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తెలుగునాట బౌద్ధ  సంసకృతి 

గౌతమ బుద్ధధ డు కీ్ర.పూ.563లో కపిలవస్తు  నగరంలో జన్మంచి, 80 ఏళ్లు  జీవంచినట్లు  

తెలుస్ు ంది. అరథ రహిత కరమకండను, వరణ  వయత్యయసాలను, పూజా వధానాన్ి బుద్ధధ డు 

ఏమాతర ం సమర్థ ంచలేద్ధ. బుద్ధధ డు ‘కరమ’ సూత్యర న్ి ఒప్పుకొనాిడు. ‘కరమ’ మానవున్ 

మరణానంతరం కూడా వంటాడుతూనే ఉంట్లంద్నాిడు. ‘కరమ’కు కరణమైన ‘కోర్కను’ 

తయజంచడం ద్వారా మన్షి న్రాాణాన్ి పంద్గలడన్ బౌద్ధ మతం చెబుతంది. 

బుద్ధు డు నాలుగు ఆర్య సూతా్రలు చెప్పాడు. అవి.. 

1. ద్ధుఃఖం 

2. ద్ధుఃఖ కరణం 

3. ద్ధుఃఖ న్వారణ 

4. ద్ధుఃఖ న్వారణ మారగ ం. 

  

ద్ధుఃఖాన్ి న్వార్ంచాలంటే ద్వన్కి కరణమైన కోర్క (కమం)ను తయజంచాలన్, అంద్ధకు 

‘అష్ట ంగ మారాగ న్ి’ అవలంబంచాలన్ బుద్ధధ డు ప్ర బోధంచాడు. అంద్ధలో ఎన్మిది 

సూత్యర లునాియి. అవ.. 

1. సమయక్ వాక్  

2. సమయక్ కీియ   

3. సమయక్ జాానం   

4. సమయక్ శీ్మ   

5. సమయక్ ఆలోచన  

6. సమయక్ ధాయనం 

7. సమయక్ న్శ్చయం 
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8. సమయక్ ద్ృషిట . 

  

 ఈ ఎన్మిది సూత్యర లను అరథ ం చేస్తకొన్, ఆచర్ంచడం ద్వారా మన్షి మనశ్శంతి, ద్వన్ 

ద్వారా ఉనిత జాానాన్ి, ద్వన్ ద్వారా న్రాాణాన్ి పంద్గలడన్ బుద్ధధ న్ త్యతిాక బోధ 

చెబుతంది. 

  

పురావస్తు  అవశేషాలు 

తెలుగు ప్ర ంతంలో బౌద్ధ  మతం బుద్ధధ న్ కలం నుంచే ప్ర చురయం పందినట్లు  ప్పరావస్తు  

అవశేష్లు, అశోకున్ ధరమశ్సనాలు, బౌద్ధ  సాహితయం - జాతక కథలు, చైెనా యాతిర కులు -

ఫాహియాన్, హ్యయయాన్త్యసంగ్, ఇతిసంగ్ యాత్యర కథనాల వలు  తెలుస్ు ంది. 

  

తెలుగు నేలపై స్తమారు 100 బౌద్ధ  సథ లాలను ప్పరావస్తు  శ్సు రజా్ఞలు గుర్ం ంచారు. భట్టట ప్రర లు, 

అమరావతి, నాగారుు నకొండ, ఘంటసాల, జగగ యయపేట, ఆద్ధరీు, శ్లిహ్యండం, రామతీరథ ం, 

బావకొండ, తొటు కొండ, చంద్వరం, ధూళికటట , ఫణిగిర్, కొండాపూర్, నేలకొండప్లిు , 

బుద్ధధ నికొండ, శ్ంకరం, కోట్టలింగాల మొద్లైన ప్ర ంత్యలోు  సూథ ప్లు, చైెతయగృలలు, 

వలరాలు, సంఘారామాలు వంట్ట అవశేష్లు లభయమయాయయి. వాట్ట ఆధారంగా కీ్ర.పూ 3, 

4 శ్త్యబాాల నుంచి, కీ్ర.శ్. 4, 5 శ్త్యబాాల వరకు కోసాు  తీరంలో శీ్రకకుళం నుంచి ప్ర కశ్ం జలాు  

వరకు, తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్, కరంనగర్, మద్క్, ఖమమం జలాు లోు  బౌద్ధ ం వసు ర్ంచింద్న్ 

చెప్ువచుచ. 

