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तथागत भगवान बुद्ध आयण त्ांचे तत्त्वज्ञान 

(The Buddha and his Philosophy)

मायितीपत्रक



तथागत बुद्ध संपूर्ण जगाला अह ंसा, करुर्ा आहर् शांतीचा संदेश देण्यासाठी ओळखले

जातात. त्ांची हशकवर् जगातील असंख्य लोकांचे जीवन जगण्याचा मागण आ े. तथागत बुद्ध

यांनी असे म्हटले आ े की,  े जग स्थथर  ोण्याऐवजी अस्थथर आ े, म्हरू्न या जगातील

प्रते्क गोष्ट सतत बदलत असते, म्हर्जेच ती शाश्वत असते.

भगवान गौतम बुद्धांचे तत्त्वज्ञान वैहश्वक आ े. बुद्ध तत्त्वज्ञानाच्या हचंतनाचे कें द्र ‘मारू्स’ आ े.

‘प्रहतत्समुत्पाद’  ा बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा पाया आ े. मानवी जीवन  े दु:खमय आ े. त्ांनी

दु:खाची काररे् व त्ावरील उपाय सांहगतले. जीवन दुुः खी आ े, त्ाचे कारर् म्हर्जे तृष्णा

(लोभ,(आसक्ती), दे्वष,मो ) आदी  ोय.

हनसगाणमधे्य घडर्ाऱ्या घटनांचे शास्त्रीय हवश्लेषर् करर्ारे जगातील पह ले शास्त्रज्ञ म्हर्जे

बुद्ध  ोय. भगवान बुद्धांचे हवचार, तत्त्वज्ञान आहर् कायण  े चमत्कारावर नवे्ह, तर ज्ञानावर

आधारलेले आ े. आपल्याला प्राप्त झालेले ज्ञान लोकांना सांगावे, दुुः खापासून मुक्ती

हमळवण्याचा मागण त्ांनी जगाला हशकवला. गौतम बुद्धांनी लोकांना 'मध्यम मागण' हशकवला.

संसारात पुरते बुडून जारे्  े एक टोक आहर् जंगलात जावून तपश्चयाण कररे्  े दुसरे टोक.

 ी दोन्ही टोके टाळून ‘चार आयणसत्’ आकलन केलेल्या अष्टांग मागाणने चालरे् म्हर्जे

'मध्यम मागण'  ोय.

नीती आहर् सदाचाराला म त्व देऊन मानवाचे जीवन सुखकर  ोण्यासाठी तसेच

हनवाणर्ाच्या समीप पो ोचण्यासाठी तथागत बुद्ध यांनी सम्यक दृष्टी,सम्यक संकल्प, सम्यक

वार्ी,सम्यक कमाांत,सम्यकआजीहवका,सम्यकव्यायाम,सम्यक सृ्महत आहर् सम्यक समाहध

 े आयण अष्टांहगक मागण सांहगतले आ ेत.

भगवान बुद्धांनी सांहगतलेली वचने, तत्त्वज्ञान जीवनात भरकटलेल्या मार्साला योग्य मागण

दाखवतात. मार्साला मागणदशणन करताना गौतम बुद्ध म्हर्तात, की जीवनातलं कोर्तं ी

उहिष्ट हकंवा धे्यय गाठण्यापेक्षा तो प्रवास चांगल्या प्रकारे पूर्ण कररं् म त्त्वाचं आ े. जीवनात

दु:ख आ े ह्या सत्ाचा स्वीकार कररे् गरजेचे आ े. दु:ख आ े  े मान्य केले ना ी तर  े

दु:ख कमी  ोर्ारं ना ी पर् मान्य केले तर ते नष्ट करण्याचा मागण शोधता येतो असे अतं्त

मौहलक तत्त्वज्ञान तथागत बुद्धांनी सांहगतले आ े.

बौद्ध  तत्त्वज्ञान



➢ भगवान बुद्धांचा जीवन पररचय करून देरे्.

