
 

 

ఫౌదద   శిల్ కళ 

 ఫౌదద  భత శిల్ కఱా లసతు  విధానాల్నత ‘భహరి తుభావ సతతుం’ అనే గరంథం వివరిసతు ంది. ఫుదతద డు తానూ 

దేవుడునతు, దెైవ అవతాయభతు చెుకోల్ేదత. అమన చిహ్ననల్ ైన దమం, ఫో ధి వృక్షం, ధయమ చకరం, సతు తృల్నత 

శినమానతల్ు ఆరధించాయు.. కతు భహ్నమాన ళక ఆవిరావం తరాత ఫుదతద తు బగవంతుతు గ కొలిచే ఆచాయం 

ముదల్ ైంది. ద ంతో ఫుదిదతు విగరహ్నల్ు తమాయమాాయ. శీనామాన కల్ంల్ో ఫౌదతద ల్ు తృాయథన చేవే చెైతనాాల్నత 

భహ్నమనతల్ు ఫుదతద తు దేలల్మాల్ుగ భారిి అమన విగరహ్నల్ు ాతిఴటంచాయు. 

     గంధాయ శిల్ కళ 

 గంధాయ దేశంల్ో ఉదాావించటం వల్ల  ద తుకూ గంధాయ శిల్ కళ అనే ేయు వచిింది. 

 ంజాబ్ లమువా సరిహదతద  రషు రం, ఆఫ్గ తుస్ు న్ ల్ో కొంత భాగతున ూయా గంధాయ దేశభతు లిచేలయు. 

 గంధాయ శిల్ కళనత ఇండో  – గరరకుల్ కల్ అతు కూడా అంటాయు. 

 ఈ కళల్ో భాయతీమ ల్క్షణం ఆతమగ, ఫౌతిక యూం గరరకు ల్క్షణంగ ఉంట ంది. గంధాయ శిల్ కల్ల్ో గరరకు 

దదతుల్ు మేళవించాయు. 

 గరరకుల్ నభమకం ాకయం విళాస్తుకూ 1) జూస్  2) తృో సడస్ 3) శెడ్స్ అనే భుగుగ యు అధితుల్ు. బూమి, 

ఆకయం జూస్ ఆధితాంల్ో, సభుదాం తోృ సడస్ ఆధితాంల్ో, తుభనల్ోకల్ు శెడ్స్ ఆధితాంల్ో ఉంటాయ అతు 

భావిచేలయు. వియు శిందతవుల్కు తిాభూయుు ల్ు వంటి లయు. 

శిల్ కళ ల్క్షణాల్ు :  

 ఫుదతద డు కఱాతవాగ కకుండా ఒక ముదద  వియుడుల్ా కతుస్ు డు.  

 గరరకుల్ు ఫౌతిక లదతల్ు, ముదద  వియుల్ు, స్ ందయా తృసకుల్ు. ఇలే గరరకు శిల్ాల్ల్ో ఉండే ల్క్షణాల్ు.ఇవతున 

గంధాయ శిల్ కల్ల్ో కతుస్ు య.  

 కతూ భాయతీముల్ు ఆధాాతిమకలదతల్ు. ఆధాాతిమక భాలల్ ైన ాసననత, ఆతామనందం అనతబవించడ, సంతృు  

ముదల్ ైన భాలల్ూ భాయతీమ శిల్ాల్ోల  సషటంగ కతుస్ు య. 



 

 

 ఈ గంధాయ శిల్ కల్ ఒకటో శతాఫదం కతుషుుతు కల్ంల్ో ుటిట ందతు కొంతభంది, అంతకు భుందత నతంచే 

ఉందతు చరితాకయుడు వమత్ ేరకునానయు. 

 కతుషుుతు కల్ంల్ో తృాయంబమ  ందతు తృల్ భాసన్, ఎన్. ర్. రయ్ కూడా అభితృామడాడ డు.  

 బిభర్ గవ్ అనే ాదేశంల్ో తొలిస్రిగ గంధార శిల్ం ల్భించింది.  

 తల్ ల్ేతు ర ండు ఫుదధ  విగరహ్నల్ు ల్ోరిభన్ తొంగ ై, హసు  నగర్ ల్ో ల్భించాయ.  

 కతుషుుతు కల్ంల్ో జల్ాల్ాఫాద్, హడాడ , ఫమిమాన్, కఫుల్ ల్ోమల్ో( ఆఫ్గ తుస్ు న్), చర్ చదతద , తక్షశిల్, స్ాత్ 

ల్ోమ , ెషవర్( తృకూస్ు న్) , కశ్మమర్ ల్ోమ ల్ోతు ఉషుయ, అయాన్, ంజాబ్ ( భాయత్) ల్ో గంధాయ శిల్ 

కైందాా ల్ు ఉనానయ. 