  

 కీ్ర.పూ 250 ప్ర ంత్యన్కి చెందిన శిలాశ్సనాలు అశోకున్ కలాన్కి చెందిన బార హ్మీలిమలిపి, ప్ర కృత 

భాషలో లభంచాయి. కీ్ర.పూ 256 నాట్ట అశోకున్ 13వ శిలాశ్సనం ఆంధ్రర లు మౌరయ 

సామాాజయంలో న్వసంచే వారన్, పేర్కంది. అశోకున్ శిలాశ్సనాలు కర్నిలు జలాు లో ఎరీగుడి, 

రాజ్ఞల మంద్గిర్లో లభంచాయి. ఇవ కకుండా గుంటూరు జలాు లోన్ అమరావతి, భట్టట ప్రర లు, 
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ధాతకరండ శ్సనాలు కీ్ర.పూ. 3వ శ్త్యబా్ం నాట్టకే బౌద్ధ ం ఆంధర దేశ్ంలో వసు ర్ంచింది అనడాన్కి 

న్ద్రశనాలు. కోసాు  తీరాంధర ంలో లభంచిన శ్సనాలోు  ‘సద్’ అన్ ప్ద్ం కలిగ న రాజ్ఞల పేరుు  

తెలుస్తు నాియి. కీ్ర.పూ.3వ శ్త్యబా నాట్ట భట్టట ప్రర లు శ్సనంలో ‘కుబేరక’ అనే రాజ్ఞ పేరు ఉంది. 

శ్తవాహన రాజ్ఞ వేయించిన ‘వాసష్టట ప్పతర  ప్పలోమావ’ అమరావతి శ్సనం, గౌతమీప్పతర  

యజాశీ్ర చినగంజాం శ్సనం, సవమకసద్ అమరావతి శ్సనం, నాగారుు న కొండ శ్సనాలు, 

కళింగ ఖారవేలున్ లతిగుంఫ శ్సనం, వేల్పురు సద్రాజ్ఞల శ్సనాలు బౌద్ధ  మత్యన్కి 

చెందినవే. 

  

ఆంధ్రర ల న్వాసం గుర్ంచి బౌద్ధ  జాతక కథలోు  వవరణ ఉంది. ‘భీమసేన జాతకం’ ఆంధర  ప్ద్వన్ి 

ప్ర సాు వస్తు ంది. ‘సెర్వణిజ’ జాతకం ‘తెలివాహన’ నదిపై ఉని ‘ఆంధర నగర్’ (అమరావతి)న్ 

ప్ర సాు వంచింది. అది కృష్ణ నది ఒడుు న ఉని నగరమేనన్ చర్తర కరులు న్రధ ర్ంచారు. 

అమరావతి సూథ ప్ంలో బుద్ధధ న్ ధాతవులు న్కిిప్ు మై ఉనిట్లు  ‘మంజ్ఞశీ్ర మూలకలుం’లో ఉంది. 

