
சிங்கப்��ம் டாங் கப்பல் சிைத�ம் 

காலஞ்ெசன்ற தி� � ெடக் �வாட் அவர்க�க்� ம�யாைத ெச�த்�ம் வைகய�ல் � 

ெடக் �வாட் ெசாத்� வழங்கிய தாராளமான நன்ெகாைட �லம் டாங் கப்பல் சிைத� 

வாங்கப்பட்ட�. 
 
இந்த வட்டாரத்தில் வண�கம் �றித்த ஆரம்பகால வரலாற்ைற ெவள�ப்ப�த்�ம் 

�க்கியத்�வத்�க்காக டாங் கப்பல் சிைத�கைள 2005ஆம் ஆண்�ல் வாங்கிய� சிங்கப்�ர் 

அரசாங்கம். சரக்கின் ம�ட்�, பா�காப்� ஆகியவற்ைற �ல்மன் வால்ட்டர்ஃபாங் 

ேமற்ெகாண்டார். பலவ�தமான பார்ைவயாளர்க�டன் பகிர்ந்�க்ெகாள்ள�ம், சிங்கப்�ர் 

தன� வளமிக்க கடல் சம்மந்தபட்ட வரலாற்றில் ெப�ைம ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ற 

ேநாக்கில் � ெடக் �வாட் ெசாத்� தாராளமான வழங்கிய உதிவ�ய�னால் டாங் கப்பல் 

சிைத� வாங்கப்பட்ட�. 
 
 
9ஆம் �ற்றாண்�ன் கப்பல் சிைதவ�லி�ந்� ஆடம்பரப் ெபா�ள்கள்  

சிங்கப்�ர் வண�கத்தின் பண்ைடய ேவர்கள் 

1998ல் ஜாவா கடேலாரத்தில் ெபலித்�ங் த��க்� அ�ேக ஒ� கப்பல் சிைத� 

கண்�ப��க்கப்பட்ட�. சீனாவ�ல் டாங் சாம்ராஜ்யத்தில் (618-907) தயா�க்கப்பட்ட 60,000க்�ம் 

அதிகமான வைனெபா�ள்கள், தங்கம், ெவள்ள�ய�ல் ெசய்யப்பட்ட ஆடம்பரப் ெபா�ள்கள் 

ேபான்றைவ அந்தச் சிைத�கள�ல் கண்ெட�க்கப்பட்டன. ஈரான், ஈராக்ைக ேநாக்கிப் 

பயண�த்த அந்தக் கப்பல், சீனா, ெதன்கிழக்காசியா, மத்தியக் கிழக்� ஆகியவற்�க்கிைடேய 

வ�வான வண�கத் ெதாடர்�கள் இ�ந்தன என்பதற்� ஆரம்பகாலச் சான்�. 
 
சிங்கப்��க்� �மார் 600 கிேலாம�ட்டர் ெதன்கிழக்ேக கண்�ப��க்கப்பட்ட டாங் 

கப்பல்சிைதக�கள், இந்த வட்டாரம் ஆய�ரம் ஆண்�க�க்�ம் ேமலாக உலகாளாவ�ய 

வர்த்தகத்திற்� ஒ� ைமயமாக வ�ளங்கிய� என்பைதக் காட்�கிற�. இரண்� கடல்க�க்� 

இைடய�ல், மத்தியக் கிழக்கிலி�ந்� இந்தியா, ெதன்கிழக்காசியா, சீனா வைர ����ப்பான 

கடல்வழிய�ல் சிங்கப்�ர் அைமந்தி�க்கிற�. மத்திய ஆசியாவ�ல் அதிகம் �கழ் ெபற்றி�ந்த 

பட்�ப் பாைதக்�ச் சவாலாக இந்தக் கடல்வழி கட்டைமப்� அைமந்தி�ந்த�. மத்தியக் 

கிழக்கிலி�ந்� கண்ணா�, இந்தியாவ�லி�ந்� ப�த்தி, ெதன்கிழக்காசியாவ�லி�ந்� மரம், 

தாள�ப்�ப் ெபா�ள்கள், சீனாவ�லி�ந்� வைனெபா�ள்கள், பட்� ஆகியைவ 

ெகாண்�வரப்பட்டன. இந்தப் ெபா�ள�யல் ப�ைணப்� கைல சார்ந்த எண்ணப் 

ப�மாற்றங்க�க்�ம் பல கலாசாரங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள�ைடேய ெதாடர்�க்�ம் 

வழிவ�ட்ட�. 
 
9ஆம் �ற்றாண்�ல் உலகளாவ�ய வண�கக் கட்டைமப்ப�ன் ைமயப்ப�திய�ல் சிங்கப்��ன் 

வட்டாரம் இ�ந்தைத டாங் கப்பல்சிைத�கள் காட்�கின்றன. உலகளாவ�ய கப்பல் 

ேபாக்�வரத்� சந்திக்�ம் இடமாக சிங்கப்�ர் ெவற்றி ெபற்றதற்� பண்ைடய ேவர்கள் 

உள்ளன. இந்த அ�ர்வமான, அழகிய ெபா�ள்கள் கைலஞர்கள் மற்�ம் வண�கர்கள�ன் 

�த்திக் �ர்ைமையக் காட்�வேதா�, ேவற்� நா�கள�லி�ந்� வ�ம் ெபா�ள்கைள ெவ� 

காலமாகேவ உலகப் பயன �ட்டாளர்கள் ேபாற்றினர் என்பைத�ம் காட்�கின்றன. 
 
 
 



கப்பல் சிைதவ�ன் காலத்ைதக் கண�ப்ப� 

கப்பல் சிைதவ�ன் காலம் �ன்� ஆதாரங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் அைமந்த�. கப்பலில் 

காணப்பட்ட இரண்� சீன நாணயங்கள் 845ஆம் ஆண்�க்� �ன்� ெசய்யப்பட்டைவ. 

கப்பலில் இ�ந்த பலைக, இலவங்கப்�, மரப்ப�சின் ஆகியவற்றின்ம�� ெசய்யப்பட்ட 

கதி�யக்கக் கார்பன் ேசாதைனகள் அைவ 670ஆம் ஆண்�க்�ம் 890ஆம் ஆண்�க்�ம் 

இைடப்பட்டைவ என்பைத உணர்த்தின. மிக�க்கியமாக, சாங்ஷாவ�ல் ெசய்யப்பட்ட ஒ� 

வைனெபா�ள் கிண்ணத்தில் 826ஆம் ஆண்�ன் ஒ� �றிப்ப�ட்ட நாள்  �றிக்கப்பட்�ள்ள�. 

எனேவ அந்தக் கப்பல் பயணம் இடம்ெபற்றி�க்கக்��ய ஆக �ந்ைதய ஆண்� 

அ�வாகேவ இ�க்�ம்.  
 
மற்ற வைக வைனெபா�ள்கள�ன் வய� சற்�க் �ைறவாக இ�க்கலாம். மற்ற 

அகழ்வாராய்ச்சிகள�ல் கண்�ப��க்கப்பட்டைவ�டன் ஒப்ப��ம்ேபா� அ� ெத�ய 

வ�கிற�. அந்தக் கப்பல் 830கள் அல்ல� 840கள�ல் பயண�த்தி�க்கலாம். 
 
 
பா�காத்தல் 

சிைத�கள் ம�ட்கப்பட்ட�டன் பா�காப்பாளர்களால் ெபா�ள்கள் ஆராயப்பட்� �த்தம் 

ெசய்யப்பட்டன. அவற்றின் ம�� ப�ந்தி�ந்த ப�மங்கள் அகற்றப்பட்டேதா� 

இரண்டாண்�க�க்� அைவ உப்�ந�க்கம் ெசய்யப்பட்டன. உைடந்த வைனெபா�ள்கள் 

பைசயால் ஒட்டப்பட்டன. அல்ல� காமாணற்ேபான ப�திகள் ெபா�த்தப்பட்டன. உேலாகப் 

ெபா�ள்கள�ன் ஆரம்பத் ேதாற்றத்ைத ெவள�ப்ப�த்�வதற்� ஏ�வாக அவற்�க்� ரசாயன 

சிகிச்ைச ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட�. 
 
