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బౌద్ధశిల్పకళ 

 

 

భారతదేశంలోమొదటగాశిలపకళనుప్ాారంభంచందిబౌదుు లే. వీరుభారతదేశ వాస్ుు , శిలపకళ, 

చతాలేఖనాలకువిశేషమ నై సేవ చేశారు.  
వీరిశిలపకళతరాాతికాలంలోహ ందూశిలపపలకుమపరగదరశకమ ైంది.  
బౌదుశిలపకళకుమ ందుహ ందువులకుదవేాలయపలులేవు. యజ్ఞా లుమపతామేచేసవేారు. ఈ 

యజ్ఞా లకోస్ంయజా్శాలలు, స్ుంభాలుమపతామనేిరిమంచారు. స ంధూనాగరికతలోనూదేవతల 

బొ మమలునాాయిగానీదవేాలయపలులేవు. విహారాలు, 
స్ూు ప్ాలు,చ తై్ాాలనుమొదటగాబౌదుు లేనిరిమంచారు. ఆ కాలంలోబ దుు డినిఅసాధారణ 

వాకతుగాభావించారు. బ దుు డినిరాాణంతరాాత ఆయన అస ికలప ై8 స్ూి ప్ాలుకట్టంచారు. ఈ 

కటటడాలేతరాాత బౌదుశిలపకళకు, కరమంగాజ్ ైన హ ందూశిలపకళకుమపరగదరశకమయపాయి. 

బౌదుశిలపకళావాస్ుు విధానాలను‘మహాపరినిభావ స్ుతుం’ అనేగరంథంవివరిస్ు ంద.ి 

బ దుు డుత్ానుదేవుడనిని, ద వై అవత్ారమనిచ పుపకోలేదు. ఆయనచహాాల ైన పదమం, 

బో ధివృక్షం, ధరమచకరం, స్ూి ప్ాలనుహీనయపనులుఆరాధించారు. కానీమహాయపనశాఖ 

ఆవిరాావంతరాాత బ దుు డినిభగవంతునిగాకొలిచేఆచారంమొదల ైంది. 
ద ంత్ోబ దుు నివిగరహాలుతయపరయపాయి. హీనయపన కాలంలోబౌదుు లుప్ాారిన 

చేసేచ తై్ాాలనుమహాయపనులుబ దుు నిదేవాలయపలుగామపరిిఆయన విగరహాలుపాతిష టంచారు. 

 

 మౌరుాలకాలంలోబౌదుశిలపకళ: అశోకుడుదేశంలో84,000 స్ూి ప్ాలునిరిమంచాడు. 
వీట్లోసాంచ, సారనాథుమఖామ ైనవి. సారనాథ్ లోనిదామేక స్ూి పంపరమిపణంలోప దదది. ఢిలీ్ల, 

టోప్ాా, మీరట్ లోనిస్ుంభ శాస్నాలు, సాంచ, సారనాథ్, కౌశాంబిలోనిఉపస్ుంభ 

శాస్నాలుబౌదుశిలపకళకుచ ందిన త్ొలినిరామణాలు. ఈ స్ుంభాలప ైకతరీటాలపీ మలిచన ఎదుద , 

స ంహం, గ రరంబొ మమలుఅదుాతంగాఉనాాయి. స్ూి ప్ాలప ైబ దుు డిజీవిత విశేషాల ను, స్ాస ు క్, 



ఖపళీస ంహాస్నం, బో ధవిృక్షంమొదల ైన బొ మమలనుచ కాారు. స్ూి ప్ాల చుటటట ప్ాాకారాలు, 
దాారాలప ైఅందమ నై బొ మమలుఉనాాయి. బౌదుబిక్షువులునివస ంచడానికతఅనకే 

గ హలునిరిమంచారు. బరాబరౌౌదుగ హలుఅశోకునికాలంనాట్వే. శృంగ ల కాలంలోనిరిమంచన 

బారాహుత్థూపంకూడాపామ ఖమ ైంద.ే 

శృంగ లుహ ందూమతస్ుి ల ైనపపట్కీఅశోకునిస్ూి ప్ాలపీ అనేక ప్ాాకారాలునిరిమంచారు. 
 
