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Raibenshe: Ek Bipannaastitver Khonje

রায়েবঁেশ – এক িবপ অি ে র খাঁেজ
Khondeker Dilshad Haque
Researcher, University of Calcutta, Women’s Studies Research Centre, Kolkata
Abstract
Raibenshe dance is one of the most oldest and energetic folk art of Bengal. It is exclusively performed by men
belong to the Bauri, Bagdi ,Domes and other oppressed community of Hindu society. In mediaval Bengal they
worked as bodyguard of landlord and Zaminder.The term Rai means Royal or Kingly and Benshe means Bamboo.
This performance not only needed varied expression of military energy and knowledge of martial art but also
requires high acrobatic skill and practice. In 1930, an eminent folklorist Shri Gurusaday Dutt first gave an
attention on this folk form of Bengal and interestingly discovered its origin connected with Raja Man Singh of
Rajasthan. In 1932 He started the Bratachari movement and tried to protect and preserve cultural heritage of Bengal
like Raibenshe, Kathi dance, Sari dance etc.The main thrust of Bratachari Movement was to recognize the self
esteem, creating a sense of world citizenship and national awareness among the common people through folk
tradition by nourishing the habit of physical exercise, dance, drama, music and social service. Raibenshe dance had
remarkable contribution in folk culture of undivided Bengal. This traditional art form lost its significance with
gradual loss of importance of Bratachari Movement after death of Gurusaday Dutt. Though this art form did not
catch on all over India still it has immense impact to develop physical, mental and intellectual culture of a nation in
a wide , comprehensive manner.
Key words: Folk art, Royal bamboo, Bratachari, Cultural heritage, National awareness

Article
বাংলার লাকিশে র এক চমক দ এবং িবিশ ধারা হল রায়েবঁেশ। রায়েবঁেশ
লাকনৃেত র িশ ীরা মূলত পি মবে র বীরভূ ম, মুিশদাবাদ, বধমান জলার অিধবাসী। এেদর
উৎপি
সে জানা যায় য, এ’সম অ েলর রাজ রাজা ও জিমদারেদর এককােল রায়েবঁেশ নামক
সন বািহনী এবং দহ র ী িছল।(১) ধমম ল কােব ও তার উে খ আেছ। ধীের ধীের যখন রাজ
রাজা তথা জিমদাির থার অবলুি ঘেট তখন এই পশার মানুষ কাযত কমহীন হেয় পেড়ন। য
দিহক শি র কারেণ একসময় তােদর রমরমা িছল জিমদাির ও তৎকালীন শাসনব ব ার িনিরেখ,
তাঁরাই
হীন হেয় পেড়ন থার িবেলাপ সাধেনর সে সে । শারীিরক মতােক মূলধন কের য
অন কান কােজর সং ান হেব স স াবনাও তােদর িছলনা। সনাবািহনীর কােজর সে যু
থাকার ফেল কমহীন অব ায় চােষর কােজর িত তােদর িবেশষ আ হ িছল না। কারণ এই কােজর
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ে তােদর মনন ও মানিসকতা
ক খাপ খাি লনা। অথচ জীিবকা তথা পেটর টান িছল বড়
বালাই তাই অেনেকই এেদর মেধ শষ পয যু হেয় যান ঠ াঙাের ও ঠিগেদর দেল। কউ কউ
যাগ দন জিম দখেলর লড়াইেতও। এই লেঠল স দায়ই িক রােঢ়র িবিশ
