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अभ्यासक्रम 

 

 
२०२०-२१ 



 
Sr. No CODE SUBJECT ALLOTED 

PERIODS 
B.A., B.Com 
& B. Sc. I 

U – PSL 105 Pāli 56 PERIODS 

Paper No. 
01 

Title of the paper 

पालि भाषा व व्याकरण‚ सत्र - पलििे 

L P T 

 
Unit – 1 

भाषा 

भाषा - सामान्य मालिती‚ संज्ञा‚ बोिी भाषा‚ लिपी‚ व्याकरण‚  
14 

  

वणणमािा‚ वणण पररवतणन‚ आठ खडी. अंकलिपी    

वार‚ मलिने‚ वस्तंची नावे. पशत-पक्ांची नावे‚ शरीराचे अवयव. नाते-

संबंध. रंग‚ फळे-फुिे. 

   

Unit – 2 

लवभक्ती 

शब्दाचे प्रकार‚ नाम व सवणनाम   12   

काळ‚ लियापद‚ धातु‚ वचन लिंग.      

लवभक्ती‚ लवभक्तीचे प्रकार.      

 
Unit – 3 

अव्यय 

अव्यय‚ अव्ययाचे प्रकार. 12   

समास - समासाचे प्रकार. संधी‚ संधीचे प्रकार.    

पालिमधे्य छोटे-छोटे वाक्य तयार करणे. पालि संवाद‚ शब्दार्ण लवरु. 

समानार्ी   

12  04 

 
 

Unit – 4 

पालि लनबंध 

लनबंध - मम पररचय‚ मम माता‚  मम लपता‚  
12 

  

मम भाता‚ मम  भलगलन‚  मम गामं‚ मम देसो‚ मम मिालवज्जाियं च 

पुण्णिमा‚ 

   

अभ्यास सिि   08 

लदवस 

 04 



Topic wise distribution of Syllabus 
B. A., B. COM., B. SC., I Year 

पेपर क्र. 1 पाशि भार्ा व व्याकरण. कोड - U–PSL  105 
 

अॅक्टीव्हीटी बेस                                                                

सत्र - पशहिे  

गुण 30  

1) माझी अभ्यास सिि  

2) पशत-पक्ी, अवयव,....यांची सलचत्र नामाविी                 

3) वस्त फळे, फुिे यांची सलचत्र नामाविी.  

4) उपासक-उपालसकांसी संवाद. (सलचत्र)    

5) कौटंुलबक संवाद (सलचत्र)              

6) प्रासंगीक संवाद. (सलचत्र) 

7) िाततर लिल्ह्यातीि लविारे            

8) िाततर लिल्ह्यातीि िेणी. 

9) पाच उपासकांच्या मुिाखती.          

10) पाच लभकंु्च्या मुिाखती.  

11) पाच उपालसकांच्या मुिाखती.        

12) पाच लभकु्णीचं्या मुिाखती. 

13) पालि भाषेचे मित्त्व.                

14) रािा लमलिन्द - भंते नागसेन यांचा संवाद           

15) पालि व्याकरणातीि चाटण           

16) नाम-सवणनामाचे संकिन.  

17) अव्याय - लियापदाचे संकिन.      

18) दैनंलदन व्यविारातीि शब्द संग्रि.  

19) विमािा-अंकमािा.               

20) पालि सालित्त्यातीि व्यक्ती. (चररत्र मालिती)                     

21) िेणी (चररत्र मालिती)                

22) स्तप (चररत्र मालिती)                                   

23) लविार (चररत्र मालिती)               

24) बुद्ध मुतीच्या लवलवध मुद्रा. (चररत्र मालिती)  

25) पालि व्याकरणाची मराठी व्याकरणासी ततिना  

26) पालि व्याकरणाची लिंदी व्याकरणाशी तुिना 
 
 
 

संदभष गं्रथष  

1)  पालि व्याकरण, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व कु. से्निा सोनोने, तर्ागत प्रकाशन, िाततर. 

