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—ফাইল িচ । 

 

শহর কলকাতার সাং ৃ িতক ইিতহােসর একিট গৗরবময় িবগত যুেগর সাথক িতিনিধ বলা যেত 

পাের িনমলচ  কুমারেক। শতবষ পূণ হেয় িগেয়েছ তাঁর। ১৯৭৬ সােল য়াত িনমলচে র 

কলকাতার সং ৃ িতে◌ত কী অবদান, তা বলেত গেল তখনকার বাঙািল সমাজ কত আলাদা িছল, তা-

ও আর এক বার মেন কিরেয় দওয়া যায়।  

িনমলচ  কলকাতা শহেরর বুেক পুরেনা বইেয়র আ য সং হ সৃি  কেরিছেলন ১৯৪০ সােল। 

িশ কলা, পযটন, পি িব ান, উি দিবদ া, ইিতহাস, সািহত , পবতােরাহণ থেক ধম, ভারতত — কী 

িছল না তাঁর লাইে িরেত! আর িছল অজ  গ -উপন াস। শহেরর ব  িশি ত মানুেষর কােছ এক 

অেমাঘ আকষেণর ক িব ু  িছল এই সং হ। সত িজৎ রায়, কমলকুমার মজুমদার, শাি  চৗধুরী 



(ভারেত থম তথ িচ  িনমাতা), িনিখল সরকার ( পা ), রঘুবীর িসংহ, মাির িসটন, এন জ 

নানপুিরয়া, মুলকরাজ আন , িনমেল ু চৗধুরী, অেশাক িম  (ভারতীয় জনগণনার পুেরাধা), সুেভা 

ঠাকুর, রাধা সাদ — িনমলচে র সং হশালায় অিতিথর তািলকা চাখধাঁধােনা। 

১৯৪০-এর দশেকর থম িদেক কলকাতা শহের পুরেনা বই এক রকম দু াপ  িছল। িবখ াত পুরেনা 

বইেয়র দাকান ক ামে , যা স র আ েতাষেক ব  বই সরবরাহ কেরিছল, তখন অ াচেলর পেথ। 

থ াকার ও ি -এর দাকান চালু িছল বেট, িক  দু াপ  বই সখােন খুব কমই পাওয়া যত। 

পুরেনা বই খু ঁজেত হেল একমা  গ ব  িছল কেলজ ি ট চ র। িনমলচ  তাঁর িনজ  বই, মানিচ , 

পা ু িলিপ ও অন ান  সাম ীর পসরা সািজেয়িছেলন এ ািলেত তাঁর িনেজরই বািড়েত। 

থম জীবেন িনমলচ  িবিভ  ধরেনর কাজ কেরেছন, লখািলিখও কেরেছন, িক  উে খেযাগ  

সাফেল র মুখ দেখনিন— তাঁর িনেজর ভাষায় বলেল, িনদা ণ ভােব ব থ হেয়িছেলন। পের িতিন 

ঝুঁকেলন দু াপ  বই সং েহর কােজ। তাঁেক চুর সাহায  কেরিছেলন ইয়াকুব নামক এক মুসলমান 

ব বসায়ী, িযিন িনেজ িছেলন িনর র।  

মুলকরাজ আন  িলখেছন, ‘কুমার ও তাঁর ব ু বা েবর দৗলেত ১৯৫০-এর দশেক তাঁর বািড়িট 

িবিভ  সং ৃ িতর িমলন ল হেয় দাঁড়ায়। সখােন আপিন ভেস বড়ােত পােরন িচ  থেক ািফে , 

থম িদেকর ি  থেক মানিচে , প ছেত পােরন সমারেসট–এ, এবং সখান থেক হঁেট গিল 

নদী— তার পের নৗকায় চড়েত পােরন নীল নেদ।’  

