
ফাাংরা ছন্দ 
 

‘ছন্দ’ বফলয়টি একেফাকয নতুন এেটি বফলয়। তকফ একেফাকয নতুন নয়, াঅভাকদয াকনেটা বযবচত – এবাকফ 

াঅভযা বাবফবন এাআভাত্র। ছন্দ াঅভাকদয কেভন বযবচত –  

কছাট্ট ফাচ্চায াবকত াঅভযা মুগ্ধ াআ – এাআ মুগ্ধতা-াআ ছন্দ। কছাট্ট ফাচ্চা টরভর া া েকয াটকছ, তা 

কদকে াঅভযা মুগ্ধ াআ – এটাও এেটা ছন্দ। যাস্তা বদকয় াটকত াটকত দুাআ ফন্ধু মাকে – ঠাৎ এেটা দবিকে 

া কবকফ এেজন রাবপকয় উঠর, ান্যজন ফরর – ‘এাআ কফাো ওটা া নয়, দবি’ – এাআ দুজকনয 

প্রবতবিয়াও এেটা ছন্দ। াথথ াৎ ফবেছুকতাআ এেটা ছন্দ াঅকছ।  

াবকতে ছন্দ েথাটি মূরত েবফতা প্রকে চচথ া েযা করও েবফতা ফাদ বদকয় ান্য শরীয াবকতেও ছন্দ 

াঅকছ। নাটকে উবি-প্রতুেবি, প্রফকেয যুবি-তেথ , েথাাবকতেয াঅখ্যান উস্থান – ফ ধাযায াবকতোআ ছন্দ 

াঅকছ।  

েবফতায় কম ছকন্দয েথা ফরা য় তা েবফতায ফান – বফকল প্রকৃবতয ছন্দ। েবফতায াঅবৃবিকত 

ব্যফহৃত বফযবত, সুকযয প্রফা, শ্বাাঘাত, াক্ষকযয উচ্চাযণ াআতোবদ শ্রুবত ভাধুর্্ মন সৃবি েকয। এেটি েবফতাকে বফযবত, 

সুকযয প্রফা, শ্বাাঘাত, াক্ষকযয উচ্চাযণ াআতোবদ ববন্ন ববন্ন যেকভয উচ্চাযকণ াঅবৃবি েযকর স্পি য় কম ফ 

যেকভয াঅবৃবি ভান শ্রুবত ভধুয কে না। কোনও এে যেকভয াঅবৃবি কফব বাকরা রাগকছ, াঅফায কোনও এে 

যেকভয াঅবৃবি শুনকত বফবেবয ফা শ্রুবত েটু ভকন কে। েবফতায াঅবৃবিকত শ্রুবত ভাধুর্্ মউ সৃবি েকয এাআ ছন্দ।  

ফাাংরা েবফতায় ছকন্দয বযচয় াঅকরাচনায পূকফথ  াঅভাকদয বচকন বনকত কফ ছকন্দ ব্যফহৃত বফববন্ন 

বযবালা। ছকন্দ ব্যফহৃত বপ্রবালাগুবর র – াক্ষয, দর, ভাত্রা, ফথ , মবত, প্রস্বয, কছদ, রয় াআতোবদ।  

 

দর ফা াক্ষযাঃ 

 

এেটি াধাযণ েথা কথকে াঅভযা এাআ বযবালাটি বুকঝ বনকত াবয। ‘জাঠ’ েকরযাআ 

িা াঅকছ। ‘জাকঠ’য এেটি ফণথ  বযচয় –  

‘কছাট কোো ফকর া াঅ – ৫টি ব্দ াঅকছ  

(এোকন ফাকেে ব্যহৃত ‘দ’-কে ‘ব্দ’ ফরফ, কেননা ‘ছকন্দ’য এেটি বযবালা ‘দ’।)  

