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 ফাাংরা ছন্দ 
 

‘ছন্দ’ ননয়ে াঅজ নিতীে ক্লা। পূফব ফতী ক্লায় াঅয়রাচনা কয়যনছরাভ – ছয়ন্দয াধাযণ নযচে, 

ছয়ন্দয নযবালা ‘দর’ ও ‘ভাত্রা’ ননয়ে। াঅজ ছয়ন্দয াঅযও কয়েকটি নযবালা ননয়ে াঅয়রাচনা 

কযফ।   

 

                                  মনত ফা ছন্দমনত ফা বাফ মনত   
 

াঅভযা কনফতা ড়া ফা াঅবৃনি কযায ভে গয়েয ভয়তা াথব গত স্পষ্টতায উয়েয় নড় না। গয়ে লরখা লকানও 

নকছু ড়ায ভে নফনবন্ন লছদ-মনত (Punctuation) লভয়ন ড়া াঅফশ্যক – তায়ত ফক্তব্য স্পষ্ট ে। লমভন –  

ক)  পৃনথফী টাকায ফ।  

খ) এখায়ন নফজ্ঞান লদওো মায়ফ না, নদয়র জনযভানা য়ফ।  

এাআ ফাকয দুটিয়ক নবন্ন বায়ফ ড়া মাে –  

ক) পৃনথফীটা কায ফ ? 

খ) এখায়ন নফজ্ঞান লদওো মায়ফ, না নদয়র জনযভানা য়ফ।     

াথব াৎ গয়ে লছদ-মনত নফযনত লভয়ন না ড়য়র ায়থব য ফা ফক্তয়ব্য নফভ্রানি াঅয়ত ায়য ফা নফভ্রানি ঘয়ট।  

 ে ফা কনফতা াঅবৃনিয ভে গয়েয াথব  সুলভায য়ে শ্রুনত লৌন্দর্্ য়ে্য কথাটিও গুরুত্ব নদয়ত ে। 

কীবায়ফ নফযনত ননয়ে াঅবৃনি কযয়র কনফতাটি শুনয়ত বায়রা রাগয়ফ ফা শ্রুনত ভাধুর্্ মত সৃনষ্ট য়ফ তাাআ ‘মনত’।   

াঅভযা ফরয়ত ানয, কনফতা ায়ে ফা াঅবৃনিয ভে ছন্দ তযে সৃনষ্টয়ত একটি সুনননদব ষ্ট ভয়েয ব্যফধায়ন 

ধ্বননপ্রফায় লম উচ্চাযণ নফযনত ঘয়ট, তায়ক ফয়র ‘মনত’ ফা ‘ছন্দ মনত’।  

লমভন –   ‘কৃষ্ণকনর / াঅনভ তায়যাআ / ফনর  

কায়রা তায়য / ফয়র গাাঁয়েয / লরাক  

লভঘরা নদয়ন / লদয়খনছয়রভ / ভায়ে 

কায়রা লভয়েয / কায়রা নযণ / লচাখ।।’  

মনতয লেনণনফবাগাঃ  

   ক) হ্রস্ব মনত  

   খ) পূণব  মনত।   

হ্রস্ব মনতাঃ কনফতা ােকায়র শ্রুনত লৌন্দর্্ মখ সৃনষ্টয উয়েয় ব্যফহৃত স্বল্প ভয়েয নফযনতয়ক ‘হ্রস্ব মনত’ ফয়র। ‘হ্রস্ব 

মনত’য নচহ্ন – একটি রম্বা দাাঁনড় (। )।  



পূণব  মনতাঃ ‘চযয়ণ’য লয়ল ায়থব য পূণবতা ও বায়ফয নফযায়ভয য়ে য়ে লম মনত ব্যফহৃত ে তায়ক ‘পূণব  মনত’ 

