস্কৃ তির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি
পাচ্ছে। তবে কিছু ভারতীয় বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্জাপানী ভাষার প্রতি একধরণের
আগ্রহ দেখা দিয়েছে যার দ্বারা জাপানী সংস্থার সাথে কেবলমাত্র প্রাথমিক সম্পর্ক স্থাপনই সম্ভব। এ কথা
মনে রাখা প্রয়�োজন যে সেই আগ্রহকে অর্থনৈতিক প্রয়�োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তা দীর্ঘস্থায়ী নাও
হতে পারে। তাই জাপানী সমাজের সাথে সামগ্রিক ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়ে মৈত্রীর বন্ধন
আর�ো দৃ ঢ় করে ত�োলা প্রয়�োজন।
আমরাও গত এক দশক ধরে ভারত জাপান সম্পর্কের প্রতি বিশেষ ভাবে আল�োকপাত করার
চেষ্টা করে এসেছি ‘অঞ্জলি’র জন্য বিভিন্ন লেখকের কাছ থেকে এই সম্পর্কিত লেখা সংগ্রহ করে।
বিশেষভাবে চিহ্নিত এই বছরটিতে, স্বাভাবিক কারণেই অঞ্জলি-র বিষয়বস্তুতে আবার প্রাধান্য পেয়েছে
জাপান ভারত মৈত্রী বন্ধন। তাই এবারকার ‘অঞ্জলিতে’ মূ লত পূ র্বপ্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে এই সংক্রান্ত
কিছু প্রবন্ধ চয়ন করে পুনর্মুদ্রিত করা হ�োল। পুর�োন�ো লেখার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যু ক্ত করা হ�োল ভিন্ন
স্বাদের কিছু নতুন লেখাও। এই উপস্থাপনা পাঠকের ভাল�ো লাগলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে
মনে করব�ো। আমাদের এই প্রয়াসে ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে আমরা তা্র জন্য বিশেষভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।
সম্পাদমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সকলকে জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা।
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Editorial
Ten years have already passed after the fiftieth anniversary of an agreement on cultural
exchanges between India and Japan. This year has again been designated as the Year
of Japan-India Friendly Exchanges. In the fiftieth anniversary, we expressed our humble
thought in the editorial section of Anjali that, “in order to build an enduring relationship
between two countries beyond the limits of mere acquaintance, we need to expand the
scope and depth of our mutual understanding”. A review from that context reveals that
in last ten years or so various activities took place in both countries for strengthening
mutual bonding. Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) has already started teaching
Hindi and Bengali languages from undergraduate to doctorate level. Japanese students
of undergraduate course in Bengali language staged Tagore’s dramas such as Dakghor,
Samapti, Raktokorobi etc. TUFS has already organized an international seminar on studies
of Bengal. Indian Embassy in Japan conducts training of few Indian languages, Indian
dances and Yoga especially for the Japanese people. Embassy of India in association
with a number of partners celebrated the 3rd International Day of Yoga in Japan on 18
June 2017 at the Taimei Elementary School in Ginza, Tokyo. A famous Kabuki actor Onoe
Kikunosuke has announced about his next Kabuki production of “Mahabharata Senki (The
Battles of Mahabharata)” to be staged at the Kabukiza Theatre in October. Kikunosuke
will perform the roles of Karna and Lord Shiva in the upcoming show.
In a similar way some interests possibly can be seen on learning Japanese language
and culture in different parts of India. However, driven by commercial motives, few Indian
organizations are showing some superficial interest in Japanese language which can only
help them in knocking at the door of the Japanese companies. If the effort is limited to
commercial gains only, then the relationship may not sustain for long. We think that an
integrated approach needs to be taken in order to establish a deep rooted relationship
with the Japanese society.
In our small capacity, we had also focused on this important agenda, by gathering
relevant articles for Anjali. For obvious reasons, articles on the theme of Japan-India
Friendly Exchanges got major share in this year’s Anjali. We decided to mainly reprint some
of the related articles published in earlier numbers of Anjali. In order to keep a balance,
we have also included few new articles on other topics. We will consider ourselves amply
rewarded if this compilation is liked by our readers. We acknowledge our lapses, and
request our readers to accept our apologies.
Our editorial team extends its sincere greetings to all the participants in the puja.
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