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বাাংা ছন্দ 
 

‘ছন্দ’ ননয়ে আজ চতুথথ  ক্লা। প্রথম ক্লায় আয়াচনা কয়রনছাম – ছয়ন্দর াধারণ 

নরচে, ছয়ন্দর নরভাা ‘দ’ ও ‘মাত্রা’ ননয়ে। নিতীে ক্লায় ‘যনত’, ‘ছছদ’,  বথ , ননয়ে 

আয়াচনা কয়রনছাম। তৃতীে ক্লায় আয়াচনা কয়রনছাম ঙনি, ছত্র, স্তবক, চরণ, ে ননয়ে।  

ছয়ন্দর নরভাাগুন ভায়াভায়ব অনুলীন করয়ব।  

 

আজ আমরা বাাংা ছয়ন্দর ছেনণ নবভাগ ও একটি ধারা ননয়ে আয়াচনা করব।  

 

উদারণ – ১ 

‘দ্যায় া দ্যায় া~ আজয়ক ছযন~ 

োবণ পূনণথ মাে~ 

ছানার থাা~ আটয়ক আয়ছ~  

নী আকায়লর~ গাে’~। (নীয়রন্দ্রনাথ চক্রবতী)  

উদারণ – ২  

 ‘আকায়ল ছড়াে~ পূণথ চাাঁয়দর বাণী~ 

  োবণ-রানত্র~ ায়~ 

ছদয়  ময়ন ে~, স্বণথ াত্র ানন~ 

নী মুয়ে~ ভায়’~।  (নীয়রন্দ্রনাথ চক্রবতী)  

উদারণ – ৩  

দ্যায় া ওই পূণথ চন্দ্র~ োবণ-আকায়ল’~  

স্বয়ণথ র াত্রটি ছযন~ শূণ্য ’য়র ভায়’~। (নীয়রন্দ্রনাথ চক্রবতী)  

  

একটি বিব্যয়ক নভন্ন নভন্ন নতনটি সুয়রর প্রবায় ানজয়ে আবৃনি বা ায়ের ব্যবস্থা করাম। 

স্পষ্টত ছবাঝা যায়ে প্রনতটি ায়েই স্বতন্ত্র ববনলষ্টয আয়ছ। এই স্বাতন্ত্রয য়বথ র গেন, য়বথ র মাত্রা, 

মাত্রা গণনা দ্ধনত, ে – প্রনতটি ছেয়ত্রই স্বতন্ত্র। উয়র উদ্ধৃত নতনটি উদ্ধৃনতয়তই আয়ছ বাাংা 

ছয়ন্দর মূ কাোয়মা। এই মূ কাোয়মার ববনচত্রযয়ক নভনি কয়র গয়ড় উয়েয়ছ নতনটি ছেনণ। বাাংা 

ছয়ন্দর মূ নতনটি ছেনণ  –  

ক)  দবৃি 

 ) কাবৃি 

গ) নমেবৃি   

আজ আয়াচনা করব ‘দবৃি ছন্দ’। এই ধারার একটি উদারণ নদয়ে ববনলষ্টযগুন নািকরণ করব।  



 

উয়রর উদারণটিয়ত ছয ববনলষ্টযগুন াওো ছগ –  

ক) ঙনি – চারটি। 

 ) প্রনতটি ঙনিয়ত চারটি কয়র বথ  আয়ছ। 

গ) প্রনতটি পূণথ বথ  ৪ মাত্রা এবাং অপূণথ  বথ  ২ মাত্রা নবনলষ্ট। এই ছয়ন্দর একটি ছমৌনক ববনলষ্টয এই পূণথ  

য়বথ র মাত্রা বদর্ঘথ য – াধারণত ৪ মাত্রা।  

র্ঘ) মাত্রা গণনা দ্ধনত – প্রনতটি মুিদয়র মাত্রা – ১ মাত্রা এবাং প্রনতটি রুদ্ধদয়র মাত্রা – ১ মাত্রা 

ধরা য়েয়ছ। আয় প্রনতটি দয়রই উচ্চারণ হ্রস্ব প্রকৃনতর – তাই মুি ও রুদ্ধ দ নননবথ য়লয় ১ মাত্রা ধরা 