ফয়র। ‘পূণব  মনত’য নচহ্ন এক লজাড়া দাাঁনড় (॥)। 
মনতয়রাাঃ শ্রুনত লৌন্দর্্ মক সৃনষ্টয উয়েয় ব্যফহৃত নফযনত মনদ দুটি য়েয ভয়ে না ননয়ে য়েয ভয়ে ঘয়ট, লরূ 

লুপ্ত নফনযতয়ক ‘মনত লরা’ ফয়র। এাআ মনত নাক্তকযণ – য়েয ভয়ে সুয়যয প্রাফাল্য ক্ষীণ য়ে পুনযাে দীঘব  ফা 

শ্বায়য াঅঘাত নদয়ে উচ্চ প্রাফাল্য লথয়ক ননয়দব নত ে।  ‘মনতয়রা’লক উয-ননয়চ নতনটি নফন্দু নদয়ে নচনহ্নত কযা 

ে। লমভন – 

াঅরতা নুনড় / গায়ছয গুনড়   

 লজাড় পুতু :লরয নফয়ে।  

 

 

লছদ ফা াথব মনত 

কনফতা াঅবৃনিয ভয়ে নফযনত ব্যফায কযা ে। এাআ নফযনতয ভয়ে একটি সূক্ষ্ম বফনচত্রয াঅয়ছ – শুনয়ত বায়রা 

রাগায জন্য নফযনত এফাং াথব  ননয়দব  কযায জন্য নফযনত দুয়টা একাআ য়ে ঘয়ট। াথব  ননয়দব য়য জন্য ব্যফহৃত 

নফযনতয়ত নচয়হ্নযও াদৃশ্য াঅয়ছ। ‘মনত’য পূণব  নফযনত এফাং াথব  স্পষ্টতায পূণব  নফযনত – উবয়েযাআ নচহ্ন দুটি শ্লা 

ফা দুাআ দানড় (//)। তয়ফ াথব  নফযনত লফাঝায়নায জন্য াঅয়যক প্রকায নফযনত ব্যফায কযা ে তায়ক ফয়র – াধব  

নফযনত। াধব  নফযনতয নচহ্ন – উল্টায়না াআাংয়যনজ ‘টি’ ফয়ণব য ভয়তা ()।   
াঅভযা ফরয়ত ানয, াঅবৃনিয ভে কনফতায বায়ফয ফা ায়থব য লোতনা ননয়দব  কযয়ত নফযনত ব্যফায 

কযা ে – এাআ নফযনতয়ক ‘লছদ’ ফা ‘াথব মনত’ ফয়র।   

কনফতা াঅবৃনিয ভে চযয়ণয শুরু লথয়ক প্রথভ াপূণব  লছদ-লক ফয়র ‘াধব য়ছদ’ এফাং ায়থব য ম্পূণব  প্রকা 

ঘটয়র লখায়ন ে ‘পূণব  লছদ’। াথব াৎ ‘লছদ’ দুাআ প্রকায –  

     ক) াধব  লছদ 

খ) পূণব  লছদ।  

‘লছদ’ ফা ‘াথব মনত’য নচহ্ন – 

    ক) াধব  লছদ - / (উল্টায়না াআাংয়যনজ ‘T’ ফণব )  

    খ) পূণব  লছদ - // (দুাআ দাাঁনড়)।   

লমভন – 

কনফতা – ‘তুনভ াঅভাে লেয়কনছয়র ছুটিয ননভন্ত্রয়ণ’ 

াঅবৃনি – ‘তুনভ াঅভাে / লেয়কনছয়র / ছুটিয ননভন্ / ত্রয়ন //  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ফব  (Measure / Bar) 

 

কনফতা াঅবৃনি ফা াে ননয়ে উয়য লম দুটি নযবালায (মনত ও লছদ) ননয়ে াঅয়রাচনা কযরাভ, তায 

নবনিয়তাআ গয়ড় উয়েয়ছ ‘ফব ’।  
 

কনফতাে ঙনক্তয সূচনা লথয়ক প্রথভ ‘হ্রস্ব মনত’ (শ্রুনত লৌন্দর্্ য়ে্য জন্য নফযনত) ফা দুটি ‘হ্রস্ব মনত’য ভেস্থয়রয 

