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வரைபடம் என்றோல் என்்ன?

ஜப்போன் வரைபடததுடன்கூடிய ்டடு 
ஜப்போன், எ்டோ கோலம், 1830 – 1843 
நீலம் ைற்றும் சவள்ரை அோ திடடோக் கலம்
்ைக்லியன் ்சகோ திப்ப திலிருந்து இைவல் சபற்றது, இல்லி்னோய்ஸ், அசைோ திக்கோ 

நீலம் ைற்றும் சவள்ரை நதிற வரைபடத ்டடுகள் 1820-கள் மு்ல் 1840-கள் வரை 
ஜப்போ்ன தின் கதியூஷுவதில் இருந்் அோ திடடோ சூரைகை தில் ப திைத்தி்யகைோகத 
்யோோ திக்கப்படட்ன. முன்பு நரடமுரறயதிலிருந்் சீ்ன ்வரலப்போடுகளுக்குப் 
ப்திலோக, ்ற்கோலதர்ய ்ரலப்புகள் ைற்றும் பூர்வீக அலஙகோை போண திகரைப் 
ப திை் திபலிக்கும் வடிவரைப்புகரை இரவ சகோணடிருந்்்ன. இந்் எடுததுக்கோடடில், 
குறதிப்போக ்�ோன்ஷு, ஷதி்கோகு ைற்றும் கதியூஷு ஆகதிய ்ீவுகரை உள்ைடக்கதிய 
ஜப்போன் ரையத்தில் அரைந்துள்ைது. அத்்ோடு, அ்ர்னச் சுற்றதி ஆறு 
நதிலப்பைப்புகள் அரைந்துள்ை்ன. கற்பர்ன இடஙகைோ்ன குள்ைர்கை தின் 
நதிலம், சபணகை தின் நதிலம் ஆகதியவற்்றோடு, உணரையோ்ன ப திை்்சஙகைோ்ன 
ச�ோக்ரக்டோ ைற்றும் ோ தியுகு ்போன்றரவயும் அவற்றுள் அடஙகும். 
வர்த்கத்திற்கு அனுை்திக்கக் ்கோோ தி எழும்பதிய சவை திநோடடு அழுத்ஙகளுக்கு 
இரடயதில், ஜப்போ்ன தின் ்்ச திய அரடயோைதர் இத்ரகய வரைபடஙகள் 
உறு்திப்படுத்தி்ன.

சீ்னோவதின் வரைபடம் ைற்றும் சபய்ஜதிஙகதின் 
வரைபடததுடன் கூடிய வதிச திறதி
சீ்னோ, ஷதிங வம்சம், 19-ஆம் நூற்றோணடு 
ைைவோர்ப்புரு முரறயதில் அச்ச திடப்படடது, கோகதி்த்தில் ரகயோல் வணணம் 
்ீடடப்படடது 
்்ன தியோர் ்சகோ திப்ப திலிருந்து இைவல் சபறப்படடது, ப திைோன்ஸ்

இந்் வதிச திறதிய தின் முன் இரலகள் ைற்றும் ப தின் இரலகள் ஒவசவோன்றதிலும் 
ஒரு வரைபடம் இடம்சபற்றுள்ைது. முன்புறத்தில் இருப்பது “சசோர்க்கத்தின் 
கீழ் அரைந்் அர்னதர்யும் உள்ைடக்கதிய, ஒன்றுப்படட ஷதிங ்பைைச தின் 
வரைப்படம்” (大清一统天下全图, Daqing yitong tianxia quantu). இந்் வரைபடம் 
ஷதிங வம்சத்தின் பைந்து வதிோ திந்் திருந்் ப திை்்சதர்ச் ச தித்ோ திக்கதிறது, இது 
ஷதியோன்லோங ஆடச திய தின்்போது ைதிகப்பைந்் புவதிய தியல் எல்ரலகரை எடடியது. 
ப தின்புறம் இடம்சபற்றதிருப்பது சபய்ஜதிஙகதின் வரைபடம் அல்லது “ஒன்பது உள்நகை 
ைற்றும் ஏழு சவை திநகை வோயதில்கள் ைற்றும் வழதிகை தின் வரைபடம்” (内九门外七门
三街六市街道全图, Neijiumen waiqimensanjieliushi jiedao quantu).இது உள்நகைம் 
ைற்றும் சவை திநகைத்தின் நகைச் சுவர் வோயதில்கள், அரடயோைஙகள், முக்கதியைோ்ன 
ச்ருக்கள் ைற்றும் சந்துகள் (�ூடடோங) ஆகதியவற்ரறச் ச தித்ோ திக்கதிறது.