লাকায়ত রণনৃত
রায়েবঁেশর মূল উৎপি ল। এ’কােজ সরকািরভােব িযিন িবেশষ উেদ াগ হণ কেরিছেলন িতিন
হেলন বীরভূ েমর তৎকালীন জলাশাসক
সদয় দ মহাশয়। ১৯৩০-৩১ সােল এই সকল বীর
মানুষ িলর কােছ যু নৃত এবং শরীরচচার
প বাংলার রায়েবঁেশেক লাকায়ত সং ৃ িতর
অ িহসােব তু েল ধরেত চেয় িতিন ওেদর সে
যাগােযাগ রাখা
কেরন। সই সে এ’সব
ঠ াঙাের ঠিগ তথা ডাকাত দল িলেক ভকমপেথ আনার উেদ াগ হণ কেরন।(২) বাউল সািরজাির-কা নাচ-রায়েবঁেশ – এই সং ৃ িত র সংর ণ ও িনয়িমত চচার িত তার এই উেদ ােগর
ফেল বীরনৃত , রণনৃত , রায়েবঁেশ ামবাংলার সং ৃ িতর চালিচে এক িবেশষ জায়গা কের িনেয়িছল।
‘ডাকাইত’ স দােয়র মানুষজনই ধীের ধীের রণনৃত িশ ী েপ আ কাশ কেরন। সাম
ভু েদর
লা য়ালেদর বৃি
মশ পিরবিতত হেয় যায় এ’ভােবই। একসময় দরহ ী বা সন বািহনীর পদ
অবলু হেল জীিবকার তাড়নায় তারা ডাকািতর মত অৈবধ ি য়াকেম িল হেয় পেড়। সই পথ
থেক তােদর সমােজর মূল
ােত িফিরেয় আনার জন একটা সং ার ি য়ার অ
েপই রণনৃত
িশে তােদর অ ভু
করবার য়াস
হয়। রায়েবঁেশ কা
নাচ থেক উ ব হেলও এ’ ে
দহেকি ক ব ায়ামিভি ক নৃত ও কসরৎ িলর উপর বিশ জার দওয়া হেয়েছ। রায়েবঁেশ নৃেত র
বয়স বড়েজার ১৭৫ বছর। তার পূেব িক বাংলার লাকসাং ৃ িতক িবেনাদেনর অ
েপ রায়েবঁেশ
নাচ-এর
চলন হয়িন। জিমদাির থা অবলুি র সমেয়ও বীরভূ ম, বধমােনর কােটায়া িকংবা
মুিশদাবােদর কাি ম মার কান কান জিমদার লেঠলবািহনী রাখেতন। জিমদারেদর মেনার েনর
জন এই লেঠলরাই সকােল বীর ব ক নাচ গান এবং শরীরী কসরৎ িমিলেয় নতু ন ধরেনর এই
রণনৃেত র সূচনা কেরিছল। নৃত শলীর এই নতু ন আি ক ই জনমানেস খ ািত পল ‘রায়েবঁেশ’
নােম। ‘রায়’ কথা র অথ বড় বা স া আর বঁেশ-এর অথ বাঁশ ব বহারকারী বা বাঁশ থেক
তির। বাঁেশর তির শ লা িনেয় নানান ব ায়ামিভি ক কসরত এবং ভয়ংকর রামহষক নাচ-ই
হল ‘রায়েবঁেশ’। এ ছাড়াও বাঁেশর নানান ব ালাে র খলা, আ েনর তির িরং-এর মধ িদেয়
তিড়ৎ গিতেত লাফ িদেয় বেরােনা িকংবা ছাট লাহার িরং-এর মধ িদেয় দহটােক দুমেড় মুচেড়
বর কের আনা, মানুেষর কাঁেধ মানুষ চেপ িপরািমেডর মত ১৫-২০ ফু েটর মানব
বানােনা,
রণপােয় হঁ েট চলা, সখী নাচ দখােনা, বাঁশ িনেয় শরীরটােক উে
পাে
তু েল ধরা – সবই
রায়েবঁেশর অ । এমনও লাককথা বাংলার ােম ােম চিলত আেছ য, কান কান রায়েবঁেশ
ও াদ এমন লা
ঘারােত পারেতন য িঢল ছুঁ েড়ও তােক আহত করা যতনা। অথাৎ দুর গিতেত
লা ঘুিরেয়ই িতিন িঢেলর আ মণ িতহত করেত পারেতন। এই নৃত শৗয বীেযর তীক তথা
পু ষেকি ক। পিরেধয় উপাদান বলেত ধুিতর সে
কামের বাঁধা লাল ফি এবং ডান পােয়
নুপর
ূ । এই নৃেত র অন তম বিশ
ঢাল ও কাঁিসর ছ সহেযােগ উপ াপন। আবহ েপ স ীত বা
মৗিখক তাল, আবৃি সংযু হয়না। কামরব
েপ য লাল ফি র ব বহার করা হয় তা বীর
ও কমশি র দ াতক। স ত বিল, এ’সকল রায়েবঁেশ ি য়া কৗশেলর বশ িকছু িকছু িবষয়
িক সাকােসর খলাধূলােতও দখা যায়।
মূলত জিমদাির আমেলই রায়েবঁেশেদরই
াধান িছল। মািসক হাের বতন বা
মােসাহারা ছাড়াও তাঁরা রাজরাজােদর কাছ থেক উপহারও পেতন অেনক। বীরভূ েমর কী াহােরর
সরকারবংশীয় জিমদােররা রায়েবঁেশেদর বসবােসর জন একটা গাটা
াম পয
দান কের

International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 2017, Vol 4, No.3,594-599.