  
 
 
 
 

దక్షిణ భారతదేశంలోబౌదుశిలపకళ: దక్షణి భారతదేశంకూడాబౌదుమత్ానికతగొపపక ందామ ైంది. 
మ ఖాంగాశాతవాహన య గానికతమ ందేఆంధాదేశంలోబౌదుమతంపావేశించంది. 
మొదటన్ుంచకరాా టక జ్ ైనమత్ానికతనిలయంకాగా, ఆంధదాేశంబౌదుమత్ానికతగొపపక ందామ ైంది. 
అమరావతిస్ూి పంపపాంచపాఖపాతిగాంచందనిబిాటష్ిరితాకారులుశాీ ఘ ంచారు. శాతవాహనుల 

కాలంలోఅమరావతి, జ్గగయాపేట, ఘంటసాల, గ ంటుపలీి, 

గ మమడిదురుర గొపపబౌదుక్ష త్ాాలుగావిలస లపీ యి. త్ లంగాణలోఫణిగరిి(నల్గ ండ జిలపీ ), 

కోట్లింగాల (కరీంనగరిిలపీ ), నాగారుి నకొండ (నల్గ ండ జిలపీ ) 

కూడాబౌదుకళాఖండాలే.మహారాషట రలోకనేే రి,కార ీ, భాజీ, నాస కుగ హాలయపలుపాస దిుచ ందాయి. 

 
  
 
 
 
 

మహాయపన కాలంనాట్బౌదుశిలపకళ: మహాయపన మతంఆవిరాావంత్ోబౌదుశిలపకళ 

చరితాలోనూతనాధాాయంప్ాారంభమ ైంది. 
మహాయపనులుబ దుు డనిిదేవునిగాఆరాధించడంత్ోబ దుు డు, 



బో ధిస్తావిగరహాలనుచ కాడంఆరంభమ ైంది. బౌదుశిలపపలనుఎలపచ కాాలోమహాపరినిభావ 

స్ుతుంఅనేగరంథంవివరిస్ుు ంది. ఈ శిలపపలుమొదట గాంధార 

దేశంలోకనిషుానికాలంలోమొదలయపాయి. 5వ శత్ాబదంవరకుకొనసాగి, కొనిావేల లక్షల 

బ దుపతాిమలత్ోప షావర్, తక్షశిల, జ్లపలపబాద్, సాాత్ోీ యలుమొదల నై వందల 

పాదేశాలోీ మహాయపన బౌదుఅవశేషాలుబయటపడాా యి. ఇవనీాకూరుినా, నిలుినా,నిరాాణ 

స ితిలోపడుకొనిఉనాఅనేక బ దుపాతిమలు. గాంధార 

దేశమంతటాగీరకుశిలపశ లైిలోవీట్నిరూప్ ందించారు. ఈ పాభావంత్ోభారత శిలుపలుభారతీయ 

శ ైలిలోమధురలోబ దుబో ధిస్తాపాతిమలుతయపరుచేశారు. ఇవిఉతుర 

దేశమంతటాపచాారంలోకతవచాియి.అజ్ంత్ాగ హలు: దేశవాాపుంగాఅనేక 

గ హలోీ బౌదుశిలపపలుచ కాారు. కానీవీటనిాంట్కీతలమపనికమ ైనవిఅజ్ంత్ాగ హలు. 
ఇవిమొతుంబౌదుగ హలే.అదుాతమ ైన శిలపపలత్ోవెలిగ ఈ 

గ హలనుచూస ఆంగ ీయ లుఅబ ౌరంచ ందారు. దక్షిణ దేశంలోమహాయపన శిలపపలుశిలుపల 

పాతిభకుత్ారాాణాలు.స్ూి ప్ాలత్ోప్ాటుఈ గ హలోీ బ దుు నిజ్ఞతక కథలుచ కాారు. మొతుం29 

గ హలునాాయి. మొదట్గ హలోమహాజ్నక జ్ఞతక సాాన 

దృశాాలనురమాంగాచతింాచారు.16వ గ హలోబ దుు నివిగరహంధరామనిాబో ధసి్ుు నాటుీ ఉంది. 
17వ గ హలోమపతృప్్ షక జ్ఞతకం, మహాహంస్ జ్ఞతకాలు, 19వ 

గ హలోమపత్ాశిశువులుబ దుు నిఎదుట ఉనాటుీ గా, 26వ 

గ హలోమహాపరినిరాాణంచ కతాఉనాాయి. వీట్నిఎంత్ోరమాంగామలిచారు. 
అమరావతిలోమితవాిందునికథ, బో ధిస్తుాడుగజ్ఞవత్ారంఎతుడంమొదల నై జ్ఞనపద 

కథలనుత్ొలిచారు.చతాలేఖనం: ఈ గ హలోీ నిగోడలప అైనేక వరాచత్ాాలుఉనాాయి. 

