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पर्शियन र्शका आणि भारतीय ससं्कृती जपा ! 

१३ व्या शतकापासनू १९ व्या शतकापयतं फारसी भारताची राज्यभाषा होती. त्यामळेु सिि भारतीय 
भाषांमध्ये कमीजास्त प्रमािात अनेक फारसी  शब्द आढळतात. आधुननक मराठीत देखील पदोपदी फारसी 
शब्द आढळतात. काही ससं्कृत शब्दांत फारसीचे साम्य आढळत.े  

१८५७ मध्ये जवे्हा मुबंई विद्यापीठाची स्थापना झाली तवे्हा फारसी अधधकृत ि ऊच्चभ्र ू लोकाचंी  भाषा 
म्हिून ओळखली जात होती. मुबंई विद्यापीठात फारसीचे अध्ययन सरुिातीपासनू चाल ूआहे. १९९३ मध्ये 
विद्यापीठात पर्शियन विभाग अस्स्तत्िात आला.  त्याआधी  तो "परदेशी भाषा" विभागाचा भाग होता. 
सामान्य मािसाला पर्शियन भाषा र्शकता यािी म्हिून पर्शियन विभागाने पर्शियनचे प्रमािपत्र, पदविका ि 
प्रगत पदविका इत्यादी अभ्यासक्रम सरुु केल ेि या  अभ्यासक्रमांना भरघोस प्रनतसाद र्मळत आहे. तसेच 
पर्शियन  भाषते एम. ए. सारखा पदव्यतु्तर  ि पी. एच. डी . सारख े सशंोधनपर अभ्यासक्रम देणखल 
पर्शियन विभागातफे राबविले जातात.  

पिूिकाळात भारतात पर्शियन हह न्यायालयीन भाषा होती, त्यामळेु, आधुननक भारतीय भाषांमध्ये कायदा ह्या 
सकंल्पने साठी प्रचर्लत असलेले शब्द फारसी आहेत. भारताची अनेक कालपयतं राज्यभाषा असल्याने  
भारतीय  इनतहासाच्या सशंोधनाची अनेक साधने उदा. मध्ययगुीन नािी, र्शलालेख ि कागदपत्र ेफारसीत 
उपलब्ध आहेत. त्यामळेु मध्ययगुीन इनतहासाच्या अभ्यासकांना फारसीच्या अध्ययनाची अत्यतं गरज 
भासत.े आयिेुद, प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्र, भारतीय तत्िज्ञान ि परुािे, ससं्कृत साहहत्य, पचंततं्र 
इत्यादींचे  फासीभाषते अनिुाद उपलब्ध आहेत. त्यांचा  भारतीय ससं्कृतीच्या  यरुोपीय अभ्यासकांना 
उपयोग झालेला आढळतो. अश्याप्रकारे फारसी भाषते भारतीय ससं्कृतीचे खोलिर प्रनतबबबं पडलेले जािित े
म्हिून नतचा अभ्यास भारतात चाल ू राहहला पाहहज.े पर्शियन विभागाने यास अनरुूप अभ्यासक्रम 
विध्यार्थयांना उपलब्ध करून हदला आहे. भारतीय पाककृती, धचत्रपटातील सिंाद ि सगंीतात फारसी भाषचे े
फार मोठे योगदान आहे. भारताचा इरािशी व्यापार चालत असल्याने फारशी भाषातंरकारांना मागिी आहे. 
तसेच नव्या राष्ट्रीय शकै्षणिक धोरिाने फाशीला भारतातील एका अर्भजात भाषचेा दजाि हदला आहे. 

 



पर्शियन विभागाचे विद्याथी शाळा, विद्यालये, महाविद्यालये, इराि कल्चर हाऊस, इराि कॉन्सलेुट, मुबंई, 

र्मस्री ऑफ एक्सटेनिल अफेअसि, इराि, य ूट्यबू, भाषांतर एजस्न्सस अशा विविध हठकािी कयिरत आहेत. 
पर्शियन विभागाची माहहती https://mu.ac.in/department-of-persian या सकेंतस्थळािर उपलब्ध आहे.      

(लेणखका पर्शियन विभागाच्या विभागप्रमखु आहेत)  

 


