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مردم خيز  ء کو اترپرديش کے١٨٨٠؍ جو7ئی٣١پريم چند کا خاندانی نام دھنپت رائے تھا۔
شہر بنارس سے چار پانچ ميل دورايک چھوٹے سے گائوں لمہی ميں پيدا ہوئے۔ احباب 

خانہ انھيں پيار سے نواب رائے کے نام سے پکارتے تھے۔ بعد ازاں انھوں نے اسی نام 
سے کچھ تحريريں بھی قلمبند کيں۔ منشی پريم چند کے والد منشی عجائب 7ل ڈاکخانے 

چند کی ابتدائی تعليم گائوں ميں ہوئی ۔ اردو اور فارسی پڑھنے کے  ميں مWزم تھے۔ پريم
بعد انٹرنس کا امتحان پاس کرکے پرائمری اسکول ميں ٹيچر ہوگئے۔ چونکہ پريم چند کو 

تعليم کا شوق تھا لٰہذا تعليم کا سلسلہ منقطع نہ ہونے ديا اور ترقی کرتے کرتے بی۔ اے کی 
 ڈگری حاصل کی۔
ء ميں ٹريننگ کے ليے الہ ١٩٠٢ے پڑھنے کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ پريم چند کو لکھن

ٓاباد کے ايک کالج ميں داخل ہوئے تو ان کی طبيعت ناول نگاری کی طرف ملتفت ہوئی۔ 
کے نام سے لکھنا شروع کيا جس کی کچھ ’’ اسراِر معبد‘‘يہيں انھوں نے اپنا پہW ناول 

اسی زمانے ميں پريم چند نے رسالہ  قسطيں بنارس کے ايک رسالے ميں شائع ہوئيں۔
کانپور کے ليے پابندی سے افسانے اور مضامين بھی لکھنے شروع کيے۔ ’’زمانہ‘‘

کے نام سے شائع ہوا۔چونکہ ’’ سوِز وطن‘‘ء ميں ان کے افسانوں کا پہW مجموعہ ١٩٠٨
اس مجموعہ ميں شامل مشمو7ت حب وطن اور ٓازادی کے جذبات سے مملو تھے۔ لٰہذا 

تک کی بيشتر ’’ سوِز وطن‘‘گريز حکومت سے اسے ضبط کرکے نذِر ٓاتش کرديا۔ان
تحريريں پريم چند نے نواب رائے قلمی نام سے تحرير کی تھيں۔ انگريزوں کے معاندانہ 
رويہ کے پيش نظر منشی ديا نرائن نگم کے مشورے پرانھوں نے پريم چند کے قلمی نام 

قبول ہوئے۔سے لکھنا شروع کيا اور اسی نام سے م  
يہ بھی عجيب اتفاق ہے کہ اردو افسانے کو ابتدائی دور ميں ہی کچھ ايسے افسانہ نگار مل 

گئے جو ايک دوسرے سے قطعی مختلف مزاج رکھتے تھے۔ پريم چند ايک رجحان کی 
ترويج کر رہے تھے ، راشد الخيری دوسرے اورسجاد حيد ر تيسرے نظريے و رجحان 

ريم چند کی مقصديت راشد الخيری کی اصWح پسندی اور يلدرم کے علمبردار تھے۔ ليکن پ



کی رومانيت پر بازی لے گئی۔مقصديت اور اصWح کے پہلو نے پريم چند کے فن کو اتنا 
غير معمولی بناديا کہ وه اردو افسانے کے سچے بنياد گزار تسليم کيے گئے۔ راشد الخيری 

وری ، مجنوں گوکھپوری ، مہدی ا7فادی اور سجاد حيدريلدرم کے رجحانات کی نياز فتح پ
اور قاضی عبدالغفار کے بعد کوئی خاص تقليد نہ ہوئی۔ جبکہ پريم چند کی مقصديت کا 
سدرشن ، علی عباس حسينی ، اعظم کريوی وغيره نے تتبع کيا اور ان بعد کے افسانہ 

انے لگا نگاروں نے اس روايت کو مزيد ٓاگے بڑھانے ميں معاونت کی۔اسی ليے سمجھا ج
کہ پريم چند اردو افسانے کے موجد ہيں۔ ليکن يہ خيال درست نہيں ہے۔ مختصر افسانے 

کی ابتداکا سہرا توراشد الخيری اور سجاد حيدر يلدرم کے سر ہی بندھے گا۔ البتہ فنی 
 اعتبار سے پريم چند راشد الخيری پر سبقت لے گئے ہيں۔

تو بتدريج ارتقانظر ٓاتا ہے۔ ان کے پہلے پريم چند کی افسانہ نگاری پر غور کيا جائے 
اور ’’ واردات ‘‘سے لے کر ٓاخری دور کے مجموعوں ’’ سوز وطن ‘‘افسانوی مجموعے 

کے افسانوں ميں واضح فرق ہے۔ لٰہذا ان کی فسانہ نگاری کے مختلف رويوں ’’ زادراه‘‘
ء ١٩٠٩ہW دوراور رجحان کے مطالعہ کے ليے اسے تين ادوار ميں تقسيم کيا جاتا ہے۔ پ