য়েয়ছ। এই ছয়ন্দর একটি ছমৌনক ববনলষ্টয এই মাত্রা গণনা দ্ধনত।  

ঙ) প্রনতটি য়বথ রই শুরুয়ত একটি শ্বাার্ঘাত বা প্রস্বর য়ড়য়ছ। এই ববনলষ্টযটি ‘দবৃি’ ছয়ন্দর ছমৌনক 

ববনলষ্টয। 

চ) প্রনতটি য়বথ র ছলয়র সুয়রর প্রবা বা ে দ্রুত প্রকৃনতর য়েয়ছ। এই ববনলষ্টযটিয়ক নিত অমূল্যধন 

মুয় াাধ্যাে একটি ছমৌনক ববনলষ্টয নয়য়ব দানব কয়রয়ছন, তয়ব অন্যান্য নিয়তরা তা মানয়ত চাননন। তয়ব 

ছবনলরভাগ ছেয়ত্রই ছদ া যাে ‘দবৃি ছয়ন্দ’র ে দ্রুত প্রকৃনতর ে।  

ছ) আবৃনির মে ছড়া আবৃনির ময়তা একটি দ্রুত সুয়রর প্রবা অনুভূত য়ে। তাই এই ছন্দটিয়ক ‘ছড়ার 

ছন্দ’ও বা ে।  

উয়রর উদারণটিয়ক নবয়েণ কয়র ছয ববনলষ্টযগুন াওো ছগ তা ছথয়ক আমরা এই ছয়ন্দর াধারণ 

ববনলষ্টযগুন ছয়ে যাই। ববনলষ্টযগুন সূত্রাকায়র এইরকম –  

এক ॥ ‘দবৃি ছন্দ’-এ মুি দ ও রুদ্ধ দ উভেই হ্রস্ব উচ্চানরত ে – তাই উভয়ের মাত্রা বদর্ঘথ য ১ 

(এক) মাত্রা ধরা ে। এই ববনলষ্টযটি এই ছয়ন্দর ছমৌনক ববনলষ্টয।  

দুই॥ পূণথ  বথ  াধারণত ৪ মাত্রা ( অথথ াৎ চারটি দয়র) য়ে থায়ক। এই ববনলষ্টযটি এই ছয়ন্দর ছমৌনক 
ববনলষ্টয।     

নতন॥ মুি দ ও রুদ্ধ দয়র উচ্চারণ বদর্ঘথ য ব ছথয়ক গুরুত্ব পূণথ  – এই ববনলষ্টযটিয়ক নভনি কয়রই ছয়ন্দর 

ববনচত্রয।   

চার॥ প্রনতটি য়বথ র আনদয়ত শ্বাার্ঘাত বা প্রস্বর য়ড়। এই ববনলষ্টযটি এই ছয়ন্দর ছমৌনক ববনলষ্টয।  

াাঁচ॥ ছান্দনক অমূল্যধন মুয় াাধ্যায়ের ময়ত ‘দবৃি’ ছয়ন্দর প্রনতটি য়বথ র ছলয়র সুয়রর প্রবা বা 
ে ‘দ্রুত’ প্রকৃনতর ে। তয়ব মধ্যম ও ধীর য়ের ‘দবৃি’ ছন্দও ছদ া যাে।  

ছে॥ য়বথ র আনদয়ত অনতবথ  এবাং য়বথ র ছলয় অপূণথ  বথ  থাকয়ত ায়র – তয়ব এই ববনলষ্টযটি ছমৌনক 

ববনলষ্টয নে।   

াত॥ ‘দবৃি’ ছয়ন্দর ভনি ঘু, চ, র – কথ্য ভাায়তই এর মাদর।  

এই ছন্দ ধারাটি বুঝয়ত উয়রর উদারণ ও তার নবয়েণটিয়ক খুব গুরুত্ব নদয়ত য়ব। এভায়ব ক্লায় ছবনল 

উদারণ ছদওোে ীমাবদ্ধতা আয়ছ, তাই ছতামরা বানড়য়ত ছয উচ্চ-মাধ্যনময়কর বাাংা বই আয়ছ ছ ান ছথয়ক 

কনবতা ননবথ াচন কয়র অনুলীন করয়ত ার। যত ছবনল অনুলীন করয়ব তত দ্রুত নবেটি আেয়ি আয়ব।      


