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अभ्याशक्रम - B. A; B. COM & B. SC. II Year 
                                                            अभ्यासक्रमाची उद्दिष्टे 

पेपर क्र. 3  पाशऱ भार्षा, साद्दहत्य व ववचारवंि.   कोड - U-PSL 305 

1) ऩालऱ भावेचा काल, भूप्रदेऴ, ऩालऱ भावेची उत्ऩत्ती, इतर भावेऴी तुऱना इत्यादी माहषती लऴकवळणे. 
2)  ऩालऱ शाहषत्य, ऩालऱ शाहषत्याच ेप्रकार ळ ळगीकरण इत्यादी माहषती लऴकवळणे.  
3)  ऩालऱ शाषीत्यातीऱ वळचारळंत, त्यांच ेवळचार, जीळन ळ कायय इत्यादी माहषती लऴकवळणे.  
4)  लऴऱाऱेख, ताम्रऩट, नाणे, लऴक्के, प्राचीन चऱन, इत्यादी माहषती लऴकवळणे.  
5)  ऩालऱ भावेचा इततषाश, प्रळाश, उदय, अस्त ळ ऩुनळोदय इत्यादी माहषती लऴकवळणे. 
                          
                          अभ्यासक्रमाची फऱतिष्पत्िी 

पेपर क्र. 3  पाशऱ भार्षा, साद्दहत्य व ववचारवंि.   कोड - U &PSL 305 
1) ऩालऱ भावेचा काल, भूप्रदेऴ, ऩालऱ भावेची उत्ऩत्ती याबाबत इतर भावेऴी तुऱना करतात.  
2) ऩालऱ शाहषत्य, ऩालऱ शाहषत्याच ेप्रकार शांगुन ळगीकरण करतात.  
3) ऩालऱ शाहषत्यातीऱ वळचारळंत, त्यांच ेवळचार, जीळन ळ कायय शांगतात. 
4) लऴऱाऱेख, ताम्रऩट, नाणे, लऴक्के आणण प्राचीन चऱन यांची माहषती शांगतात..  
5) ऩालऱ भावेचा इततषाश, प्रळाश, उदय, अस्त ळ ऩुनळोदयावळवयी माहषती शांगतात. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sr. No CODE SUBJECT ALLOTED 

PERIODS 

U–PSL 
305 

B.A. B. Com & 
B.Sc.II Year 

Pāli 56 PERIODS 

Paper No. 
03 

Title of the paper 
ऩालऱ भावा, शाहषत्त्य ळ वळचारळंत.  शत्र-ततशरे   

L P T 

 
Unit – 1 
उत्ऩत्ती 

ऩालऱ भावेची उत्ऩत्ती- उन्नत्ती,  ऩालऱ भावा मषत्ळ, 
ऩालऱ भावेचा भूप्रदेऴ, आणण ऩहषल्या तीन शंगीती. 

12  02 

गषृस्थी शश  ंकृती- शंहा, उऩाशक-उऩालशका,    

अग्रउऩाशक- अग्रउऩालशका, उऩाशक ऩंचशीऱ.  अष्ट 
शीऱ. 

   

 
Unit – 2 
ळगीकरण 

ऩालऱ शाहषत्य,  ऩालऱ शाहषत्याच ेळगीकरण,  ततवऩटक 
शाहषत्य- शुत्तवऩटक, वळनयवऩटक, अलभधम्मवऩटक,  
अनुवऩटक शाहषत्य. 

12  02 

Unit – 3 
अट्ठकथा  

 

अट्ठकथा शाहषत्य,  ळंश शाहषत्य,   लऴऱाऱेख, ताम्रऩट, 
नाणे-लऴक्के, 

12  02 

वळऩस्शना आणण  अभ्याश शषऱ. 08 
हदळश 

08 
हदळश 

02 
हदळश 

Unit – 4 
आधतुनक 
धम्म  
वळचारळंत 

वळचारळंत - भदन्त आनदं कौशल्यायन,  राषूऱ 
शांकृत्यायन, जगहदऴ काश्यऩ, धम्मानंद कोशंबी आणण 
डाॅॎ. बाबाशाषेब आंबेडकर, अनागारीक धम्मऩाऱ, 
कृऩाऴरण मषाथेरो.  

