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ទីក្រងុតារ់ស ីឡាសម័យប រាណ ( Ancient city of Taxila) 

តារ់ស ីឡា ឬ តារសីលារន ងភាសាបាលី (Taxila orTakshashila) គឺមានទីតា ាំងសថិត្
ដៅសង្កា ត្់រា៉ា វ៉ាល់ភីនឌី (Rawalpindi) រន ងដេត្ត ព នចាប (Punjab) ននក្បដទសបា៉ា គីសាថ ន(Pakistan)។ 
ទីតា ាំងននត្ាំបន់ដនេះ គឺផ្ននរមួយដ៏សាំខាន់ននការសិរាក្សាវក្ាវពីក្បវត្តិននក្ពេះព ទឋសាសនា 
និងាត្ាំបន់ផ្ដលមានការតាាំងទីរស់ដៅដ៏យូរចាប់តា ាំងពីសម័យ ដមសូលីត្ិច(Mesolithic) 
រហូត្ដល់បចច បបនន។១ ដក្ៅពីដនេះ តារ់ស ីឡារ៏ាបណ្តត ញនលូវដ៏សាំខាន់ផ្ដលត្ភាា ប់ពីចិន
មរពីភាគខាងលិចដៅចដនាល េះ ស.វ.ទី១ រហូត្ដល់ស.វ.ទី៥ននគ.ស. ផ្ដលាទីក្រុងវបបធម៌
ដ៏សាំខានមួ់យដៅរន ងត្ាំបន់អាស ី ទ ាំងមូល (រូបដលេ១)។២ 

ដៅរន ងត្ាំបន់តារ់ស ីឡាដនេះ គឺមានសាថ នីយប រាណចាំនួន៤ ផ្ដលសាំខាន់ាងដគផ្ដល
បង្កា ញអាំពីការវវិត្តិននបដចចរដទស សាំណង់សាថ បត្យរមម និងសាសនារន ងត្ាំបន់។ រន ងដនាេះ
មានដូចា សាថ នីយ  Saraikala, Bhir, Sirkap, និង Sirsukh  (រូបដលេ២-៤)។ សាថ នីយ Saraikala 
គឺាសាំណង់ផ្ដលសថិត្ដៅរន ងសម័យប ដរក្បវត្តិ ផ្ដលបង្កា ញអាំពីការតា ាំងទីរស់ដៅរបស់
មន សសដៅរន ងត្ាំបន់ដនេះ ដោយមានភសថ តាងចាប់ពីសម័យយ គថ្មលាំលីង ( Néolitic) រហូត្
ដល់យ គផ្ដរ (Iron age)។៣ រឯីសាថ នីយ Bhir មានអាយ កាលសថិត្ដៅដដើមសម័យក្បវត្តិ
របស់ទីក្រុងតារ់សីឡា និងមានផ្ននរេលេះ ក្បផ្ហលរសាងដ ើងដៅស.វ.ទី៦ននគ.ស. ដោយ 
Achaemenians។ ដៅសាថ នីយដនាេះ គឺមានរាំផ្ពង ថ្ម សសរនទេះ និងនលូវ ផ្ដលបានបង្កា ញអាំពី
ការវវិត្ត ននដហោឋ រចនាសម័ពនឋនាដដើមសម័យក្បវត្តិសាស្រសត និងាពិដសសសាំណង់ដនេះ គឺ
ទរ់ទងនឹងក្បវត្តិសាស្រសត ននការចូលមរ រន ងត្ាំបន់តារ់ស ីឡា ដោយដអ ិចសាន់ (Alexander 

 
១

 Taxila - UNESCO World Heritage Centre 

២
 (PDF) Spatial History and Cultural Geography of Taxila: A Search for the Buddhist Identity (researchgate.net) 

៣
 Taxila - UNESCO World Heritage Centre 

https://whc.unesco.org/en/list/139
https://www.researchgate.net/publication/344448997_Spatial_History_and_Cultural_Geography_of_Taxila_A_Search_for_the_Buddhist_Identity
https://whc.unesco.org/en/list/139