‘వజార లదిన్ని’ వదా్ బుద్ధధ న్ ద్ంత్యన్ి న్కిేపించి, అశోకుడు ఒక సూథ ప్న్ి న్ర్మంచినట్లు  

‘దీప్వంశ్’ బౌద్ధ  గీంథం ప్ర సాు వస్ు ంది. ఫెర్నగ సన్ ప్ండితడు ‘వజార లదిన్ని’ను ధానయకటకంత 

ప్రలాచడు. కృష్ణ నది ముఖ ద్వారంలో ఉని ‘మబెర్క’  (భట్టట ప్రర లు)లో ‘బుద్ధ  ధాతవు’పై 

సూథ ప్ం న్ర్మంచినట్లు  ‘దీప్వంశ్ం’ గీంథం పేర్కంటంది. ‘స్తతు న్ప్తం’  బౌద్ధ  వాయఖాయనంలో 

‘అసక-ములక’ ప్ర ంత్యలను ‘ఆంధర  జనప్ద్వలుగా’ గుర్ం ంచారు. స్తతు న్ప్తంలో ‘బావర్’ అనే 

కోసల దేశ్ప్ప బార హమణుడు అసక-ములక ప్ర ంత్యల సర్హదా్ధలోు  గోద్వవర్ నది ఒడుు న ఆశీ్మం 

న్ర్మంచుకొన్ ఆంధ్రర లకు వద్వయబోధన చేసనట్లు  వవర్స్ు ంది. బావర్ బుద్ధధ న్ సమకలికుడే. 

‘బౌద్ధ  వమానవస్తు ’ భాషయం ప్ర కరం బుద్ధధ న్ ప్ర ధాన శిష్యయడు ‘కత్యయయనుడు’ ‘అసక-ములక’ 

ప్ర ంత్యలోు  బౌద్ధ  ధరామన్ి బోధంచాడు. బావర్ శిష్యయలు, ఆంధర  బౌద్ధ  భకిువులు ఉజు యిన్, 

కోశ్ంబ, శీ్వసు , కపిలవస్తు , వైశ్లి నగరాలను సంద్ర్శంచినట్లు  తెలుస్ు ంది. 

వీరంద్ర్నీ  అప్పుడు అంధకులు అనేవారు. తిర పీఠకలోు  ‘మలవగగ ’ ప్ర కరం శీ్వసు  నగరాన్కి 

ద్గగ రలో ‘అంధకవనం’, రాజగృలన్కి ద్గగ రలో ‘అంధకవంద్’ వలరాలు న్ర్మంచినట్లు  
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తెలుస్ు ంది. వీట్టన్ బ్హ్యశ్ ఆంధ్రర లు న్ర్మంచి ఉంటారన్ ప్ర ఖాయత చార్తర క ప్ర్శోధకుడు 

బ.ఎస్.ఎల్. హనుమంతరావు అభప్ర యప్డాు రు. బౌద్ధ  భకిువులు ధానయకటకం 

(అమరావతి)లో ‘వంద్ నామగోషిట ’గా ఏరుడినట్లు  శ్సన ఆధారం. బౌద్ధ  మత్యచారుయలు 

న్రాహించిన మూడో సంగీతి (సద్స్తస)లో అంధకులు ప్ర ముఖ ప్తర  వహించారన్ ‘కథావస్తు ’ 

గీంథం పేర్కంటంది. ఉతు ర భారతదేశ్ మౌరయరాజ్ఞల ప్రర త్యసహంత ‘థేరవాద్ మల 

సాంఘికులు’ బౌద్ధ  మత ప్ర చారం కోసం ఆంధర దేశ్ంతప్ట్ల, కశ్రమరం, గాంధారం, అప్రాంత, 

వనవాస, మహిష మండలం, త్యమాప్ర్ణ , మలరక, స్తవరణ భూమి వంట్ట ప్ర ంత్యలకు వళ్లు రు. 

బౌద్ధధ లు ‘సంహగోషిట గా’ ఏరుడినట్లు  భట్టట ప్రర లు శ్సనం పేర్కంటంది. 