ককেবন ক েথা েওয়া’ – ৪টি ব্দ াঅকছ  

এাআ েথাগুকরা াঅভযা েীবাকফ উচ্চাযণ েযরাভ এেটু কদকে বনাআ –  

উদ্ধৃবত  ব্দ াংখ্যা  উচ্চাযণ াংখ্যা  

কছা~ট কো~ো ফ~কর া াঅ  ৫টি  ৮টি  

ক~কে~বন ক ে~থা েও~য়া  ৪টি  ৮টি  

 

এাআ কমবাকফ েবফতাটি িরাভ কচিা েকয কদে এয কথকে াঅযও কবকঙ েবফতাটি িা মায় বে না 

– মাকফ না। াঅফায কচিা েকযও এয কথকে েভ কবকেও িা মায় বে-না – মাকফ না।  

 

 

াঅযও েকয়ে ফায কচিা েকয কদো মাে –  



উদ্ধৃবত  ব্দ াংখ্যা  উচ্চাযণ  উচ্চাযণ াংখ্যা  

াঅভাকদয গ্রাকভয নাভটি যঞ্জনা   ৪টি  
াঅ~ভা~কদয গ্রা~কভয নাভ~টি 

যণ ~জ~না    
১০ টি   

দাও বপবযকয় ক াযণ্য  ৪টি  দাও বপ~বয~কয় ক া~যণ ~ণ্য  ৮টি  

েথা ফরায ভয় প্রবতটি ব্দকে এেটি ধ্ববন ফা এোবধে ধ্ববনগুকেয াংফদ্ধরূক উচ্চাযণ 

েযা কয়কছ। াথথ াৎ ফাগ মকেয স্বল্পতভ ফা এেে প্রয়াক প্রবতটি ব্দ কবকঙ কবকঙ উচ্চাবযত কয়কছ। 

এাআ প্রবতটি ধ্ববনকে ‘বালাবফজ্ঞাকন’ ‘Syllable’ ফকর এফাং  ছকন্দয বযবালায় ‘দর’ (ফা াক্ষয) 

ফকর।   

উকযয উদাযণটি াঅযও এেফায িা মাে –  

উচ্চাযণ ব্দ াংখ্যা  

াঅ~ভা~কদয গ্রা~কভয 

নাভ~টি যণ ~জ~না  

াঅ > এেটি কভৌবরে স্বয  

ভা > ভ+াঅ - ককল এেটিভাত্র কভৌবরে স্বয   

কদয > দ+এয - ককল দুটি কভৌবরে স্বয এফাং ককল স্বয শূণ্য    

গ্রা > গ+য+াঅ - ককল এেটিভাত্র কভৌবরে স্বয    

কভয > ভ+এয - ককল দুটি কভৌবরে স্বয এফাং ককল স্বয শূণ্য     

নাভ > ন+াঅ+ম  - ককল স্বয শূণ্য 

টি > ট+াআ  - ককল এেটিভাত্র কভৌবরে স্বয     

যণ  > য+ণ  - ককল স্বয শূণ্য  

জ > জ্ +া - ককল এেটিভাত্র কভৌবরে স্বয   

না > ন+াঅ - ককল এেটিভাত্র কভৌবরে স্বয    

  

াথথ াৎ েকয়েটি কব্দয ককল এেটিভাত্র কভৌবরে স্বয (া, াঅ, াআ, উ, এ, ও, াো) াঅকছ 

এফাং েকয়েটি কব্দয ককল দুটি কভৌবরে স্বয ফা কমৌবগে স্বয াঅকছ বোংফা কোন স্বয কনাআ (রন্ত 

স্বয)। উকযয উদ্ধৃবত কথকে াঅভযা দুাআ প্রোয ‘দর’ াবে –  

ে) দকরয ককল এেটিভাত্র কভৌবরে স্বয (া, াঅ, াআ, উ, এ, ও, াো) াঅকছ। 

ে) দকরয ককল দুটি কভৌবরে স্বয ফা কমৌবগে স্বয াঅকছ বোংফা কোন স্বয কনাআ (রন্ত স্বয)।   

দকরয উচ্চাযকণয এাআ শফবচত্রেকে বববি েকয ‘দর’কে দুটি বাকগ বাগ েযা কয়কছ –  

 দর 

 