2)  पालि लशका, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व कु. से्निा सोनोने, तर्ागत प्रकाशन, िाततर.                   

3)  पालि-मराठी-लिन्दी-इंग्रिी शब्दकोश, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व  कु. से्निा सोनोने, तर्ागत  प्रकाशन, 

िाततर. 

4)  मोग्गिायन पालि व्याकरण, भदन्त आनंद कौसल्यायन.  

5)   िाततर लिल्ह्यातीि िेणी. प्रा. भीमराव पाटीि, िाततर.  

6)  पालि लिन्दी कोश, भदन्त आनंद कौसल्यायन.   

7)  पालि व्याकरण, डॉ. लवमिलकती, प्रगतीवादी प्रकाशन नागपतर.                                      

8)  पालि व्याकरण, प्रा. डॉ. मेश्राम. लडिीटि लडक्शनरी,  
 



 

अभ्यासक्रम - B. A, B. COM & B. SC. I Year 

अभ्यासक्रमाची उशिषे्ट 

पेपर क्र. 2  शिवडक गद्य - पद्य.    कोड - U–PSL 205 

1)  पालि भाषेत प्रकरणे - पाठ, कर्ा, सुत्र, चररत्र इत्यादीचंी मालिती लशकलवणे.  

2)  कलवता - गार्ा, इत्यादीचंी मालिती लशकलवणे.  

3)  वाक्प्रचार, संवाद, वृत्ांत इत्यादीचंी मालिती लशकलवणे.  

4)  पालि गद्य - पद्य शैिी लशकलवणे.  

5)  पालि भाषेतीि रुढी, प्रर्ा, परंपरा, लशष्टाचार इत्यादीचंी मालिती लशकलवणे.  

6)  मतळ पालि गद्य-पद्य वाचणे व त्यावर भाष्य करणे. 

7)  तर्ागतांचा मतळ उपदेश लशकलवणे.  
 

अभ्यासक्रमाची फिशिष्पत्ती 

पेपर क्र. 2  शिवडक गद्य - पद्य.    कोड - U–PSL 205 

1)  पालि भाषेतीि प्रकरणे - पाठ, कर्ा, चररत्र सांगतात.  

2)  कलवता - गार्ा गातात .  

3)  वाक्प्रचार, संवाद, वृत्ांत उपयोगात आणतात.  

4)  पालि गद्य - पद्य शैिी ओळखतात.  

5)  पालि भाषेतीि संसृ्कती, परंपरा, लशष्टाचार आचरणात आणतात.  

6) मतळ पालि गद्य-पद्य वाचतन व त्यावर भाष्य करतात. 

7)  तर्ागताचा मतळ उपदेश समितन अर्ण सांगतात. 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. No CODE SUBJECT ALLOTED 

PERIODS 
U–PSL 205 
 

B.A., B.Com & B.Sc. 
1st Year 

Pāli 56 PERIODS 

Paper No. 
02 

Title of the paper 

लनवडक गद्य-पद्य, सत्र – दुसरे 

L P T 

 
Unit – 1 

गद्य 

पालि लतलपटक पररचय 

धम्मचक्कपवत्न सुत्, अंगुलिमाि सुत्, 

 
14 

  

संसुमार िातकविना, रािोवाद िातक    

Unit – 2 

गद्य 

नागसेन-लमलिन्द प्रर्म भेट 14   

कुरंगलमगिातक, बकिातक,  (नंदसुत् व कािामसुत् 

अभ्यासिमाततन कमी केिे) 

   

 
Unit – 3 

पद्य 

धम्मपद- लचत्वग्गो, पुप्फवग्गो 14   

रे्रगार्ा- सुलनतरे्रो, 

रे्रीगार्ा- रोलिणीरे्री, पुण्णिकारे्री 

   

 
Unit – 4 

मिामङ्गिसुत्, पराभवसुत्, (सीिालनसंसो व कोधवग्गो ) 14   



पद्य अभ्यास सिि   08 

लदवस 

 08 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. A., B. COM., B. SC., I Year 

पेपर ि.  2  लनवडक गद्य - पद्य.    कोड - U & PSL  205 

अॅक्टीव्हीटी बेस 

सत्र - दुसरे गुण 30 

1) पालि सालित्त्याचे वगीकरण             2) लनवडक िातक कर्ा आलण त्यांचा बोध.  