 
ம�னவர்கள�ன் அ�ர்வமான கண்�ப��ப்� 

1998ல் ஜாவா கடலில் ெபலித்�ங் த��க்� அ�கில் கடல் ெவள்ள�க்காய்க�க்காக 

�க்�ள�த்த ம�னவர்கள் கடல் ப�ைகக்� ேமல் ஒ� மண்ேம� இ�ந்தைதக் கண்டனர். ஒ� 

பவளத்திற்�ள் நிைறய வைனெபா�ள் கிண்ணங்கள் கிடந்தன. அந்தக் கண்�ப��ப்� 

இந்ேதாேனசிய அரசாங்க அதிகா�கள�ன் கவனத்திற்�க் ெகாண்� ெசல்லப்பட்ட�.  
 
நிலத்திலி�ந்� �ன்� கிேலாம�ட்ட�க்�ம் �ைறவான ெதாைலய�ல் ஆழமற்ற கடலில் 

சிைத�கள் இ�ந்ததால் �ைறயாடல், ம�ன் ப��க்�ம்ேபா� எதிர்பாராத அழி� ேபான்றைவ 

ஏற்ப�ம் அபாயம் இ�ந்த�. எனேவ இந்ேதாேனசிய அரசாங்கம் சரக்�கைள ம�ட்க ஒ� 

ம�ட்� நி�வனத்ைத நியமித்த�. இரண்� ப�வங்கள�ல் �மார் 60,000 ெபா�ள்கள் 

ம�ட்கப்பட்டன. ெப�ம்பாலான வைனெபா�ள்கள் அப்ப�ேய நல்ல நிைலய�ல் 

பா�காக்கப்பட்��ந்தன. 
 
 
ெதால்ெபா�ள் ஆராய்ச்சி 

கப்பல் சிைத�கைள ம�ட்க வர்த்தக ம�ட்� நடவ�க்ைக ச�யான�தானா என்ற ேகள்வ� 

ெதாடர்கிற�. கடல� ெதால்ெபா�ள் ஆராய்ச்சிக்� அதிக ெசலவாவேதா� அதிக கால�ம் 

ப��க்�ம். ஆனால் அவ்வா� ெசய்வதால் �றிப்�கைள ஆவணப்ப�த்த ���ம். 

�ைறயா�ேவா�டமி�ந்� அந்தப் ப�திையப் பா�காக்க ேவண்�ய��ந்ததால் வ�ைரவான 



ம�ட்� �ைற பயன்ப�த்தப்பட்ட�. சரக்� ெப�ம்பா�ம் சிைதவ�ல்லாமல் 

பா�காக்கப்பட்��ந்த�. வ�ைல மதிப்�ள்ள தகவல்கள் பதி� ெசய்யப்பட்டன.  
 
 
மத்தியக் கிழக்கிலி�ந்� ஒ� கப்பல் 

மரம், �ண� ேபான்றைவ அழியக்��யைவ என்பதால் அவற்றில் ெவ� சிலேவ 

சிைத�கள�ல் அழியாமல் இ�ந்தன. அதிகம் வ��ம்பப்பட்ட சீனப்பட்� அந்தக் கப்பலின் 

சரக்கில் இ�ந்தி�க்�ம் என்றா�ம் அதற்கான �வ�கள் எ��மில்ைல. மரத்தாலான 

கப்பலின் அ�ப்�றம், உடற்ப�தி ஆகியவற்றின் ெப�ம்ப�திகைள ெதால்ெபா�ள் 

ஆய்வாளர்கள் பதி� ெசய்தனர். அதன்�லம் அந்தக் கப்பல் எப்ப�க் கட்டப்பட்��க்�ம் 

என்பைத நிர்ணய�ப்ப� சாத்தியமாய�ற்�. மரப்பலைககள் அ�க்கப்பட்� ஒன்றாகக் 

கட்டப்பட்டன. இ�ேபான்ற கட்�மான �ைற வைள�டா வட்டாரத்தில் 

பயன்ப�த்தப்பட்ட�. வைள�டா வட்டாரம் அப்ேபா� அபாசிட் �ஸ்லிம் ேபரரசின் (750–

1258) ஒ� ப�தியாக இ�ந்த�. 
 
 
ஒட்டகங்க�ம் கப்பல்க�ம் 

9ஆம் �ற்றாண்� ஆசியாவ�ல் வண�வ வழிகள் 

ப�ரபலம் வாய்ந்த பட்�ப் பாைத சீனாைவ மத்திய ஆசியா�ட�ம் மத்திய கிழக்�ட�ம் 

இைணத்த�. டாங் கப்பல் சிைத�கள�ன் கண்�ப��ப்�, 9ஆம் �ற்றாண்�ல் கடல்வழிப்    

பாைதக�ம் �க்கியப் பங்� வகித்தன என்பைத உ�தி ெசய்கின்ற�. மத்தியக் கிழக்� 

கப்பலான அ� அேனகமாக கண்ணா�, தாள�ப்�ப் ெபா�ள்கள், கன�மங்கள் ேபான்றவற்ைற 

சீனா�க்� ஏற்றிச் ெசன்�, அங்கி�ந்� பட்�, வைனெபா�ள்கள் ேபான்றவற்ைறச் 

�மந்�ெகாண்� தி�ம்ப�ய��க்கலாம். அந்தக் கட்டைமப்�க்� இந்தியா�ம் 

ெதன்கிழக்காசியா�ம் ெபா�ள்கைள�ம் சிப்பந்திகைள�ம் வழங்கின. நிலம்வழி 

ஒட்டகங்கள�ேலா �திைரகள�ேலா ெசல்வைதக் காட்��ம் கப்பல்கள�ல் மிகப்ெப�ய அள� 

சரக்�கைள ஏற்றிச்ெசல்ல ���ம்.  
 
சீனாவ�ன் டாங் ேபரர�, மத்திய கிழக்கில் பாக்தாைதத் (நவ �ன ஈராக்கில்) தைலநகராகக் 

ெகாண்ட அபாசிட் இஸ்லாமியப் ேபரர� ஆகிய இரண்� ேபரர�கள் 9ஆம் �ற்றாண்�ல் 

ஆசியாவ�ல் ஆதிக்கம் ெச�த்தின. �மத்ரா, ஜாவா, மலாய் த�பகற்பம் ஆகியவற்றில் 

நி�வப்பட்ட �வ�ஜயப் ேபரர�, கிழக்�க்�ம் ேமற்�க்�ம் இைடப்பட்ட �க்கியமான 

சந்திப்ப�ல் இ�ந்த�.  
 
இப்ேபாைதய சிங்கப்�ர் ேபாலேவ ெதன்கிழக்காசியாவ�ல் இ�ந்த �ைற�கங்கள் ெபா�ள் 

வண�கத்தி�ம், கப்பல் வ�நிேயாகம், ப��பார்ப்� ஆகியவற்றி�ம் ஈ�பட்டேதா� 

சிப்பந்திகைள�ம் வழங்கின. மலாய் உலகத்ைதச் ேசர்ந்த மா�மிகள் அதிகத் திறன் 

வாய்ந்தவர்கள். கப்பல் சிைத�கள�ல் கண்�ப��க்கப்பட்ட சில ெபா�ள்கள், அந்தக் கப்பலின் 

மா�மிகள�ல் சிலர் ெதன்கிழக்காசியாவ�லி�ந்� வந்தி�க்கலாம் என்பைத 

உணர்த்�கின்றன.    
 
 
  



அந்தக் கப்பல் ஏன் ஐாவா கடலில் இ�ந்த�? 

சிங்கப்�ைர�ம் மலாக்கா ந��ைணைய�ம் கடந்� ெசல்வேத சீனா�க்�ம் மத்திய 

கிழக்கிற்�ம் இைடய�ல் உள்ள ேநர�யான கடல்வழியா�ம். ஆனால் கப்பல் சிைதந்தேதா 

ஜாவா கடலில். அ� ெதற்கி�ம் ேமற்கி�ம் அதிக �ரம் திைச மாறிச் ெசன்றி�க்கிற�. 

