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বাাংা ছন্দ 
 

 ‘ছন্দ’ ননয়ে াঅজ তৃতীে ক্লা। প্রথম ক্লায় াঅয়াচনা কয়রনছাম – ছয়ন্দর াধারণ নরচে, 

ছয়ন্দর নরভাা ‘দ’ ও ‘মাত্রা’ ননয়ে। নিতীে ক্লায় ‘যনত’, ‘ছছদ’,  বব , ননয়ে াঅয়াচনা 

কয়রনছাম। াঅজ াঅরও কয়েকটি নরভাা ননয়ে াঅয়াচনা করব।  

 

ঙনি 

 

াধারণভায়ব াঅমরা যায়ক ‘Line’ বা ‘ানর’ বন কনবতাে তায়কাআ বয় ‘ঙনি’। তয়ব প্রকৃত 

নরচয়ে ‘ানর’ ও ‘ঙনি’ এক নে। কনবতা াঠ বা াঅবৃনির মে যনদ স্পষ্ট ছকান নবরনত ঘয়ে তায়ক বা 

‘পূণব যনত’। কনবতার শুরু ছথয়ক প্রথম ‘পূণব যনত’ র্্ যবন্ত বা দুটি ‘পূণব যনত’র মধ্যবতী ছয ধ্বননপ্রবা তায়ক ‘ঙনি’ 

বয়।  

‘ঙনি’ছক (Verse) কখয়না কখয়না ‘ছত্র’ বা written line বা ননখত ানরর প্রনতলব্দ নয়য়ব 

ব্যবার করা ে। ‘ছত্র’  ননখত ানর – তাাআ াঅনভধাননক ায়থব  মাথব ক াআনিত থাকয়ও ছয়ন্দর নরভাাে 

‘ঙনি’ এবাং ‘ছত্র’ স্বতন্ত্র।  

উদারণ –   

‘এাআ ছতা জানু ছয়ত বয়নছ, নিম 

াঅজ বয়ন্তর শূণ্য াত – I 

ধ্বাং কয়র দাও াঅমায়ক যনদ চাও  

াঅমার ন্তনত স্বয়ে থাক।’ I 

উয়রর উধৃনতটিয়ত ‘ছত্র’ বা ননখত ানর াঅয়ছ চারটি ; নকন্তু ঙনি াঅয়ছ দুটি। াথব াৎ ‘ছত্র’ ও ‘ঙনি’ 

াঅনভধাননক ায়থব  মাথব ক য়ও ছয়ন্দর লয়তব  স্বতন্ত্র নরভাা।  

  

চরণ 

 

 াঅমরা াধারণ নরচয়ে গয়ে যায়ক বন ‘বাকয’ কনবতাে তা-াআ ‘চরণ’। াথব গত নদক ছথয়ক ‘পূণব য়েদ’ 

র্্ যন্ত দদঘব যয়ক ‘ছন্দযনত’র নদক ছথয়ক ‘চরণ’ বা ে। ছযমন –   

‘এ জগয়ত াে / ছাআ ছবনল চাে / াঅয়ছ যার ভুনর / ভুনর  

রাজার স্ত / কয়র মস্ত / কাঙায়র ধন / চুনর // 

- ওয়রর উদ্ধৃনতটির ‘চরণ’ াংখ্যা দুাআ। প্রনত ‘চরয়ণ’র ‘বব ’ াংখ্যা চার এবাং দুটি ‘দ’ নবেমান।  

--------------------------  

 

 

 

 

 



স্তবক 

 

াধারণ নরচয়ে াঅমরা গয়ে যায়ক ানুয়েদ বন কনবতাে তায়কাআ বয় ‘স্তবক’। একটি নননদব ষ্ট ভাব প্রকালক এক 

বা একানধক ‘চরণ’ মনিত রূয়ক ‘স্তবক’ বয়। কনবতার ামনিক ভাবপ্রকায়ল ছন্দয়বায়ধর য়ি াথব য়বাধয়ক 