3) रे्रगारे्तीि सुलवचार                   4) धम्मपदातीि सुलवचार  

5) रे्रीगारे्तीि सुलवचार                  6) सुत्लनपातातीि सुलवचार                                

7) लभकु् िीवन.      8) लभकु्नी िीवन.  

9) पालि सालित्त्याचे वगीकरण.    10) िातक करे्तीि लशकवण. 

11) पालि गद्यातीि प्रलतलबंबीत िीवन.      12) पालि पद्यातीि प्रलतलबंबीत िीवन.  

13) पालि गद्यातीि प्रलतलबंबीत समाि.  14) पालि पद्यातीि प्रलतलबंबीत समाि. 

15) पालि गद्यातीि प्रलतलबंबीत लनसगण वणणन.  16) पालि पद्यातीि प्रलतलबंबीत लनसगण  

17) पालि सालित्त्यातीि तत्त्वज्ञान..                  वणणन.                      

19) धम्मचक्कपवत्न सुत् यावर लनबंध लििा.   20) अंगुलिमाि यावर लनबंध लििा.          

21) लमलिन्द यावर लनबंध लििा.    22) भने्त नागसेन                        

23) नंद यावर लनबंध लििा.                  24) सुलनत रे्रो यावर लनबंध लििा.          

25) रोलिण रे्री यावर लनबंध लििा.         26) पुण्णिका रे्री यावर लनबंध लििा.        

27) रािोवाद िातकाची सलवस्र कर्ा लििा.  28) कुरंुगलमग िातकाची सलवस्र कर्ा  

29) संुसंमार िातकाची सलवस्र कर्ा लििा      लििा  

30) बक िातकाची सलवस्र कर्ा लििा.      31) कािाम सुत् यावर लनबंध लििा.          

32) पुप्फवग्गातीि तत्त्वज्ञान लििा.           33) लचत्वग्गातीि तत्त्वज्ञान लििा.                      

34) कोधवग्गातीि तत्त्वज्ञान लििा.          35) मिामङ्गिसुत्, पराभवसुत्,   

36) मिामङ्गिसुत्ातीि तत्त्वज्ञान लििा.            सीिालनसंसो   

37) पराभवाची कारणे लििा.                    38) सीिलनसंसो मधीि तत्त्वज्ञान लििा.      

39) माझी अभ्यास सिि लनबंध लििा.        40) िातक कर्ाचे स्र्ान व मित्व लििा.     

41) धम्मपदाचे स्र्ान व मित्व लििा.         42) रे्रगार्ाचे स्र्ान व मित्व लििा.         

43) सुत्लनपाताचे स्र्ान व मित्व लििा.    44) रे्री गार्ाचे स्र्ान व मित्व लििा.       

45) लमलिन्द प्रश्नाचे स्र्ान व मित्व लििा.    46) भगवान बुद्ध लनबंध लििा.               

47) चार वाक्याचे ससंदभण अर्ण स्पष्ट करा.   48) एका प्रकरणाचे भाषांतर करा. 

संदभष गं्रथ  

1) लनवडक गद्य - पद्य, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व से्निा सोनोने, तर्ागत प्रकाशन, िाततर. 

2) पालि भाषा व सालित्त्य, प्रा डॉ. एस. एम. सोनोने व से्निा सोनोने, तर्ागत प्रकाशन, िाततर. 



3) पालि-मराठी-लिन्दी-इंग्रिी शब्दकोश, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व कु. से्निा सोनोने, तर्ागत     

   प्रकाशन, िाततर. 