அதற்� அங்� என்ன ேவைல? 
 
ஜாதிக்காய், கிராம்� ேபான்ற தாள�ப்�ப் ெபா�ள்கைளப் ெபற அ� ஜாவா ேநாக்கிச் 

ெசன்றி�க்கலாம். சரக்கில் கண்�ப��க்கப்பட்ட சாங்ஷா கிண்ணங்கள் ஜாவாவ��ம் 

கண்�ப��க்கப்பட்�ள்ளதால் இந்த வட்டாரத்தில் 9ஆம் �ற்றாண்�ல் சீன 

வைனெபா�ள்கள் ப�வர்த்தைன ெசய்யப்பட்டன என்ப� ெத�யவ�கிற�.  
 
இந்தக் கப்பலின் கைடசி நி�த்தம் அபாசிட் ேபரரசாக இ�க்கலாம். ஏெனன�ல் இதில் 

கண்�ப��க்கப்பட்ட ெபா�ள்கள் அந்த வட்டாரத்�க்�ைடய வ�வங்கள�ல் 

காணப்ப�கின்றன. 
 
 
அைனத்�லக சிப்பந்திகள் 

9ஆம் �ற்றாண்�ல் ஆசியா ��வ�மி�ந்த �ைற�கங்கள் பலஇன மக்கள் சங்கமிக்�ம் 

இடமாக இ�ந்தன. ெதற்� சீனாவ�ன் கைரேயார நகரங்கள�ல் கண�சமான அள� மத்தியக் 

கிழக்� ச�கத்தின�ம் இந்தியச் ச�கத்தின�ம் வாழ்ந்தனர். அவர்க�ள் �ஸ்லிம்கள், 

�தர்கள், பார்சிகள், கிறிஸ்�வர்கள் அடங்�வர். கப்பல் சிைத�கள�லி�ந்� ம�ட்கப்பட்ட 

ெபா�ள்கள் அந்தக் கப்பலின் சிப்பந்திகள் பல இனத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் என்பைதக் 

காட்�கின்றன.  
  
மத்தியக் கிழக்ைகச் ேசர்ந்த வண�கர்கள் அேனகமாக அந்தக் கப்பைல ஒப்பந்தம் 

ெசய்தி�ப்பார்கள். ஆனால் சிப்பந்திகள�ல் சில சீனர்க�ம் அடங்கிய��ந்தனர். கப்பலின் 

ெப�ம்ப�தி சரக்�கள் ைவக்கப் பயன்பட்��க்�ம் என்பதால் சிப்பந்திகள் ேமல் தளத்தில் 

தங்கிய��ந்தி�ப்பர். ஆபத்� நிைறந்த பயணம், ெவள�ப்�றச் �ழல் இவற்றால் சில 

சிப்பந்திகள் வழிய�ேலேய இறந்தி�க்கக் ��ம். அதனால் வழிய�ல் இ�ந்த 

�ைற�கங்கள�ல் �திய சிப்பந்திகள் பண�யமர்த்தப் பட்��க்கக்��ம். 
 
 
கடலில் �தாட்டம் 

ப�வமைழக் காலம் ேபாக�ம் காற்�த் திைச மா�வதற்காக�ம் காத்தி�க்�ம் ந�ண்ட 

காலங்கள�ல் சிப்பந்திகள் வ�ைளயாட்�கள��ம் �தாட்டத்தி�ம் ஈ�பட்��க்கலாம். 

எ�ம்பால் ெசய்யப்பட்ட தாயம் (கப்பல் சிைத� ஒன்றில் கண்�ப��க்கப்பட்ட ஆகப் 

பழைமயான தாயம்) அதற்�ப் பயன்பட்��க்கலாம். க�வாலிக் ெகாட்ைட வ�வ�லான 

நான்� காய்கள் பச்சிசி (இந்தியாவ�ல் ேதான்றிய  அட்ைட வ�ைளயாட்�) வ�ைளயாட்�ல் 

பயன்ப�த்தப்பட்��க்கலாம். 
 
 
  



கப்பலில் வாழ்க்ைக 

சிைத�கள�ல் கண்ெட�க்கப்பட்ட சில ெபா�ள்கள் கப்பலில் வாழ்க்ைக எப்ப� 

இ�ந்தி�க்�ம் என்பதற்கான �வாரசியமான பார்ைவையத் த�கின்றன. வைலகள�ன் 

எைடைய ைவத்�ப் பார்க்�ம்ேபா� சிப்பந்திகள் உண�க்� ம�ன்ப��த்தி�ப்பார்கள் என்ப� 

ெத�கிற�. உரல், �ழவ�, உ�ட்�க்கட்ைட ஆகியைவ உணைவத் தயா�க்க�ம், ெப�ய 

ெதாட்� �� ந�ைரச் ேசமித்� ைவக்க�ம் பயன்ப�த்தப்பட்��க்கலாம். ஊசி�ம் கழி�ம் 

பாய்மரங்கைள�ம் வைலகைள�ம் ைதக்கப் பயன்பட்��க்கலாம். இ�க்கி�ள் அ�ைவ 

சிசிச்ைசக்�ப் பயன்பட்��க்கக்��ம். 
 
 
கப்பலில் சனீர்கள் 

சிைதவ�ல் காணப்பட்ட ஒ� சீன ைம ைவக்�ம் கல் அேனகமாகக் கல்வ�யறி� ெபற்ற ஒ� 

சீன வர்த்தக�க்�ச் ெசாந்தமானதாக இ�க்�ம். ேதந�ர் தயா�க்கப் பயன்ப�ம் 

வைனெபா�ள் அைரப்பான் கப்பலில் பயண�த்த ஒ� சீன�க்�ச் ெசாந்தமானதாக 

இ�க்கலாம். 
 
 
கப்பலில் மத்தியக் கிழக்கினர் 

கப்பல் மத்தியக் கிழக்கில் கட்டப்பட்��ந்தா�ம் அந்த வட்டாரத்ைதச் ேசர்ந்த மிகச்சில 

ெபா�ள்கேள சிைதவ�ல் கண்�ப��க்கப்பட்டன: இரண்�  ந�லப்பச்ைச ெம�� �சப்பட்ட 

ெகாள்கலன்கள்  ஒ� ஜா� மற்�ம் ஒ� கண்ணா� ேபாத்தல்.  
 
ந�லப்பச்ைச ெம�� �சப்பட்ட ெகாள்கலன் ெப�மளவ�ல் ஏற்�மதி ெசய்யப்பட்ட�. 

ேப�ச்சம்பழச் சாற்ைற ஊற்றி ைவக்க அ� பயன்ப�த்தப்பட்��க்கலாம். அைவ ஆசியா 

��வ�ம் கண்�ப��க்கப்பட்�ள்ளன. உதாரணத்திற்�, மேலசியாவ�ன் �ஜாங் 

பள்ளத்தாக்�, தாய்லாந்தின் � மேஹாேசாட், சீனாவ�ன் ெபளத்த ஆலயங்கள் மற்�ம் 

கல்லைறகள் ேபான்ற இடங்கள். 
 
 
ெதன்கிழக்காசிய சிப்பந்திகள் 

�க்கியமான வர்த்தகப் பாைதகள் ெதன்கிழக்காசியா வழியாகேவ அைமந்தி�ந்தன.  