সত িজৎ রায় যখন ‘শতর  িক িখলািড়’ তির করেছন িসপাই িবে ােহর পটভূিমেত, তাঁর ভরসা 

িনমলচে র াগার। িনমলচ  সত িজৎেক ধুমা  দু াপ  বই সরবরাহ কেরনিন, ল েনর িনলাম 

থেক ব  মূল বান নিথও জাগাড় কের িদেয়িছেলন। সত িজৎ বারংবার িনমলচে র কােছ তাঁর ঋণ 

ীকার কেরেছন।  

রাধা সাদ  িছেলন িনয়িমত অিতিথ। িতিন এক জায়গায় িলেখেছন, সত িজেতর ফলুদার গে  য 

িসধু জ াঠার বণনা পাওয়া যায়— তাঁর সে  িনমলচে র সাদৃশ  রেয়েছ। িনমল কুমােরর াগাের 

িভড় করেতন চলি  িনমাতা, স ীত , সািহিত ক, পু কে মী নানা ধরেনর মানুষ। তাঁেদর মেধ  

িছেলন জঁ রেনায়া, যািমনী রায়, িরচাড বাটন (চলি  অিভেনতা নন, পযটক), আন  কুমার ামী, 

স র অিরেয়ল ন। এই আ ায় বাড়িত আকষণ িছল িনমলচে র িনেজর হােতর রা ার গীয় 

আ াদ। রাধা সাদ িলখেছন, আরব  রজনীর খানদািন খাবােরর কথা মেন পেড় যত। 



িবিশ  পযটক এবং এিশয়া িবষেয় আ জািতক খ ািতস  গেবষক ইলা মাইলাট অেনক বার 

িনমলচে র সং হশালায় এেসিছেলন। তাঁর মেত, িনমলচে র বািড়েত আসা মােন তীথদশন— সারা 

িদন বইেয়র পাতা উে  যাওয়া, িবিভ  িবষেয় িনমলবাবুর সে  সজীব আেলাচনা, সে  অিনবচনীয় 

খাওয়াদাওয়া। িনমলচে র স া  উদাসীন আিভজাত  অিতিথেদর মু  করত। 

ফরািস কািটপিত ও িশ  স াট জঁ িরবু , িযিন সৗেম নাথ ঠাকুেরর ভাইিঝেক িবেয় কেরিছেলন, 

িতিন কলকাতায় এেলই িনমলচে র বািড়েত িগেয় দখা করেতন, ফরািস বইপ  ঘঁেট দখেতন। 

সই সব বই িনমলচ  সং হ কেরিছেলন চ ননগর থেক। িনমলচ ই থম ভারতীয়, িযিন তাঁর 

সং েহর ক াটালগ কাশ কেরন অেনকটা াচীন ি িটশ ঘরানায়। জুেয়ালিজক াল গােডেন িহমালেয়র 

পািখর িবষেয় ও বন াণীর উপের ব  দু াপ  সং েহর িপছেন ধান অবদান িনমলবাবুর। িনমলচ  

আর একিট িজিনস চালু কেরিছেলন— তাঁর বইেয়র দাকােন বেসই বই পড়া। তখনকার কলকাতায় 

এই ব াপারটার মেধ  একটা নতুন  িছল। ঠাসবুেনাট গ ীর পিরেবশ সখােন িছল না।  

১৯৭৫ সােলর শষ িদক থেক কলকাতা শহের দু াপ  বইেয়র ব বসা এেকবাের বাজারসব  হেয় 

যায়। িবিভ  মূল বান বই আলাদা কের িছঁেড় িবি  করাও  হয়। িনমলচ  তাঁর জীবেনর 

হম পেব এই পণ বািণজ শািসত বণতার সে  আপস করেত রািজ িছেলন না। কা ন কৗলীেন র 

উ াদনা থেক দূের থাকেতই িতিন পছ  করেতন। িনেজর ক পেথ অিবচল িনমলচ  িছেলন তাঁর 

নিতক অব ােন সুি ত— িতিন চেয়িছেলন বুেকর িভতর লেত থাকা বািতিটেক সযে  আগেল 

রাখেত।  

তীচী ইনি িটউট, শাি িনেকতন 

 