 
08 

  
02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B.A., B.Com., B.Sc., II Year 

ऩेऩर क्र.  3  ऩालऱ भावा, शाहषत्य ळ वळचारळंत. 
कोड - U-PSL 305 
अॅक्टीव्हीटी बेस 

सत्र –िीसरे                                                          गुण 30 
 
1) ऩालऱ भावा- उत्त्ऩत्ती, प्रदेऴ.                2) ऩालऱ शाहषत्त्याची रचना ळ ळगीकरण. 
3) वळऩस्शना: एक शाधना.                   4) ऩालऱ शाहषत्त्यातीऱ धम्म शंगीती. 
5) ऩालऱ शाहषत्त्यातीऱ स्त्स्त्रजीळन.             6) ऩालऱ शाहषत्त्यातीऱ लभसूणीजीळन. 
7) ऩालऱ शाहषत्त्यातीऱ लभसूजीळन.              8) ऩालऱ शाहषत्त्यातीऱ तनशगय शौंदयय 
9) भगळान बुद्ध जीळन कायय.                 10) डाॅॎ. बाबाशाषेब आंबडेकर जीळन कायय. 
11) वऩटक शाहषत्त्याच ेमषत्त्ळ.                 12) अनुवऩटक शाहषत्त्याच ेमषत्त्ळ. 
13) अट्ठकथा शाहषत्त्य.                       14) ळंश शाहषत्त्याच ेमषत्त्ळ . 
15) धम्मऩदा च ेमषत्त्ळ                      16) थेरगाथा च ेमषत्त्ळ. 
17) थेरीगाथा च ेमषत्त्ळ.                     18) शुत्ततनऩात च ेमषत्त्ळ. 
19) जातक कथा च ेमषत्त्ळ.          20) हदघतनकाय च ेमषत्त्ळ. 
21) मस्त्झिमतनकाय च ेमषत्त्ळ.                 22) शंयुत्ततनकाय च ेमषत्त्ळ. 
23) अगंुत्तरतनकाय च ेमषत्त्ळ.                 24) खदु्यकतनकाय च ेमषत्त्ळ. 
25) शुत्तवऩटक तनकाय च ेमषत्त्ळ.              26) अलभधम्मवऩटका च ेमषत्त्ळ. 
27) वळनयवऩटका च ेमषत्त्ळ.                   28) ‘‘वळशुद्धमग्गो’’ च ेमषत्त्ळ. 
29) डाॅॎ. बाबाशाषेब आंबडेकर् स्त्जळन ळ कायय.   30) भदंत आनंद कौशल्यायन स्त्जळन ळ कायय. 
31) जगहदऴ काश्यऩ: स्त्जळन ळ कायय.        32) राषूऱ शांकृत्यायन स्त्जळन ळ कायय. 
33) धम्मानंद कोशंबी्स्त्जळन ळ कायय.       34) माि ेआचाययस्त्जळन ळ कायय. जवळन ळ कायय. 
35) आधतुनक वळचारळंत,                  36) ऩुस्तक शलमसा 
 
संदभष ग्रंथ  
1) ऩालऱ भावा ळ शाहषत्त्य, प्रा. डॉ. एश. एम. शोनोन ेळ स्नेषा शोनोने, तथागत प्रकाऴन, ऱातूर. 
2)  ऩालऱ शाहषत्त्याचा इततषाश, प्रा. डॉ. एश. एम. शोनोने ळ स्नेषा शोनोन,े तथागत प्रकाऴन, ऱातूर. 
3)  तनळडक जातक कथा, प्रा. डॉ. एश. एम. शोनोने ळ कु. स्नेषा शोनोने, तथागत प्रकाऴन,  ऱातूर 
4)  थेरगाथा, प्रा. डॉ. एश. एम. शोनोने ळ कु. स्नेषा शोनोने, तथागत प्रकाऴन, ऱातूर. 
5)  थेरीगाथा, प्रा. डॉ. एश. एम. शोनोने ळ कु. स्नेषा शोनोने, तथागत प्रकाऴन, ऱातूर. 
6)  धम्मऩद, प्रा. डॉ. एश. एम. शोनोने ळ कु. स्नेषा शोनोने, तथागत प्रकाऴन, ऱातूर. 
7)  शुत्र  ॅ ाशंग्रष, प्रा. डॉ. एश. एम. शोनोने ळ कु. स्नेषा शोनोने, तथागत प्रकाऴन, ऱातूर. 
8) आधतूनक धम्म वळचारळंत, प्रा. डॉ. एश. एम. शोनोने ळ कु. स्नेषा शोनोने, तथागत प्रकाऴन,  
 ऱातूर. 