மத்தியக் கிழக்கிற்�ம் சீனா�க்�ம் இைடய�ல் பயண�த்த கப்பல்கள் ப�வ மைழக் 

காலத்ைதத் தவ�ர்க்க�ம் ��ந்� ேபான ேவண்�ய ெபா�ள்கைள தி�ம்ப� நிைற� 

ெசய்ய�ம் ெதன்கிழக்காசிய வட்டாரத்தில் தங்கிய��க்கக்��ம். உள்�ர் வழிகாட்�க�ம் 

மா�மிக�ம் கப்பல்க�க்� உதவ நியமிக்கப்பட்டனர். தற்ேபாைதய வ�யட்நாம், 

இந்ேதாேனசியா, சிங்கப்�ர், மேலசியா, தாய்லாந்� ஆகியவற்றில் ெப�ய �ைற�கங்கள் 

இ�ந்ததற்� ெதால்ெபா�ள் சான்�கள் உள்ளன. அவற்�ள் ஆக �க்கியமான� 

�மத்ராவ�ல் �வ�ஜயா ேபரரசின் தைலநகரான பெலம்பாங்கில் இ�ந்த �ைற�கமாக 

இ�க்கலாம். இந்த வட்டாரத்தின் வண�கம் ��வ�ம் அதன் வழியாகத்தான் நைடெபற்ற�. 
 
 
  



18 ம�ட்டர் ந�ள�ள்ள கப்பலில் 70,000 கிண்ணங்கைள அ�க்கி ைவத்த� 

ெப�ய ஜா�கள�ல் ஆய�ரக்கணக்கான வைனெபா�ள் கிண்ணங்கள் ெந�க்கி ெந�க்கி 

ைவக்கப்பட்��ந்தன. ஒவ்ெவா� ஜா�ய��ம் �மார் 130 கிண்ணங்கள், ைவக்ேகா�க்� 

இைடய�ல் அ�க்கப்பட்��ந்தன. இப்ப� அ�க்�ம்�ைற�ம் கடற்ப�ைகய�ன் மண்�ம் 

ெப�ம்பாலான வைனெபா�ள்கைளச் சிைதவ�லி�ந்� காத்தன. கப்பலில் இ�ந்த 70,000 

கிண்ணங்கள�ன் எைட �மார் 25 டன்.  
 
கப்பலின் சரக்�ம் எைடபார�ம் இைணந்� அதைன ந��ல் நிைலயாக இ�க்க உதவ�ன. 

கப்பல் தண்ண��ல் அதிக உயரத்தில் இ�ந்தால் அ� கவ��ம் அபாயம் உண்�. அ�ேவ 

தண்ண��க்க�ய�ல் அதிகமாக இ�ந்தால் அைலகளால் �ழப்ப�ம் அபாயம் உண்�. 

ஒவ்ெவா� �ைற�கத்தி�ம் சரக்�கள் இறக்கப்பட்டப�ற� அதற்ேகற்றவா� கப்பலின் 

எைடபார�ம் ச� ெசய்யப்பட்ட�. சிைதவ�ல் கண்ெட�க்கப்பட்ட ஈயப் பாளங்கள் கப்பலின் 

எைடபாரமாகப் பயன்ப�த்தப்பட்டன. 
 
 
சாங்ஷா �ைளகள் 

இந்தக் கப்பலின் ெப�ம்பாலான சரக்�கள் ஹூனான் மாகாணத்தில் உள்ள சாங்ஷா 

�ைளகள�ல் ெசய்யப்பட்டைவ. ம�ட்கப்பட்ட �மார் 57,500 ெபா�ள்கள் 9ஆம் �ற்றாண்�ன் 

ெப�ம் உற்பத்திக்�ம் வர்த்தகத்திற்�ம் சான்�.  
 
சீனாவ��ம் ெவள�நா�கள��ம் சாங்ஷா வைனெபா�ள்கள் ப�ரபலமாக இ�ந்தன. 

யாங்ேஷா �ைற�கத்தில் ெப�ய அளவ�லான வைனெபா�ள்கள் 

அகழ்ந்ெத�க்கப்பட்�ள்ளன. அங்�தான் ெபா�ள்கள் ேசமித்� ைவக்கப்பட்� கப்பல்கள�ல் 

ஏற்றப்ப�ம். ஜாவா, மலாய் த�பகற்பம், வ�யட்நாம், கம்ேபா�யா, தாய்லாந்� 

ஆகியவற்றி�ம் சாங்ஷா வைனெபா�ள்கள் கண்�ப��க்கப்பட்�ள்ளன. இந்தச் சரக்கின் 

ஒ� ப�தி ெதன்கிழக்காசியாவ�ல் வ�ற்கப்ப�வதற்காக இ�க்கலாம்.  
 
சாங்கான�ன் (தற்ேபாைதய சியான்) டாங் தைலநகரத்திலி�ந்�ம் கைரேயார வர்த்தக 

ைமயங்கள�லி�ந்�ம் தன�த்� இ�ந்த� சாங்ஷா. இதனால் சாங்ஷா வைனஞர்கள் பச்ைச, 

ப�ப்� ெம�ைகக் ெகாண்� தங்க�க்ேக உ�த்த ஒ� பாண�ைய   உ�வாக்கினர். 

��ைகையக்ெகாண்� அவர்கள் த�ட்�ய வ�வங்கள் தன்ன�ச்ைசயான இயல்ைப�ம் 

சக்திைய�ம் ெவள�ப்ப�த்தின. கிண்ணங்கள், ஜா�கள், �ஜாக்கள் ேபான்ற அன்றாடம் 

பயன்ப�ம் ெபா�ள்கைளச் ெசய்வதில் தன�க்கவனம் ெச�த்திய� சாங்ஷா. இங்� 

ைவக்கப்பட்��க்�ம் கல் பாண்டங்கள் சாங்ஷா �ைளகைளள�ல் �மார் 830கள�ல் 

ெசய்யப்பட்டன. 
 
 
பச்ைச ெம��டன் ��ய சாங்ஷா வைனெபா�ள்கள்  

சாங்ஷா �ைளகள�ல் வழக்கத்�க்�ம் �ைறவாக ெசய்யப்பட்டைவ பச்ைச ெம�� 

�சப்பட்ட பாத்திரங்கள். அவற்�க்கான ெவ� சில உதாரணங்கேள சிைத�கள�ல் 

காணப்பட்டன. இவற்றில் ெப�ம்பாலானைவ � �ைளகள�ல் ெசய்யப்பட்ட ப�ரசித்தி ெபற்ற 

வைனெபா�ள்கள�ன் வ�வங்கைள�ம் வண்ணங்கைள�ம் ப�ன்பற்றிய��க்கின்றன. 
 
 



பல்ேவ� வ�வங்க�ம் வ�வைமப்�க�ம்  

சாங்ஷா �ைளகள் பல்ேவ� வ�வங்கள��ம் வ�வைமப்�கள��ம் பாத்திரங்கைளத் 

தயா�த்தன. அ� அவர்கள�ன் பைடப்�த்திறைனப் ப�ரதிபலிக்கிற�. 
 
 
வ�ைளயாட்�த்தனமான வ�வங்கள் 

சாங்ஷாவ�ல் ெசய்யப்பட்ட ெப�ம்பாலான வைனெபா�ள்கள் அன்றாடத் 

ேதைவக்கானைவ என்றா�ம் சில ெபா�ள்கள் வ�சித்திரமானைவ. வைனெபா�ளால் 

ெசய்யப்பட்ட நாய், தாள் எைடயாகப் பயன்ப�த்தப்பட்��க்கலாம். தண்ண�ர் ஊற்�ம் 

க�வ�ய�ன் ைகப்ப�� கடல்நாகம் ேபால் உள்ள�. ஆய�ரம் ஆண்� பழைம வாய்ந்த 

வ�வத்�டன் சாம்ப�ராண�த் தட்�ம் உண்�. 
 
 
தண்ண�ர்ப் பாத்திரங்கள் 

ந�ண்ட வா�ைடய தண்ண�ர்ப் பாத்திரங்கள் சாங்ஷா �ைளகள�ல் வழக்கமாக 

ெசய்யப்பட்டன. ஜா�கள�ல் கள�மண்ைணப் ��வதன் �லம் �த்தாக்கமான 

அலங்காரங்கைள கைலஞர்கள் உ�வாக்கினர். இைல தைழ, ேதாட்டங்கள், வ �ரர்கள், 

நடனமண�கள் ேபான்ற வ�வங்கள�ல் அைவ அைமந்தி�ந்தன.   
 