 ుయుష ుయం : ఇది కతుషుుతు రజధాతు 

 ాసతు త ెషవర్ నగయమే నాటి ుయుళుయం 

 ఇకుడ కతుషుుతు అనేక ఫౌదద  విహ్నరల్ు సూు తృల్ు తురిమంచాడు. 

 అందతల్ో 40౦ అడుగుల్ ెదద  గోుయం, ఫుదతద తు తుల్ులెతుు  విగరహం కుడా ాతిఴటంచాడతు హృామానతా్ంగ్ 

యచనల్ వల్ల  తెల్ుసతు ంది.  

 ఇతయ స్థ వరల్ల్ో ల్భించిన ఫుదధ  విగరహ్నల్ల్ో ఒకటి గరరకు దేవుడెైన అతోృ ల్ో నత తోృ లి ఉండుంది. 

 కఫుల్ ల్ోమల్ానే స్ాత్ ల్ోమల్ోనత 15 సంఘయభ అవళేషల్ు ఫమటడాడ య.లటిల్ో కొతున గుహల్ల్ో 

చెకూు ఉనానయ. 

 ెషవర్ కు 60 కూ.మీ. దూయంల్ో ఉనన జభాల్ గిరి, రవలిండు సమీంల్ోతు భంకాల్, తక్షశిల్ దగగయల్ో ఉనన 

ధయమ రజుల్ోనూ సంఘరభాల్ునానయ. 

 గంధాయ శిల్ కళ ాభావం : 

 గంధాయ శిల్ కల్ ఫాయతీమ, ఆవమా ఖండ శిల్కల్ెై గక ాభాలతున చూంది. 

 ఈ ల్క్షణాల్నత అభరవతి శిల్ంల్ోనత ాలేశెటాట యు. 

 భధతయ, అభరవతి శిల్కల్ెై గంధాయ శిల్కఱా రరతుల్ు ఎననన మిలుతమ   ఉనానయ. 

 నాటి విగరహ్నల్ల్ో శిరోజాల్తో కూడునవి, ల్ేతువి ర ండు దశల్ుగ ఉనానయ. 

 శిరోజాల్ు ల్ేతు శిల్ాల్ు భధతయల్ో తమాయమాాయ. శిరోజాల్ు ఉననవి గంధాయ శిల్ాల్ు. 

 1. ఫౌదతద ల్నత చూవ జ ైనతల్ు కుడా తియుంకయుతు విగరహ్నల్ు తామాయు చేస్యు. 

 శిందూ భతసతు ల్ు కూడా దేవతల్నత విగరగల్ు ాతిఴటంచి దేలల్మాల్ు తురిమంచడం] తృాయంభించాయు.  



 

 

 శిందతవుల్ు తృాయంబంల్ో ఫౌదతద ల్ాల  గుహల్మల్నత తురిమంచాయు. భధాాదేశ్ ల్ో గుుు ల్ నాటి ఉదమగిరి 

గుహ్నల్మాల్ు, దక్షుణ దేశంల్ోతు ల్లవుల్ కల్ంనాటి భహ్నఫలిుయం, ఆంధాాదేశ్ ల్ో కృషా నది ఒడుడ న ఉనన 

ఉండవలిల, విజమలడల్ోతు ముగల్ ుయం గుహ్నల్మాల్ు ఫౌదద  శిల్కళకు అనతకయనల్ే. 

 ఫౌదతద ల్ సూు తృల్ే శిందతవుల్ శివలింగ యూతృల్ు. భహ్నరితుయాన శితిల్ో భలిచిన ఫుదతద తు యూమే అనంత 

దమనాబస్ామికూ ాతియూం. తుల్ులెతుు  ఫుదతద డు విగరహ యూమే విషుా వు విగరహ్నల్ు. ఫౌదతద ల్ చెైతాల్  శిందూ 

దేశ ఆల్మ లసతు శిల్తుకూ భూల్ం.ఫౌదద  సతథ తృల్ ైన అభరవతి, భిమేశాయం, దాా క్షారభం, క్షీరరభం, 

కుభారరభం, ఫౌదద  ఆరభాల్ు కల్ కరభంల్ో శిలల్మాల్ుగ భారయ. అజంతా గుహల్ోల తు చితా 

ల్ేఖనంల్ా శిందతవుల్ు కుడా తభ దేలల్మాల్ గోడల్ెై రభామణ, భహ్నభాయత గథల్నత యంగుల్తో 

చితీాకరించతకునానయు.ఈ విధంగ ఫౌదద  శిల్ కల్ భాయత దేశ శిల్ కల్కు భూల్ాధాయం. భహ్నమాన శిల్ కల్ 

భాయత దేశంల్ోనే కకుండా ఆవమా ఖండభంత విసు రించి చెైన, జతృన్, శ్మరల్ంక, ఇండో  – చెైనా దేళల్ శిల్కల్ెై 

ాభాలతున చతంచింది.. 