អត្ថបទ៖ ទីក្រងុតារ់ស ីឡា                             

អត្ថបទដោយ៖ ដអង ត្ លា 

the Great)  រន ងឆ្ន ាំ ៣២៦គ.ស.។ ចាំផ្ណរឯសាថ នីយ Sirkap រសាងដ ើងដៅអាំ  ងពារ់  
រណ្តត លស.វ.ទី ២ម នគ.ស. ផ្ដលមានដ ើញនូវសាំណង់នទេះ ដចត្ិយ ក្បាសាទ ផ្ដលដរៀបចាំ 
តាមក្បព័នឋរន ងសម័យ Hellenistic ននសិលបៈរ ៉ាូមា ាំង។  

គួរឱ្យសាត យទីក្រុងមួយដនេះ ក្ត្ូវបានបាំផ្លល ញដោយ អាណ្តចក្រ Kushans ផ្ដលមរ
ពីត្ាំបន់អាស ីរណ្តត លដៅស.វ.ទី១គ.ស.។ គួរបញ្ជា រ់ផ្ដរថា ដៅទីក្រុងតារ់ស ីឡាដនេះ រ៏
ធ្លល ប់មានការដធវើរាំណ្តយពីម នៗមរផ្ដរ គឺដៅដដើមស.វ.ទី២០ ដោយដលារ Alexander 
Cunningham និង John Marshall ផ្ដលាក្បធ្លនននការក្សាវក្ាវប រាណវទិាឥណ្តា រន ង
សម័យដនាេះ។៤ ដៅខាងដ ើងននសាថ នីយ Sirsukh អនរប រាណវទូិបានររដ ើញនូវរក្មាល 
និង ញ្ជា ាំងផ្ដលមានឥទឋិពលពីសិលបៈមរពីត្ាំបន់អាស ីរណ្តត ល។ ដលើសពីដនេះ ដៅត្ាំបន់
ដនេះ រ៏មានសាំណង់ក្ពេះព ទឋសាសនាាដក្ចើនផ្ដរ ដូចា សាំណង់ដចត្ិយ ក្ពេះវហិារ និង
ាម ឃមណា លក្ពេះព ទឋសាសនាដ៏ធាំនងផ្ដរ។ ការដធវើរាំណ្តយប រាណវទិារ៏បានររដ ើញ
នូវសាំណង់ក្ពេះព ទឋសាសនាដនសងដទៀត្ ដូចដៅ Dharmarajika Khader Mohra Kalawan 
និង ដៅ Bahalar ាដដើម ផ្ដលាបណត ាំ ដ៏សាំខាន់ននសាំណង់ក្ពេះព ទឋសាសនារន ងទីក្រុងតារ់
ស ីឡាដនេះ។៥ ដក្ៅពីដនេះ រ៏ដ ើញមានសាំណង់សាសនាអ ីសាល មនងផ្ដរ ដូចដៅ Giri ផ្ដល
មានក្ពេះវហិារអ ីសាល មដ៏ធាំ។ សាំណង់ដៅត្ាំបន់ Giri គឺសាងសង់ដ ើងដៅសម័យរណ្តត ល។៦  

តាមរយៈទិននន័យ ផ្ដលបានបង្កា ញខាងដលើ ទីតា ាំងភូមិសាស្រសត និងក្បវត្តិសាស្រសតននទី
ក្រុងតារ់ស ីឡា ក្ត្ូវបានដឹងដោយតាមរយៈការសិរាក្សាវក្ាវប រាណវទិា សិលាចាររឹ 
និងក្បវត្តិវទិាាដដើម។ តាមរយៈការសិរាដលើវស័ិយទ ាំងដនាេះ អនរក្សាវក្ាវបានបង្កា ញថា 
តារ់ស ីឡា គឺាទីក្រុង និងារា ធ្លនីប រាណដ៏សាំខាន់ផ្ដលមានទាំនារ់ទាំនងាមួយនឹង 
ក្រិច រ ៉ាូមា ាំង ចិន ាដដើម1 ។ ាពិដសសទីក្រុងដនេះ គឺាម ឃមណា លក្ពេះព ទឋសាសនាដ៏
សាំខាន់ផ្ដរ៕ 
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រូបដលេ២-៣ ៖ ដចត្ិយ Dharmarajika និង Bhir  
ក្បភព៖ taxilamuseum 
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រូបដលេ៤-៥៖ ដចត្ិយ Dharmarajika  
ក្បភព៖ taxilamuseum 
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