ஜாவாவ�ல் இந்த வைக தண்ண�ர்ப் பாத்திரங்கள் பல கண்�ப��க்கப்பட்�ள்ளன. அந்த 

வட்டாரத்தில் வண�கம் ��வதற்� அந்தக் கப்பல் ேநாக்கம் ெகாண்��ந்த� என்பைத இ� 

உணர்த்�கிற�. 
 
 
சாங்ஷா கிண்ணங்கள�ன் தன�ப்பட்ட வ�வைமப்�கள் 

ஆய�ரக்கணக்கான கிண்ணங்கள�ல் ஒ� சில மட்�ம்தான் வழக்கமான வ�வைமப்�கைளக் 

ெகாண்��க்கவ�ல்ைல. அைவ தன�மன�தர்கள் மனம்ேபான ேபாக்கில் ெசய்ததாக 

இ�க்கலாம் அல்ல� அதிக அளவ�ல் தயா�க்கப்படாத �திய வ�வைமப்�களாக 

இ�க்கலாம். 
 
 
சாங்ஷா கிண்ணங்கள�ன் ெப�ம் உற்பத்தி 

சாங்ஷா �ைளகள் ெதாழிற்சாைல அளவ�ல் வைனெபா�ள்கைள உற்பத்தி ெசய்தன. 

ேமகங்கள், நிலவனப்�கள், பறைவகள், மலர்கள், இைல தைழகள், ��ள்வட்டம் ேபான்ற 

வ�வங்கள் பரவலாகப் பயன்ப�த்தப்பட்டன. பல கைலஞர்களால் த�ட்டப்பட்டதால் 

வ�வங்கள் ெவ�வாக மா�பட்��க்�ம். கிண்ணங்கள�ன் வ�ள�ம்�கள�ல் உள்ள ப�ப்� 

நிறம் அவற்ைற ெம�கில் நைனப்பதால் உ�வானைவ. 
 
இங்� ைவக்கப்பட்��க்�ம் கல் பாண்டங்க�ம் வல� பக்கத்தில் உள்ளைவ�ம் சாங்ஷா 

�ைளகைளள�ல் �மார் 830கள�ல் ெசய்யப்பட்டன. 

 

 

 

 



தகவல் ெபாறிக்கப்பட்ட கிண்ணங்கள் 

சாங்ஷா வைனெபா�ள்கைள அழ�ப�த்த சீனக் ைகெய�த்�க் கைல 

பயன்ப�த்தப்பட்ட�. �மார் 400 கிண்ணங்கள�ல் எ�த்�க்கள் ெபாறிக்கப்பட்�ள்ளன. 

ெப�ம்பாலான கிண்ணங்கள�ன் அ�ப்ப�திய�ல் க�ப்� ைம த�ட்டப்பட்�ள்ள�. அ� 

எண்�வதற்காக இ�க்கலாம் அல்ல� �த்திைரயாக இ�க்கலாம்.  
 
மற்ற எ�த்�கள் ெத�ய ேவண்�ம் என்பதற்காக ெம�கின் கீழ் ெபாறிக்கப்பட்�ள்ளன. ஒ� 

கிண்ணத்தில் கவ�ைத ெபாறிக்கப்பட்�ள்ள�. மற்றவற்றில் ஒேர எ�த்� ெவவ்ேவ� 

திைசகள�ல் ெபாறிக்கப்பட்�ள்ள�. சில எ�த்�கள் ேவைலப்பா�கள�ன் ேமல் அல்ல� கீழ் 

ெபாறிக்கப்பட்�ள்ளன. 
 
 
தங்கம், ெவள்ள�ய�லான ஆடம்பரப் ெபா�ள்கள்  

சிைத�கள�ல் இ�ந்த ெப�ம்பாலான கிண்ணங்கள் வ�ைல அதிகமில்லாதைவ. ஆனால் 

தங்கம், ெவள்ள�ய�லான சில ெபா�ள்க�ம் அதில் இ�ந்தன. அவற்றில் 

ெப�ம்பாலானைவ ெதற்� சீனாவ�ல் ெசய்யப்பட்டைவ. 9ஆம் �ற்றாண்�ல் மத்திய 

அரசாங்கம் நலியத் ெதாடங்கிய�ம் கைலஞர்கள் தைலநகர் சாங்ஙாைன வ�ட்� 

ெசல்வாக்� மி�ந்த �ைற�கங்கள�ல் ��ேயறினர்.  
 
தங்கத்தில் �ண்ண�யமாகச் ெச�க்கப்பட்ட ெபா�ள்கள் அரசைவய�ல் அதிகம் 

வ��ம்பபப்பட்டன. அ�ேபான்ற ெபா�ள்கைள மாகாணத் தைலவர்கள் கப்பமாக 

அரசைவக்� அ�க்க� வழங்கினர். சிைத�கள�ல் காணப்பட்ட தங்க, ெவள்ள�ப் 

ெபா�ள்கள�ன் தரத்திற்� ஒத்த அரசைவ அன்பள�ப்�கள் சியா�க்� ெவள�ேய உள்ள 

ஃபாமன் ேகாவ�லின் நிலவைறய�ல் உள்ளன.   
 
தங்கத்திலான எண்ேகாண ைவன் ேகாப்ைப கப்பல் சிைத�கள�ல் கண்�ப��க்கப்பட்ட�. 

டாங் ேபரர� காலத்ைதச் ேசர்ந்த ஆகப் ெப�ய ைவன் ேகாப்ைப அ�. ஐாவா�க்�ம் மத்திய 

கிழக்�க்�ம் ெசல்லவ��ந்த ஒ� சரக்�க் கப்பல் அத்தைகய வ�ைலமதிப்� மிக்க தங்கப் 

ெபா�ள்கைளக் ெகாண்� ெசல்வதற்� என்ன காரணமாக இ�க்�ம்? ெவள�நாட்� 

ஆட்சியாளர்க�க்கான அன்பள�ப்பாக இ�க்�மா? அல்ல� கடன்பட்ட டாங் அரசாங்கம் 

தங்கத்ைத�ம் ெவள்ள�ைய�ம் ெவள�நாட்� வண�கர்கள�டம் வ�ற்�ம் நிைலக்�த் 

தள்ளப்பட்��க்�மா? 
 
 
�, ஓ �! 

வ�ல்ேலா ெச�ய�ன் கிைள பற்றிய பாட்ைட எனக்காகப் பா�, 

தங்கக் ேகாப்ைபய�ல் நான் உனக்காக ைவன் ஊற்�ேவன்,  

��கார நிலத்�க்� என்�டன் உன்ைன அைழத்�ச் ெசல்ேவன். 
 
–பாய் ஜூய�, “கடந்தகால உணர்�கள் பற்றிய பாட்�”(�மார் 840) 
 
 
 
 
 



ெவள்ள�ப் ெபட்�கள் 

இந்தப் ெபட்�கள் எல்லாப் பக்கங்கள��ம் அலங்க�க்கப்பட்�ள்ளன. ேமேல ஒ� 

வ�வைமப்�ம் கீேழ வ�த்தியாசமான சின்ன�ம் ெபாறிக்கப்பட்�ள்ளன. ஊ�பத்தி, அழ�ப் 

ெபா�ள்கள் அல்ல� ம�ந்ைத ைவக்க அைவ பயன்பட்��க்கலாம்.   
 
வாத்� ேஜா� தி�மண மகிழ்ச்சிையக் �றிக்கிற�. இந்த வ�வைமப்�டன் ��ய ெபட்�கள் 

தி�மணப் ப��களாகச் ெசய்யப்பட்��க்கலாம். இைல வ�வமான ெபட்�கள் 

அ�யைவயாகக் க�தப்ப�கின்றன. 
 
