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শাসমল, বীের�নাথ

English

শাসমল, বীের�নাথ (১৮৮১-১৯৩৪)  আইনজীবী ও রাজৈনিতক �নতা। ১৮৮১ সােল �মিদনীপেুরর �কা�াই মহকুমাধীন চাঁদীেভিটেত জ��হণকারী বীের�নাথ শাসমল
তাঁর �দশে�েমর জন� ‘�দশ�াণ’ নােম খ�াত িছেলন। গভীরভােব �া� ধম� �ভািবত এক ধন�াঢ� মািহষ� পিরবাের তাঁর জ�।

১৯০০ সােল বীের� শাসমল �কা�াই হাই �ুল �থেক এ�া� পরী�ায় উ�ীণ� হন। িতিন তাঁর িশ�ক তারকেগাপাল �ঘাষ ও শশীভূষণ চ�বত�ী কতৃ �ক িবেশষভােব
�ভািবত িছেলন। �থেম কলকাতা �মে�াপিলটন কেলেজ ভিত� হেলও সেুর�নাথ ব�ানাজ�ীর কােছ িশ�া �হেণর মানেস পের িরপন কেলেজ �যাগ �দন। এরপর িতিন
আইন শা� অধ�য়েনর জন� ইংল�াে�র িমডল �ট�েল যান এবং এ সমেয়ই িতিন আেমিরকা ও জাপােন সংি�� �মণ কেরন।

১৯০৪ সােল িতিন ব�াির�ার িহেসেব কলকাতা হাই �কােট� �যাগ �দন এবং কেয়ক বছর আইন ব�বসার সােথ য�ু থােকন। এরপর িতিন �মিদনীপরু �জলা আদালেত চেল
আেসন। ছা� থাকাকালীন অব�ায়ও িতিন �েদশী আে�ালেনর সােথ জিড়ত িছেলন। ইংল�া� �থেক �ফরার পর িতিন �জলা �বাড� ও িমউিনিসপ�ািলিটর সদস� হন। িতিন
রাজনীিতেক সমাজকল�ােণর সমাথ�ক মেন করেতন। তাই িতিন ১৯১৩, ১৯২০, ১৯২৬ ও ১৯৩৩ সােল �মিদনীপেুরর বন�ায় �াণ কম�ী িহেসেব ���পূণ� ভূিমকা পালন
কেরন।

১৯১৩ সােল পনুরায় কলকাতা �ত�াবত�ন কের িতিন হাই �কােট� আইন ব�বসা �� কেরন। সব� ভারতীয় কংে�স কিমিটর ১৯২০ সােলর কলকাতা সে�লেন িতিন
একিট �ধান ভূিমকা পালন কেরন এবং ১৯২১ সােলর অিহংস অসহেযাগ আে�ালন স�িক�ত ��াব সমথ�ন কেরন। তেব শাসমল ইেতামেধ�ই িচ�র�ন দােশর  �রাজ�
পািট�েত �যাগ িদেয়িছেলন। নাগপরু সে�লন �থেক িফের এেস শাসমল তাঁর লাভজনক আইন ব�বসা �ছেড় অসহেযাগ আে�ালেন (১৯২১) �যাগ �দন। িতিন ব�ীয়
�ােদিশক কংে�েসর সাধারণ স�াদক িনয�ু হন। এসমেয়ই িতিন তাঁর িনজ �জলােত ইউিনয়ন �বাড� িবেরাধী িবে�াভ গেড় তুলেত স�ম হন।

শাসমল জাতীয় িশ�ার সমথ�ক িছেলন। িতিন মেন করেতন িশ�া হওয়া উিচত অৈবতিনক এবং ধম� ও বণ� িনিব�েশেষ সকেলরই িশ�ার সেুযাগ থাকা উিচত। িতিন
�কা�াইেয় িনজ বাসগৃেহ একিট জাতীয় �ুল �াপন কেরন।
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১৯২৪ সােলর িডেস�েরর মেধ� ি�� অব ওেয়লস-এর ভারত সফর বয়কটেক �ক� কের বাংলার নগর�িলেত অসে�াষ চরেম �পৗঁেছ। ১০ িডেস�র িচ�র�ন দাশ,
আবলু কালাম আজাদ, সভুাষচ� বস ুও অন�ান� আরও কেয়কজেনর সােথ শাসমলেক বয়কট সংঘিটত করার দােয় ��ফতার কের ছয় মােসর িবনা�ম কারাদ� �দান
করা হয়।

