
 

াানআর আব্দুল্লা  
কবফতায কথা: বতন প্রকায ছন্দ  

 

কবফতায উৎকৃষ্টতায জন্নে ছন্দ একভাত্র উবজফে না ন্রও এটি যম প্রধানতভ একটি 
বিক তা অস্বীকায কযায উায় যনই। বল্প াবন্তে অনেতভ যেষ্ঠ ভাধেভ, কবফতা, ৃবষ্টয 
আবিমুগ যথন্কই তার রয় ুয ইতোবিয ংবভেন্ণ বালায ভারা ন্য় ভাননু্লয ভন্ন যিারা 
বিন্য় আন্ছ। অক্ষয ও ন্ব্দয নানাভবুি চান্র এই ভারা ততযীয প্রবিয়া ফা বনয়ভই 
আিন্ত ছন্দ। কান্রয বফফতত ন্ন, অবতিান্ত ভন্য়য বিক্ষন্ণ উৎকৃষ্ট কবফতা বনভতান্ণয জনে 
বফববন্ন বান্ফ যীক্ষা মতন্ফক্ষন্ণয ভধে বিন্য় প্রায় ফ বালায বফবষ্ট কবফযা ততবয 
কন্যন্ছন ুবনবিতষ্ট ও ুবফনেস্ত বনয়ভ। ফাংরা কবফতান্কও অনোনে বালায় যবচত কবফতায 
ভন্তা ফাাঁধা ন্য়ন্ছ ছন্ন্দয ঙৃ্খন্র। আয এক মতান্য় যবন্ঙও যিয়া ন্য়ন্ছ যই ঙৃ্খর, বকন্তু 
বাঙায যই প্রবিয়াও ততযী কন্যন্ছ নতুন ধ্ববন ভাধুমত।  
 

ইট ততবযয কথা বিন্য়ই শুরু কযা মাক। প্রথন্ভই প্রন্য়াজন উৎকৃষ্ট ভাটিয। ভাটিন্ক 
আফজত না ভকু্ত কন্য স্বচ্ছ াবন বভবন্য় াত বিন্য় ফা যভবন্নয াান্মে ফাযফায যনন্ে 
যচন্ে নযভ কযায প্রন্য়াজন ন্ে। তাযয এই ভাটিন্ক পভতায ভন্ধে যপরা য়। পভতায় 
ভাটি ঠিক ভন্তা ুযন্ত াযন্রই ভাটি আয ভাটি থান্ক না, ইন্ট বযণত য়। এিান্নই 
যল নয়, এই নযভ ইটন্ক ক্ত কযায জনে উচ্চ তান্ িগ্ধ কযা য়। রক্ষণীয় যম, নযভ 
ভাটিন্ক াত বিন্য় বটিন্য় ফা যভবন্ন যনন্ে যচন্েই ইন্টয রূ যিয়া মায় না। িযকায 
একটি পভতা মা বকনা ভাটিন্ক ুন্দয একটি ইন্টয আকায বিন্ত ান্য। কবফতায প্রন্েও 
একই যকভ বান্ফ ফরা মায়, প্রথন্ভই প্রন্য়াজন ুন্দয একটা বফলয়। মবিও যম যকান্না 
বফলন্য়ই উৎকৃষ্ট কবফতা ততযীয প্রভাণ মন্থষ্ট যন্য়ন্ছ, তথাব কবফতা যরিায শুরুয বিন্ক 
ফা তরুণ কবফন্িয যক্ষন্ত্র বফলন্য়য গুরুত্ব অফন্রা কযা মায় না। বফলয় স্পষ্ট ন্র, তান্ক 
বালায় রূ যিয়ায জনে িযকায ব্দ। বফলয় ও ন্ব্দয একত্র যভরফন্ধন্ন গঠিত য় 
কবফতায বাফ, মা ইট ততবযয ূন্ফতয যক্ষত্রটি প্রস্তুত কন্য। এিন প্রন্য়াজন পভতায। কবফতায 
যক্ষন্ত্র এই পভতাই ন্রা ছন্দ। বফলয় এফং ব্দন্ক মবি বনবিতষ্ট ছন্ন্দয ভন্ধে গ্রবিত কযা 
মায় তন্ফ অন্তত িগ্ধ কযায আন্গ কাাঁচা ইন্টয ভন্তা যভাটাভটুি একটা কবফতা িাাঁবেন্য় 
মায়। তাযয এন্ক বযক্ক কযায জনে প্রন্য়াজন য় উভা, অনপু্রা, বচত্রকল্প ইতোবিয। 
তাই, প্রথন্ভ অন্তত াধাযণ বান্ফ একটা কবফতা িাাঁে কযায জনে ছন্ন্দয প্রন্য়াজনীয় 
বিন্কয প্রবত িবৃষ্ট যিয়া মাক। ছন্ন্দয যবতন্য প্রন্ফন্য আন্গ জানা িযকায ন্ব্দয যীয। 
আফায ন্ব্দয যীয ম্পন্কত  জানন্ত ন্র ফতান্গ্র জানা িযকায স্বয ফা ধ্ববন। স্বয 
জানায য ন্ব্দয যীয অযনকাংন্ স্পষ্ট ন্য় ওন্ঠ।  



 

ফাংরা স্বয ফা ধ্ববনন্ক িইু বান্গ বাগ কযা য়।  
 

১. ফিস্বয  

২. ভকু্তস্বয  

 

ফিস্বয:  
যম ফ ধ্ববন উচ্চাযন্ণয ভয় বজব ভনু্িয প্রফভান ফাতান্ক আটন্ক যিয় তান্িয 
ফিস্বয ফরা য়। যমভন : কয, ধয, ায়, াক, আাঁক, ঝাাঁক, থাক, বিন, ফীন, ই, ইতোবি।   

 

ভকু্তস্বয:  
যম ফ ধ্ববন উচ্চাযন্ণয ভয় ভনু্িয প্রফভান ফাতা বজন্বয যকান্না ফাধা ছাোই ফাইন্য 
যফবযন্য় আন্ত ান্য তান্িয ভকু্তস্বয ফন্র। যমভন: া, না, কা, চা, বি, িা, ফা, ফ ুইতোবি।  

