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ব াংল  ছন্দ  
“সুনিয়নিত ও সুপনিনিত বাকনবিযাসসি িাম ছন্দ।” ---- প্রসবাধিন্দ্র সসি। 

“সে ভাসব পদনবিযাস কনিসে বাকয শ্রুনতমধুি হয় এবং মসি িসসি সঞ্চাি হয় তাহাসক ছন্দ 

বসে।” --- অমূেযধি মুস াপাধযায়।  

“বাকযনিত পদগুনেসক সে ভাসব সাজাইসে বাকযনি শ্রুনতমধুি হয় ও তাহাি মসধয কােগত ও 

ধ্বনিগত সুষমা উপেনি হয়, পদ সাজাইবাি সসই পদ্ধনতসক ছন্দ বসে।” ---- সুিীনতকুমাি 

িসটাপাধযায়। ছন্দ নতি প্রকাি ---- ক) তািপ্রধাি ছন্দ   ) ধ্বনিপ্রধাি ছন্দ গ) শ্বাসাঘাতপ্রধাি 

ছন্দ। ছসন্দি উপাদাি ---- ক) ধ্বনি   ) অক্ষি গ) মাত্রা ঘ) পবব ঙ) পববাঙ্গ ি) সছদ ও েনত    ছ) 

পদ জ) িিণ ঝ) পংনি ঞ) স্তবক ি) নমে ঠ) েয় 

ধ্বনি  :  মািুসষি গো সেসক নিগবত স্বি সে স্পন্দি সতাসে তাসক বসে ধ্বনি। ধ্বনি আমিা কাসি 

শুনি, সিাস  সদ সত পাই িা। ধ্বনি দু’ প্রকাি। স্বিধ্বনি ও বযঞ্জিধ্বনি। স্বিধ্বনি দু’ প্রকাি।   

         ক) সমৌনেক স্বিধ্বনি (অ, আ, ই, ঈ)  

                        ) সেৌনগক স্বিধ্বনি (ঔ, ঐ)।  

বযঞ্জিধ্বনি দু’ প্রকাি। ক) সমৌনেক বযঞ্জিধ্বনি (ক,  , গ, ঘ)  

                       ) সেৌনগক বযঞ্জিধ্বনি (জ্ঞ, ক্ষ, ল্ল, প্ত) 

 ) অক্ষি : বাগেসিি স্বল্পতম প্রয়াসস বা এক সঝাোঁসক সে ধ্বনি উচ্চানিত হয়, তাসক অক্ষি বসে। 

অক্ষি হে সবসিসয় কু্ষদ্র ধ্বনি। সেমি --- ‘ছন্দ’ শব্দনি আমিা উচ্চািণ কনি দু’নি সঝাোঁসক ---- 

‘ছন্-দ’ ---- এভাসব।  তাই এই শব্দনিি অক্ষি সং যা হে দু’নি। অক্ষি দু’ প্রকাি --- স্বিান্ত 

এবং বযঞ্জিান্ত।  
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স্বিান্ত অক্ষি :  সে অক্ষসিি সশসষ স্বিধ্বনি োসক অেবাৎ মু নববসিি সকাি অংসশ বাধা িা সপসয় 

বাগেি েনদ শসব্দি সশসষি অক্ষিনি উচ্চািণ কিসত পাসি তসব তাসক বসে স্বিান্ত অক্ষি। স্বিান্ত 

অক্ষসিি অপি একনি িাম --- মুি অক্ষি। সেমি --- ‘কমো’ --- এই শব্দনি আমিা উচ্চািণ 

কনি---- এইভাসব ---- ক + অ,    ম + অ, ে + আ ; নতিনি অক্ষসিি সশসষ আসছ স্বিধ্বনি। 

তাই এনি স্বিান্ত অক্ষসিি উদাহিণ। স্বিান্ত অক্ষি দু’ প্রকাি ---   

ক) সমৌনেক স্বিান্ত (অ, আ, ই (হ্রস্ব স্বিান্ত), (ঈ, ঊ (দীঘব স্বিান্ত) --- ইতযানদ) ও  ) সেৌনগক 

স্বিান্ত (ঔ, ঐ) 

বযঞ্জিান্ত অক্ষি :  দু’নি অক্ষি রুদ্ধভাসব উচ্চানিত হসে সশষ অক্ষিনি ‘হসন্ত’ নদসয় উচ্চািণ 