�জল �থেক মিু� �পেয় শাসমল ব�ীয় �ােদিশক �রাজ� পািট� গঠেন িচ�র�ন দাশেক সহায়তা কেরন এবং এর সাধারণ স�াদক িনয�ু হন। আইন পিরষেদ িতিন
পািট�র �ইপ িনব�ািচত হন। িতিন কলকাতা করেপােরশেনর �ধান িনব�াহী হেত ই�ুক িছেলন। িক� পােছ কলকাতার কায়�গণ �� হয় এ ভেয় িচ�র�ন দাশ শাসমলেক
এ পেদ মেনানীত করেত ভয় পান। িচ�র�ন দােশর সমথ�নপ�ু হেয় সভুাষচ� বস ু�ধান িনব�াহী হন। অপমািনত শাসমল এ ঘটনায় �ু� হেয় ব�ীয় �ােদিশক কংে�স
কিমিট ত�াগ কের তাঁর আইন ব�বসায় �ত�াবত�ন কেরন এবং �মিদনীপেুরর আ�িলক রাজনীিতেত তাঁর িনয়�ণ পনুঃ�িত�া কেরন। িক� পনুরায় িতিন ব�ীয় আইন
পিরষেদ �ত� �াথ�ী িহেসেব িনব�ািচত হন।

শাসমল ১৯২৮ সােলর ব�ীয় �ােদিশক কংে�স কিমিটর কৃ�নগর অিধেবশেন সভাপিত িনব�ািচত হন। িক� সভাপিতর ভাষেণ স�াস ও সিহংসতার ওপর তাঁর ম�েব�র
কারেণ তাঁর িব�ে� অনা�া ��াব পাস হয়। ব�ীয় �ােদিশক কংে�স কিমিটর সভাপিতর পদ �থেক শাসমলেক বাদ �দওয়ায় �ব�ল প�া� ব�থ�তায় পয�বিসত হয়।
মসুলমান িবেরাধী একিট অংশ ব�ীয় �ােদিশক কংে�স কিমিটেত �াধান� িব�ার কের এবং এর �িতবােদ শাসমল, তাঁর ব�ুমহল ও পািট�র মসুলমান সদস�গণ দল
ত�াগ কেরন। �বীণ জাতীয়তাবাদী মসুলমান �নতাগণ কংে�স ত�াগ কের সা�দািয়ক দল �থেক িনব�াচেন �িত�ি�তা কেরন।

১৯৩০ সােলর আইন অমান� আে�ালেনর সময় �মিদনীপরু �জলা �শাসেনর বব�রতা তদ� করার জন� িনেয়ািজত �বসরকাির কিমিটর সদস� থাকাকােল িতিন ���ায়
কারাবরণ কেরন। মিু� পাওয়া মা�ই িতিন চ��াম আেসন অ�াগার ল�ুন মামলায় (১৯৩০) আসামী পে�র উিকল হেয় িবনা পাির�িমেক কাজ করার জন� এ মামলায়
তাঁর �যাগদান সহেযা�ােদর �িত তাঁর গভীর মম�েবােধর পিরচায়ক। ১৯৩২ সােলর ডগলাস হত�া �েচ�া মামলায় আবারও আসামী পে�র উিকল িহেসেব িতিন কাজ
কেরন। রামেস ম�াকেডানাে�র সা�দািয়ক �রােয়দােদর �িতবাদ �াপেনর জন� জাতীয়তাবাদী কংে�স দল আ�ত কলকাতা অিধেবশেন িতিন �যাগ �দন। ১৯৩৪ সােলর
২৪ নেভ�র তাঁর মৃতু� হয়।  [রি�ত রায়]

'http://bn.banglapedia.org/index.php?title=শাসমল,_বীের�নাথ&oldid=612' �থেক আনীত

এ পাতায় �শষ পিরবত�ন হেয়িছল ০৫:০১টার সময়, ৫ �ম ২০১৪ তািরেখ।
এ পাতািট ২,৬৪৪ বার �দখা হেয়েছ।
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