596

িদেয়িছেলন। এই াম র নাম চারকল াম। রায়েবঁেশ নােচর ধান বিশ ই হল পৗ ষ দশন।
য়ং রবী নাথ রায়েবঁেশ নাচ স েক বেলেছন, ‘এ’ রকম পু েষািচত নাচ দুলভ। আমােদর িচ
দৗবল দূর করেত পাের এই নাচ’। রবী নােথর আ হ ও ই ােতই শাি েদব ঘাষ রবী নাট
‘নবীন’ নাটেক রায়েবঁেশ আি েকর নােচর অনু েবশ ঘ েয়িছেলন। তচারী এবং শাি িনেকতেনর
‘বসে াৎসেব’ এবং সমকালীন নাট মে র শরীর ে
লাকায়ত এই নােচর, খািনকটা সংকিলত হেয়
দহ ও ঋতু রােজর ব নায় অ ীভু ত হেয়েছ। রায়েবঁেশ নােচর উ ব স েক এমন কথাও চিলত
আেছ য, আিদম যাদুনৃত থেক রণনৃেত র জ । আসেল
হািচে িশকােরর নৃত দৃশ িকংবা
টরােকাটার, পাথেরর মুেখাশ এ িল দেখ হয়ত আংিশকভােব সমথন করা যায় য, রণনৃেত র
উ ব অেনক আেগই ঘেটিছল আর এই নাচ আিদম সমাজব ব ার অ
িছল। অ ভ শি েক দমন
তথা িবনােশর উে শই রণনৃেত র সূচনার এমন ম ব ও পাওয়া যায়। তেব এ’কথা
ক য,
লাকায়ত নৃেত র মূল উে শ ই হল অ ভেক িবতাড়ন। যুে যাওয়ার আেগ মানুষ যু -নৃেত যমন
অংশ িনত, তমনই যুে জয়লাভ কের যখন িফের আসত তখন িবজয় উৎসেবর অ
িহসােবই
নৃত ানু ােনর আেয়াজন িছল। রায়েবঁেশ এই রণনৃেত রই পিরবিতত প। পিরকাঠােমার বদল ঘেটেছ।
নতু ন সং রেণ সেজেছ নৃত শলী । সি িলত নৃেত র এই ধারা বদেল গেলও মূলভাবনা িক
আজও অ ু রেয়েছ আর স হল যুথব ভােব দশন। দলব এই রণনৃত কৗশল অন ান নৃত
শলীর মেধ ও পিরলি ত হয় যমন, ফসল কাটার উৎসব, ফসল বানার উৎসব, চড়ক গাজনধমরােজর পুেজা এবং ছৗ এ িলর েত ক র মেধ ই সই সনাতনী যু আি ক লুিকেয় আেছ।
লাকায়ত আিদবাসী জনেগা ীর মেধ ঘাড়ানাচ, পাইক, কা নাচ, নাটু য়া, রণপা ও রায়েবঁেশ
নােচর শলী
িবেশষভােব জনি য়। রবী রচনাবলী, তৃ তীয়খে র ‘খাপছাড়ােত’ও আমরা পাই
রায়েবঁেশ নােচর উে খ –
বর এেসেছ বীেরর ছাঁেদ,
িবেয়র ল আটটা
িপতল-আঁটা লা কাঁেধ,
গােলেত গালপা া।
শ ালীর সে
েম েম
আলাপ যখন উঠল জেম,
রায়েবঁেশ নাচ নােচর ঝাঁেক,
মাথায় মারেল গা া।
র কাঁেদ মেয়র শােক,
বর হেস কয় – ‘ঠা া।’(৩)
লাক উৎসব বরাবরই ামবাংলার সাং ৃ িতক িবেনাদেনর অন তম অনুষ । যখােন
একসে ব মানুেষর সমি ত
ীড়ােকৗশল দখার সুেযাগ মেল। আসেল উ বণভু
মানুষ যখন
শা ীয় আচার অনু ান থেক িন বেণর অ জ স দায়েক স ণ