কিসত হয়। ---- এমি হসে, তাসক বযঞ্জিান্ত অক্ষি বসে। সেমি --- সমৌিাক--- এই শব্দনি 

আমিা উচ্চািণ কনি---- এইভাসব --- মউ + িাক্ ; আবাি --- কুসুম --- কু + সুম্ ; -- এই দু’নি 

শসব্দি সশসষ হসন্ত উচ্চািণ হসয়সছ। এই শব্দ দু’নিসত ‘মউ’ (ম + উ) এবং ‘কু’ (ক + উ) স্বিান্ত 

অক্ষি ; এবং ‘িাক্’ ও ‘সুম্’ ---- এ দু’সিা হসন্ত উচ্চািসণ সশষ হসয়সছ, তাই এগুসো বযঞ্জিান্ত 

অক্ষি। বযঞ্জিান্ত অক্ষিসক --- হেন্ত অক্ষি / হসন্ত অক্ষি / রুদ্ধ অক্ষি / বো হয়।  

গ) মাত্রা  :  একনি অক্ষি উচ্চািণ কিসত সে সময় োসগ, সসই সময়িুকুসক বসে মাত্রা। সেমি --

- ‘ভািত’ --- এই শব্দনিসত দু’নি অক্ষি আসছ, ‘ভা’, ‘িত’। এই  ‘ভা’ বা ‘িত’ উচ্চািসণ সে সময় 

োসগ তাসক ধিা হয় মাত্রা। মাত্রা দু’নি সেণীি হয়।--- ১) এক-মাত্রা ২) দুই-মাত্রা  

একনি হ্রস্বস্বি বা মুি অক্ষি উচ্চািণ কিসত সমািামুনি সে সময় োসগ, তাসক একমাত্রা নহসসসব 

গণয কিা হয়।  

একনি দীঘবস্বি বা রুদ্ধ অক্ষি উচ্চািণ কিসত সাধািণত সে সময় োসগ, তাসক দু’মাত্রা নহসসসব 

গণয কিা হয়। 

ঘ) পবব   :  কনবতাি িিসণি এক হ্রস্বেনত সেসক পিবতবী হ্রস্বেনত বা সশষ হ্রস্বেনত সেসক পূণবেনত 

পেবন্ত  নিত ধ্বনি প্রবাহই হে পবব। সেমি ---  
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“িন্দ িন্দি I িন্দ িন্দি I গন্ধ নিনন্দত I অঙ্গ।” 

--- এ াসি প্রেম হ্রস্বেনত ‘িন্দ িন্দি’, ---  এনি প্রেম পবব ; আবাি ‘িন্দ িন্দি’ পিবতবী হ্রস্বেনত 

বা মধযবতবী হ্রস্বেনত,--- এনি নিতীয় পবব ; --- এইভাসবই ‘গন্ধ নিনন্দত’--- তৃতীয় পবব ; এবং 

তৃতীয় হ্রস্বেনত সেসক নবিনত বা পূণবেনত হে ‘অঙ্গ’ --- এনি িতুেব পবব। বাংো ছসন্দ নতি, িাি, 

পাোঁি, ছয়, সাত, আি মাত্রা নবনশষ্ট পবব সদ া োয়।  

ঙ) পববাঙ্গ : কনবতা পাঠকাসে স্বিপ্রবাসহি হ্রাস বৃনদ্ধি ফসে পসবব সে দু’নি বা নতিনি কু্ষদ্র কু্ষদ্র 

নবভাগ অস্পষ্ট অিুভূত হয়, তাসদি এক-একনিসক পববাঙ্গ  বসে। পববাসঙ্গি উদাহিণ ---  

                          ১        ২     ৩          ১          ২  

“নবোপ : কসিি : িাম   I  েক্ষ্মসণি :  আসগ।”  

--- এ াসি পবব সং যা – ২ । পববাঙ্গ --- প্রেম পসবব নতিনি ; নিতীয় পসবব দুনি।  

ি) সছদ ও েনত  : বাসকযি অেব বা ভাবসক প্রকাশ কিাি জিয, বাসকযি মধয বা অসন্তয সে সামনয়ক 

উচ্চািণ নবিনত ঘসি, তাসক বসে সছদ বা অেব-েনত বা  ভাব-েনত। সছদ দু’প্রকাি – হ্রস্ব বা 

েঘুসেদ এবং পূণবসেদ ।  

ছন্দ শাস্ত্র অিুোয়ী পসদয ছন্দ তিঙ্গ সৃনষ্টি জিয একনি সুনিনদবষ্ট বযবধাসি ধ্বনিপ্রবাসহ সে উচ্চািণ 