9) धम्मऩद गाथा आणण अथयकथा, आचायय शुययकांत भगत. 
10) शुत्ततनऩात, डॉ.  वळमऱककती. 
11) थेरगाथा, डॉ. वळमऱककती. 
12) थेरगाथा, डॉ. वळमऱककती. 
13) लमलऱन्दऩन्षो ऩालऱ, डॉ. वळमऱककती. 
14) वळनय मषाळग्ग, राषूऱ शांकृत्यायन. 
15) वळऴुद्धीमग, भदन्त ततस्शळंश, 
16)  ऩालऱ शाहषत्त्य का इततषाश, डॉ. भरतलशषं उऩाध्याय. 
17)  ऩालऱ शाहषत्त्याचा इततषाश, ळाशुदेळ तगारे. 
 

अभ्याशक्रम & B. A, B. COM & B. SC. II Year 
अभ्यासक्रमाच ेउद्धीष्टे 

पेपर क्र. 4  बौध्द संस्कृिी.          कोड - U-PSL 405 
1)  ऩालऱ शाहषत्यातीऱ व्यक्ती, त्यांच ेशमाजात स्थान ळ दजाय, ऴीऱ उऩाशकांचे ळ लभसूंच ेवळनय 
 इत्यादीची माहषती लऴकळणे. 
2)  ऩालऱ शाहषत्यातीऱ राजे - मषाराज,े त्यांच ेराझय ळ प्रऴाशन कायय, इत्यादीची माहषती लऴकळणे.   
3)  ऩालऱ शाहषत्यातीऱ दऴयतनय स्थले, प्रततके, वळद्याऩीठे इत्यादी माहषती लऴकळणे.  
4)  ऩालऱ शाहषत्यातीऱ वळचार, शुवळचार, तनती, ळ तत्ळहान इत्यादीची माहषती लऴकळणे.  
5)  प्राचीन भारतीय शंस्कृतीचा, बौद्ध शंस्कृतीचा अभ्याश करण्याश लऴकळणे. 
 
 

अभ्यासक्रमाची फऱतिष्पत्िी 
पेपर क्र. 4  बौध्द संस्कृिी.   कोड - U-PSL 405 

1)  ऩालऱ शाहषत्यातीऱ व्यक्ती, त्यांच ेशमाजात स्थान ळ दजाय, ऴीऱ उऩाशकांचे ळ लभक्ख-ु
 लभक्खनुींचेॅ े वळनय यांची माहषती शांगतात. 
2)  ऩालऱ शाहषत्यातीऱ राजे - मषाराज,े त्यांच ेराझय ळ प्रऴाशन कायायची माहषती शांगतात..  
3)  ऩालऱ शाहषत्यातीऱ दऴयतनय स्थले, प्रततके, वळद्याऩीठे यांची माहषती शांगतात..  
4)  ऩालऱ शाहषत्यातीऱ वळचार, शुवळचार, तनती, ळ तत्ळहानाची माहषती शांगून आचरणात आणतात.  
5)  प्राचीन भारतीय शंस्कृतीचा, बौद्ध शंस्कृतीचा अभ्याशतात. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sr. No CODE SUBJECT ALLOTED 

PERIODS 

U-PSL 
405 

B. A. , B. COM, 
B. SC 2 

Pāli 56 PERIODS 

PAPER 

NO 4 

TITLE OF THE PAPER 

बौद्ध शंस्कृती शत्र - चथेै 

L P T 

Unit – 1 
श्रमण-गषृस्थ 

श्रमण संस्कृिी - श्रामणेर, थेरो, मषाथेरो, अषंत. 
प्रव्रझया, उऩशंऩदा. लभक्खु-लभक्खनुी वळनय. 

 
08 

 
00 

 
00 

गहृस्थी संस्कृिी - शंहा, उऩाशक - उऩालशका,    

अग्रउऩाशक- अग्रउऩालशका, उऩाशक ऩंचशीऱ.  अष्ट शीऱ.    

Unit – 2 
बौद्ध राज े

1) राजा ऴुद्धोधन, 2) राजा बबबंबशार, 3) राजा प्रशेनजीत    

4) राजा अजातऴत्रु, 5) शम्राट अऴोक, 6) राजा लमलऱन्द    

7) राजा कतनष्क, 8) राजा षवयळधयन.    