భౌయుాల్ కల్ంల్ో ఫౌదద  శిల్ కళ : 

 అళోకుడు దేశంల్ో 84౦౦ సూథ తృల్నత తురిమంచాడు. వీటిల్ో స్ంచి, స్యనాథ్ భుఖామ  నవి. 

 స్యనాథ్ ల్ోతు దామేక సూు ం రిభాణంల్ో ెదదది.  

 డులిల, టోతృా, మియటోల తు సథంబ ళసనాల్ు, స్ంచి, స్యనాథ్, కౌశంభిల్ోతు ఉసుంబ ళసనాల్ు ఫౌదద  శిల్ కల్కు 

చెందిన తొలి తురమణాల్ు. 

 ఈ సు ంభాల్ెై కూరిటాల్ాల  భలిచిన ఎదతద , వంహం, గుయరం ఫొ భమల్ు అదతాతంగ ఉనానయ. 

 సతు తృల్ెై ఫుదతద డు, జీవిత విళేషల్నత, సావు క్, ఖాలీ వంహ్నసన, ఫో ధి వృక్షం ముదల్ ైన ఫొ భమల్నత చెకుయు. 

 సూథ తృల్ చట ట  తృాకరల్, దాారల్ెై అందమ  న ఫొ భమల్ు ఉనానయ. 

 ఫౌదద  బిక్షువుల్ు తువవంచడాతుకూ  అనేక గుహల్నత తురిమంచాయు.  

 ఫరదతర్ ఫౌదద  గుహల్ు అళోకుతు కల్ం నాటిలే.  

 శృంగుల్ కల్ంల్ో తుయమంచిన ఫారహృత్ సూు ం కుడా ాభుఖమ  నదే.  

 శృంగుల్ు శిందూ భతసతు ల్ు అయనటికీ అళోకుతు సతు తృల్ాల  అనేక తృాకరల్ు తురిమంచాయు. 
 

 



 

 

దక్షుణ భాయత దేశంల్ోతు ఫౌదద  శిల్ కళ : 

 దక్షుణ భాయత దేశం కుడా ఫౌదద  భతాతుకూ గక కైందామ  ంది.  

 భుఖాంగ శతలహన ముగతుకూ భుందే ఆందా దేశం ల్ో ఫౌదద  భతం ాలేశించింది.  

 ముదటి నతంచి కరా టక జ ైన భతాతుకూ తుల్మం కగ, ఆందా దేశం ఫౌదద  భతాతుకూ గక కైందామ  ంది.  

 అభరవతి సూథ ం ాంచ ాఖాాతి గంచిందతు బాిటిష్ చరితాకయుల్ు విళేలఴంచాయు. 

 ళతలహనతల్ కల్ంల్ో అభరవతి, జగగమేట, గంటస్ల్, గుంట లిల, గుభమడుదతయుర  గక ఫౌదద  క్షైతాల్ుగ 

విల్వల్ాల య. 

 తెల్ంగణ ల్ో పతుగిరి ( నల్్గ ండ జిల్ాల ), కోటిలింగల్ ( కరరంనగర్ జిల్ాల ), నాగయుు నకొండ ( నల్్గ ండ జిల్ాల ) కుడా 

ఫౌదద  కఱా కండాల్ు.  

 భహ్నరషట ర ల్ోతు కనేే రి, కరైల, భాజీ, నావక్ గుహ్నల్మాల్ు ావది చెందాయ. 

 భహ్నమాన కల్ం నాటి ఫౌదద  శిల్ కళ భహ్నమాన భతం ఆవిరావంతో ఫౌదద  శిల్ కల్ చరితాల్ో నూతన 

అధాామం తృాయంబమ  ంది. 

 భహ్నమానతల్ు ఫుదిదతు దేవుతుగ ఆరధించడం తో ఫుదతద డు ఫో ధిసతా విగరహ్నల్నత చెకుడం ఆయంబమ  ంది.  

 ఫౌదద  శిల్ాల్నత ఎల్ా చెకుల్ో భహ్నరితుభావ సతతుం అనే గరంథం వివరిసతు ంది. 

 ఈ శిల్ాల్ు ముదట గంధాయ దేశంల్ో కతుషుుతు కల్ంల్ో ముదల్మాాయ. 

 5 వ శతాఫదం వయకు కొనస్గి, కొతున లేల్ ల్క్షల్ ఫుదాధ  ాతిభల్తో ెషవర్, తక్షశిల్, జల్ాల్ాఫాద్, స్ాత్ 

ల్ోమల్ు ముదల్ ైన వందల్ ాదేళల్ోల  భహ్నమాన ఫౌదద  అవళేషల్ు ఫమటడాడ య.  
 

 

 

 

 