 

এফায ন্ব্দয যীয প্রন্ে আন্রাচনায় যঢাকায শুরুন্তই যফন্ছ যনয়া মাক “কযরাভ” 

ব্দটিন্ক। স্পষ্টত এটি ি‟ুটি স্বয বিন্য় গঠিত। প্রথভটি „কয‟ এফং বিতীয়টি „রাভ‟। উন্য 
প্রিত্ত ফি এফং ভকু্ত স্বন্যয ংজ্ঞানুান্য „কয‟ এফং „রাভ‟ উবন্য়ই ফিস্বয। তান্র ফরন্ত 
াবয “কযরাভ” ব্দটিয যীয ি‟ুটি ভাত্র ফিস্বয বিন্য় গঠিত। এফায “ন্োন্ন” ব্দটি 
গ্রণ কযা মায়। এ ব্দটি চাযটি স্বয বিন্য় গঠিত ং, যগা, , এফং যন,। এটা স্পষ্ট, ং, 
ফিস্বয এফং যগা, , ও যন এযা প্রন্তেকটিই ভকু্তস্বয। অথতাৎ ং উচ্চাযন্ণয ভয় বজব 
ভনু্িয প্রফভান ফাতান্ক আটন্ক যিয় বকন্তু যগা,  এফং যন উচ্চাযন্ণ বজব যটা কযন্ত 
ান্য না, পন্র ভনু্িয যবতন্যয ফাতা অনায়ান্ যফবযন্য় আন্। ছন্ন্দয ভরূ আন্রাচনায় 
আায আন্গ আন্যা একটি বিন্ক রক্ষে কযা প্রন্য়াজন। তা ন্রা “ভাত্রা”। স্বয জানায য 
ভাত্রা ম্পন্কত  যভাটাভটুি জ্ঞান অজত ন জতয ন্ফ।  

 

ফাংরা কবফতায ফ ছন্ন্দই একটি ভকু্তস্বয, য যম অফস্থান্নই থাকুন না যকন্না, একটি ভাত্র 
ভাত্রা ফন কন্য। বকন্তু ভো ন্রা ফিস্বয বনন্য়। একটি ফি স্বয কিন্না একটি আফায 
কিন্না ি‟ুটি ভাত্রা ফন কন্য। অতএফ ুঙ্খানুুঙ্খ আন্রাচনায ভাধেন্ভ ফনু্ঝ যনয়া িযকায 
ফিস্বয যকান অফস্থায় একটি এফং যকান অফস্থায় ি‟ুটি ভাত্রা ফন কন্য। অফে তায 
আন্গ জানা চাই ছন্ন্দয প্রকায যবি।  

 

ফাংরা কবফতায ছন্দ প্রধানত বতন প্রকায।  

 

১. স্বযফতৃ্ত ছন্দ  

২. ভাত্রাফতৃ্ত ছন্দ  



৩. অক্ষযফতৃ্ত ছন্দ  

 

স্বযফতৃ্ত ছন্দ: স্বযফতৃ্ত ছন্ন্দ ফিস্বয এক ভাত্রা ফন কন্য। যকান্না অফস্থান্তই এ ছন্ন্দ 
ফিস্বয ি‟ুভাত্রা ফন কযন্ত ান্য না। তাছাো ভকু্তস্বন্যয ভাত্রা এক। কবফতায বতক্ত 
বিন্য় বফন্ফচনা কযা মাক।  

 

১. ভাভায ফাবে আয মান্ফা না আয িান্ফা না ভাভীয গার,  

কথায় কথায় েন্ফ না আয আভায বন্ঠ অভন তার।  

 

এিান্ন প্রবত বতক্তন্ত বতনটি কন্য ফত এফং একটি কন্য অবতফত আন্ছ। প্রন্তেক ন্ফত 
ভান ংিেক ভাত্রা আন্ছ এফং রক্ষে কযন্র যিিা মান্ফ অবতফত ফত যথন্ক কভ ংিেক 
ভাত্রা ধাযণ কন্যন্ছ। ছন্দ বফনো কযন্র যিিা মায়,  

 

ভাভায ফাবে/ আয মান্ফা না/ আয িান্ফা না/ ভাভীয গার,  

কথায় কথায়/ েন্ফ না আয/ আভায বন্ঠ/ অভন তার।  

 

স্বন্যয উন্য রম্বা িাগগুন্রা ভাত্রা বচহ্ন বনন্িতক। ভকু্ত স্বন্যয উন্য শুধু একটি িাগ 
বিন্রও ফিস্বয যফাঝান্ত চাাঁন্িয ভন্তা চি যযিা এাঁন্ক তায উন্য ভাত্রা বচহ্ন যিয়া 
ন্য়ন্ছ। প্রবত রাইন্ন আোআবে িাগ যকন্ট ফত বনন্িত কযা ন্য়ন্ছ।  
 

ফত, অবতফত ও উফত:  
কবফতায প্রবতটি রাইন্ন ভভাত্রায কু্ষদ্র কু্ষদ্র অংই ন্রা ফত। বতক্ত যন্লয ফতাংন্ক 
অবতফত ফরা য় মায ভাত্রা ংিো ন্ফতয ভাত্রা ংিো যথন্ক ফতিাই কভ। এ ধযন্নয 
ফতাং রাইন্নয শুরুন্ত থাকন্র আভযা তান্ক উফত ফন্র বচবহ্নত কযন্ফা।  

 

উন্য প্রিত্ত উিান্ণয ছন্দ বফনো রক্ষে কযন্র যফাঝা মায় যম, প্রবতটি ন্ফতয ভাত্রা ংিো 
চায, এফং অবতন্ফতয ভাত্রা ংিো বতন। এই কাফোংন্ যকান্না উফত যনই।  

 