ূ ছঁ েট ফলেত লাগল তখনই জ
িনল লাকায়ত জনসং ৃ িত উৎসেবর। সখােন জাত ধম বণ
িণ িনিবেশেষ সমােজর সকল েরর
মানুষ অংশ হেণর সুেযাগ পেলন। লাকায়ত এই উৎসবই তির করল িবেনাদেনর অন
ি ত।
পি মবে বীরভূ েম িতন এবং মুিশদাবাদ ও বধমােন এক
কের মাট পাঁচ-সাত রায়েবঁেশর
দল িছল। বতমােন অবশ এই উে খেযাগ দহ সাধনার ধারা
রাঢ়ব
থেক হািরেয় গেছ।
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নৃত ধান, অিত সামান মা ায় স ীত আর শরীেরর নানা কার ব ায়ামচচার কলােকৗশল ছিড়েয়
রেয়েছ এই রায়েবঁেশ নৃেত । িক
এই িশ কলার অি
িকেয় রাখার জন আজ নই সই
জিমদারী পৃ েপাষকতা। নই তমন সরকাির পৃ েপাষকতাও। এককােল িবিভ সামািজক উৎসব
অনু ােন ডাক পেতন রায়েবঁেশরা িক
স িদনকালও আর নই। হাল আমেল বড়েজার তথ সং ৃ িত
দ র তােদর যুবউৎসেব লা েয় িকংবা রায়েবঁেশেদর জন একটা আইেটম রােখন। সা ািনক দি ণা
যটু
মেল তা
েয়াজেনর তু লনায় িনতা ই অ । কালীনাচ, কালেকপাতাির, ছৗ, গ ীরা,
রাবনকাটা সঙ, ব পী, যা া, গাজন এই িচরায়ত লাকআি েকর িবেনাদন িল হািরেয় গেছ।
বীরভূ েমর জলাশাসক
সদয় দ মহাশয় রণনৃত রায়েবঁেশ থেকই তচারী সৃি কেরিছেলন
এবং এই যু নৃত েক বাঁিচেয় রাখার জন
িত া কেরিছেলন ব ীয় প ীস দ র া সিমিতর।
সখােন বাউল-ঝু মুর সাির এ িলও সংরি ত হেয়িছল। তচারী আে ালেনর সূচনাকাল ১৯৩২।
পরাধীন ভারতবাসীর মেন জাতীয় চতনা ও নাগিরক
বাধ তিরই িছল এ’আে ালেনর ধান
ল । একাধাের লাকসািহত গেবষক, লখক এবং শাসেনর
ভার সামলােনার কাজটা
সদয়
দ কের গেছন দ তার সে । তচারী আে ালনেক িতিন সামািজক ও আধ াি ক আে ালেনর
পযােয় উ ীত কেরন।(৪) তার নতৃ ে গেড় ওেঠ বাংলা
তচারী সিমিত। সিমিতর ক ীয়
কাযালয়
তির হয় কলকাতার লাউডন
ীেট। আে ালেনর চার ও সার ঘটােত ১৯৩৪ সােল
ফিরদপুর থেক তচারী সিমিতর মুখপ িহসােব থম কািশত হয় তচারী বাতা নােম এক
পি কা। ঐক ব
লাকনৃত ও লাকস ীত চচার মাধ েম আি ক ও মানিসক শি র িবকাশ লাভ
ও দশ
েম উ ু করার অিভনব এ’ য়াস ধু দেশই নয় তৎকালীন ইউেরােপও সমাদৃত হয়।
তচারী আখ ােনর সে জুেড় যায় রাইেবঁেশ সহ অন ান লাকজ িশ কলার ঐিতহ । তচারীেদর
ম, সত , ঐক ও আনে র সােথ জীবনযাপেনর য মাগ তা ধু সাধারণ মানুষেকই নয় আকৃ