 
பச்ைச மாண�க்கக் கல் ேபான்ற பச்ைச 

டாங் ேபரரசின் இளம்பச்ைச ெம�� 

ெசலேடான்ஸ் எனப்ப�ம் சீனப் பச்ைச வைனெபா�ள்கைள ெவள�நாட்� 

வா�க்ைகயாளர்கள் ெப��ம் மதித்தனர். அைவ ெதன்கிழக்காசியாவ��ம், மத்தியக் 

கிழக்கி�ம் பல இடங்கள�ல் கண்�ப��க்கப்பட்�ள்ளன. ப�ன்னாள�ல் ெதன்கிழக்காசிய 

�ைளகள் ெசாந்தமாக இளம்பச்ைச ெம�� �சப்பட்ட ெபா�ள்கைளத் தயா�த்தன.  
 
பச்ைச ெம�� �சப்பட்ட கல் பாண்டங்கள் ெதற்� சீனாவ�ன் சிறப்�. மிகச்சிறந்த 

ேவைலப்பா�கள் (ெசஜியாங் மாகாணத்தின் � �ைளகள�லி�ந்� வந்தைவ) பச்ைச 

மாண�க்கக் கல்�டன் ஒப்ப�டப்பட்டன. அதற்� அவற்றின் வண்ணம் மட்�ம் காரணமல்ல. 

அவற்ைற அ�க்�ம்ேபா� வ�ம் ஒ�வைக �ங்கார�ம் காரணம். 
  
� �ைளகள் அதிகத் தரம் வாய்ந்த சீனப் பச்ைச வைனெபா�ள்கைளக் �ைறந்த 

அளவ�ேலேய தயா�த்தன. மற்ற �ைளகள் இேத ேபான்ற பச்ைசப் பாண்டங்கைளச் ெசய்� 

பார்த்தன. ஆனால் அைவ க�னமாக இ�ந்தன. கப்பல் சிைதவ�ல் கண்ெட�க்கப்பட்ட �மார் 

900 பச்ைச வைனெபா�ள்கள�ல் �மார் 200 மட்�ேம � �ைளகள�லி�ந்� வந்தைவ. 
 
 
இதழ்கள் ெகாண்ட �ட்ைட வ�வக் கிண்ணங்கள் 

கப்பல் சிைதவ�ல் ஒ� சில ெப�ய கிண்ணங்கேள கண்�ப��க்கப்பட்டன. ��வாக அமர்ந்� 

உண்�ம் பழக்க�ைடய மத்தியக் கிழக்� நா�க�க்காக அ� ெசய்யப்பட்��க்கலாம்.   
 
 
ெமய்சியான், திேயாச்சி� (ெசளேஷா) ஆகியவற்றின் பச்ைசப் பாண்டங்கள் 

� �ைளகள�ல் ெசய்யப்பட்ட பாண்டங்கள�ன் ப�ரபலம் அதிக�த்ததால், அதிக லாபம் த�ம் 

சீனப்பச்ைச வைனெபா�ள் சந்ைதய�ல் �ைழய மற்ற �ைளகள் �யன்றன. �றிப்பாக, 

வடக்� �வாங்ேடாங் மாகாண �ைளக�ம், ெமய்சியான், திேயாச்சி� �ைளக�ம் நல்ல 

தரமான சீனப்பச்ைச வைனெபா�ள்கைளத் தயா�த்தன. 
 
 
  



ெப�ய அள� உற்பத்தி ெப�ய அள� லாபம் 

டாங் கப்பல் சிைதவ�ல் கண்ெட�க்கப்பட்ட சரக்கின் அளைவ ைவத்�ப் பார்க்�ம்ேபா� 

ப�ன்வ�வன ெத�ய வ�கிற�:  

• 9ஆம் �ற்றாண்�ல் ெவள� நா�கள�ல் சீன வைனெபா�ள்க�க்� இ�ந்த மிகப்ெப�ய 

ப�ரபலம்; 

• கிட்டத்தட்ட ஒேர மாதி�யான வைனெபா�ள்கைள ெப�மளவ�ல் தயா�க்கக்��ய 

திறன்; 

• சீனா ��வதி�மி�ந்� ெபா�ள்கைள ஒேர �ைற�கத்தில் திரட்�ம் அள�க்� 

இ�ந்த உள்நாட்�க் கப்பல் கட்டைமப்�; 

• சரக்� �லம் கிைடக்�ம் லாபத்ைத �த�� ெசய்� பகிர்ந்� ெகாள்�ம் நிதி �ைற. 
 
சீனாவ�ன் ெவவ்ேவ� �ைளகள் ெவவ்ேவ� வ�தமான ெபா�ள்கைளச் ெசய்வதில் 

தன�த்திறைம ெபற்றி�ந்தன. சந்ைதத் ேதைவக்� ஏற்றவா�ம் அைவ தங்கள் 

ெபா�ள்கைள மாற்றியைமத்�க் ெகாண்டன. உதாரணத்திற்�, டாங் ேபரரசின் ேபா� 

நிைறய �ைளகள் �ைறந்த �ட்�ல் கல்லைற உ�வங்கைளச் ெசய்வைத வ�ட்�வ�ட்� 

அதிகத் தாக்�ப்ப��க்கக் ��ய ேமைசகைள உ�வாக்கின. சிைதவ�ல் உள்ள பல 

வைனெபா�ள்கள் உயர்வான �ைவையப் ப�ரதிபலிக்கின்றன. உதாரணத்திற்� � 

�ைளகள�ல் ெசய்யப்பட்ட இளம்பச்ைச ெம��ப் ெபா�ள்க�ம், சிங் �ைளகள�ல் 

தயா�க்கப்பட்ட ெவள்ைளப் ெபா�ள்க�ம் அவற்றின் அழ�க்காக�ம் நள�னத்திற்காக�ம் 

மதிக்கப்பட்டன.   
 
வைனெபா�ள்கள் ஆ�கள், கால்வாய்கள் வழி கைரேயாரத் �ைற�கங்க�க்�க் 

ெகாண்� ெசல்லப்பட்டன. இந்தக் கப்பலின் சரக்� அேனகமாக யாங்ேஷா 

�ைற�கத்திேலா அல்ல� ெதற்கில் �வாங்ேஷாவ�ேலா ஏற்றப்பட்��க்கலாம். 
 
 
வண்ணக் கலைவ 

மத்திய கிழக்�க்காக பச்ைச ெதள�த்த வைனெபா�ள்கள் 

சீன �ைளகள் தயா�த்த ெவள்ைள பாண்டங்க�க்�ப் பச்ைச ெம�� ெதள�க்கப்பட்ட�. 

ெதள�ப்� �ைறய�ல் பல வண்ணங்கைளப் பயன்ப�த்த ���ம் என்றா�ம் இஸ்லாமிய 

மத்தியக் கிழக்கில் பச்ைச நிறேம அதிகம் வ��ம்பப்பட்ட�. அேத ேபான்ற பாண்டங்கள் 

அபாசிட் சாம்ராஜ்யம் ��வ�ம், உதாரணத்திற்�, சமாரா, சிராஃப், நிஷாப்�ர் ஆகிய 

இடங்கள�ல் கண்�ப��க்கப்பட்�ள்ளன.  
 
பச்ைச ெதள�க்கப்பட்ட சீனப் பாண்டங்கள் ேபாலேவ மத்திய கிழக்கின் �யவர்க�ம் 

உ�வாக்கினர். ெசாந்த பாண�ய�ல் எ�த்�க்கைளப் ெபாறித்� அவர்கள் அவற்ைறச் 

ெசய்தனர்.   
 
பச்ைச ெதள�த்த ெப�ம்பாலான சீனப் பாண்டங்கள் ெஹனான் மாகாணத்தின் ேகாங்சியன் 

�ைளகள�ல் தயா�க்கப்பட்டன. ேகாங்சியன�ன் வழக்கமான ெவள்ைள நிறப் பாண்டங்கள் 

மற்ற �ைளகள�ன் ெபா�ள்கேளா� ேபாட்� ேபாட ��யாததால் அதற்� மாற்றாக பச்ைச 

ெதள�த்த பாண்டங்கள் உ�வாக்கப்பட்��க்கலாம். 
 