ধ্বননপ্রফায়য বদঘব যয়ক  ‘ফব ’ ফয়র। লমভন –   

‘সুয়খয রানগো / এ ঘয ফাাঁনধনু / ানয়র পুনড়ো / লগর  

ানভো াগয়য / ননান কনযয়ত / কনর গযর / লবর।।’  

প্রেত প্রনতটি য়ফব য উচ্চাযণকায়র কন্ঠস্বয়যয হ্রা-বৃনি ঘয়ট। স্বয়যয এাআ হ্রা-বৃনিয়ক ফয়র ‘ফব াে’। 

ফব ােয়ক দুটি রম্ব নফন্দু ( :) নদয়ে নচনহ্নত কযা ে। তয়ফ ফব ায়েয াফস্থায়নয াস্পষ্টতায জন্য ছন্দনরন 

প্রস্তুনতয়ত াধাযণত ফব ায়েয ননয়দব  লদওো ে না। ফব ায়েয প্রয়োগ –  

‘সুয়খয: রানগো / এ ঘয : ফাাঁনধনু / ানয়র : পুনড়ো / লগর   

ানভো : াগয়য / ননান : কনযয়ত / কনর : গযর / লবর।।’   

য়ফব য লেনণনফবাগাঃ   

াফস্থান ও ভাত্রা ানুায়য ফব  নতন লেনণয – 

ক) ানতফব , খ) পূণব  ফব  এফাং গ) াপূণব  ফব । 

ক) ানত ফব াঃ চযয়ণয াঅনদয়ত ানতনযক্ত ফা স্বতন্ত্র লম ধ্বনন ফা ধ্বননগুচ্ছ লদখা মাে, মা য়ফব য গনতয়ফগ ঞ্চানযত 

কয়য তায়ক ‘ানতফব ’ ফয়র। ানত য়ফব য ভাত্রা বদঘব য চায (৪) ভাত্রায কভ ে।  

খ) পূণব  ফব াঃ দুটি ফা নতনটি ফব ায়ে গঠিত এফাং দুটি হ্রস্বমনতয ভেফতী াাংয়ক ফয়র ‘পূণব ফব ’। পূণব  য়ফব য ভাত্রা 

বদঘব য চায (৪) ভাত্রা ফা তায লফন ে। 

গ) াপূণব  ফব াঃ ঙনক্তয লল হ্রস্ব মনত লথয়ক ভানপ্ত র্্ মভি ফব  মনদ পূণব দী না ে, তয়ফ ল’রূ ফব য়ক ‘াপূণব  

ফব ’ ফয়র। াপূণব  য়ফব য ভাত্রা বদঘব য চায (৪) ভাত্রায কভ ে।     

দৃষ্টািাঃ  

ানত ফব  পূণব  ফব  পূণব  ফব  পূণব  ফব  াপূণব  ফব  

 

ওাআ / নন্ধুয টি / নাংর িী / কাঞ্চনভে / লদ 

  ওাআ / চন্দন মায / ায়েয ফা / তামু্বর ফন / লক। 

 লছদ ও মনত-য গুরুত্বাঃ  

 ছান্দনক প্রয়ফাধ চন্দ্র লয়নয ভয়ত ‘লছদ’ ও ‘মনত’ ানবন্ন। ামূল্যধন মুয়খাাোে ‘লছদ’ ফরয়ত 

‘বাফমনত’ এফাং ‘মনত’ ফরয়ত ‘ছন্দ মনত’লক বুনঝয়েয়ছন। কনফতাে ‘লছদ’ নফযনত িাযা ায়থব য লফাধ এফাং 

‘মনত’য িাযা শ্রুনত লৌন্দর্্ য়মদয লফাধ জায়গ। পরত দুটি নফযনত-াআ কনফতা াঅবৃনিয ানযার্্ মে উাদান।   

 