➢ बौद्ध तत्त्वज्ञानातील हवहवध संकल्पना स्पष्ट करू सांगरे्.

➢ ‘बोधीसत्त्व ते सम्यक संबुद्ध’ या जीवन प्रवासाची ओळख करून देरे्.

➢ बुद्ध तत्वज्ञानाच्या हवज्ञानवादी आहर् मानवतावादी ज्ञानाचा प्रसार कररे्.

➢ हवहवध म ाहवद्यालयात हशक्षर् घेर्ारे सवण हवद्याथी, हशक्षक,पालक आहर् समाजातील सवण

स्तरातील तळागाळापयांतच्या घटकांपयांत भगवान बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानाची म ती पो ोचवरे्.

यिक्षणक्रमाचा उदे्दि 

वैयिष्ट्ये

❑ घरी बसून ऑनलाईन पद्धतीने बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा पररचय  ोईल

❑ फक्त तीस (30) तासांचा आहर् हकमान एक मह न्यात हशक्षर्क्रम पूर्ण करू शकाल

❑ तज्ज्ञआहर् अनुभवी प्राध्यापकांचे रेकॉडण केलेल्या स्व्हडीओद्वारे मागणदशणन

❑ हशक्षर्क्रमअंतगणत कायण यशस्वीररत्ा पूर्ण केल्यानंतर हवद्यापीठाकडून अहधकृत प्रमार्पत्र

हमळर्ार



यिक्षणक्रम स्वरूप

लक्ष्य गट (Target Group 18 वषाांपुढील कोर्ी ीप्रवेशासपात्र

प्रवेि क्षमता

(Intake Capacity)

50 पयांत

प्रवेि पात्रता

(Eligibility Criteria)

हकमान12 वीपास

शे्रिांक(Credit) 2(दोन)

एकूण तास (Total Hours) 30 तास(हकमानएकमह नाकालावधी)

व्याख्याने स्वरूप 

(Lecture Pattern

‘बातथागता’याहवशालकाव्यावरआधाररततज्ज्ञआहर्

अनुभवीप्राध्यापकयांचेरेकॉडणकेलेल्या स्व्हडीओदं्वारे

मागणदशणन

िुल्क (Fees) 500/-

प्रात्यक्षक कािय 

(Practicle Work)

बौद्धथथळांनाभेटीआहर्अ वाललेखन

स्वाध्याि लेखन (Assignment 

Writing)

स्वाध्यायलेखनासाठीप्रश्नहदलेजातील.

परीक्षा गुण (Total marks for

Exam)

50

परीक्षा स्वरूप 

(Exam Pattern)

स्वाध्यायआहर्प्रात्हक्षककायण(25 गुर्+25 गुर्)



पत्ता:- बयि:स्थ यिक्षण आयण अध्यिन यवभाग, 

डॉ.ए.पी.जे. अबु्दल कलाम यवद्याथी भवन,पयिला मजला,

कवयित्री बयिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र  यवद्यापीठ, जळगाव (मिाराष्ट्र )

यपनकोड -425001

संकेत पृष्ठ (Web-page ):

https://nmu.ac.in/external-education/en-us/Programmes/Certificate-Program

ई-मेल (E-mail): ideal@nmu.ac.in

फेसबुक (Facebook ID): DEEL,Kavayitri Bahinabai Chaudhari              

North Maharashtra University, Jalgaon.

संपकय  (Contact):          0257-2257495/2258496

ऑनलाईन प्रवेि यलंक आयण अयधक मायितीसाठी संपकय  

यिक्षणक्रम ििस्वीररत्ा पूणय करण्यासाठी िायदियक िुभे्ा  

डॉ.मयनषा इंदिाणी 

संचालक,डील यवभाग

डॉ.मयनषा जगताप 

यिक्षणक्रम समन्विक,डील यवभाग

https://nmu.ac.in/external-education/en-us/Programmes/Certificate-Program
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