নমনয়ে সুমা সৃনষ্টয়ত মুখ্যভূনমকা ান কয়র ‘স্তবক’। ছযমন -    

বাবয়রর প্রাথব না 

               লঙ্খ ছঘা 

‘এাআ ছতা জানু ছয়ত বয়নছ, নিম  

াঅজ বয়ন্তর শূণ্য াত – 

ধ্বাং কয়র দাও াঅমায়ক যনদ চাও  

াঅমার ন্তনত স্বয়ে থাক।  

ছকাথাে ছগ ওর স্বে ছযৌবন  

ছকাথাে কুয়র খাে ছগান ক্ষে !  

ছচায়খর ছকায়ণ এাআ মূ রাভব  

নবাে ফুফু ধমনী নলরা ! ...’  

 প্রিত, ‘স্তবয়ক’র ময়ধ্য ভায়বর নদক ক্ষয কয়র গঠিত ে াংরূ ‘য়নে’ বা ‘চতুদব লদী 

কনবতাবী’। এাআ দলীয়ত দুটি স্তবক থায়ক। প্রথম স্তবয়ক াঅেটি ছত্র এবাং নিতীে স্তবয়ক ছেটি ছত্র থায়ক। 

াঅয় এাআ ‘য়নে’র দলীয়ত স্তবকয়ক গুরুত্ব নদয়ে কনবতার ভাবপ্রবায়ক প্রকাল করা ে।   

------------------------  

ে 

 

 কনবতা াঅবৃনির মে ছয সুয়রর প্রবা চয় – যা কনবতাটিয়ত শ্রুনত ছৌন্দর্্ যে ও াথব  সুমার উনি 

ঘোে, তায়ক ‘ে’ বয়। ‘ে’ মূত াংগীয়তর নরভাা। াংগীয়ত সুয়রর চন ভিীমাে ‘ে’ সৃনষ্ট ে এবাং 

ধ্বনন স্পন্দয়নর সূচনা কয়র ‘তা’।  

 ‘ য়ে’র ছেনণনবভাগাঃ   

 সুয়রর প্রাবাল্য বা য়ের দদঘব য ানুায়র নতনটি ছেনণয়ত ভাগ করা ে –  

ক) দ্রুত ে – সুয়রর প্রাবাল্য স্বল্প বা ছনাআ।  

খ) মধ্যম ে – সুয়রর প্রাবাল্য মধ্যম প্রকৃনতর। 

গ) ধীর ে – সুয়রর প্রাবাল্য দীঘব  বা ধীর।  

উদারণ – 

‘োয়খা োয়খা~ াঅজয়ক ছযন~ 

োবণ পূনণব মাে~ 

ছানার থাা~ াঅেয়ক াঅয়ছ~  

নী াঅকায়লর~ গাে’~। 
- উদ্ধৃনতটিয়ত ‘য়ে’র প্রকৃনত াতযন্ত দ্রুত।  

‘াঅকায়ল ছড়াে~ পূণব চাাঁয়দর বাণী~ 

  োবণ-রানত্র~ ায়~ 

ছদয়খ ময়ন ে~, স্বণব াত্রখানন~ 

নী মুয়ে~ ভায়’~।   
- উদ্ধৃনতটিয়ত ‘য়ে’র প্রকৃনত মধ্যম বা নবনিত।   

োয়খা ওাআ পূণব চন্দ্র~ োবণ-াঅকায়ল’~  

স্বয়ণব র াত্রটি ছযন~ শূণ্য ’য়র ভায়’~।  



- উদ্ধৃনতটিয়ত ‘য়ে’র প্রকৃনত ধীর।  

ছান্দনক ামূল্যধন মুয়খাাধ্যাে ‘ে’ছক ছয়ন্দর নরভাা নায়ব িণ কয়রয়ছন এবাং বাাংা ছয়ন্দর 