কেরিছল কিব
সহ ব িবিশ
মানুষজনেকই।(৫)
তচারীেদর
া
ান, সংযম, শৃ লা,
অধ াবসায় আ িনভরতার পাঠ, বশভূ ষা, মাতৃ ভাষার
িত অগাধ
ােবাধ, অিভবাদনভি
জনমানেস এক গভীর ভাব িব ার কের। তচারী গা ীর মেধ
সদয় দ খ াত িছেলন
‘ বতক জী’ নােম। িব মানবতাবাদেক পােথয় কের
াশত বাঙািল হওয়ার উদা আ ান জািনেয়
িতিন লেখন ‘‘ ষাল আনা বাঙািল হ
িব মানব হিব যিদ
াশত বাঙািল হ’’।।(৬)
১৯৪০ সােল কমজীবেনর আনু ািনক অবসর হেণর বছেরই দুরােরাগ ককট ব ািধেত
আ া হেয় এই কমেযাগী মানুষ র জীবনাবসান ঘেট।(৭) তার য়ােণ এক কার অিভভাবকহীন
হেয় পেড় তচারী সং ৃ িতর অ ন । বাংলার লাকসং ৃ িতেক বাঁিচেয় রাখার জন
সদয় দে র
িন া ও উেদ াগ িনঃসে েহই সাধুবাদেযাগ । িক মূলউৎস থেক এ’সব ব দূের সের গেছ। জীবন
জীিবকার তািগেদ রায়েবঁেশ িশ ীরা আজ অসহায়। সই লা য়াল আর র ীবািহনীর যুগ আজ
আর নই। দহশি
আধুিনক অ শে র কােছ আজ পরাভব মেন িনেয়েছ। আধুিনক অ শে র
জমানায় াচীন লেঠন বািহনীরা আজ অবলু । মুিশদাবােদর িবিশ রাইেবঁেশ িশ ী
বাসুেদব
ভা া জানান চািহদার অ তু লতার কারেণ রাইেবঁেশ
িশ ীরা এখন আর তমন দশনীর সুেযাগ
পাননা। বধমান, বীরভূ ম, মুিশদাবােদর বাগিদ, বাউির, ডাম স দায়ভু
রায়েবঁেশ পিরবার িল
তাই আজ িবপ অি ে র মুেখামুিখ। জীিবকার তািগেদ সই যুেগর রণনৃত কারী লেঠল সমাজ
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অন ান পশায় েবশ করেত বাধ হেয়েছ। রায়েবঁেশ স দােয়র নতু ন জ আজকাল চাষবাস,
সাধারণ িদনমজুির িকংবা িমক জীবেনর মেধ
েবশ কেরেছ। কউ বা আবার ঝু িড়, মাড়া বুেন
িকংবা বাঁেশর িজিনস তির কের সংসার চালাে ন কউ বা পেতেছন কামার শালা। জীবনধারেণর
অন ান মাধ ম িল খুজ
ঁ েত িগেয় হািরেয় গেছ সনাতনী লাকসং ৃ িতর এক িবিশ
ঐিতেহ র
আি ক।
দুল ভ এই লাকায়ত সং ৃ িত
পুন
ােরর কান উেদ াগই রা ীয় তরেফ নই।
রায়েবঁেশরা কােনািদনও সরকারী আনু ল না পেলও সাধারণ মানুষজন নানা সামািজক উৎসব
অনু ােন রায়েবঁেশেদর আম ণ করেতন। রায়েবঁেশ নৃেত র সে সাধারণ জনসমি র ত
সংেযাগ
িছল। িক
নবীন জ
এই পশার িত এখন আ হ হািরেয় ফেলেছ। সারাবছের এক ও
সরকাির অনু ােনর ডাক আেসনা। ঠা রথােন িকংবা ামা েলর িববাহ অনু ােন কাজ কের কউ,