নবিনত ঘসি, তাসক বসে েনত বা ছন্দেনত।  প্রসবাধিন্দ্র সসি েনতসক িাি ভাসগ নবভি কসিসছি। 

েো --- ক)  পূণবেনত ;  ) অধবেনত ;   গ) েঘুেনত ; ঘ) উপেনত।  

ছ) পদ  :   কনবতাি শুরু সেসক প্রেম অধবেনত বা এক অধবেনত সেসক পিবতবী অধবেনত বা 

পূণবেনত পেবন্ত  নিত ধ্বনিপ্রবাহসক পদ বো োয়। আিােব প্রসবাধিন্দ্র সসি  বসেসছি---   

“অধবেনতি িািা  নিত পঙনি নবভাসগি পানিভানষক িাম – পদ।” পদ এক বা একানধক পসববি 

িািা গনঠত হয়। সেমি ---  

“নবোপ : কসিি : িাম   I  েক্ষ্মসণি :  আসগ।”  
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--- এ াসি প্রেম অধবেনত পসেসছ ‘িাম’-এি পি, তাই এিুকু অংশ একনি পদ। (নবোপ : কসিি 

: িাম I)   

জ) িিণ : কনবতায় বাসকযি শুরু সেসক সশষ পেবন্ত অংশসক িিণ বো হয়। অেব সে াসি 

পনিপূণবতা োভ কসি, সস াসিই ধ্বনিপ্রবাসহ ভাবেনত বা পূণবসেদ পসে। এই অেববহ পনিপূণব 

বাকযসকই িিণ িাসম অনভনহত কিা হয়। সেমি--- 

    “গাি সগসয় তিী সবসয়  I সক আসস পাসি। --- ১ম িিণ  

সদস  সেি মসি হয়  I  নিনি উহাসি।” --- ২য় িিণ  

ঝ) পংনি  :  পংনি মাত্রই িিণ হসত পাসি, নকন্তু িিণমাত্র পংনি িয়। সকাি িিণসক একনি 

সানিসত নে সে তা অবশযই পংনি। নকন্তু িিণনিসক সভসঙ েনদ কসয়কনি সানিসত সে া হয়, তসব 

ঐ প্রসতযকনি সানি হসব এক – একনি পংনি।  

সেমি ---     “গাি সগসয় তিী সবসয়  I সক আসস পাসি।”                            --- এনি 

একনি িিণ এবং একনি পংনিও হসত পাসি। নকন্তু এসক েনদ এভাসব সে া হয়,  -----     

“গাি সগসয় তিী সবসয়  I                                                                                   

সক আসস পাসি।” 

--- এ সক্ষসত্র সমূ্পণবনি একনি িিণ ; নকন্তু পংনি দু’নি।  

ঞ) স্তবক :  একানধক িিসণি সুশৃঙ্খে সমাসবশ ে ি একনি নিনদবষ্ট ভাব প্রকাশ কসি, ত ি 

তাসক ‘স্তবক’ বো হয়।  সেমি --- 

    “গাি সগসয় তিী সবসয়  I সক আসস পাসি। --- ১ম িিণ  

         সদস  সেি মসি হয়  I  নিনি উহাসি। --- ২য় িিণ  
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    ভিা পাসে িসে োয়, I --- ৩য় িিণ 

                       সকাি নদসক িানহ িায় I ---- ৪েব িিণ 

                       সেউগুনে নিরুপায় I  ভাসঙ দুধাসি।”    --- ৫ম িিণ 

--- এনি পাোঁিনি িিসণি একনি স্তবক।  

ি) নমে  : সকাি কনবতাি একনি পসববি, পসদি বা িিসণি সাসে পিবতবী পবব, পদ বা িিণগুনেি 

অনন্তম ধ্বনিসাদৃশয গঠি কিাসকই নমে বসে। অেঙ্কাি শাসস্ত্র োসক অিুপ্রাস বো হয়, ছন্দশাসস্ত্র 

তাসকই ‘নমে’ বো হয়।  

ঠ) েয় : কনবতা পাসঠি সময় িিসণি শুরু সেসক সশষ পেবন্ত পঠসিি গনতভনঙ্গমা সেসক সৃষ্ট সুিসক 

েয় বসে।  

ধ্বনিপ্রধাি ছন্দ --- সে ছসন্দ রুদ্ধ দে হয় দু’মাত্রা, সে ছসন্দি গনত মধযম তাসক বসে মাত্রাবৃত্ত বা 

কোবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধাি ছন্দ। ধ্বনিপ্রধাি ছসন্দি ববনশষ্টয :  

ক) ধ্বনিপ্রধাি ছসন্দি অিযতম ববনশষ্টয হে ---- এি েয় মধযম।  

 ) এই ছসন্দ এক ধিসিি ধ্বনিঝঙ্কাি োসক।   

গ) এই ছসন্দ পূণব পবব পাোঁি, ছয় ও সাত মাত্রাি হয়। মাসঝ মাসঝ িাি মাত্রাি পূণব পববও পাওয়া 

োয়।  

ঘ) এই ছসন্দি মাত্রা-গণিা পদ্ধনত হে--- মুি অক্ষি একমাত্রা ও রুদ্ধ অক্ষি দু’মাত্রাি হয়। 

ঙ) এই ছন্দ সঙ্গীসত বযবহৃত হয়।  

ি) এই ছসন্দ স্বিবসণবি ধ্বনিি প্রাধািয োসক িা।   

ছ) এই ছসন্দ অক্ষসিি দীঘবীকিণ অিযািয ছসন্দি তুেিায় সবনশ। . 
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জ) এই ছসন্দ অনতনিি সকাি সুসিি িাি োসক িা।  

ঞ) এই ছসন্দ শ্বাসবায়ুি পনিমাসণি  ুব সূক্ষ্ম নহসাব িা সত হয়।  

ি) এই ছন্দ অসপক্ষাকৃত দুববে ছন্দ।  

ঠ) এই ছন্দসক সমসয়নে ছন্দ বো হয়।     

ড) মাত্রা-গণিা িীনতি নদক সেসক এই ছন্দ দু’িকম ---- প্রািীি মাত্রাবৃত্ত ও আধুনিক মাত্রাবৃত্ত।  

ে) এই ছসন্দ নিনতিাপকতা গুণ সিই। 

ণ) এই ছসন্দ উচ্চানিত অক্ষসিি ধ্বনি-পনিমাণই প্রধাি।      

ধ্বনিপ্রধাি ছসন্দি উদাহিণ  ---      

                ১ ২   ১১     ১ ২   ১১    ১ ২    ১ ১   ১ ১  

“সাগি জসে I নসিাি কনি I সজে এসো I িুসে     = ৫+৫+৫+২ 

               ১১১   ১ ১      ১ ২  ১১    ১ ১  

               বনসয়া নছসে  I  উপে উপ I কূসে।”                 = ৫+৫+২  

শ্বাসাঘাতপ্রধাি ছন্দ --- সে কাবয-ছসন্দ মূে পবব িািমাত্রাি হয় তাসক স্বিবৃত্ত বা দেবৃত্ত বা 

শ্বাসাঘাতপ্রধাি ছন্দ (বেপ্রধাি ছন্দ) বসে। শ্বাসাঘাতপ্রধাি ছসন্দি ববনশষ্টয :   

ক) এই ছসন্দি প্রধাি ববনশষ্টয হে --- এই ছসন্দি পসববি আনদ অক্ষসি বা সকাি নবসশষ অক্ষসি 

প্রবে শ্বাসাঘাত পসে।  

 ) এই ছসন্দি প্রনত পসবব শ্বাসাঘাত পসে।   
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গ) এই ছসন্দি পবব গুনে হয় সছাি সছাি।  

ঘ) শ্বাসাঘাসতি জিয একিা সসিষ্ট প্রয়াসসি প্রসয়াজি হয় ; এবং সুনিয়নমত সময়ান্তসি তাি পুিঃ 

প্রবৃনত্ত হয়।  

ঙ) এই ছসন্দি পবব গুনে উচ্চািসণি সময় বাগেি নক্ষপ্র হয়, তাই এই ছসন্দি েয় হয় দ্রুত।  

ি) এই ছসন্দি পূণব পবব হয় িাি মাত্রাি। 

ছ) এই ছসন্দ সকবে এক ধিসিি পবব বযবহৃত হয়।  

জ) এই ছসন্দ পববাঙ্গ দুনি োসক।   

ঝ) এই ছসন্দি মাত্রা-গণিা পদ্ধনত অতযন্ত সিে। মুি অক্ষি ও রুদ্ধ অক্ষি উভয়ই হয় একমাত্রা। 

