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                     কবিতা – ওরা কাজ করর 

                      কবি – রিীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

 

                         বিষয়িস্তু পর্ যার াচনা 

 

মানিতািাদী সতযদর্শী কবি রিীন্দ্রনাথ ঠাকুররর 'আররাগ্য' 

কািযগ্ররের অন্তগ্ যত 'ওরা কাজ করর' একটি উরেখরর্াগ্য 

কবিতা। দীর্ য ররাগ্র ারগ্র পর কবির মন র্শূনয-পারন উধাও 

হরয়রে। তা াঁর দৃটিপরথ ফুরি উরঠরে োয়াআকাাঁ ইবতহারসর েবি। 

র্ুগ্ র্ুগ্ান্তর ধরর র্শসয-র্শযাম া  ারতিরষ যর মাটিরত বিরদবর্শ 

সাম্রাজয র া ীরা আক্রমণ করররে। এইসি জাবত একবদন খযাবত 

সম্মান ও ঐশ্বরর্ যর চরম বর্শখরর উরঠবে । বকন্তু সময় তারদর 

খযাবতরক  বচরস্থায়ী করর রারখবন।একবদন এই  াররতর িুরক 

সাম্রাজয বিস্তার কররবে  পাঠান ও রমাগ্ রা। তারা অতযাচার 

করররে  ারতিাসীর ওপর। তারদর বিজয় ররথর চাকা ধুর া 

উব়িরয় চাবরবদক রেরক বদরয়রে। বকন্তু মহার্শূরনযর বদরক তাবকরয় 

 ক্ষ্য করররেন কবি তারদর রকান বচহ্নই আজ আর রনই। 

                           এরপর কবি রদরখরেন রর্ মহার্শূনয তর  এ 

রদরর্শ এরস উপবস্থত হরয়রে প্রি  ইংররজ। তারা অন  বনিঃশ্বাসী 

ররথ রচরপ এরস  াররতর ঐশ্বর্ য ও সম্পদ  ঠু  করররে। বকন্তু 

কবির বিশ্বাস এরাও একবদন কার র অতর  তব রয় র্ারি। এরদর 

আর রকান বচহ্ন থাকরি না। 

                           এরপর মহার্শূরনযর পথ রথরক কবি দৃটি রনরম 



এরসরে মাটির পবৃথিীরত। রসখারন কবি  রদরখরেন রর্ 

আিহমানকা  ধরর চর  আসরে মানুরষর বনতয জীিনর্াত্রা ও 

কম যকাণ্ড। কবি রসখারন রদখর ন– 

         " বিপু  জনতা চর  

     নানা পরথ নানা দর  দর ।" 

এরদর র্াত্রা মানরুষর বনতয প্ররয়াজরনর দািী রমিারনার জনয। 

এরা শ্রমজীিী মানুরষর দ । এরা আিহমানকা  ধরর 

মানিজাবতর জীিনতরীর দা াঁ়ি রিরন স যতার অগ্রগ্বত র্িায়। 

এরা মারঠ মারঠ িীজ রিারন, ধান কারি, নগ্রর প্রান্তরর কাজ করর 

স যতারক এবগ্রয় বনরয় র্ায়। 

                         কার র বনয়রম রাজারদর রাজেত্র র রে পর়ি, 

জয়স্তম্ভ গুব  অথ যহীন  ারি দা াঁব়িরয় থারক। রাজারদর বিজয় 

কাবহনী শুধুমাত্র বর্শশু পাঠযপুস্তরক স্থান পায়। সতয হয় শুধ ুরদর্শ-

রদর্শান্তরর অঙ্গ িঙ্গ          কব রঙ্গর সমুদ্র নদীর র্ারি র্ারি, 

পাঞ্জাি রিাম্বাই গুজরারি রমহনতী মানুরষর করম যর মহামন্ত্র। এই 

শ্রমজীিী মানুরষর দ্বারা রবচত হয় স যতার বচরন্তন ইবতহাস। 

দরূদর্শী কবি রিীন্দ্রনাথ রসই সতযই উপ বি করররেন আর াচয 

কবিতায়। 
 

 

 

বনরচর প্রশ্নগুব র উত্তর র খ : 

 

1. " আরিার রসই র্শূনযতর  

        আবসয়ারে দর  দর   

        র ৌহিাধা াঁ পরথ / অন বনশ্বাসী ররথ  "     

ক) 'আরিার' ি ার কারণ বক? রকান র্শূনযতর র কথা এখারন ি া 

হরয়রে?  



খ) কারা দর  দর  এরসরে?  

গ্) পথ র ৌহিাধা াঁ রকন? এর তাৎপর্ য বক?  

র্) 'অন বনশ্বাসী রথ' বক? কথাটির তাৎপর্ য িন যনা 

কর।                                                       2+2+3=3=10  

 

2. " মাটির পবৃথিী-পারন আবখাঁ রমব  র্রি 

       রদবখ রসিা ক ক ররি  

       বিপু  জনতা চর   

       নানা পরথ নানা দর  দর  "  

ক) মাটির পবৃথিীরত কবি বক রদরখরেন?  

খ) মহার্শূরনয কবির রচারখ বক ধরা পর়িরে?  

গ্) 'বিপু  জনতা' কারা? তারা বক করর?  

র্) উদ্ধবৃতটিরত কবির রকান মরনা ারির প্রকার্শ 

র্রিরে?                                                2+2+3+3=10 

 