சைீப கோலம்வரை, வரைபடவதியல் வதிைக்கஙகள் சபரும்போலும் ்ைல்நோடடு வைலோற்ரறச் சோர்ந்்் 
அரைந்்திருந்்்ன. அறதிவதியல் பகுத்றதிவு ைற்றும் புறநதிரல ்ன்ரையதின் அடிப்பரடயதில் ஐ்ைோப்பதிய 
வரைபடஙகள் அ்திகோைம் சபற்றதிருந்்ோலும், ஆச தியோவதில், புவதிய தியல் ய்ோர்த்த்தின் சவவ்வறு 
கருததுகரைப் ப திை்திநதி் திக்கும் வரைப்படவதியல் நரடமுரறகள் இைணடோயதிைம் ஆணடுகைோக வைம் 
சபற்று வந்்்ன. ைத்திய்ரைக் கடல் மு்ல் பச திஃபதிக் சபருஙகடல் வரை, உலகதர்ப் பற்றதிய பல்ைப்படட 
கண்ணோடடஙகள் இந்் வரைப்படஙகை தின் மூலம் சவை திப்படுத்ப்படட்ன. ைைவோர்ப்புரு முரறயதில் 
அச்ச திடப்படட சுருள்கள், துண தி ஓவதியஙகள், பீஙகோன் சபோருடகள் ைற்றும் ப திற ஊடகஙகை திலும் இத்ரகய 
வரைப்படஙகரைக் கோணலோம். இரவ அர்னததும், ஆச தியோரவப் பற்றதியும் உலகதர்ப் பற்றதியும் ்ைலும் 
புோ திந்துசகோள்ை உ்வுகதின்ற்ன.

இந்்க் கணகோடச தி 15-ஆம் நூற்றோணடு மு்ல் 20-ஆம் நூற்றோணடின் முற்பகு்தி வரையதிலோ்ன அோ திய 
வரைபடஙகரைக் கோடச திப்படுத்வ்ன் மூலம், வதியக்கத்க்க, அ்திகம் அறதியப்படோ் ஆச திய வரைபட 
வைலோறுகை தின் கர்கரை முன்ரவக்கதிறது. இத்ரகய வைைோ்ன வரைப்படவதியல் போைம்போ தியம் உருவோக 
கோைணைோ்ன, பல அம்சஙகரைக் சகோணட கலோச்சோை, சைய, ைற்றும் அைச தியல் வைலோறுகரையும், அரவ 
அ்திகோைம் ைற்றும் கடடுப்படுததும் ஆற்றல் ைீது சகோணட ்ோக்கஙகரையும் இக்கணகோடச தி ஆைோய்கதிறது.
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ஜம்பு-்திவதிபோவதின் அர்னதது நோடுகை தின் வரைபடம்  
(நோன்சசன்புஷு போங்கோகு ்ஷோகோ ்நோ சூ)

்�ோடடன் (1654-1738, ச்ோகுத்வர்), பணடோய்க்கன் உச�ய் (சவை தியீடடோைர்)
ஜப்போன், எ்டோ கோலம், 1710
ைடிக்கப்படட வரைபடம், ைைவோர்ப்புரு அச்சு, கோகதி்த்தில் ரை
்ைக்லியன் ்சகோ திப்ப திலிருந்து இைவல் சபற்றது, இல்லி்னோய்ஸ், அசைோ திக்கோ

அறதிஞரும் ை்குருவுைோ்ன ்�ோடடன், அறதியப்படட உலகம் முழுவர்யும், அ்ன் பல்்வறுபடட நோடுக்ைோடு ்சர்தது, “ஒருவோ தின் 
ரககை தில் ப திடிததுக்சகோள்ைக்கூடியவோறு”  ஒரு வரைபடத்தில் உள்ைடக்க முயன்றோர். நோன்சசன்புஷு போன்்கோகு ்ஷோகோ ்நோ சூ  
(南瞻部洲万国掌菓之图) எனும் அ்ன் ்ரலப்பதின் மூலம் இது ப திை் திபலிக்கப்படடிருக்கதிறது. 

