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   ويں سالگره کے موقع پر ياد کئے گئے منشی پريم چند 140اپنی  

منشی پريم چند کا جامعہ سے ديرينہ تعلق تها ، جامعہ ميں ان سے وابستہ 
    ناياب و نادر چيزيں محفوظ

  

ويں سالگره کے موقع پر  140  جامعہ مليہ اسالميہ نے آج منشی پريم چندکی
انهيں ياد کيا ۔ منشی پريم چند کا جامعہ سے بڑا گہرا رشتہ تها ۔ جامعہ مليہ 

ميں داخل ہو چکی ہے اور يہ جامعہ کے لئے افتخار  اسالميہ اپنے صدی سال
کی بات ہے کہ پريم چند کے نام سے موسوم سينٹر کے ذريعے جامعہ نے اپنی 

    تاريخ کو سميٹ کر رکها ہے ۔
  

منشی پريم چند کو جامعہ سے بے پناه محبت تهی ۔ انهوں نے اپنا مشہور زمانہ 
بيٹه کر لکهی تهی ۔ يہ کہانی انهوں جامعہ ميں کنويں کے منڈير پر "کفن "افسانہ 

نے ذاکر حسين جو اس وقت جامعہ مليہ اسالميہ کے وائس چانسلر تهے کی 
کے  1935گزارش پر تحرير کيا تها جو رسالہ جامعہ ميں پہلی مرتبہ دسمبر 

    شمارے ميں شائع ہوا تها ۔
  

ں دو پريم چند کی حيثيت عالمی تاريخ ميں انفراديت رکهتی ہے کيونکہ انہي
سرخيل مانا   کا امين اور  ادبی روايات  ا ور اس کے)اردو اور ہندی(زبانوں 

جاتا ہے۔ جامعہ مليہ اسالميہ نےاپنی فکر اور تاريخ سے وابستہ روايت و ثقافت 
ميں پريم چند آرکائيوز سينٹر  2006   اور اثاثہ جات کو باقی رکهنے کے لئے

   کا قيام عمل ميں اليا تها ۔
  

اس اداره کے "   کی ڈائريکٹرپروفيسر صبيحہ زيدی کے بقول   ينٹرمذکوره س
مقاصد ميں پريم چند کی باقيات کی حفاظت کے ساته ساته ان کی ميراث کو آنے 

پريم چند سے    والی نسلوں تک بطرز احسن پہنچانا ہے ۔ وه کہتی ہيں اس ميں
، ان پر  مطبوعہ اور غير مطبوعہ ، مخطوطات ، تصاوير ،ان کے کام  متعلق

نا شامل ہے ۔   ترجمے وغيره کو اکٹها کرکے محفوظ کر  ہونے والے کام نيز



مقصد   اپنے   انهوں نے کہا پورے ملک ميں اپنی نوعيت کا واحد مرکز اورجو
ہےاور جامعہ سے متعلق نادر و ناياب    ميں بہت حد تک کامياب   کی تکميل

  چيزيں اس مرکز ميں محفوظ ہيں ۔
  

پريم چند   طالعے اور تحقيق کی اس وراثت ميں سب سے اہم کامپريم چند کے م
ميں ہے ،يہ کام گذشتہ  301کہانيوں پر مشتمل کليات کی اشاعت ہے ، جو   کی

شعبہ انگريزی کے جاری ہے ، جہاں   جامعہ مليہ اسالميہ کے   کئی سالوں سے
  ان کے کام کا انگريزی ترجمہ کيا جا رہا ہے ۔

  

 61   کم و بيش  ين کی سربراہی ميں اس بڑے کام ميںپروفيسر ايم اسدالد
سو کہانيوں کا ترجمہ ہو   اور اب تک تقريبا   مترجمين نے حصہ لے چکے ہيں

ہے، خيال رہے ترجمے کی ادارت کا کام بذات خود پروفيسر اسد الدين   چکا
  انجام دے رہے ہيں جو انگريزی زبان و ادب ميں اتهارٹی کا درجہ رکهتے ہيں ۔

  

کہانياں بهی دريافت کيں جو پہلے  3پروفيسر اسدالدين نے نادر ذرائع سے 
   دستياب نہيں تهيں ، جو پريم چند پر کام کرنے والوں کے لئے کسی انمول

   تحفے سے کم نہيں ہيں ۔
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