মবি কবফতাটি মূ্পণত কযায প্রন্য়াজন য়, যন্ক্ষন্ত্র প্রবতটি ফবধতত রাইন্নও উন্যয 
রাইনগুবরয ভান ংিেক ফত একই ভাত্রায় যািন্ত ন্ফ, এফং অবতন্ফতও উন্যয রাইন 
অনুান্য বতন ভাত্রা থাকন্ফ। যমভন,  

 

ভাভায ফাবে আয মান্ফা না আয িান্ফা না ভাভীয গার,  

কথায় কথায় আভায বন্ঠ েন্ফ না আয অভন তার।  

কার যফরা যজন্গ আবভ তাই যতা যগরাভ ভান্য়য ঘয,  



“বান্য়য ফাবে মাওন্গ একা, আভায গান্য় বীলণ জ্বয।”  

 

তান্র স্বযফতৃ্ত ছন্ন্দয এই কবফতাটিয কাঠান্ভা িাাঁোন্ফ:  
 

৪ + ৪ + ৪ + ৩  

 

২. মিন ওযা অবন্ মায় বকংফা চারায়  

তুভরু যিাকানিাবয  

তিন আবভ যঢউ াজান্না নিীয ফনু্ক  

বিবফে জভাই াবে।  

(মিন ওযা/াভুয যাভান)  

 

ভাত্রা বফনো:  
 

মিন ওযা/ আবন্ মায়/ বকংফা চারায়/  

তুভরু যিাকান/ িাবয  

তিন আবভ/ যঢউ াজান্না/ নিীয ফনু্ক/  

বিবফে জভাই/ াবে।  

 

কাঠান্ভা:  
৪ + ৪ + ৪  

৪ + ২  

 

এিান্ন চায ভাত্রায চাযটি ফত এফং িইু ভাত্রায একটি অবতফত বিন্য় বতক্ত গঠিত 
ন্য়ন্ছ। ান্থ ান্থ রক্ষণীয় যম াভুয যাভান একটি বতক্ত যবন্ঙ ি‟ুটি রাইন 
কন্যন্ছন। বকন্তু ফত ংিো প্রবত িইু িইু রাইন্ন ভান যযন্িন্ছন। ইচ্ছা কযন্র প্রথভ 
উিাযন্ণয কবফতাটি একই বান্ফ যবন্ঙ যিয়া মায়। যমভন,  

 

ভাভায ফাবে আয মান্ফা না  
আয িান্ফা না ভাভীয গার,  

কথায় কথায় েন্ফ না আয  

আভায বন্ঠ অভন তার।  

 

এই নতুন আবেন্ক কবফতাটিয কাঠান্ভা িাাঁোন্ফ:  
 



৪ + ৪ +  

৪ + ৩  

 

প্রবত িইু রাইন্ন ফত ংিো ভান যািা ন্য়ন্ছ।  

 

৩. যভঘনা নিীয ান্ত যভন্য় বততান্  

যভন্ঘয ভন্তা ার উবেন্য় কী বান্!  

(বয িুুন্য/আর ভাভিু)  

 

ভাত্রা বফনো:  
 

যভঘনা নিীয/ ান্ত যভন্য়/ বততান্  

যভন্ঘয ভন্তা/ ার উবেন্য়/ কী বান্ !  

 

কবফতাটিয কাঠান্ভা:  
৪ + ৪ + ৩  

 

অথতাৎ এই কবফতায় কবফ প্রবত রাইন্ন চায ভাত্রায ি‟ুটি ফত এফং বতন ভাত্রায একটি 
অবতফত যযন্িন্ছন।  

 

উন্যয উিাযণগুবর যথন্ক যিিা মায় ফ যক্ষযত্রই প্রবতটি ন্ফত চাযভাত্রা এন্ন্ছ। তান্র 
বক ফরা মায়, স্বযফতৃ্ত ছন্ন্দ প্রবতটি ন্ফত ভাত্রা ংিো চান্য ীভাফি থান্ক? তাৎক্ষবণক 
উত্তয োাঁ-ূচক। তন্ফ স্বযফতৃ্ত ছন্ন্দ কবফতায ফতন্ক আন্যা এক প্রকায ভাত্রায ভন্বন্য় 
গঠন কযা মায়। যটি ন্রা „াত ভাত্রায ভন্দািান্তা ছন্দ‟ ফা ংন্ক্ষন্ ভন্তািান্তা ছন্দ। 
স্বযফতৃ্ত ও ভাত্রাফতৃ্ত উবয় যক্ষন্ত্রই ংসৃ্কত ধান্চয এই ফনুন ম্ভফ। নাভ যথন্কই যফাঝা মায় 
ন্ফত ভাত্রা ংিো থাকন্ফ াতটি।  

উিাযণ:  
 

৪. ফাফনু্িয তার ুকুন্য  

াফনু্িয ডার কুকুন্য  

য বক ফা কযন্র তাো  
ফবর থাভ একটু িাাঁো।  

(বরচু যচায/ কাজী নজরুর ইরাভ)  

 

এিান্ন প্রবতটি রাইন াত ভাত্রায একটি ভাত্র ফত বিন্য় গঠিত। আফায অনেবান্ফ ফরা 



মায় যম, প্রথন্ভ বতন এফং ন্য চায ভাত্রায ি‟ুটি ফত বিন্য় রাইন গঠিত ন্য়ন্ছ।  

একই ছন্ন্দ যবচত অনে একটি কবফতায কথা বফন্ফচনা কযা মায়,  

 

৫. আগুন্নয য ভবণ/ যছাাঁয়াও ান্ণ,  

এ জীফন ূণে কন্যা/ িন-িান্ন।  

আভায এই যিিাবন/ তুন্র ধন্যা,  
যতাভায ওই যিফারন্য়য/ প্রিী কন্যা  
বনববিন আন্রাক-বিা/ জ্বরকু গান্ন।  

(যভবণ/ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয)  

 

রক্ষণীয় প্রবতটি রাইন্নয প্রথন্ভ াত ভাত্রায একটি ফত ও যন্ল চায ভাত্রায একটি 
অবতফত এন্ন্ছ।  

 