నాట్రంగ లునేట్కీచ కుాచ దరలేదు. ఇందురాజ్కుమపరిమరణం, 

ర ండోపులక శిరాయబారికతదరశనమివాడం, పదమప్ాణసి్ు లీుఅలంకరించుకోవడంవంట్ఆచార 

వావహారాలనువివరించబేొ మమలనుస తైంచ కాారు. ఈ విధంగాబౌదుు లు 
 
 



 
 

భారత శిలపకళనుఅభవృదిుచేశారు. ఎలోీ రాగ హలోీ నూబౌదుశిలపపలునాాయి.గాంధార 

శిలపకళగాంధార దేశంలోఉదావించడంవలీద నికతగాంధార శిలపకళ అనపేేరువచింద.ి 

పంజ్ఞబాాయ వాస్రిహదుద రాషట రం, అఫ్ాగ నిసాు న్ లోకొంత భాగానిాపూరాగాంధార 

దేశమనిప లిచేవారు. గాంధార శిలపకళనుఇండో-గీరకుకళ అనికూడాఅంటారు. ఈ 

కళలోభారతీయ లక్షణంఆతమగా, భౌతిక రూపంగీరకులక్షణంగాఉంటుంది. గాంధార 

శిలపకళలోగీరకుపదుతులుమేళవించారు. గీరకుల నమమకంపాకారంవిశాానికత1) జూస్2) ప్్ స్ 

డస్3) హేడ్స్అనేమ గ గ రుఅధపితులు. భూమి, ఆకాశంజూస్ఆధిపతాంలో, స్మ దాంప్్ స్ 

డస్ఆధపితాంలో, నిమాలోకాలుహేడ్స్ఆధిపతాంలోఉంటాయనిభావించారు. 
వీరుహ ందువులకుతిామూరుు ల వంట్వారు.శిలపకళాలక్షణాలు: 
బ దుు డుకళాతపస ాగాకాకుండాఒక య దువీరుడిలపకనిప సాు డు. గీరకులుభౌతికవాదులు, 
య దువీరులు, స ందరాప ప్ాస్కులు. ఇవేగీరకుశిలపపలోీ ఉండపేాధాన లక్షణాలు. ఇవనీాగాంధార 

శిలపకళలోనూకనిప సాు యి. కానీభారతీయ లుఆధాాతిమకవాదులు. ఆధాాతిమక భావాల ైన 

పాస్నాత,ఆత్ామనందంఅనుభవించడం, స్ంతృప ుమొదల ైన భావాలుభారతీయ 

శిలపపలోీ స్పషటంగాకనిప సాు యి. ఈ గాంధార శిలపకళ 

ఒకటోశత్ాబదంలోకనిషుానికాలంలోపుట్టందనికొంతమంది, 
అంతకుమ ందునుంచఉేందనిచరితాకారుడుస మత్పేరొానాారు. 
కనిషుానికాలంలోనేప్ాారంభమ ైందనిప్ాల్ మపస్న్,ఎన్.ఆర్. రాయూాడాఅభప్ాాయపడాా రు. 
బిమర్ గావ్అనేపదాేశంలోత్ొలిసారిగాగాంధార శిలపంలభంచంద.ి 

తలలేనిర ండుబ దువిగరహాలులోరిమన్ు ంగ ై,హస్ునగర్అనేపదాేశాలోీ లభంచాయి. 

కనిషుానికాలంలోజ్లపలపబాద్, హడాా , బమియన్, కాబూలోీ యలో(అఫ్ాగ నిసాు న్), చర్ చదుద , 

తక్షశిల, సాాత్ోీ య,ప షావర్(ప్ాకతసాి న్), కాశ్మమర్ లోయలోనిఉషార, ఆరాన్, 

పంజ్ఞబ్(భారత్)లోగాంధార శిలపక ందాాలుఉనాాయి. 