গনতক্রময়ক ‘ে’ ধারণার উর প্রনতষ্ঠা নদয়ে াংযুি কয়রয়ছন –  

ক) তানপ্রধান বা নমেবৃি ছন্দ – ধীর ে।  

খ) ধ্বননপ্রধান বা রবৃি ছন্দ – নবনিত বা মধ্যম ে।  

গ) শ্বাাঘাত প্রধান বা দবৃি ছন্দ – দ্রুত ে।  

 

প্রস্বর বা শ্বাাঘাত 

  

 কনবতার ধ্বননসুমা সৃনষ্টয়ত প্রাথনমক ভূনমকা ান কয়র ‘প্রস্বর’ বা শ্বাাঘাত’ বা ‘ব’। কনবতা 

াঠকায় য়বব র াঅনদয়ত বা মায়ঝ প্রব শ্বাাঘাত বা প্রস্বর থাকয়ত ায়র। তয়ব এাআ প্রস্বর বযুি বা াঅোাধ্য 

এবাং বীন বা াঅোীন ভায়বও য়ত ায়র। ছযমন – 

‘াঅ³তাগায়ছ / ছতা³তা ানখ / ডা³নম গায়ছ / ছমৌ³ 

এ³তডানক / ত³বু কথা / ক³ও না ছকন / ছবৌ’ ³/ /    
   এাআ বযুি প্রস্বরয়ক ছরফ  দৃল নচহ্ন নদয়ে ননয়দব নলত করা ে, তয়ব বীন প্রস্বরয়ক ছকানও নচয়হ্ন 

ননয়দব নলত করা ে না। তয়ব বীন প্রস্বয়রর ভূনমকা  য়বব র প্রারয়ে াবস্থান কয়র ‘যনত’ নবভাগয়ক সূনচত 

করা।  

 

দ 

 

মধ্য যনত বা াধব  যনত িারা নননদব ষ্ট খনিত ধ্বনন প্রবায়ক ‘দ’ বয়। াথব াৎ কনবতার শুরু ছথয়ক প্রথম 

মধ্য যনত বা ছল মধ্য যনত ছথয়ক পূণব  যনত র্্ যধন্ত খনিত ধ্বনন প্রবা  ‘দ’।  

‘য়দ’র নচহ্ন উল্টায়না াআাংয়রনজ ‘T’ বণব মাা দৃল। ছযমন –   

‘ছপ্রেন নারীর নেয়ন াধয়র 

াঅয়রকটু মধু নদয়ে যাব ভয়র T 

াঅয়রকটু ছস্দ নলশু মুখ য়র 

নলনলয়রর ময়তা রয়ব’   

 াঅধুননক যুয়গর ায়নক কনব এবাং ছান্দনক য়দর ব্যবারয়ক গুরুত্ব ছদননন। তাাআ ছদখা যাে প্রাচীন বা মধ্য 

যুয়গর বাাংা ানয়তয ‘দ’ ননয়ে গয়ড় ওঠা ‘নিদী’ বা ‘নত্রদী’ বা ‘ছচৌদী’ ছন্দবন্ধ াঅধুননক কনবতাে প্রাে 

াবলুপ্ত। াঅধুননক কনবতাে ‘য়দ’র নরবয়তব  ‘চরণ’ নরভাাটি প্রাধান্য ছয়েয়ছ। বা যাে ‘দ’ছক ‘চরণ’ 

স্বীকরণ কয়র ননয়েয়ছ।   

 

বাাংা ছয়ন্দর নরভাা ননয়ে াঅয়াচনা ছল । এাআ নরভাাগুনয়ক নবনভন্ন কনবতা ছথয়ক ানুলীয়নর মাধ্যয়ম 

প্রয়োগ কয়র বুয়ঝ ননয়ত য়ব। এাআ নরভাাগুনয়ক ঠিকভায়ব বুয়ঝ না নাআয় ‘ছন্দ’ ননয়ে ছকাননকছু ছবাঝা যায়ব 

না।  

াঅগামী ক্লায় বাাংা ছন্দ ননয়ে াঅয়াচনা করব।  