এই ফনুন্ন কবফতাটিয কাঠান্ভা িাাঁোয় :  
৭ + ৪  

৭ + ৪  

 

তন্ফ যকউ য়ন্তা ফরন্ত ান্যন, যফীন্দ্রনাথ এই কবফতায় বতন ভাত্রায উফত যযন্ি চায 
ভাত্রায ফত গঠন কন্যন্ছন। যন্ক্ষন্ত্র ভাত্রা বফনো ন্ফ বনন্রূ:  
 

আগুন্নয য ভবণ/ যছাাঁয়াও ান্ণ,/  

এ জীফন ূণে কন্যা/ িন-িান্ন।/  

আভায এই যিিাবন/ তুন্র ধন্যা,/  
যতাভায ওই যিফারন্য়য/ প্রিী কন্যা/  

বনববিন আন্রাক-বিা/ জ্বরকু গান্ন।/  

 

কাঠান্ভা:  
৩ + ৪ + ৪  

৩ + ৪ +৪  

 

রক্ষণীয়, যম বান্ফই ো যাক না যকন্না, কবফতায চার প্রথভ ফতন্ক াত ভাত্রায় যটন্ন 
বনন্য় মায়।  

 

ভাত্রাফতৃ্ত ছন্দ:  
ভাত্রাফনৃ্ত্তয বিয়া করা অন্নকটা স্বযফনৃ্ত্তয ভন্তা ন্রও এই ছন্ন্দ ফিস্বয ি‟ুভাত্রা ফন 



কন্য। যকান্না অফস্থান্তই ফিস্বয একভাত্রা ফন কযন্ত ান্য না। বকন্তু স্বযফনৃ্ত্তয ভন্তাই 
ভকু্তস্বন্যয ভাত্রা এক। কবফতায বতক্ত বিন্য় বফন্ফচনা কযা মায়।  

 

১. ভাভায ফাবেন্ত/ মান্ফা না যগা আবভ/ িান্ফা না যগা আয/ ভাভীয গার,  

কথায় কথায়/ েন্ফ না আয/ বন্ঠয উন্য/ অভন তার।  

 

এিান্ন স্বযফতৃ্ত ছন্ন্দয প্রথভ উিাযণটি একটু ঘুবযন্য় যিওয়া ন্য়ন্ছ। প্রবতটি রাইন্ন এফায 
ছয় ভাত্রায বতনটি কন্য ফত এফং াাঁচ ভাত্রায একটি কন্য অবতফত এন্ন্ছ।  
 

ভাত্রা বফনো:  
ভাভায ফাবেন্ত/ মান্ফা না যগা আবভ/ িান্ফা না যগা আয/ ভাভীয গার,  

কথায় কথায়/ েন্ফ না আয/ বন্ঠয উন্য/ অভন তার।  

 

অতএফ কবফতাটিয কাঠান্ভা িাাঁোয় :  
৬ + ৬ + ৬ + ৫  

 

অবতন্ফতয ভাত্রা ংিো কবভন্য় আনা মায়, তন্ফ বকছুন্তই তা ন্ফতয ভাত্রা ংিোয ভান 
ন্ফ না। অবতন্ফতয ভাত্রা ংিো মবি ন্ফতয ভাত্রা ংিোয ভান ন্য় মায়, যন্ক্ষন্ত্র 
অবতফত একটি ূণত ন্ফতয রূ যনন্ফ। এিান্ন ফন্র যািা বান্রা, অবতফত ছাোও শুধু ফত 
বিন্য় কবফতায কাঠান্ভা ততবয কযা মায়। ভাত্রা বফনো  আন্যা বকছু কবফতায 
উিাযণ:  
 

ছয় ভাত্রায ফত এফং চায ভাত্রায অবতফত:  
 

২. কবফ ফনু্ধযা/ তা ইয়া/ যভায যরিা ন্ে/ শ্বা যপন্র  

ফন্র যকন্জা িন্ভ/ ন্চ্ছ অন্কন্জা/ বর টিন্েয/ া যঠন্র।  

(আভায তকবপয়ৎ/ কাজী নজরুর ইরাভ)  

 

কবফতাটিয কাঠান্ভা:  
৬ + ৬ + ৬ + ৪  

 

ছয় ভাত্রায ফত এফং বতন ভাত্রায অবতফত:  
 

৩. ই াতান্রা বক/ যন্ত আবজন্ক/ বস্দগ্ধ আকা/ ধযণী ?  

নীবরভা ফবয়া/ ওগাত বনয়া/ নবভন্ছ যভন্ঘয/ তযণী !  



(যািী ফন্ধন/ কাজী নজরুর ইরাভ)  

 

কাঠান্ভা:  
৬ + ৬ + ৬ + ৩  

 

ছয় ভাত্রায ফত এফং িইু ভাত্রায অবতফত:  
৪ক. এ জগন্ত ায়/ যই যফব চায়/ আন্ছ মায বূবয/ বূবয  

যাজায স্ত/ কন্য ভস্ত/ কাঙান্রয ধন/ চুবয।  

(িইু বফন্ঘ জবভ/যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয)  

 

ি. িগুতভ বগবয/ কান্তায ভরু/ িসু্তয ান্যা/ ফায  

রবিন্ত ন্ফ/ যাবত্র বনবন্ত/ মাত্রীযা হুব/ য়ায।  

(কাণ্ডাযী হুবয়ায/ কাজী নজরুর ইরাভ)  

 

কাঠান্ভা:  
৬ + ৬ + ৬ + ২  

 

াাঁচ ভাত্রায ফত বকন্তু অবতফত যনই:  
৫. যতাভান্য ান্ছ/ ন্জ ফবুঝ/ তাই বক এন্তা/ রীরায ছর/  

ফাবন্য মযফ/ াবয ছটা/ ববতন্য থান্ক/ আবিয জর।/  

(ছর/ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয)  

 

কাঠান্ভা:  
৫ + ৫ + ৫ + ৫  

 

াাঁচ ভাত্রায ফত এফং ি‟ুভাত্রায অবতফত:  
 