 



 
 
 
 

పురుషపురం: ఇదికనిషుాడిరాజ్ధాని. పసా్ుు త ప షావరాగరమేనాటప్ురుషపురం. ఇకాడ 

కనిషుాడుఅనేక బౌదువిహారాలు, స్ూి ప్ాలునిరిమంచాడు. అందులో400 అడుగ ల ప దదగోపురం, 

బ దుు నినిలువతెుు విగరహంకూడాపాతిష టంచాడనిహయాయపన్ త్ా్ంగరచనల వలీత్ లుస్ు ంద.ి ఇతర 

సాి వరాలోీ లభంచన బ దువిగరహాలోీ ఒకట్గీరకుదేవుడ ైన అప్్ లోనుప్్ లిఉంద.ి 

మరికొనిాంట్కతరోమేద వతలకుఉండేవస్ు ధీారణ, ఆభరణాలునాాయి. 

కాబూలోీ యలపనసేాాత్ోీ యలోనూ15 స్ంఘపరామ అవశేషాలుబయటపడాా యి. 

వాట్లోకొనిాగ హలోీ చ కతా ఉనాాయి. ప షావర్ కు60 కత.మీ. 

దూరంలోఉనాజ్మలిగరి,రావలిపండిస్మీపంలోనిమంకాాల, 

తక్షశిలకుదగగరలోఉనాధరమరాజ్లోనూస్ంఘపరామపలునాాయి.గాంధార శిలపకళాపాభావం: 

గాంధార శిలపకళ భారతీయ, ఆస యపఖండ శిలపకళలప ైగొపపపాభావానిాచూప ంది. ఈ 

లక్షణాలనుఅమరావతిశిలపంలోనూపవాేశప టాట రు. మధుర, అమరావతిశిలపకళలప ైగాంధార 

శిలపకళారీతులుఎననామిళితమ ైఉనాాయి. నాటవ్ిగరహాలోీ శిరోజ్ఞలత్ోకూడనివి, 

లేనివిర ండురకాలుగాఉనాాయి. శిరోజ్ఞలులేనిశిలపపలుమధురలోతయపరయపాయి. 

శిరోజ్ఞలుఉనావిగాంధార శిలపపలు. 
బౌదుు లనుచూస జ్ ైనులుకూడాతీరింకరునివిగరహాలుతయపరుచసే్ుకునాారు. 
హ ందూమతస్ుి లుకూడాదేవతలకువిగరహాలుపాతిష టంచదవేాలయపలునిరిమంచడంప్ాారంభంచారు. 
హ ందువులుప్ాారంభంలోబౌదుు లపీ గ హాలయపలనునిరిమంచారు. మధాపదాేశ్ 

లోగ పుు లనాట్ఉదయగిరిగ హాలయపలు, దక్షణిదేశంలోనిపలీవులకాలంనాట్మహాబలిపురం, 

ఆంధాపాదేశ్ లోకృషాా నదిఒడుా న ఉనాఉండవలీి, విజ్యవాడలోనిమొగల్ 

రాజ్పురంగ హాలయపలుబౌదుశిలపకళకుఅనుకరణాలే. బౌదుు ల స్ూి ప్ాలేహ ందువుల శివలింగ 

రూప్ాలు. మహాపరినిరాాణ స ితిలోమలిచన బ దుు నిరూపమేఅనంత 



పదమనాభసాామికతపాతిరూపం. నిలువెతుు బ దుు డివిగరహరూపమేవిషుా వువిగరహాలు. బౌదుు ల 

చ ైత్ాాలేహ ందూదేశ ఆలయ వాస్ుు శిలపపనికతమూలం. బౌదుస్ూి ప్ాల ైన అమరావతి, 

భీమేశారం,దాాక్షారామం, క్షీరారామం, కుమపరారామం, 

బౌదుఆరామపలుకాలకరమంలోశివాలయపలుగామపరాయి. 

అజ్ంత్ాగ హలోీ నిచతాలేఖనంలపహ ందువులుకూడాతమ దవేాలయపల గోడలప ైరామపయణ, 

మహాభారత గాథలనురంగ లత్ోచతిాంచుకునాారు. ఈ విధంగాబౌదుశిలపకళ భారతదేశ 

శిలపకళకుమూలపధారం. మహాయపన శిలపకళ 

భారతదేశంలోనేకాకుండాఆస యపఖండమంత్ావిస్ు రించచ ైనా, జ్ప్ాన్, శ్మరలంక, ఇండో- 
చ ైనాదేశాల శిలపకళప ైపభాావానిాచూప ంచంది. 
 

 