ء تک اور ١٩٣٢ء سے ١٩٢٠ء کے عرصہ پر محيط ہے۔ دوسرا دور١٩٢٠سے لے کر
ء تک ان کی زندگی کے ١٩٣۶ء سے١٩٣٢تيسرا دور جو نسبتاً مختصر دور ہے يعنی

 ٓاخری چار سال کا احاطہ کرتا ہے۔
پہلے دور کے ابتدائی برسوں ميں داستانوی اور رومانی رنگ غالب ہے۔ جذبہ حب 

زمانہ پريس کانپور ’’ سوز وطن‘‘سے سرشار پريم چند کا پہW افسانوی مجموعہ  الوطنی
سے شائع ہوا تھا۔ جسے انگريز سرکارکے عتاب کا شکار ہونا پڑا۔اس کے بعد وه تاريخ 
نگاری اور اصWح ِمعاشره کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس وقت تک پريم چند کے افسانوں 

ی تھی اور ان کی تحريروں مينداستانوی اسلوب غالب ميں فنی اور تکنيکی پختگی نہيں ٓائ
کے مقام پر ڈپٹی انسپکٹر ٓاف ’’ مہوبا‘‘ء تک پريم چند  ١٩٢٠ء سے١٩٠٩نظر ٓاتا ہے۔ 

اسکولز تھے۔ جہاں کے کھنڈرات نے شايدانہيں ہندؤوں کی عظمت ِ رفتہ کی ياد د7ئی۔ 
يں اپنے افسانوں کے ذريعہ غالباً اسی ليے انھوں نے سوچا ہوگا کہ حالؔی کی طرح انہ

ء ١٩١١’’رانی سارندھا‘‘ہندوقوم کی ماضی کی شان و شوکت اجاگرکرنا چاہيے۔ چنانچہ 
جيسے افسانے اسی جذبے کے تحت لکھے ’’ ٓالھا‘‘اور ’’ راجہ ہردول‘‘ء ميں١٩١٢ميں اور

 گئے۔
ومی اور ان تاريخی اور نيم تاريخی افسانوں کے بعد اپنے دوسرے دور ميں پريم چند نے ق

معاشرتی اصWح کی طرف توجہ دی۔ انھوں نے ہندو معاشرے کی قبيح رسوم پر قلم اٹھايا 
اور بيوه عورت کے مسائل ، بے جوڑ شادی ، جہيز کی لعنت اور چھوت چھات جيسے 



موضوعات پر افسانے لکھے۔افسانہ نگاری کے دوسرے دور ميں پريم چند سياست سے 
ور برصغير ميں تحريکوں کا دور تھا۔ تحريک ِ خWفت، بھی متاثر نظر ٓاتے ہيں۔ يہ د

تحريک عدم تعاون، ستيہ گره، سول نافرمانی وغيره۔ برصغير کے تمام باشندے ملک کی 
ٓازادی کے ليے پرجوش تھے۔ پريم چند نے سياسی حا7ت کا جائزه ليتے ہوئے قلم کے 

استعفٰی دے ديا۔ وه ذريعہ اس مہم ميں شرکت کا اراده کيا اور سرکاری مWزمت سے 
اگرچہ کوئی سياسی ٓادمی نہيں تھے اور نہ ہی انہوں نے باقاعده طور پر سياست ميں 

حصہ ليا۔ ليکن شايد وه سماجی موضوعات کے ساتھ ساتھ سياسی موضوعات پر بھی کھل 
کر اظہاِر خيال کرنا چاہتے تھے۔ اس ليے انہوں نے سرکاری مWزمت کا جو اگلے سے 

اس دور کے افسانوں ميں سياست کا رنگ قدرے واضح طور پر جھلکتا ہے۔ اتار پھينکا۔  
افسانہ نگاری کے دوسرے دور ميں پريم چند نے ديہی زندگی کی طرف بھی توجہ دی 

پوس کی ‘‘اور انھوں نے ديہاتی زندگی کے مسائل کواپنے بيشتر افسانوں کا موضوع بنايا۔ 
ے کسانوں کی غربت و افWس کی عکاسی کرتے اور ديگر افسان’’ سواسير گہيوں‘‘،’’ رات 

ہيں۔پريم چند کے افسانوں کا ٓاخری دور مختصر عرصے پرمحيط ہے ليکن يہی دور ان 
کے نظريات کی پختگی اور ترويج کا دور بھی ہے۔ اس دور کے افسانوں کے موضوعات 

نوں بھی سياسی زندگی سے متعلق ہيں ۔ ليکن فن اور معيار کے اعتبار سے پچھلے دو
کے افسانوں کے بعد پريم چند کے قلم ’’ سوز وطن‘‘ادوار کے مقابلے ميں بہت بلند ہيں۔

سے حج اکبر ،بوڑھی کاکی، دو بيل ، نئی بيوی اور زاِد راه جيسے افسانے تخليق ہوئے 
جيسا افسانہ لکھ ’’کفن ‘‘اور پھر ان کا فن بتدريج ارتقائی منازل طے کرتا رہا۔ يہاں تک کہ 

نے دنيائے ادب ميں اپنی فنی صWحيتوں کا لوہا منواليا۔کر انہوں   
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