৬ক. এ-বূজভান্ঝ/ াজায রূ/ ফবত  

আচবম্বন্ত/ প্রাাি াযা/ যয়ন্ছ;  

অভযা ন্ত/ যিফীযা ুধা/ এন্ন,  

গযর বনন্য়/ নযন্ক চন্র/ যগন্ছ।  

(বনরুবক্ত/ ুধীন্দ্রনাথ িত্ত)  

কাঠান্ভা:  
৫ + ৫ + ২  

 



ি. হৃিন্য় তায/ অন্ধকায/ ৃবথফী বনঝ/ ঝুভ  

বফপর তায/ কর তফ/বফ  

বান্ঙ না তায/ ফন্ন্তয/ অন্তীন/ ঘুভ  

জান্গ না কর যফ/  

কান্র মায/ আাঁন্কবন যকউ/ যপ্রন্ভয কুভ/ কুভ  

ফেথত তায/ ফ।  

(ভধে পারৃন্ন/নীন্যন্দ্রনাথ চিফতী)  

 

কাঠান্ভা:  
৫ + ৫ + ৫ + ২  

৫ + ৫ + ২  

 

গ. তিন্না বছন্রা/ অন্ধকায/ তিন্না বছন্রা/ যফরা  
হৃিয় ুন্য/ জটিরতায/ চবরন্তবছন্রা/ যিরা  
ডুবফয়াবছন্রা/ নিীয ধায/ আকান্ আন্ধা/ রীন  

ুলভাভয়ী/ চন্দ্রভায/ নয়ান ক্ষভা/ ীন  

(হৃিয়ুয/বক্ত চন্টাাধোয়)  

 

কাঠান্ভা:  
৫ + ৫ + ৫ + ২  

 

আট ভাত্রায ফত এফং ছয় ভাত্রায অবতফত:  
 

৭. যপাবর কবর আবভ/ ঝবযরাভ তাযা !  

তাযা কন্ আভান্যা যতা/ র কাজ াযা।  

(এক বযণাভ/ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয)  

 

কাঠান্ভা:  
৮ + ৬  

 

এিান্ন ফন্র যািা বান্রা এ কাঠান্ভায কবফতান্ক আট-ছয় ভাত্রায কবফতাও ফরা যমন্ত 
ান্য। যচৌদ্দ ভাত্রায ন্নট ৃবষ্টয কান্জ এ ধযন্নয ছন্দ বফনো বফন্ল ফেফস্থায় কান্জ 
রাগান্না মায়। তাছাো অক্ষযফতৃ্ত ছন্ন্দ এয উবস্থবত অন্নক যফব।  

 

ভাত্রাফনৃ্ত্ত াত ভাত্রায ন্ফতয ফেফায যফ গুরুত্বূণত। অন্নকটা স্বযফনৃ্ত্তয ভন্তাই তন্ফ 



ভাত্রাফনৃ্ত্ত অবতফত যািাটা যফ জতয। প্রথন্ভ অবতফতীন কন্য়কটি কবফতায 
উিাযন্ণয বিন্ক তাকান্না মাক।  

 

াত ভাত্রায িইু ফত বফবষ্ট কবফতা:  
 

৮. যতাভায ভিু আাঁকা/ একটি িস্তায়/  

রটুিন্য় বিন্ত াবয/ বতায তযফাবয/  

ফাগান যজাত জবভ/ ন্জ স্তায়/  

যতাভায ভিু আাঁকা/ একটি িস্তায়;/  

(যাবণন্ত যৌযব/ আর ভাভিু)  

 

কাঠান্ভা:  
৭ + ৭  

 

াত ভাত্রায বতন ফত বফবষ্ট কবফতা:  
 

৮. উগ্র ঢার, তায/ তীক্ষè যভিু/ যবঙন, যকানীয়/  

যযন্িন্ছ বিত/ মা-বকছু ভায়াভয়,/ ভধুয, যগানীয়  

(ুন্দয জাাজ/অন:ু ফিুন্িফ ফু)  

 

কাঠান্ভা:  
৭ + ৭ + ৭  

 

াত ভাত্রায চায ফত বফবষ্ট কবফতা:  
 

৯.  
অন্ধ যযর গাবে/ ফবধয যযরগাবে/ অন্ধ যযর যফন্য়/ চরন্ছ দ্রুত যফন্গ/  

ি-ুযচান্ি ভযা ঘুভ/ আকান্ ভযা যভঘ/ ন্ে ভযা চাাঁি/ অন্ধ আবছ যজন্গ/  

অন্ধ ফবগগুন্রা/ ক্লান্ত ন্য় যগন্ছ/ এবগন্য় চন্র তফ/ু অন্ধ প্রবতন্মাগী/  

চরন্ছ ট্রাগ যফন্য়/ জান্ন না যকাথা মান্ফ/ নষ্ট যযরগাবে/ অন্ধিযূ যফাগী।/  

(অন্ধ যযরগাবে / হুভায়ুন আজাি)  

 

কাঠান্ভা:  
৭ + ৭ + ৭ + ৭  

 



াত ভাত্রায ভাত্রাফনৃ্ত্ত ববন্ন ববন্ন ভাত্রায অবতফত ফেফান্যয নভনুা:  
 

১০. পর অন্নেয,/ যতাভায শুধু  

অনে যকান্না িযূ/ অযন্ণেয  

িীনতায়/ স্বন্ে যকাঁ ন্ ওঠা/  

যকান অম্ভফ/ আকােক্ষায়।  

(অম্ভন্ফয গান/ফিুন্িফ ফু)  

 

কাঠান্ভা:  
৭ + ৫  

৭ + ৫  

৭ + ৭  

৭ + ৬  

 

এই চায রাইন্ন অবতন্ফত যকাথাও াাঁচ যকাথাও ছয় ভাত্রা যািা ন্য়ন্ছ। বকন্তু তৃতীয় 
রাইন্ন যকান্না অবতফত যনই। পন্র, তৃতীয় ও চতুথত রাইন বভন্র একটি বতক্ত ততযী 
কন্যন্ছ।  