 



பன� ேபால் ெவள்ைள 

ெவள்ைள வைனெபா�ள்க�க்கான ேபரார்வம் 

சீனாவ�ல் ெசய்யப்பட்ட பாண்டங்கள் சீனாவ��ம் ெவள�நா�கள��ம் ெப��ம் 

வ��ம்பப்பட்டன. அைவ ெதன்கிழக்காசியா, மத்தியக் கிழக்� ��வ�ம் 

கண்�ப��க்கப்பட்�ள்ளன. டாங் கப்பல் சிைத�கள�ல் கண்�ப��க்கப்பட்ட 300 பாண்டங்கள் 

அதிகத் தரம் வாய்ந்தைவ. 9ஆம் �ற்றாண்�ேலேய அவற்றின் வ�ைல அதிகமாக 

இ�ந்தி�க்�ம்.  
 
மிக அதிகமாக வ��ம்பப்பட்ட ெவள்ைளப் பாண்டங்கள் வடக்� சீனாவ�ன் சிங் �ைளகள�ல் 

ெசய்யப்பட்டன. அதிக �ட்�ல் தயா�க்கப்பட்ட அைவ �த்த ெவள்ைளயாக இ�க்�ம். 

அவற்றின் ேதாற்றத்ைத ெவள்ள�க்�ம் பன�க்�ம் ஒப்ப�ட்டார் சீனக் கவ�ஞர் � �. 

ெமல்லியதாக, �ல்லியமான வ�வங்கள�ல் வைனயப்பட்ட அவற்றின் ம�� ெவள்ைள 

ெம�� �சப்ப�ம். டாங் ேபரர� காலத்ைதச் ேசர்ந்த அதிகத் தரம் வாய்ந்த ெவள்ைளப் 

பாண்டங்களாக இைவ இ�க்�ம். 
 
 
ேபாலிகள் 

சீனாவ��ம் ெவள�நா�கள��ம் சிங் பாண்டங்கள் ேபாலேவ ெசய்ய �ைனப்� ஏற்பட்ட�. 

ேஹெபய் மாகாணத்தின் �ங் �ைளகள் சிங் பாண்டங்கைளப் ப�ரதிெய�க்கத் ெதாடங்கின. 

வ�ைரவ�ல் அதிகத் தரம் வாய்ந்த வைனெபா�ள்கைள அைவ உ�வாக்கின. மாறாக, 

ேகாங்சியன் �ைளகள் க�னமான கள�மண்ைணப் பயன்ப�த்தியதால் அவற்றிற்� 

ெவள்ைள நிறத்ைதக் ெகா�க்க ெவள்ைளக் கள�மண் �சப்பட ேவண்�ய��ந்த�. 
 
 
ம� அ�ந்�வ� 

டாங் சீனாவ�ல் ேசாற்� ைவ�ம் சீைம இலந்ைத ைவ�ம் ப�ரபலமான பானங்களாக 

இ�ந்தன. ேபாத்தல்கள�லி�ந்� இளஞ்�டாக �வைளகள�ல் ஊற்றி அைவ அ�ந்தப்பட்டன. 
 
 
ந�ல, ெவள்ைள வைனெபா�ள்கள�ல் உலக வர்த்தகத்தின் ெதாடக்கம்  

ந�ல, ெவள்ைள வைனெபா�ள் உ�வாக்கத்ைத சீனா�ம் இஸ்லாமிய மத்தியக் கிழக்�ம் 

பகிர்ந்� ெகாண்டன. ஈரா�ம், ஈராக்�ம் (9ஆம் �ற்றாண்�ல் அபாசிட் சாம்ராஜ்யத்தின் ஒ� 

ப�தி) சீன வைனெபா�ள்கைள ந�ண்ட காலமாகேவ அதிகம் வ��ம்ப�ன. ம�பக்கம், ந�ல 

ெம�� ஈரான�ன் தன�ச் சிறப்பாக இ�ந்த�. அந்த வண்ணத்ைதத் தந்த ேகாபால்ட் 

எனப்ப�ம் உேலாகம் ஈரான�ல் வ�ைளந்ததால் சீனாவ�ல் அ� கிைடக்கவ�ல்ைல. ம�ந்� 

வ�ல்ைலகள�ன் ஓரங்கள�ல் மலர்க�ம் இைலக�ம் உள்ள வ�வைமப்� ஈரா�க்�ச் 

ெசாந்தமான�. 
 
 
கைலப் ேபாட்� 

9ஆம் �ற்றாண்�ல் சீனாவ�ன் வைனெபா�ள் �ைளகள�ல் ��ப்பான ேபாட்� நிலவ�யதால் 

வா�க்ைகயாளர்கைளக் கவர �யவர்கள் தங்கள் வ�வங்கைளத் ெதாடர்ச்சியாக 

மாற்றிக்ெகாண்ேட இ�க்க ேவண்�ய��ந்த�. ெவற்றிகரமான வ�வைமப்ைப பல 



சமயங்கள�ல் ேவெறா� �ைள�ம் ப�ன்பற்�ம். ேம�ம் சீனக் கைலஞர்கள் மத்தியக் 

கிழக்� வ�வைமப்�கள�லி�ந்� ஊக்கம் ெபற்றனர்.  
 
உேலாகத்தில் ெசய்யப்பட்ட ஐா�கேள ப�ன்னர் வைனெபா�ள்களாகச் ெசய்யப்பட்டன. 

சாம்ப�ராண�த் தட்�ன் வ�வைமப்� உேலாகத் தட்�கைளப் ப�ன்பற்றி�ள்ள�. இந்தக் 

காட்சிக்�டத்தில் ைவக்கப்பட்�ள்ள ெப�ய பச்ைச-ெதள�த்த ந�ர்க்�வைள, உேலாகக் 

�வைளய�ன் மாற்� வ�வம்தான். 
 
 
மத்திய கிழக்கின் �ைவ: ம�ந்� வ�ல்ைலக�ம் மலர்க�ம் 

ஓரங்கள�ல் மலர்க�ம் இைலக�ம் உள்ள ம�ந்� வ�ல்ைலய�ன் வ�வைமப்� அபாசிட் 

சாம்ராஜ்யத்தில் உ�வாக்கப்பட்ட�. அேனகமாக மத்தியக் கிழக்� வா�க்ைகயாளர்கைள 

ஈர்க்க சீனக் கைலஞர்கள் அந்த வ�வத்ைதப் பயன்ப�த்திய��க்கலாம். கப்பல் சிைதவ�ல் 

கண்�ப��க்கப்பட்ட வைனெபா�ள்கள், உேலாகப் ெபா�ள்கள் ேபான்ற பலவற்றில் ம�ந்� 

வ�ல்ைலகள் காணப்பட்டன. பகிர்ந்� ெகாள்ளப்பட்ட வ�வைமப்� சீனா�க்�ம் மத்தியக் 

கிழக்�க்�ம் இைடேய இ�ந்த உறைவப் ப�ரதிபலிக்கிற�. 
 
 
கண்ணா�கள் 

கப்பல் சிைத�கள�ல் இ�பத்ெதான்ப� ெவண்கலக் கண்ணா�க�ம் கண்�ப��க்கப்பட்டன. 

அைவ நிச்சயமாக வ�ற்பைனக்கானைவேய. சிப்பந்திகள�ன் ெசாந்தப் பயன்பாட்�க்கல்ல.  
 
கண்ணா�ய�ன் ஒ� பக்கம் மி��வான�. ம�பக்கத்தில் அலங்காரம் இ�க்�ம். 

மி��வான பக்கம் ப�ரதிபலிக்க ேவண்�ம் என்பதற்காக அதில் ெவள்ள� உேலாகக் கலப்� 

பயன்ப�த்தப்பட்�ள்ள�. பல �ற்றாண்�கள் ந��க்க�ய�ல் இ�ந்ததால் அைவ க�ப்� 

நிறமாகிவ�ட்டன. 
 
