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যখন আমার মন খারাপ...  
 
যখন আমার মন খারাপ হয়  তখন আমার িকছুই ভােলা লােগ না। সব িকছু কমন ান ও 
িব াদময় লােগ। কাথাও যেত ইে  কের না, িকছু খেত ইে  কের না, কােরা সােথ কথা বলেত 
ইে  কেরনা। কউ িকছু বলেল  তা নেত  ইে  কের না। কােরা ভােলা কথাও তখন িবেষর মতন 
লােগ। মেন হয় সব ছেড় কাথাও দেূর অেনক দেূর চেল যাই।  
 
কন আমার মন খারাপ হয়? বিশর ভাগ সময় মন খারােপর কারণ খুেঁজ পাই না। যমন সিদনই 
তা বাবা আমােদর সকলেক িনেয় সাই  িসিট বড়ােত যােবন বেল সব িঠক। আমরাও সময় মতন 

জামা জুেতা পের তরী। অেনক িদন বােদ বড়ােত যাব বেল মেন খবু আন । িক করব ,িক খাব, 
আেরা অেনকিকছু মেন মেন ভেব রেখিছলাম। িক  আমরা সেব বেরােত যাব এমন সময় আকাশ 
কােলা কের  ঝম ঝিমেয় নামল বৃি । ওফঃ! স  িক বৃি ! দখেত দখেত আমােদর বািড়র সামেন জল 
দাঁিড়েয় গল। আর আমােদর বড়ােত যাওয়াও হেয় গল মািট।  
 
তখন আমার মন খবু খারাপ হেয় গল। ইে  করিছল িচৎকার কের কািঁদ। তাহেল বাধহয় 
বৃি টা থামেব। না, সও যন গা ঁ ধের বেসেছ আমােদর বড়ােত যাওয়াটা  স ভ ুল করেবই করেব। 
আমার তখন িকছুই ভােলা  লাগিছল না। বাবা কত বাঝােলন, মা ভােলা ভােলা খাবার তরী কের 
িদেলন। িক  না, িকছুেতই যন আমার মন মােন না।   
 
এেতা  গল কােনা কারেণ মন খারাপ হওয়ার  কথা। এক এক বার কােনা কারণ ছাড়াই কন যন  
মন খারাপ কের। িকছুই বঝুেত পাির না কন মন খারাপ হেলা। তখন িনেজেক বা ব  থেক অেনক 
দেূর িনেয় যেত ইে  কের। সব িকছু ভুেল যেত ইে  কের। এই মনখারাপ যন একটা রােগর মতন 
আমার ওপর চেপ বেস। যার কােনা সমাধান পাই না।  
 
তব ু জািন বা বেক মেন িনেতই হেব। মনখারাপ হেলও মেনর সােথ যু  করেত হেব। তেবই তা 
আিম বড় হব। মানুেষর মতন মানুষ হব। মেনর ওপর লাগাম িদেয়, অকারণ মনখারাপেক  না 
িদেয়, জীবন যুে  জয়ী হওয়াটাই তা সবেচেয় বড় পরী া।  
 
আজকাল মনখারাপ হেলই আিম আমার ভাললাগা গান িন। আর িকছু ণ পর সব িঠক হেয় যায়। 
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