புத் அணடவதியலின்படி, ்ைரு ைரலரயச் சுற்றதிலும் நோன்கு கணடஙகள் உள்ை்ன; அத்்ோடு, அந்்ப் புைோண ைரலக்குத ச்ற்்க 
உள்ை கணடைோ்ன ஜம்பு-்திவ திபோவதில் ை்ன தி்ர்கள் வச திக்கதின்ற்னர். இந்் வரைபடத்தில், ஜம்பு-்திவ திபோ கணடம், போைம்போ திய புத்சைய 
நூல்கை தில் ப்திவு சசய்யப்படட நதிலஙகரை உள்ைடக்கதிய திருப்ப்்ோடு, பைந்் ்ைல்பகு்திரயயும் குறுகதிய அடிப்பகு்திரயயும் 
சகோணட போீடச தியைோ்ன வடிவத்தில் அரைந்்திருக்கதின்றது. இந்் வரைபடம், ஐ்ைோப்போ, ஆப்பதிோ திக்கோ ைற்றும் அசைோ திக்கோ ்போன்ற 
இடஙகரையும் உள்ைடக்கதிய திருப்ப்ன் மூலைோக ்ைற்கத்திய புவதிய தியல் அறதிரவயும் ப திை் திபலிக்கதிறது. இது இ்யசு சரபரயச் சோர்ந்் 
வரைபடவதியலோைைோ்ன ்ைடடி்யோ ோ திச்ச திய தின் வரைபடஙகை தின் போ்திப்போல் ்நர்ந்்திருக்கலோம். இது ்ைற்கத்திய வரைபடவதியல் 
பற்றதிய பு்திய அறதிரவச் சோர்ந்்திருக்கும் அ்் ்நைத்தில், நீணட கோலைோக நதிறுவப்படட புத் உலகப் போர்ரவரய ைீணடும் 
உறு்திப்படுததும் முயற்ச திரயக் கோடடுகதின்றது.

இந்்ப் பைந்் கணடத்திலிருந்து ்்ோன்றதிய கலோச்சோைஙகரைப் ்போல்வ, ஆச தியோவதில் உள்ை 
வரைபடவதியல் போைம்போ தியஙகளும் பல்ைப்படடரவ. ஒவசவோரு கலோச்சோைத்திலிருந்தும் உலக 
வரைபடத்தின் சவவ்வறு கடடரைப்புகள் சவை திப்படுகதின்ற்ன; அ்ன் ச தித்ோந்்ஙகள், புவதிசோர் 
அைச தியல் சூழ்நதிரலகள் ைற்றும் அறதிவுசோர் போைம்போ தியம் ஆகதியவற்றோல் அரவ வடிவரைக்கப்படடுள்ை்ன. 
இஸ்லோைதிய உலகதில் ்யோோ திக்கப்படட வரைபடஙகை தின் அஸ்்திவோைஙகரை போைசீக, க தி்ைக்க, இந்்தியப் 
போைம்போ தியஙக்ைோடு ச்ோடர்புபடுத்லோம். ஒப்பு்நோக்க, இந்்திய வரைபடஙகள், ை்ன தி் உலரகச் 
ச தித்திை வடிவஙகை தில்  ப திை் திநதி் திப்ப்்ோடு, சைண ை்ம், இந்து ை்ம் ைற்றும் புத் ை்ம் ஆகதிய இந்்தியச் 
சைய அணடவதியரல அடிப்பரடயோகக் சகோணடரவ. ஜம்பு-்திவதிபோ அல்லது ை்ன தி் ைணடலைோ்னது 
சுற்றதிலும் அரையப்சபற்றதிருக்கும் ்ைரு ைரலயதின் முக்கதியததுவதர் அரவ மூன்றும் அடிக்்கோடிடடுக் 
கோடடுகதின்ற்ன.        

க திழக்கு ஆச தியோவதில், ஜப்போ்ன திய வரைபடவதியலோ்னது, இந்் ை்ஙகள் சவை திநோடுகளுக்குப் பைவதிய்ன் 
கோைணைோகப் போ்திக்கப்படடது; குறதிப்போக, புத் அணடவதியரல அடிப்பரடயோகக் சகோணட ஜம்பு-
்திவதிபோவதின் ப திை்திநதி் திததுவஙகை தில் இ்ர்னக் கோணலோம். இ்ற்கதிரடயதில், சகோோ திய ச தி்யோன்�ோ்டோ 
அல்லது “உலகதின் வரைபடம்”, சீ்னோரவ ரையைோகக் சகோணட உலகப் போர்ரவயுடன், ஒரு ்வறுபடட 
போைம்போ தியத்திலிருந்து வருகதிறது.    