 

১১. বনন্ভন্ল বুবর াধ/ অতর যভান্।  

যভাবনী ও-ভনু্িয/ বভথো ফবুর  

তে ায বাবফ,/ এফং আবভ  

ধাবয না ধায যকান্না/ ভন্ািন্য়য।  

(কফয যিাোয গান/াভুয যাভান)  

 

কাঠান্ভা:  
৭ + ৫  

৭ + ৫  

 

এই কবফতায় াাঁচ ভাত্রায অবতফত যািা ন্য়ন্ছ।  

 

১২. যমিান্ন যরজফ/ প্রণয় ঝণতায়/ উরে  

ান্ত ফন্য় মায়/ গবীয যলন্ভ/ ভনু্দ্র  

বাবন্য় প্রান্তয/ মায় য আাঁকাফাাঁকা/ িরির  

ঝঞ্ঝা যগানীয়,/ যিফতা বূবভতন্র/ অংিে  
যমিান্ন যরজফ/ প্রণয় ঝণতায়/ উরে।  



(যরফ/অন:ু াানআর আবু্দল্লা)  

 

কাঠান্ভা:  
৭ + ৭ + ৪  

৭ + ৭ + ৪  

 

যফািন্রয়ায যবচত এই কবফতাটি অনফুান্ি অবতন্ফত চায ভাত্রা যািা ন্য়ন্ছ। ি‟ুটি কন্য 
ফত বিন্য় কবফতায রাইন গঠিত।  

 

অক্ষযফতৃ্ত ছন্দ:  
অক্ষযফতৃ্ত ছন্ন্দ ফিস্বয কিন্না একভাত্রা এফং কিন্না িইু ভাত্রা ফন কন্য। অথতাৎ ন্ফত 
ভাত্রা গণনা যীবত যকাথাও স্বযফনৃ্ত্তয আফায যকাথাও ভাত্রাফনৃ্ত্তয ভতন। ফিস্বয মবি 
ন্ব্দয প্রথভ ফা ভান্ঝ থান্ক তন্ফ তা এক ভাত্রা বকন্তু ন্ব্দয যন্ল অফস্থান কযন্র িইু 
ভাত্রা ফন কন্য। উিাযণ স্বরূ “ূমতন্াক” ব্দটি বফন্ফচনা কযা যমন্ত ান্য। স্বয 

বফনোন্ ব্দটি নতুন কন্য বরন্ি আভযা াই:  
 

ূয + ম + যাক  

 

প্রথভ এফং যন্লযটি ফিস্বয, বকন্তু ভান্ঝযটি ভকু্তস্বয। “ূয” ফিস্বযটি ন্ব্দয প্রথন্ভ থাকায় 

এয ভাত্রা ংিো এক। অনেবিন্ক “যাক” ফিস্বযটি ন্ব্দয যযল থাকায় এয ভাত্রা ংিো 
িইু। আয ভকু্ত স্বয “ম”-এয ভাত্রা ংিো ফতিাই এক। অতএফ অক্ষযফনৃ্ত্তয এই বনয়ন্ভ 
“ূমতন্াক” এয ভাত্রা ংিো চায।  

 

ভাত্রা বফনো:  
ূমতন্াক  

 

ূয + ম + যাক  

= ১ + ১ + ২  

= ৪  

 

ভাত্রা বফনো  অক্ষযফতৃ্ত ছন্ন্দ যবচত কন্য়কটি কবফতা।  

 

ন্ফত আট ভাত্রা এফং অবতন্ফত ছয়ভাত্রা আন্ছ এভন একটি কবফতা:  
 

১. াজায ফছয ধন্য/ আবভ থ াাঁটিন্তবছ/ ৃবথফীয ন্থ,  



বংর ভদু্র যথন্ক/ বনীন্থয অন্ধকান্য/ ভারয় াগন্য  

অন্নক ঘুন্যবছ আবভ ;/ বফবম্বায অন্ান্কয/ ধূয জগন্ত  

যিান্ন বছরাভ আবভ;/ আন্যা িযূ অন্ধকান্য/ বফিবত  নগযয;  

(ফনরতা যন/ জীফনানন্দ িা)  

 

কাঠান্ভা:  
৮ + ৮ + ৬  

 

এিান্ন “ংর” “ভদু্র” “অন্ধকায” এফং “বফবম্বায” ব্দ চাযটি রক্ষে কযা মায়। প্রথভ ব্দ 

ি‟ুটি বতনটি কন্য এফং যন্লয ব্দ ি‟ুটি চাযটি কন্য ভাত্রা ফন কযন্ছ। এন্িয স্বয ও 

ভাত্রা বফনো বনম্নরূ:  
 

বংর  

বং + র  

= ১ + ২  

= ৩  

 

ভদু্র  

 + ভিু + যযা  
= ১ + ১ + ২  

= ৩  

 

অন্ধকায  

অন্ + যধা + কায  

= ১ + ১ + ২  

= ৪  

 

বফবম্বায  

বফভ + বফ + ায  

= ১ + ১ + ২  

= ৪  

 

যিিা মান্চ্ছ, ন্ব্দয প্রথন্ভ এফং ভান্ঝ অফবস্থত ফিস্বযগুবর এক ভাত্রা বকন্তু যন্ল অফবস্থত 
ফিস্বযগুবর ি‟ুভাত্রা ফন কযন্ছ।  

 



অক্ষযফতৃ্ত ছন্ন্দ ভাত্রা গণনায এই যীবত কবফ ইচ্ছা কযন্র ফিন্র বিন্ত ান্যন। যন্ক্ষন্ত্র 
ফ ফিস্বযন্ক বিন্ত ন্ফ ি‟ুভাত্রা ফন কযায ক্ষভতা। তন্ফ, তকত  থাকা প্রন্য়াজন, মান্ত 
ুন্যা কবফতায় একই বনয়ভ প্রবতপবরত য়। এক কবফতায় ি‟ুযকভ বনয়ভ অনুযণ কযন্র 
একবিন্ক াঠক যমভন বফভ্রান্ত ন্ফন, অনেবিন্ক কবফযও ছন্ন্দ অিক্ষ ান্তয প্রভাণ যথন্ক 
মান্ফ। কর ফিস্বযন্ক ি‟ুভাত্রা ফন কযায ক্ষভতা যিয়া ন্য়ন্ছ এভন একটি কবফতা:  
 