 
பழைமய�ல் பண்ைடய ெபா�ள்கள் 

கப்பல் பயணத்ைதத் ெதாடங்கியேபாேத �ன்� கண்ணா�கள் பண்ைடய ெபா�ள்களாக 

இ�ந்தன. ஹான் ேபரரைசச் ேசர்ந்த ஒ� கண்ணா�, கப்பல் பயணத்திற்� �ன் ஆய�ரம் 

ஆண்� பழைம வாய்ந்த�. அப்ப�ப்பட்ட பண்ைடய ெபா�ள்கைள வாங்க ெவள�நாட்�னர் 

வ��ம்ப�ய��க்கலாம். 
 
 
ேசமிப்� ஜா�கள் 

கப்பல் வழியாக ெகாள்கலன்கள�ல் ெதால்ெபா�ள்கைள அ�ப்�தல் 

ெதற்� சீனாவ�ன் �வாங்ேடாங் மாகாணத்தில் ெசய்யப்பட்ட பல ேசமிப்� ஜா�கள் கப்பல் 

சிைதவ�ல் காணப்பட்டன. ெப�ய வாய் ெகாண்ட ஜா�கள�ல் வைனெபா�ள் கிண்ணங்கள் 

அ�க்கப்பட்��ந்தன. மற்றவற்றில் சீனாவ�ன் இலவங்கப்� நிைறக்கப்பட்��ந்த�. �ழாய் 

வ�ள�ம்� ெகாண்டவற்றில் திரவம் இ�ந்தி�க்கலாம். சில ஜா�கள�ல் எ�த்�கள் 

ெபாறிக்கப்பட்�ள்ளன. அைவ வண�கர்கள�ன் �த்திைரயாக இ�க்கலாம். பல 

�ற்றாண்�கள் ந��க்க�ய�ல் இ�ந்ததால் பலவற்றில் பவளம் படர்ந்தி�ந்த�. 



பா�காப்பாளர்கள�ன் பல மண� ேநர உைழப்பால் இவற்றில் சில அத�ைடய அசல் 

நிைலக்� ம�சீரைமக்கப்பட்�ள்ள�. 
 
 
வைள�டாவ�லி�ந்� ஒ� மத்தியக் கிழக்�க் கப்பல்  

ஜாவா கடலில் �ழ்கிய அந்தக் கப்பலின் கட்�மானத்தின் ேபா� ஓர் ஆண��ட 

பயன்ப�த்தப்படவ�ல்ைல. ேதங்காய் மட்ைடையக் ெகாண்� ெசய்யப்பட்ட கய�ற்றால் 

மரப்பலைககள் ஒன்றாகக் கட்டப்பட்டன. ந�ர் �காவண்ணம் இ�க்க இைணப்�கள�ல் 

ப�த்திப் பஞ்� ேசர்க்கப்பட்� அவற்றின்ம�� �ண்ணாம்� �சப்பட்ட�. வைள�டா 

வட்டாரத்தி�ம் இந்தியாவ��ம் ஆரம்ப காலத்தில் பயன்ப�த்தப்பட்ட உத்திகள் இைவ.  
 
மரம் ஆப்ப��க்காவ�லி�ந்� வந்த� என்�ம் இந்தியாவ�லி�ந்�ம் 

ெதன்கிழக்காசியாவ�லி�ந்�ம் வந்த ெபா�ள்கள் �லம் ப��பார்ப்�கள் 

ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன என்�ம் அறிவ�யல் ஆராய்ச்சிகள் ��கின்றன. கப்பல் எங்� 

கட்டப்பட்ட� என்பைத உ�தியாகக் �ற ��யாவ�ட்டா�ம் அ� அபாசிட் சாம்ராஜ்யத்தின் 

�க்கியத் �ைற�கமான பாஸ்ரா (தற்ேபாைதய ஈராக்) ேநாக்கிச் ெசன்� ெகாண்��ந்த� 

என்பைத அதன் சரக்� உணர்த்�கிற�.  
  
 
வைள�டாவ�லி�ந்� இந்தியா, சிங்கப்�ைரச் �ற்றி ெதன் சனீா�க்�  

கப்பலின் கட்�மான �ைற அதன் வ�யக்கத்தக்க பயணத்தின் �வட்ைடக் கண்டறிய 

உத�கிற�. வைள�டாவ�ல் அபாசிட் சாம்ராஜ்யத்தில் கட்டப்பட்ட அந்தக் கப்பல் 

இந்தியாவ��ம் ெதன்கிழக்காசியாவ��ம் நின்� ப�ற� ஒ� சீனத் �ைற�கத்தில் 

சரக்�கைள இறக்கிய�. அதன்ப�ன் சீன சரக்�கள் ஏற்றப்பட்� அ� மத்தியக் கிழக்ைக 

ேநாக்கி ஜாவா�க்�ப் �றப்பட்ட�. ஜாவா கடலில் அ� �ழ்கிய�.  
 
 
ப�வக் காற்றில் 

ேகாைட காலத்தில் ெதன்ேமற்�ப் ப�வக்காற்றின்ேபா� வைள�டாவ�லி�ந்� கிழக்� 

ேநாக்கிப் பயண�த்தி�க்�ம் அந்தக் கப்பல். அக்ேடாபர் மாதத்திற்�ப் ப�ற� ப�வக்காற்� 

திைசமாறி ேமற்�ப் பக்கம் வ �சத் ெதாடங்கிய�ம் அ� சீனாைவ வ�ட்�ப் �றப்பட்��க்�ம். 
 
 
ேதந�ர் கைல 

டாங் ேபரரசின்ேபா� சீனாவ�ல் ேதந��ன் ப�ரபலம் ெவ�வாக அதிக�த்த�. அதற்� அ� 

ெபளத்த தியானத்�டன் ெதாடர்� ப�த்தப்பட்ட� ஒ� காரணமாக இ�க்கலாம். ேதந�ர் 

அ�ந்�வதற்� ஏ�வாக வைனெபா�ள்கள் ெசய்யப்பட்டன. � �ைளகள�ல் ெசய்யப்பட்ட 

ேதந�ர் கிண்ணங்கேள சிறந்தைவ என்� �மார் 770ஆம் ஆண்�வாக்கில்  த கிளாசிக் ஆஃப் � 

என்ற �லில் எ�திய��க்கிறார் � �. அவற்றின் ப�ரகாசமான பச்ைச நிறம் ேதந��ன் 

நிறத்ைத ேமம்ப�த்தியதாக நம்பப்பட்ட�. மாறாக, ெவள்ைளக் கிண்ணங்கள�ல் 

ப�மாறப்பட்டேபா� ேதந�ர் சிவப்� நிறமாக இ�ந்த�.  
  



டாங் காலத்தில் ேதய�ைல ெபா�யாக அைரக்கப்பட்�, ெவந்ந��ல் கிண்டப்பட்�, ந�மணப் 

ெபா�ள்க�ம் �ைவ�ட்�க�ம் ப�ன்னர் ேசர்க்கப்பட்டன. �வைளகள�ல் அல்ல, ஆழமற்ற 

கிண்ணங்கள�ல் அ� அ�ந்தப்பட்ட�. 
 
ேதந�ர் தயா�க்க ெவந்ந�ர் ஜா�கள், ேதய�ைலத் �ைள�ம் ந�மணப் ெபா�ள்கைள�ம் 

ைவக்க ���ைடய ெபட்�கள், �ைண உண�க�க்கான தட்�கள் ேபான்றைவ 

ேதைவப்பட்டன. சில சமயங்கள�ல் தியானத்திற்� உதவ, ேதந�ர் அ�ந்�ம்ேபா� 

ஊ�பத்திகள் ெகா�த்தப்பட்டன. 
 
 
ேத ந�ர் கிண்ணங்கைள �டாக ைவத்�க்ெகாள்வ� 

ேதந�ர் அதிக ேநரம் �டாக இ�க்க ேவண்�ம் என்பதற்காக ேதந�ர் கிண்ணங்கள் ெவந்ந��ல் 

க�வப்பட்டன. ந�ர்க்�வைளகள் �லம் கிண்ணங்கள் ம�� ெவந்ந�ர் ஊற்றப்ப�ம். அந்த ந�ர் 

அ�த்த ந�ர் ஜா�கள�ல் ேசக�க்கப்ப�ம். 
 


