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বাাংা ছন্দ 
 

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

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

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

চতুথব  ক্লায় বাাংা ছয়ন্দর ছেনণ নবভাগ এবাং ‘দবৃত্ত ছন্দ’ ননয়ে আয়াচনা কয়রনছাম।  

আজ আমরা বাাংা ছয়ন্দর ‘কাবৃত্ত ছন্দ’ ধারা ননয়ে আয়াচনা করব।  

 

বাাংা ছন্দঃ কাবৃত্ত ছন্দ বা রবৃত্ত ছন্দ 

 

 

উয়রর উদারণটি ‘কাবৃত্ত ছয়ন্দ’র। 

 

  উদারণটি ছথয়ক আমরা খুঁ য়জ ছনব ‘কাবৃত্ত ছয়ন্দ’র ববনলষ্ট্যগুন নক নক এবাং এই ছয়ন্দর 

াধারণ নরচয়ে নক বা ছযয়ত ায়র।   

ক) ছন্দ ননণব য়ে ছত্র, ঙনি বা চরণ াংখ্যা কখয়না ছমৌনক ববনলষ্ট্য নয়য়ব নচনিত ে না। তাই কনবতার 

উদ্ধৃনতয়ত কতগুন ছত্র, ঙনি বা চরণ আয়ছ ছই নরচেটি এয়াবায। 

খ) একটি ছত্র, ঙনি বা চরয়ণ কতগুন বব  থাকয়ব – তাও ছন্দ ননণব য়ে অপ্রধান নরচে। 

গ) ছত্র, ঙনি বা চরণয়ক য়বব  নবন্যস্ত কয়র মাত্রা নদয়ে তার বদঘব য নচনিত ে – এই য়বব র বদঘব য এবাং মাত্রা 

গণনা দ্ধনত প্রনতটি ছয়ন্দর ছমৌনক নরচে।  

উয়রর উদ্ধৃনতটিয়ত ছদখা যায়ে পূণব বব  (৪ মাত্রা বা তার ছবনল মাত্রার বব ) ৬ মাত্রা নবনলষ্ট্ – অথব াৎ 

‘কাবৃত্ত ছয়ন্দ’র পূণব বব  ৬ মাত্রার য়ে থায়ক। তৎ ৪ মাত্রা, ৫ মাত্রা ও ৭ মাত্রার পূণব ববও এই ছয়ন্দর ছমৌনক 

ববনলয়ষ্ট্য ছদখা যাে।  

ঘ) ছন্দ ননণব য়ে ব ছথয়ক গুরুত্ব পূণব  ছমৌনক ববনলষ্ট্য  – মাত্রা গণনা দ্ধনত। উয়রর উদারয়ণ ছদখা 

যায়ে –  



মুি দয়র বদঘব য হ্রস্ব বা অপ্রানরত – ১ মাত্রা  

রুদ্ধ দয়র বদঘব য প্রানরত – ২ মাত্রা। 

প্রঙ্গত ব ছেয়ত্র মুকত দয় ১ মাত্রা এবাং রুদ্ধ দয় ২ মাত্রা ধরা য়ব এমন নে – প্রানরত য়ই (মুি 

বা রুদ্ধ দ) ২ মাত্রা এবাং অপ্রানরত বা হ্রস্ব য়ই দয় ১ মাত্রা ধরা ে। উচ্চারয়ণর এই হ্রস্ব বা দীঘব  ববনলয়ষ্ট্যর 

নভনত্তয়ত ‘কাবৃত্ত ছন্দ’-ছক দুই ভায়গ ভাগ করা য়েয়ছ –  

অ) প্রাচীন কাবৃত্ত ছন্দ এবাং 

আ) আধুননক কাবৃত্ত ছন্দ।  

ছকবমাত্র মাত্রা গণনা দ্ধনতর নভনত্তয়ত এই দুই উয়েনণ গয়ে উয়েয়ছ। তাছাো এই দুই উয়েনণয়ত কাবৃত্ত 

ছয়ন্দর অন্যান্য ববনলষ্ট্যগুন একই।  

 অ) প্রাচীন কাবৃত্ত ছন্দ –  প্রানরত বা দীঘব  উচ্চানরত দ (মুি বা রুদ্ধ) – ২ মাত্রা 

      অপ্রানরত বা হ্রস্ব উচ্চানরত দ (মুি বা রুদ্ধ) – ১ মাত্রা।  

ছযমন –  

কা আ / তরুবর /   ৪+৪  

ঞ্চনব / ডা    ৪+৪  

আয় বাাংা ানয়তযর প্রাচীন ও মধ্যযুগ য়বব র ানতয াে নে গায়নর মাধ্যয়ম নরয়বলন বা আস্বাদন করা 