Unit – 3 
प्रततके 
ळ 

दऴयतनय 
स्थले 

प्रततके - चतेतय, थऩु, वळषार, ऱेणी. 12 00 04 

दऴयतनय स्थले- ऱुस्त्म्बनी, बुद्धगया, शारनाथ, कुशीनारा 
आणण श्राळस्ती. 

   

वळद्याऩीठे- 1) नाऱंदा, 2) तसलऴऱा, 3) ळल्ऱभी, 4) 
वळक्रमलऴऱा, 5) ओदंतऩुरी. 

   

Unit – 4 
तत्त्ळहान 

तत्त्ळहान- 1) ततशरण, 2) ऩ०चशीऱ,3) 
चत्ताररअररयशच्चातन,                              
4) अररयो अðङ्गगकोमग्गो, 5) कम्मवळऩाको, 

 
10 

 
00 

 
00 

 6) ततऱक्खण 7) ऩुनब्भळ,  8) ऩारलमता, 9) तनब्बान.      

 अभ्याश शषऱ 08 
हदळश 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. A., B. COM., B. SC., II Year 

पेपर क्र.  4  बौध्द संस्कृिी.     कोड - U-PSL 405 
अॅक्टीव्हीटी बेस                                                                

सत्र – चौथे                                                     गुण 30 
 

1) प्राचीन बौद्ध स्थले.          2) बौद्ध स्तुऩ ळ त्याचा इततषाश.                              
3) मी ऩाहषऱेऱी अस्त्जंठा ऱेणी.              4) भारतातीऱ ऱेणी ळ ततचा इततषाश.                               
5) मािी अभ्याश शषऱ.                   6) मी ऩाहषऱेऱी ळरूल ऱेणी                                 
7) मी ऩाहषऱेऱी काऱे-भाजे ऱेणी           8) औरंगाबाद स्त्जल््यातीऱ ऱेणी            
9) मी ऩाहषऱेऱी जुन्नर ऱेणी              10) मी ऩाहषऱेऱी कान्षेरी ऱेणी                                 
11) चार दऴयनीय स्थले.                   12) मषाराष्रातीऱ लऴल्ऩळैभळ.                                                       
13) प्राचीन बौद्ध वळद्याऩीठे                  14) बौद्ध राजांची प्रऴाशकीय व्यळस्था.                             
15) शम्राट अऴोक, व्यक्ती आणण कायय.        16) राजा प्रशेनस्त्जत व्यक्ती आणण कायय.                        
17) राजा षवयळधयन व्यक्ती आणण कायय.        18) राजा कतनष्क व्यक्ती आणण कायय.                             
19) राजा ऴुद्धोधन व्यक्ती आणण कायय.        20) राजा अजातऴत्र ुव्यक्ती आणण कायय.                         
21) राजा बबबंबशार व्यक्ती आणण कायय.        22) राजा लमलऱन्द व्यक्ती आणण कायय.                         
23) प्राचीन बौद्ध लऴसण ऩद्धती.              24) जातक कथेतीऱ जनजीळन.                              
25) दखु्, अतनत्य अनात्म.                 26) ऩालऱ शाहषत्त्यातीऱ तत्त्ळहान.                           
27) लभक्खनुी ळ त्यांची आचारशंहषता.         28) लभक्ख ुळ त्यांची आचारशंहषता.                          
29) ऩालऱ शाहषत्त्यातीऱ तत्त्ळहान.           30) श्राळस्ती येथे बुद्धाने हदऱेऱा उऩदेऴ.                       
31) लऴऱाऱेखाचा अभ्याश.                 32) बौद्ध राजांची नाणी: गचककत्शक अभ्याश.                                    
33) ऱुंबीनी शवळस्तर ळणयण करा.            34) बुद्धगयाच ेशवळस्तर ळणयण करा.                                               
35) शारनाथ शवळस्तर ळणयण करा.          36) कुलऴनाराच ेशवळस्तर ळणयण करा.                                        
37) ओदंतऩुरी वळद्यावऩठ तनबंध लऱषा.        38) वळक्रमलऴऱा वळद्यावऩठ तनबंध लऱषा.                                 
39) ळल्ऱभी वळद्यावऩठ तनबंध लऱषा.         40) तसलऴऱा वळद्यावऩठ तनबंध लऱषा.                         
41) नाऱंदा वळद्यावऩठ तनबंध लऱषा.         42) प्रव्रझया-उऩशंऩदा शवळस्तर ळणयण करा.                                
43) लभस-ूलभसूणी्शवळस्तर ळणयण करा.    
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