  

బౌద్ు  శిల్ాకళ 

ఆనాట్ట బౌద్ధ   కళ్లకరులు వశిషట  శ్స్త్ు రయ శిలుకళకు నాంది ప్లికరు. అంద్ధవలేు  బౌద్ధ  

యుగప్ప శిలుకళ్ల రతి ప్ర ప్ంచ చర్తర లో స్తసథ ర సాథ నాన్ి సంప్దించుకుంది. నాట్ట కళ్లసృషిట  

మూడు ద్శ్లుగా సాగింది. వరణ చిత్యర ల ర్నప్ంలో బౌద్ధ  జాతక కథలిి అజంత్య, ఎలోు రా, పితల్

కోరా ప్ర ంత్యలోు న్ వలరాలోు  చితిర ంచారు. అమరావతి, నాగారుు నకొండ, గోలి, భట్టట ప్రర లు, 

జగగ యయపేట బౌద్ధ  కిేత్యర లోు  సూథ ప్లు, చైెత్యయలు న్ర్మంచి మనోహరమైన శిలుంత 

అలంకర్ంచారు. కొండలను తొలచి, ఆ గుహలోు  బుద్ధధ న్ ప్ర తిమలు, చైెతయ - సంఘారామాలు 

న్ర్మంచారు. ఈ గుహలు తెలుగు నేలపై కన్పిసాు యి. 

  

కోటిలింగాల్ వద్ద  అవశేషాలు 

కరంనగర్ జలాు  కోట్టలింగాల వదా్ గోద్వవర్ తీరంలో రాతి సూథ ప్ం అవశేష్లు లభంచాయి. 

కోట్టలింగాలకు రండు మైళు  దూరంలో ‘పూస’ గీామం వదా్ రండు ‘బౌద్ధ  ఆరామాల’ అవశేష్లను 

కనుగొనాిరు. అదే జలాు లో ‘ధూళికటట లో’ మర్క సూథ ప్ం బ్యటప్డింది. ఇది కీ్ర.పూ.200 

నాట్టద్న్ న్రధ ర్ంచారు. 
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‘ఫణిగిరి’ బౌద్ు  అవశేషాలు 

నల్గ ండ జలాు  సూరాయపేటకు ‘ఫణిగిర్’ గీామం 35 కి.మీ. దూరంలో ఉంది. ఈ గీామాన్కి 

ఆనుకొన్ ఉని చిని కొండపై బౌద్ధ  సంఘారామాలు బ్యలుడాు యి. ఫణిగిర్కి ద్గగ రలోనే 

గాజ్ఞలబ్ండ, వరధ మానుకొండ, అరాప్లిు , తిరుమలగిర్ గీామాలు బౌద్ధ  అవశేష్లకు 

ప్ర సదిధ చెంద్వయి. న్జాం కలంలో 1942-43లో, ఆ తరాాత 2001-2003లోు  ఇకకడ 

ప్పరావస్తు  శ్ఖ తవాకలు జర్పింది. మలసూథ ప్ం, ప్ర రథ నా మందిరం, మూడు వలరాలు, 

రండు చైెతయగృలలు, బార హ్మీలిమలిపి శ్సనాలు, అనేక శిలాులు బ్యలుడాు యి. ఇవ 

శ్తవాహనులు, ఇకిాకుల కలాన్కి చెందినవ. ఫణిగిర్లో మలతలవర, శ్తవాహన, ఇకిాక 

రాజ్ఞలకు సంబ్ంధంచిన నాణేలు బ్యలుడాు యి. ఫణిగిర్లో బౌద్ధ ం కీ్ర.పూ.మొద్ట్ట శ్త్యబా్ం 

నుంచి కీ్ర.శ్.మూడో శ్త్యబా్ం వరకూ వలసలిు నట్లు  తెలుస్ు ంది. ఫణిగిర్లో మలసూథ ప్ం, 

చైెతయగృహం, బుద్ధధ న్ ప్ద్వలు, మాంధాత జాతక శిలుం, టెరీాకోట ప్ర తిమలు, కీ్ర.శ్.3వ 

శ్త్యబాాన్కి చెందిన ఎహూవలశ్ంతమూలుడి (ఇకిాకురాజ్ఞ) శ్సనం లభంచాయి. 
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