মুিদর                        রুদ্ধদর  

মুিদরাঃ কম ‘দকর’য ককল কভৌবরে স্বযধ্ববন থাকে এফাং উচ্চাযণ াপ্রাবযত য়, তাকোআ 

ফকর ‘মুিদর’। ‘মুিদর’কে ‘ˉ’ বচকে বনকদথ  েযা য়। এাআ বচেটি দকরয উকয ফক।  

রুদ্ধদরাঃ কম ‘দকর’য ককলয স্বয ব্যঞ্জনান্ত ফা কমৌবগে স্বয এফাং উচ্চাযণ প্রাবযত, তাকোআ ফকর 

‘রুদ্ধদর’। ‘রুদ্ধদকর’য বচে ‘®’। এাআ বচেটি দকরয উকয ফক। কমভন –  

 



  

 

ভাত্রা ফা েরা 
  

েবফতা াঠোকর প্রবতটি ‘দর’ উচ্চাযকণ কম ভয় রাকগ, তাযাআ বযভাগত এেে র ‘ভাত্রা’ ফা ‘েরা’।  

ভাত্রায কেবণ বফবাগাঃ  

 উচ্চাযণ শদকঘথ েয স্বাতকেে ভকয়য বযভাক ভাত্রা দুাআ প্রকৃবতয –  

ে) এে ভাত্রা  

ে) দুাআ ভাত্রা  

ে) এে ভাত্রাাঃ এেটি মুি ফা াপ্রাবযত দর উচ্চাযকণয ভয়-শদঘথ েকে ধযা য় এে ভাত্রা। 

ে) দুাআ ভাত্রাাঃ এেটি রুদ্ধ ফা প্রাবযত দকরয উচ্চাযকণয ভয়-শদঘথ েকে ধযা য় দুাআ ভাত্রা।   

 

ভাত্রায বচোঃ  

 ভাত্রায কোনও াববন্ন বচে কনাআ। বফববন্ন ছান্দবে বনকদথ বত বচেগুবর বনন্মরূ –  

 

 ে) এে ভাত্রা –  এে দাাঁবি – ।   
   তবেয়ায় এে – ১ 

   এেটি শূণ্য – ০ 

ে) দুাআ ভাত্রা -   দুাআ দাাঁবি – ॥ 

   তবেয়ায় দুাআ – ২ 

   দুটি শূণ্য – ্াঃ  

ভাত্রায প্রকয়াগ –   

 

উদাযণ – ১  

 

উদ্ধৃবতটিকত ‘মুি দর’ এফাং ‘রুদ্ধ দর’ ফাআ ভান ভকয়য শদঘথ ে বনকয় উচ্চাবযত কয়কছ। াঅফায –  

 

 

 



উদাযণ – ২  

 
এাআ উদ্ধৃবতটিকত ‘মুি দর’ উচ্চাযকণ কম ভয় করকগকছ ‘রুদ্ধ দকর’য উচ্চাযকণ তায কথকে কফব ভয় করকগকছ। 

াথথ াৎ ‘মুি দকর’য উচ্চাযকণয ভকয়য শদঘথ ে হ্রস্ব এফাং ‘রুদ্ধ দকর’য উচ্চাযকণয ভকয়য শদঘথ ে দীঘথ  প্রকৃবতয।  

 

উদাযণ – ৩  

 
 

এাআ উদ্ধৃবতটিকত উচ্চাযণ শদঘথ ে ানুাকয ‘মুি দর’ ১ ভাত্রা এফাং ‘রুদ্ধ দর’ – ে) াঅবদ ও ভধ্যবস্থত হ্রস্ব ওয়ায় 

ভাত্রা ধযা কয়কছ – ১ ভাত্রা ও ে) ান্তে ও এেে রুদ্ধদর প্রাবযত ওয়ায় ভাত্রা ধযা কয়কছ – ২ ভাত্রা ধযা 

কয়কছ।    

 

 

 

 

 

 

 যফতী ক্লাক ান্যান্য বযবালাগুবর বনকয় াঅকরাচনা েযফ।   