4) रे्रगार्ा, लभकु् धमणरतन, िखनऊ 

5) रे्रीगार्ा, लवमिकीलतण, सम्यक प्रकाशन, नई-लदल्ली 

6) सुत्लनपात, लप. ण्णि. बापट, पुणे 

7) धम्मपद, डॉ. भदन्त आनंद कौसल्यायन, सम्यक प्रकाशन, नई – लदल्ली 
 
 

अभ्यासिम - B. A; B. COM & B. SC. II Year 

अभ्यासक्रमाची उशिषे्ट 

पेपर क्र. 3  पाशि भार्ा, साशहत्य व शवचारवंि.   कोड - U-PSL 305 

1) पालि भाषेचा काळ, भतप्रदेश, पालि भाषेची उत्पत्ी, इतर भाषेशी तुिना इत्यादी मालिती लशकलवणे. 

2)  पालि सालित्य, पालि सालित्याचे प्रकार व वगीकरण इत्यादी मालिती लशकलवणे.  

3)  पालि सािीत्यातीि लवचारवंत, त्यांचे लवचार, िीवन व कायण इत्यादी मालिती लशकलवणे.  

4)  लशिािेख, ताम्रपट, नाणे, लशके्क, प्राचीन चिन, इत्यादी मालिती लशकलवणे.  

5)  पालि भाषेचा इलतिास, प्रवास, उदय, अस् व पुनवोदय इत्यादी मालिती लशकलवणे. 
 

अभ्यासक्रमाची फिशिष्पत्ती 

पेपर क्र. 3  पाशि भार्ा, साशहत्य व शवचारवंि.   कोड - U &PSL 305 

1) पालि भाषेचा काळ, भतप्रदेश, पालि भाषेची उत्पत्ी याबाबत इतर भाषेशी तुिना करतात.  

2) पालि सालित्य, पालि सालित्याचे प्रकार सांगुन वगीकरण करतात.  

3) पालि सालित्यातीि लवचारवंत, त्यांचे लवचार, िीवन व कायण सांगतात. 

4) लशिािेख, ताम्रपट, नाणे, लशके्क आलण प्राचीन चिन यांची मालिती सांगतात..  

5) पालि भाषेचा इलतिास, प्रवास, उदय, अस् व पुनवोदयालवषयी मालिती सांगतात. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

पालि भाषा, सालित्त्य व लवचारवंत.  सत्र-लतसरे   

L P T 

 पालि भाषेची उत्पत्ी- उन्नत्ी,  पालि भाषा मित्व, पालि भाषेचा 12  02 



Unit – 1 

उत्पत्ी 
भतप्रदेश, आलण पलिल्या तीन संगीती. 

गृिस्र्ी ससं्कृती- संज्ञा, उपासक-उपालसका,    

अग्रउपासक- अग्रउपालसका, उपासक पंचसीि.  अष्ट सीि.    

 
Unit – 2 

वगीकरण 

पालि सालित्य,  पालि सालित्याचे वगीकरण,  लतलपटक सालित्य- 

सुत्लपटक, लवनयलपटक, अलभधम्मलपटक,  अनुलपटक सालित्य. 

12  02 

Unit – 3 

अट्ठकर्ा  
 

अट्ठकर्ा सालित्य,  वंस सालित्य,   लशिािेख, ताम्रपट, नाणे-

लशके्क, 

12  02 

लवपस्सना आलण  अभ्यास सिि. 08 

लदवस 

08 

लदवस 

02 

लदवस 
Unit – 4 

आधुलनक 

धम्म  

लवचारवंत 

लवचारवंत - भदन्त आनंद कौसल्यायन,  राहूि सांकृत्यायन, 

िगलदश काश्यप, धम्मानंद कोसंबी आलण डा  ॅ . बाबासािेब 

आंबेडकर, अनागारीक धम्मपाि, कृपाशरण मिारे्रो.  

 
08 

  
02 

 
 

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

पेपर ि.  3  पालि भाषा, सालित्य व लवचारवंत. 

कोड - U-PSL 305 

अॅक्टीव्हीटी बेस 

सत्र –िीसरे 

गुण 30 

1) पालि भाषा- उत्त्पत्ी, प्रदेश.                2) पालि सालित्त्याची रचना व वगीकरण. 