কউ দলেক বাঁচাবার চ া করেছন। িক
দু’িদন খলা দিখেয় পাির িমক
প মেল মাট
২৫০০ টাকা। মাথািপছু দিনক িত
খেলায়ােড়র ভােগ পেড় ১০০ টাকা। তা িদেয় না চেল দল
না চেল সংসার। আজকাল এরা আইেটেমর কৃ িত বদেলেছন দশেকর মন বুেঝ। আেগর সখী নােচর
বদেল আজকাল থােক গােনর সে কিমেকর স ত। কখনও আবার পােয় বড় বাঁশ বঁেধ (রণপা)
জাকার সােজন তাঁরা অেনকটা সাকােসর রণপা পােয় ল া জাকােরর মত। রায়েবঁেশ িশ ীেদর
নতু ন জ ছু টেছ অন ান সব অথকরী পশায়। ভাবতই রায়েবঁেশেদর দল হালকা হেয় আসেছ।
তবু িকছু মানুষ আ াণ লড়াই চালাে
এই িশ েক
িকেয় রাখার জন । বীরভূ েমর জলাশাসক
সদয় দ
ােমর লেঠল রায়েবঁেশেদর নােচর মধ িদেয় শরীর কসরৎ ও লা
খলায় সুসংহত
পদান কের তচারীর য সং ৃ িত চালু কের গেছন তা এখন এক িয় ু িশ । সমােজর াি ক
অিধবাসী িহসােব িচি ত সইসব বাগিদ, ভ া, হািড়, ডাম, মাল স দায়ভু
মানুষজনই একদা
রায়েবঁেশর িবেশষ মযাদায় িচি ত হেয়িছল। লাকনৃেত র এই সকল িশ ীরা আজ অিধকাংশই ামীণ
কৃ িষ সং ৃ িত ও কৃ িষ ব ব ার সে যু । তচারীর মাধ েম রায়েবঁেশর থা এখন আর িবেশষ
নজের পেড়না। লাকসং ৃ িত সংর েণ িবি
সিদ া দখা গেলও পুন
ােরর জন য সরকাির
অথানু ল
েয়াজন ব
ে ই দখা যাে না। ১৯৩৪ সােল সরকাির ভােব বাংলার তচারী
সিমিত রিজি ভু
হয়। এই দল িনেয় য়ং
সদয় দ
দেশ ও িবেদেশর মা েতও লাকনৃত
দশেনর ব ব া কেরিছেলন। কিব
চেয়িছেলন, তচারীর মাধ েম লাকসং ৃ িত বাংলােদশব াপী
িব ার পাক। ১৯৪০ সােল সরকাির চাকির থেক অবসেরর পর
সদয় দ ১০১ িবঘা জিম
িকেন দি ণ ২৪ পরগণার জাকায় এক
তচারী াম গড়ার উেদ াগও নন। িক তাঁর মৃতু র
পর তাঁর ামীণ িব িবদ ালয় গড়ার
অধরাই রেয় যায়। তাঁর বিতত তচারী ও রায়েবঁেশ
সং ৃ িত এখনও যটু
েক আেছ, তা এই ােম। তচারীর িশ া
রায়েবঁেশ ও াদ চারকল
ােমর িশবরাম ামািণেকর হােত সখােন তচারী িশ া চলেছ। িক আিথক কৗিলণ না থাকায়
যুব স দায় এই নৃত কলার িত তমন আ হ দখাে ন না। জাতীয় জীবেনর পুনগঠেনর জন
দশজ িশ -সং ৃ িত-সািহত েক িচনবার েয়াজন আজ খুব বিশ। সই সে দরকার তার যথাযথ
লালন পালন ও পিরচযার।

-------
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