Books are the best friends - Boi manuser bondhu: boi holo manuser sreshto songi. Nisongo manuser
sobcheye bisosto ebong nirvor joggo bondhu. Emon songi je sudhu dey, ney na kichu. Boi amader…
বই মানুেষর ব ু

াস ৯-১০

(িসিড৪৩এনিড৮)

বই হল মানুেষর

স ী। িনঃস

মানুেষর সবেচেয় িব

দয়, নয় না িকছু । বই আমােদর

এবং িনভরেযাগ ব ু। এমন স ী য

ধু

ান অজন করেত সাহায কের। বই পেড়ই মানুষ অজানােক

জানেত পাের, অেচনােক িচনেত পাের।
বই পড়া সবকােল সব দেশর মানুেষর শখ। মানুষ তােদর

িচ মািফক বইেয়র পাতায় চাখ রেখ শখ

চিরতাথ কের। মানব মেনর দপণ হল বই। মানু ষ ও সমাজেক স

ূণ

েপ জানবার জন ই বই পড়া

িবেশষ দরকার। দেহর খাদ ভাত- িট আর মেনর খােদ র যাগান দয় বই। মনেক সু
ভােলা বইেয়র স
ব র
ু

েয়াজন। ভােলা বই মােন ভােলা ব ু। মানুেষর জীবেন চলার পেথ যমন ভােলা

েয়াজন, তমিন

েয়াজন ভােলা বই। কননা বিশর ভাগ বইেত বা ব জীবেনর কথাই লখা

থােক। বইেক য ব ু িহেসেব
সে

রাখার জন

হণ কের, তার শ

অেনক কম হয়। বইেয়র মাধ েম িব

মানেবর

যাগ ঘেট।

বই হল

ােনর

তীক, আনে র

তীক। লখেকর সে পাঠেকর পিরচয় ঘেট এই বইেয়র মাধ েম।

লখক যেহতু এই সমােজরই মানু ষ তাই সমােজর িবিচ

ি য়াকলাপ, ধম-কম, উৎসব-অনু ান,

আচার-সং ার িনেয়ই তার সৃ ি । সমাজ জীবেনর সােথ লখকেদর
জীবনেক অবল ন কেরই তােদর লখা। বই মানুষেক

ধু আন

ত

যাগ থােক। বা ব

দান কের না – মানিসক শি ও

দয়।
সংসার জীবেন মানুষেক কাজকম িনেয় থাকেত হয়। জীবেন চলার পেথ নানা সংঘাত, বাধা, শাক,
ঃখ, বদনা আেস, বই পেড় সই সব ভালা যায়। বই আমােদর মেন সাহস যাগায়, বই পেড়ই
আমরা অনু ািণত হই। য

কৃত

ণবান, স অেনক সময় িনেজেক িনঃ

যমন নশা তমন বই পড়াও নশা। বই মানুষেক ভীষণ আন
আজকাল কি

উটার মানুেষর জীবেন আসায় ছাট বেড়া

মানু েষর হােত এখন সময় কম, ব

তা বিশ। তাই কি

কের বই কেন। বই কনা

দয়।

ায় সকেলরই বই পড়ার নশা কেম গেছ।
উটাের অ

সমেয় সব জেন নয়। তবুও

বলব বই পড়া ভাল। বই আমােদর পরম ব ু। গে র বই পড়েত আমার খুব ভাললােগ। ছিবর বই
দখেতও ভাললােগ।
© arked infotech 2014