3) लवपस्सना: एक साधना.                   4) पालि सालित्त्यातीि धम्म संगीती. 

5) पालि सालित्त्यातीि ण्णििीवन.             6) पालि सालित्त्यातीि लभक्तणीिीवन. 

7) पालि सालित्त्यातीि लभक्तिीवन.              8) पालि सालित्त्यातीि लनसगण सौदंयण 

9) भगवान बुद्ध िीवन कायण.                 10) डा  ॅ . बाबासािेब आंबेडकर िीवन कायण. 

11) लपटक सालित्त्याचे मित्त्व.                 12) अनुलपटक सालित्त्याचे मित्त्व. 

13) अट्ठकर्ा सालित्त्य.                       14) वंस सालित्त्याचे मित्त्व . 

15) धम्मपदा चे मित्त्व                      16) रे्रगार्ा चे मित्त्व. 

17) रे्रीगार्ा चे मित्त्व.                     18) सुत्लनपात चे मित्त्व. 

19) िातक कर्ा चे मित्त्व.          20) लदघलनकाय चे मित्त्व. 

21) मण्णिमलनकाय चे मित्त्व.                 22) संयुत्लनकाय चे मित्त्व. 

23) अंगुत्रलनकाय चे मित्त्व.                 24) खुद्यकलनकाय चे मित्त्व. 

25) सुत्लपटक लनकाय चे मित्त्व.              26) अलभधम्मलपटका चे मित्त्व. 

27) लवनयलपटका चे मित्त्व.                   28) ‘‘लवसुद्धमग्गो’’ चे मित्त्व. 

29) डा  ॅ . बाबासािेब आंबेडकरः लिवन व कायण.   30) भदंत आनंद कौसल्यायन लिवन व कायण. 

31) िगलदश काश्यप: लिवन व कायण.        32) राहूि सांकृत्यायन लिवन व कायण. 

33) धम्मानंद कोसंबीःलिवन व कायण.       34) माझे आचायणलिवन व कायण. िलवन व कायण. 

35) आधुलनक लवचारवंत,                  36) पुस्क सलमक्ा 
 

संदभष गं्रथ  

1) पालि भाषा व सालित्त्य, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व से्निा सोनोने, तर्ागत प्रकाशन, िाततर. 

2)  पालि सालित्त्याचा इलतिास, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व से्निा सोनोने, तर्ागत प्रकाशन, िाततर. 

3)  लनवडक िातक कर्ा, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व कु. से्निा सोनोने, तर्ागत प्रकाशन,  िाततर 



4)  रे्रगार्ा, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व कु. से्निा सोनोने, तर्ागत प्रकाशन, िाततर. 

5)  रे्रीगार्ा, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व कु. से्निा सोनोने, तर्ागत प्रकाशन, िाततर. 

6)  धम्मपद, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व कु. से्निा सोनोने, तर्ागत प्रकाशन, िाततर. 

7)  सुत््रॅासंग्रि, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व कु. से्निा सोनोने, तर्ागत प्रकाशन, िाततर. 

8) आधतलनक धम्म लवचारवंत, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व कु. से्निा सोनोने, तर्ागत प्रकाशन,  

 िाततर. 

9) धम्मपद गार्ा आलण अर्णकर्ा, आचायण सुयणकांत भगत. 

10) सुत्लनपात, डॉ.  लवमिलकती. 

11) रे्रगार्ा, डॉ. लवमिलकती. 

12) रे्रगार्ा, डॉ. लवमिलकती. 

13) लमलिन्दपन्हो पालि, डॉ. लवमिलकती. 

14) लवनय मिावग्ग, राहूि सांकृत्यायन. 

15) लवशुद्धीमग, भदन्त लतस्सवंस, 

16)  पालि सालित्त्य का इलतिास, डॉ. भरतलसंि उपाध्याय. 

17)  पालि सालित्त्याचा इलतिास, वासुदेव तगारे. 
 