ঞ) ছো বা সোকগীনতসত এই ছন্দ সবনশ পনিমাসণ বযবহৃত হয়। তাই এই ছন্দসক ছোি ছন্দ 

বো হয়।  

ি) এই ছসন্দ সেৌনগক অক্ষি হ্রস্ব বসে ধর   হয়।  

ঠ) এই ছসন্দ মূে শব্দ সভসঙ দুনি পববাসঙ্গি মসধয সদওয়া িসে।  

ড) এই ছসন্দ সকাি ধ্বনি প্রবাহ োসক িা।  

ে) এই ছন্দ সংসৃ্কত অেবা প্রাকৃসত সদ া োয় িা।  

ণ) বাঙানেি আনদম ইনতহাসস সকােজানতি প্রভাসবি সসঙ্গ এই ছসন্দি গভীি সম্পকব আসছ।   

শ্বাসাঘাতপ্রধাি ছসন্দি উদাহিণ ---- 

              ১ ১ ১১       ১ ১  ১  ১     ১ ১ ১ ১        ১ ১  

“আনম েনদ  I  জন্ম নিসতম  I কানেদাসসি  I  কাসে     = ৪+৪+৪+২ 

              ১ ১  ১ ১      ১ ১    ১ ১       ১১ ১ ১       ১ ১ 
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             বদসব হসতম  I  দশম  িত্ন  I   িবিসত্নি  I  মাসে।”      = ৪+৪+৪+২ 

তািপ্রধাি ছন্দ  --- সে ছসন্দ আগাসগাো একনি একিািা তাি োসক, সে ছসন্দি গনত তাসিি 

প্রবাসহি মসধয পসে হসয় োয় ধীি, সে ছসন্দি পূণব পবব হয় ৮ বা দশ মাত্রাি, তাসক অক্ষিবৃত্ত বা 

নমেবৃত্ত বা তািপ্রধাি ছন্দ (পয়ািজাতীয় ছন্দ) বসে। তািপ্রধাি ছসন্দি ববনশষ্টয :   

ক) তািপ্রধাি ছসন্দ প্রেম সেসক সশষ পেবন্ত একনি একিািা তাি োসক।     

 ) এই ছসন্দ মুি অক্ষি একমাত্রা ; রুদ্ধ অক্ষসিি মাত্রা গণিায় েসেষ্ট ববনশষ্টয আসছ। রুদ্ধ অক্ষি 

শসব্দি প্রেসম বসসে হয় ১ মাত্রা, মাঝ াসি বসসে হয় ১ মাত্রা, নকন্তু শসব্দি সশসষ রুদ্ধ অক্ষি 

োকসে তা হয় ২ মাত্রা, আি একক রুদ্ধ অক্ষি হসে হয় ২ মাত্রা।    

গ) তািপ্রধাি ছসন্দি অিযতম ববনশষ্টয ---- এি েয় বা গনত ধীি।  

ঘ) তািপ্রধাি ছসন্দি পূণব পবব হয় ৮ বা ১০ মাত্রাি। 

            ১   ১১১   ১ ১  ১১    ১ ১  ১১  ১ ১  ১১  ২  

 “িা বুনঝয়া বযো ভসি I সকোঁসদ ওসঠ সািা সদহ মি               =  ৮+১০ 

            ১  ১১  ১  ২   ১ ১    ১ ১   ২   ১ ১ ১   ১ ২  

            জীবসি আোঁধাি িাসম  I নিসভ োয় আকাসশ তপি।।”            =  ৮+১০ 

ঙ) তািপ্রধাি ছসন্দি মাত্রা হয় সাধািণত সজাে সং যা। তসব মাসঝ মাসঝ নকছু বযনতক্রমও েক্ষ 

কিা োয়। সেমি---  

                       ১ ১ ১ ১১১    ২     ১১ ১১১  

       “গগসি গিসজ সমঘ  I ঘি বিষা                            =  ৮+৫ 

                 ১ ১   ১১   ১১  ১১     ১ ১ ১ ১ ১ 
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      কূসে একা বসস আনছ  I িানহ ভিসা”                      =  ৮+৫ 

ি) তািপ্রধাি ছসন্দি পূণব পবব ৮ বা ১০ মাত্রাি হসেও মাসঝ মাসঝ ৬ মাত্রাি পূণব তািপ্রধাি ছন্দও 