ত। তাই গায়নর তান অনুায়র মুিদ বা রুদ্ধদ নননবব য়লয় হ্রস্ব উচ্চানরত য় ১ (এক) মাত্রা এবাং দীঘব  

উচ্চানরত য় ২ (দুই) মাত্রা ধরা ে। ছযমন – 

কন্টক গােী   কমম দত  

মঞ্জীর চীরন ঝাুঁন।  

গাগনর বানর   ঢানর কনর ীছ  

চতন অঙ্গুন চান।। 

আ) আধুননক কাবৃত্ত ছন্দ - ‘কাবৃত্ত ছয়ন্দ’র াধারণ ববনলষ্ট্যগুনই এই উয়েনণর ববনলষ্ট্য।  

 ঙ) ে – এই ববনলষ্ট্যটি ছমৌনক ববনলষ্ট্য নে। তয়ব ছান্দনক অমূল্যধন মুয়খাাধ্যাে ‘মাত্রাবৃয়ত্ত’র 

‘ে’ছক ‘মধ্যম’ বয় অনভমত নদয়েয়ছন। ছযমন –   

অবানরত মাে ~ / গগন াট ~ / চুয়ম তব দ~⁞ধূন  ৬+৬+৬+২  

ব্যনিক্রমঃ ‘ে’ছক এই ববনলষ্ট্যয়ক প্রধান েণগুনর ময়ধ্য অয়নক ছান্দনক গণ্য কয়রননন। ছযমন –  

ক) ‘ধীর য়ে’র ‘রবৃত্ত ছন্দ’ –   

ছপ্রম এয়নছ ~ / চয় ছগয়া ছ ছয ~ / খন িার ~  ৬+৬+৪  

আর কভু আন~⁞ছবনা ~       ৬+২  

খ) ‘দ্রুত য়ে’র ‘রবৃত্ত ছন্দ’ –  

 কথা বনছ ~ / াদা নতন বুনে ~   ৬+৬  

ায়বক কায়র ~ / প্রথাে ~    ৬+৩  

চ) ‘কাবৃত্ত ছয়ন্দ’ ‘রুদ্ধ দ’ অয়ো ‘মুি দয়’র ছবনল প্রাধান্য ছদখা যাে।  

ছ) এই ছয়ন্দ ‘অনতবব ’ এবাং ‘অপূণব  য়বব ’র আনধকয ছদখা যাে।   

জ) এই ছয়ন্দ ‘ধ্বননঝাংকার’ ছদখা – তাই ছান্দনক অমূল্যধন মুয়খাাধ্যাে ছন্দটির নামকরণ কয়রয়ছন 

‘ধ্বননপ্রধান ছন্দ’।   



উয়র উদারণগুন নবয়েণ কয়র াওো ববনলষ্ট্যগুনয়ক নভনত্ত কয়র আমরা বয়ত ানর –  

বাাংা ছয়ন্দর ছয রীনতয়ত ‘দ’ ও ‘মাত্রা’র প্রনতম্পকব  র প্রকৃনতর – অথব াৎ ‘মুি দ’ এক মাত্রা এবাং 

‘রুদ্ধ দ’ দুই মাত্রা বদয়ঘব য গঠিত ে, ‘পূণব বব ’ ৪/৫/৬/৭ মাত্রার ধ্বননক্রয়ম আবনতব ত ে, ‘মধ্যম ে’ আনেত 

(অমূল্যধন মুয়খাাধ্যাে) এবাং ধ্বননঝাংকার মনিত য়ে ছন্দ ছৌন্দর্্ য  সৃনষ্ট্ কয়র, তায়ক ‘রবৃত্ত ছন্দ’ বা ে।  

 নবনভন্ন নামকরণঃ  

ছান্দনক প্রয়বাধচন্দ্র ছন ‘মাত্রাবৃত্ত’, ‘র কাবৃত্ত > কাবৃত্ত’,  

অমূল্যধন মুয়খাাধ্যাে ‘ধ্বননপ্রধান ছন্দ’,  

রবীন্দ্রনাথ োকুর ‘াধু নতুন ছন্দ’,  

নবত্র রকার ‘রবৃত্ত < র কা বৃত্ত’,  

য়তযন্দ্রনাথ দত্ত ‘হৃদ্যা’ ইতযানদ।        

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

 

নমুনা প্রশ্নঃ ধ্বননপ্রধান ছয়ন্দর নরচে দাও এবাং এই ছয়ন্দর অন্যান্য নামগুন নক ব। এই ছয়ন্দর ববনলষ্ট্যগুন 

উযুি উদারণ আয়াচনা কয়রা। 

নমুনা প্রশ্নঃ উদারণ নদয়ে ধ্বননপ্রধান ছয়ন্দর প্রাচীন ও আধুননক ববনচত্রয বুনঝয়ে দাও এবাং এই ছয়ন্দর ববনলষ্ট্যগুন 

ননমব াণ কর।    
 

 