 

 
 
 
 
 

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

अभ्यासक्रमाचे उद्धीषे्ट 

पेपर क्र. 4  बौध्द संसृ्किी.          कोड - U-PSL 405 

1)  पालि सालित्यातीि व्यक्ती, त्यांचे समािात स्र्ान व दिाण, शीि उपासकांचे व लभक्तंचे लवनय  इत्यादीची मालिती 

लशकवणे. 

2)  पालि सालित्यातीि रािे - मिारािे, त्यांचे राज्य व प्रशासन कायण, इत्यादीची मालिती लशकवणे.   

3)  पालि सालित्यातीि दशणलनय स्र्ळे, प्रलतके, लवद्यापीठे इत्यादी मालिती लशकवणे.  

4)  पालि सालित्यातीि लवचार, सुलवचार, लनती, व तत्वज्ञान इत्यादीची मालिती लशकवणे.  

5)  प्राचीन भारतीय संसृ्कतीचा, बौद्ध संसृ्कतीचा अभ्यास करण्यास लशकवणे. 
 
 

अभ्यासक्रमाची फिशिष्पत्ती 

पेपर क्र. 4  बौध्द संसृ्किी.   कोड - U-PSL 405 

1)  पालि सालित्यातीि व्यक्ती, त्यांचे समािात स्र्ान व दिाण, शीि उपासकांचे व लभकु्- लभकु्नीचेंॅे लवनय 

यांची मालिती सांगतात. 

2)  पालि सालित्यातीि रािे - मिारािे, त्यांचे राज्य व प्रशासन कायाणची मालिती सांगतात..  

3)  पालि सालित्यातीि दशणलनय स्र्ळे, प्रलतके, लवद्यापीठे यांची मालिती सांगतात..  

4)  पालि सालित्यातीि लवचार, सुलवचार, लनती, व तत्वज्ञानाची मालिती सांगतन आचरणात आणतात.  

5)  प्राचीन भारतीय संसृ्कतीचा, बौद्ध संसृ्कतीचा अभ्यासतात. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 संसृ्कती सत्र - चैरे् 

L P T 

Unit – 1 

श्रमण-गृिस्र् 

श्रमण संसृ्किी - श्रामणेर, रे्रो, मिारे्रो, अिंत. 

प्रव्रज्या, उपसंपदा. लभकु्-लभकु्नी लवनय. 

 
08 

 
00 

 
00 

गृहस्थी संसृ्किी - संज्ञा, उपासक - उपालसका,    

अग्रउपासक- अग्रउपालसका, उपासक पंचसीि.  अष्ट सीि.    

Unit – 2 

बौद्ध रािे 

1) रािा शुद्धोधन, 2) रािा लबंलबसार, 3) रािा प्रसेनिीत    

4) रािा अिातशतु्र, 5) सम्राट अशोक, 6) रािा लमलिन्द    

7) रािा कलनष्क, 8) रािा िषणवधणन.    

Unit – 3 

प्रलतके 

व 

दशणलनय स्र्ळे 

प्रलतके - चेलतय, रु्प, लविार, िेणी. 12 00 04 

दशणलनय स्र्ळे- िुण्णिनी, बुद्धगया, सारनार्, कुसीनारा आलण 

श्रावस्ी. 

   

लवद्यापीठे- 1) नािंदा, 2) तक्लशिा, 3) वल्लभी, 4) लविमलशिा, 

5) ओदंतपुरी. 

   

Unit – 4 

तत्त्वज्ञान 

तत्त्वज्ञान- 1) लतसरण, 2) प०चसीि,3) चत्ाररअररयसच्चालन,                              

4) अररयो अðलङ्गकोमग्गो, 5) कम्मलवपाको, 

 
10 

 
00 

 
00 

 6) लतिक्ण 7) पुनब्भव,  8) पारलमता, 9) लनब्बान.      