২. ফহুবিন যথন্ক আবভ/ বরিবছ কবফতা  
ফহুবিন যথন্ক আবভ/ বরবিনা কবফতা  
(তফান্ি যবচত ংবক্তভারা/ তয়ি াভুর ক)  

 

কাঠাযভা:  
৮ + ৬  

 

এিান্ন “বরিবছ” ব্দটিয “বরি” ফিস্বযটি ন্ব্দয প্রথন্ভ ফন্ও িইু ভাত্রা ফন কযন্ছ। এটি 
বনিঃন্ন্দন্ একটি ফেবতিভ। বকন্তু আন্গই ফরা ন্য়ন্ছ, এটা কবফয ইচ্ছায উয বনবত যীর। 
ন্ব্দয প্রথভ ও ভান্ঝয ফিস্বযন্ক একভাত্রা যিয়া ন্য়ন্ছ এভন আন্যা ি‟ুটি কবফতা:  
 

৩. …যন্ ফরী; যাজিণ্ড/ মত িণ্ড য়  

তত তায িফুতরতা,/ তত তায ক্ষয়।  

একা কন্রয উন্ধ্বত/ ভস্তক আন  

মবি না যাবিন্ত যাজা,/ মবি ফহুজন…  

(গন্ধাযীয আন্ফিন/যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয)  

 

কাঠান্ভা:  
৮+৬  

 

৪. য িাবযদ্রে তুবভ যভান্য/ কন্যছ ভান  

তুবভ যভান্য িাবনন্য়ছ/ খ্রীন্েয ম্মান।  

কণ্টক-ভকুুট যাব!/ ─বিয়াছ, তা  

অন্কাচ প্রকান্য/ িযুন্ত া:  
(িাবযদ্র / কাজী নজরুর ইরাভ)  

 

কাঠান্ভা:  
৮ + ৬  

 



এিান্ন উন্ল্লি কযা প্রন্য়াজন যম, এ ি‟ুটি কবফতাই যচাদ্দ ভাত্রায ন্নট বনভতান্ণয কান্জ 
অফিান যািন্ত ান্য। ন্নট অধোন্য় এ বনন্য় বফি আন্রাচনা কযা ন্য়ন্ছ।  

 

এফায অনে একটি কবফতা:  
 

৫. িূয ঝে যথন্ভ যগন্ছ,/ এিন আকা ফন্ো নীর/  

গান্ছয ফজু াতা/ যকাঁ ন্ যকাঁ ন্ অতেন্ত ুলভ/  

বফনোন্ আফায বস্থয/  

(ফাজাবি / াভুয যাভান)  

 

এই কবফতাটিয প্রবতটি রাইন্নয প্রথভ ফত আট ভাত্রা এফং বিতীয় ফত ি ভাত্রা ফন 
কযন্ছ। মবি ন্ফতয আন্রাচনায আন্রান্ক এটা বফন্েলণ কযা য় তান্র ফরা মায় যন্লয 
ি ভাত্রায ফতটি অবতফত। বকন্তু তা বক কন্য য়? অবতন্ফতয ভাত্রা যতা ন্ফতয ভাত্রা 
ংিো যথন্ক কভ ওয়ায কথা। তন্ফ বক এন্ক্ষন্ত্র ভন্তফে কযা মান্ফ যম কবফতাটি যরিা 
ন্য়ন্ছ ৮+৮+২ কাঠান্ভান্ত অথতাৎ আট ভাত্রায ি‟ুটি ফত এফং িইু ভাত্রায অবতফত যযন্ি। 
বকন্তু তাও ঠিক নয়। কাযণ, প্রথভ রাইন্নয “নীর” ব্দটি িইুভাত্রা ফন কযায় এটান্ক িইু 
ভাত্রায অবতফত ধযন্রও ধযা মায়। বকন্তু ভো য় বিতীয় রাইন্নয “ুলভ” ব্দটিন্ক 
বনন্য়। িইু ভাত্রায অবতফত যফয কযন্ত ন্র “ুলভ” যথন্ক “ু” স্বযটিন্ক ূযফতয ন্ফতয ন্ে 
মুক্ত কযন্ত য়, এফং “লভ” যক অবতফত ধযন্ত য়। অথতাৎ বতন অক্ষন্যয এই ব্দটিন্ক 
যবন্ঙ বিন্য় কবফতায ফত বফনো কযন্ত য়। এন্ক্ষন্ত্র মা মুবক্তূণত নয়। তাই এই 
কবফতাটিন্ক “আট-ি” ভাত্রায ফা “আট-ি” চান্রয কবফতা ফরা প্রন্য়াজন, মা অক্ষযফনৃ্ত্ত 
কবফতা যরিায অনে একটি বনয়ভ বন্ন্ফ যফ কন্য়ক মুগ ধন্য ফাংরা কবফতায় প্রচবরত 
এফং এটাই ন্চ্ছ আঠান্যা ভাত্রায ন্নট গঠন্নয বনবত যন্মাগে কাঠান্ভা।  
 

অক্ষযফতৃ্ত ছন্ন্দয আন্রাচনায় অগ্রয ন্র ভন্ন ন্ত ান্য যম এয অেন অন্নক প্রস্ত 
এফং বকছুটা যিারান্ভরা। আন্রই তাই। ফাংরা কবফতায বত্রন্য িন্কয গুরুত্বূণত কবফযা 
অক্ষযফনৃ্ত্তয উয প্রচুয কাজ কন্যন্ছন এফং এন্ক একটা ভকু্ত রূ বিন্য়ন্ছন; মা অক্ষযফতৃ্ত 
ছন্ন্দয ভাত্রা গণনায বনয়ভন্ক ঠিক যযন্ি ন্ফত ভাত্রা ফাবেন্য় কবভন্য় অন্নক িযূ এবগন্য় 
যগন্ছ। যকান্না যকান্না যক্ষন্ত্র ফত যবন্ঙচুন্য ছন্দন্ক ান কন্য ন্জান্য আছাে যভন্য 