েক্ষয কিা োয়।  

                ১ ১   ১১ ১১       ১১   ১১ ১১  

    “আনজ শিীমাতা  I  সকি িমনকসে                            = ৬+৬ 

                ১১১    ১১১        ১১১   ১১১  

       ঘুমাসত ঘুমাসত  I  উনঠয়া বনসসে ?”                           = ৬+৬ 

ছ) তািপ্রধাি ছসন্দি অিযতম ববনশষ্টয হে ---- এি অসাধািণ সশাষণ শনি।   

            ১ ২   ১ ১ ১  ২       ১  ২   ১ ১ ১  

“প্রস্তি  প্রকীণব  হয়  I  অসঙ্গি  উচ্ছ্বাসস।”                       =  ৮+৬ 

--- এ াসি রুদ্ধ অক্ষি সবনশ হওয়া সসেও মাত্রা সং যা বৃনদ্ধ পায়নি।  

জ) এই ছন্দসক পুরুষানে ছন্দ বো হয়।  

ঝ) িবীন্দ্রিাে এই ছন্দসক সাধুভাষাি ছন্দ বসেসছি ।  

ঞ) এই ছন্দসক বাংোি সিাতি ছন্দ বো হয়।  

ি) প্রািীি কাসে সে সমস্ত ছন্দ পদ্ধনত নছে, সসগুনে সমস্তই পয়ািজাতীয়।  

ঠ) এই ছসন্দ অক্ষসিি অিযািয েক্ষণ উসপক্ষা কসি মূে সুসিি ঝঙ্কািসকই অবেম্বি কসি ছন্দ 

গসে উসঠ।  
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ড) প্রসতযকনি শব্দসক কাছাকানছ অিযািয শব্দ সেসক অেুি িা া বাংো উচ্চািসণি একনি নবনশষ্ট 

প্রবৃনত্ত। পয়ািজাতীয় কনবতায় এই প্রবৃনত্তি িিম অনভবযনি সদ া োয়।  

ে) উচ্চািণ পদ্ধনত অিুসাসি বো োয়, এই ছসন্দ প্রসতযক শসব্দি প্রেসম স্বসিি গাম্ভীেব সববাসপক্ষা 

অনধক, শসব্দি সশসষ সববাসপক্ষা কম।  

ণ) এই ছসন্দ স্বভাবমানত্রক অক্ষিই সাধািণত বযবহৃত হয়। 

ত) এই ছসন্দ একিা গম্ভীি ভাব আসস, তাই উচ্চাসঙ্গি কনবতা এই ছসন্দ িিিা কিা হয়।  

ে) তািপ্রধাি ছসন্দি িািা রূপসভদ আসছ। পয়াি সেসক আিম্ভ কসি অনমত্রাক্ষি, বগনিশছন্দ সবই 

গসে উসঠসছ তািপ্রধাি ছন্দসক নভনত্ত কসি। গুরুগম্ভীি ছসন্দ অসিক গম্ভীি ভাবমূেক কনবতা এই 

ছসন্দই সে া সম্ভব।  

দ) এই ছসন্দ স্বিধ্বনিি প্রাধািয আসছ।    

    

অনমত্রাক্ষি –  

              ১ ১  ১  ১    ২  ২     ১১১  ১ ১ ১  

“নছে আশা, সমঘিাদ, I  মুনদব অনন্তসম                     =  ৮+৬ 

              ১  ১ ২   ২  ১ ১     ১  ২   ১ ১ ১    

             এ িয়ি িয় আনম  I  সতামাি  সমু্মস  ; ---               =  ৮+৬ 

              ১ ১  ১ ১  ২  ১ ১        ১  ২   ১১১  

              সোঁনপ িাজযভাি, পুত্র,  I  সতামায় কনিব                     =  ৮+৬ 

              ১ ১ ১ ১    ১ ১  ১১      ১ ১১  ১ ১ ১  
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              মহাোত্রা । নকন্তু  নবনধ I  বুনঝব সকমসি।”                  =  ৮+৬  

বগনিশছন্দ --  

              ২   ১ ১ ১১  ১ ১        ১১  ১১   ১১  

 হায় পাগনেিী জিা !  I   তব সভা মাসঝ                   =  ৮+৬ 

              ১ ১১  ১ ১ ১  ১ ১     ১ ২   ১ ১ ১  

             িানিসছ  িতবকী আনজ,  I গায়ক গাইসছ,                     =  ৮+৬ 

              ১ ১ ১১    ১ ১ ১১      ১১   ১ ১ ১ ১  

              উেনেসছ   বীণাধ্বনি  I  তব নসংহাসসি                    =  ৮+৬ 

              ১ ১ ১  ১ ১ ১  ১১     ১ ১  ১১  ১১  

              বসসসছ পুত্রহা  নিপু  I  নমসত্রাত্তম এসব।                     =  ৮+৬ 

 

…………….. 