 अभ्यास सिि 08 

लदवस 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

पेपर क्र.  4  बौध्द संसृ्किी.     कोड - U-PSL 405 

अॅक्टीव्हीटी बेस                                                                



सत्र – चौथे गुण 30 

1) प्राचीन बौद्ध स्र्ळे.          2) बौद्ध सु्प व त्याचा इलतिास.                              3) मी पालििेिी 

अलिंठा िेणी.              4) भारतातीि िेणी व लतचा इलतिास.                               5) माझी अभ्यास सिि.                   6) 

मी पालििेिी वरळ िेणी                                 7) मी पालििेिी कािे-भािे िेणी           8) औरंगाबाद लिल्ह्यातीि 

िेणी            

9) मी पालििेिी िुन्नर िेणी              10) मी पालििेिी काने्हरी िेणी                                 11) चार दशणनीय स्र्ळे.                  

 12) मिाराष्टर ातीि लशल्पवैभव.                                                       13) प्राचीन बौद्ध लवद्यापीठे                 

 14) बौद्ध रािांची प्रशासकीय व्यवस्र्ा.                             15) सम्राट अशोक, व्यक्ती आलण कायण.       

 16) रािा प्रसेनलित व्यक्ती आलण कायण.                        17) रािा िषणवधणन व्यक्ती आलण कायण.        18) रािा 

कलनष्क व्यक्ती आलण कायण.                             19) रािा शुद्धोधन व्यक्ती आलण कायण.        20) रािा अिातशतु्र व्यक्ती 

आलण कायण.                         21) रािा लबंलबसार व्यक्ती आलण कायण.        22) रािा लमलिन्द व्यक्ती आलण कायण.                         

23) प्राचीन बौद्ध लशक्ण पद्धती.              24) िातक करे्तीि िनिीवन.                              25) दुखः, अलनत्य अनात्म.                

 26) पालि सालित्त्यातीि तत्त्वज्ञान.                           27) लभकु्नी व त्यांची आचारसंलिता.         28) लभकु् 

व त्यांची आचारसंलिता.                          29) पालि सालित्त्यातीि तत्त्वज्ञान.           30) श्रावस्ी येरे् बुद्धाने लदिेिा 

उपदेश.                       31) लशिािेखाचा अभ्यास.                 32) बौद्ध रािांची नाणी: लचलकत्सक अभ्यास.                                    

33) िंुबीनी सलवस्र वणणण करा.            34) बुद्धगयाचे सलवस्र वणणण करा.                                               35) 

सारनार् सलवस्र वणणण करा.          36) कुलशनाराचे सलवस्र वणणण करा.                                        37) ओदंतपुरी 

लवद्यालपठ लनबंध लििा.        38) लविमलशिा लवद्यालपठ लनबंध लििा.                                 39) वल्लभी लवद्यालपठ 

लनबंध लििा.         40) तक्लशिा लवद्यालपठ लनबंध लििा.                         41) नािंदा लवद्यालपठ लनबंध लििा.        

 42) प्रव्रज्या-उपसंपदा सलवस्र वणणण करा.                                43) लभक्त-लभक्तणीःसलवस्र वणणण करा.  
  

संदभष गं्रथ  

1) बौद्ध संसृ्कती, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व कु. से्निा सोनोने, तर्ागत प्रकाशन, िाततर.                                                                                        

2) बौद्ध तत्त्वज्ञानाची आवश्यकता आलण वास्वता, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व कु. से्निा सोनोने,    

   तर्ागत प्रकाशन, िाततर.                                                                     3) बौद्ध रािे, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व कु. से्निा 

सोनोने, तर्ागत प्रकाशन, िाततर.                             4) प्राचीन बौद्ध लवद्यापीठे, प्रा. डॉ. एस. एम. सोनोने व कु. से्निा सोनोने, 

तर्ागत प्रकाशन,          

   िाततर.                                                      

5) बौध्द रािे, बौध्द लवद्यापीठे आलण लचनी प्रवासी, प्रा. भीमराव पाटीि, िाततर 

6) लवनयलपटक, नवनािंदा मिालविार, नािंदा 

7) िातक, आनंद कौयल्यायन, 