কবফতাযক যাজা কন্য িাাঁে কযা ন্য়ন্ছ। উাঁবক বিন্য়ন্ছ অক্ষযফনৃ্ত্তয নতুন ধাযা। 
অক্ষযফনৃ্ত্তয এই নতুন রূন্ক অন্নন্ক “ভকু্ত ছন্দ” ফন্রন। বকন্তু আভযা এন্ক “নঞ ছন্দ” 

ফরন্ফা। নাই অন্থত নঞ। অথতাৎ াধাযণ বান্ফ যিিন্র কবফতায় ছন্দ যনই, বকন্তু 
বফন্লবান্ফ বফন্েলণ কযন্র ছন্ন্দয িঢ়ৃ ফন্ধন িবৃষ্টযগাচয য়। নঞ ছন্ন্দয উিাযণ রক্ষে 
কযা মাক:  
 



১. আকা জান্ন না,/  
প্রকা যাস্তায় একী/ কুোন্না স্বাক্ষয,/  

নক্ষত্র ভাজ যিাাঁন্জ/ যল বযচয়/  

ওযা যস্পয/  

নতূন বফযন্ ায়/ অববন্ন বফন্চ্ছন্ি িীবিভয়/  

উদ্ভাবত িনূ্য িনূ্য/ অনন্ত ফায।/  

(মুগ্মিযূ/ অবভয় চিফতী)  

 

কাঠান্ভা:  
৬  

৮ + ৬  

৮ + ৬  

৬  

৮ + ১০  

৮ + ৬  

 

২. জীফ কান্র যচাি যভবর,/ প্রবতবিন্নয ৃবথফী/  

আভান্ক জানায় অবব/ ফািন। টাটকা যযাি  

াবিন্িয উোউবে,/ গান্ছয াতায িরুবুন,/ যফরপুন্রয গন্ধ/  

যডন্ক আন্ন আভায ফারকন্ফরান্ক/  

(একটি িুুন্যয উকথা / াভুয যাভান)  

 

কাঠান্ভা:  
১০ + ৮  

৮ + ৮  

৮ + ৮ + ৮  

১৪  

 

৩. মিন তান্িয যিবি/ ঠাৎ আগুন রান্গ/ চালীন্িয যভন্য়ন্িয/  

বফব্রত আাঁচন্র;/ ভস্ত য জনু্ে/ শুরু য় িুন, রঠু,/ বম্মবরত অফাধ ধলতণ,  

যবন্ঙ ন্ে বল্পকরা,/ গিেিে;/ িাউিাউ যান্ে/ ৃষ্ঠা ভস্ত গ্রন্িয;  

ডার যথন্ক/ যগাবঙন্য় রটুিন্য় ন্ে/ ডানা বাঙা বনিঃে যিান্য়র  

আতত নাি কন্য ফাাঁব/ মিন ওন্ঠন ভন্ি/ যাজনীবতবফিগণ।  

(যাজনীবতবফিগণ/ হুভায়ুন আজাি)  

 



কাঠান্ভা:  
৮ + ৮ + ৮  

৬ + ৮ + ৮ + ১০  

১০ + ৪ + ৬ + ৮  

৪ + ৮ + ১০  

৮ + ৮ + ৮  

 

এইফ উিাযণ যথন্ক এটা স্পষ্ট যম ন্ফত ভাত্রা ংিো অভান; বকন্তু যজাে ভাত্রায ফত 
গঠিত ন্য়ন্ছ।  

 

ভকু্ত ফা নঞ ছন্ন্দ কবফতা যরিায জ উায়  

 

এিন প্রশ্ন ন্রা ভকু্ত ফা নঞ ছন্ন্দ কবফতা যরিায বনয়ভ বক? এ ছন্ন্দ যরিা কবফতান্ক 
ুঙ্খানুুঙ্খ বান্ফ মতন্ফক্ষণ কযন্র মা ধযা েন্ফ তা ন্রা:  
১. অক্ষযফতৃ্ত ছন্ন্দয ভাত্রা গণনায বনয়ভ ঠিক থাকন্ফ।  

২. প্রবতটি ন্ফত যজােংিেক ভাত্রা থাকন্ত ন্ফ।  

৩. ন্ফত ভাত্রা ংিো িইু যথন্ক শুরু কন্য চায, ছয়, আট, ি যম যকান্না ংিেক যািা 
যমন্ত ান্য।  

 

ভকু্ত ফা নঞ ছন্ন্দ কবফতা যরিায ভয় মবি একটা বফন্ল নীবত যভন্ন চরা য় তন্ফ 
উন্যয বতনটি তত ই একন্ে ূযণ কযা ম্ভফ। নীবতটি ন্রা:  
 

যজান্ে যজাে, বফযজান্ে বফন্জাে।  
 

তায ভান্ন যজাে ভাত্রায ন্ব্দয াাাব যজাে ভাত্রায ব্দ এফং বফন্জাে ভাত্রায ন্ব্দয 
াাাব বফন্জাে ভাত্রায ব্দ ফান্না। এযয ইচ্ছা ভন্তা রাইন ততবয কযা ন্রও ছন্ন্দয 
যকান্না বফচু্চবত ঘন্ট না।  

 
 

কবফতায ছন্দ, ফাংরা একান্ডভী, ১৯৯৭ ।। বিতীয় ংস্কযণ: ভাওরা ব্রািাত যথন্ক 

প্রকাবতফে, যপব্রুয়াযী, ২০১১।। স্বন্যয উয িাগ যিওয়ায কথা ফরা আন্ছ বকন্তু 

কবম্পউটান্য তা ম্ভফ ন্রা না। তাযন্যও আভায ভন্ন য় ভাত্রা ফঝুন্ত অুবফধা ফায 
কথা নয়। 