போைம்போ திய ஆச திய வரைபடஙகள், ்ன்ர்னயும், அறதியப்படட உலரகயும் ைற்றும் அ்ற்கு அப்போற்படட 
நதிலஙகரையும் கோடச திப்படுத் பல்்வறு வழதிகரை வழஙகுகதின்ற்ன. சவவ்வறு நோகோ திகஙகளும் உலகதர்ப் 
போர்த் வதி்ஙகள் ஒன்றதிலிருந்து ஒன்று முற்றதிலும் ்வறுபடடரவ என்று சசோல்லலோம்.

ைோறுபடட உலகஙகள்
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1154-ல் இருந்து இதோ திஸியதின் வரைபடம்  
(சவல்டகோர்்ட சடஸ் இடோ திஸி ்வோம் ஜோ�ர் 1154 என். இச்., சோர்டடோ ்ைோசஜோ தியோ்னோ)  
சகோன்ைோட ைதில்லர் ஸ்டுடகோர்டடின் ச்ோரலப்பதிை்தி நகல், 1928
பதிப திலி்யோச்க் ்நஷ்னல் சட ப திைோன்ஸ் நதிறுவ்னத்திடைதிருந்து இைவல் சபற்றது

அ்ைபதியப் புவதிய தியலோைர் மு�ம்ைது அல் இதோ திஸி (1100-1165), க தி்ோப் நுஷோத அல்-முஷடோக் ஃபதி இக்்திைோக் அல்-அஃபோக் 
(“ச்ோரலதூை இ்ன திய பயணஙகள் பற்றதிய நூல்”) எனும் ்்னது புவதிய தியல் பரடப்ரப 1154-ஆம் ஆணடில் நதிரறவுசசய்்ோர். 
இந்்ப் பரடப்பதில் உள்ை வரைபடஙகள் மு்லில் 70 சசவவகப் ப திோ திவுகைோக இருந்்்ன. 1928-ஆம் ஆணடில் வரைபடவதியல் 
வைலோற்றோச திோ தியைோ்ன சகோன்ைோட ைதில்லைோல், அரவ ஒன்றதிரணக்கப்படடு, இந்்த ச்ோரலப்பதிை்திய தில் கோடடியபடி, ஒற்ரற 
உலக வரைபடைோக உருவோக்கப்படடது. ஐ்ைோப்போ, வடக்கு ஆப்பதிோ திக்கோ ைற்றும் ஆச தியோவதில் உள்ை பகு்திகரை உள்ைடக்கதிய 
அல்- இதோ திஸியதின் வரைபடஙகள், அந்்க் கோலகடடத்திற்கு ைதிகவும் ய்ோர்த்ைோ்னரவயோகவும், அோ தியரவயோகவும் கரு்ப்படட்ன. 
ஆயதினும்கூட, இஸ்லோைதிய வரைபடவதியல் ைைபுகரைப் ப தின்பற்றதி, இந்்க் கூடடு வரைபடைோ்னது, ச்ற்குத்திரசரய ்ை்ல சகோணடு 
அரைக்கப்படடுள்ைது.       

அரவ ச திச திலி ைன்்னர் இைணடோம் ்ைோஜர் அவர்கைோல் நதியைதிக்கப்படடரவ என்ப்ோல், இந்் உரையும் அ்ன் இரணக்கப்படட 
வரைபடஙகளும் முரற்ய ்ைோஜர் நூல் ைற்றும் சோர்டடோ ்ைோசஜோ தியோ்னோ என்றும் அரழக்கப்படுகதின்ற்ன. இரவ 12-ஆம் 
நூற்றோணடில் ஐ்ைோப்பதியர்கள் ைற்றும் இஸ்லோைதிய உலகதின் புவதிய தியல் அறதிவுக்கு இரடயதிலோ்ன ஒரு சந்்திப்ரபக் குறதிக்கதின்ற்ன. 
ஐ்ைோப்பதிய அறதிஞர்கள் ைற்றும் பயண திகை திடைதிருந்து ்நைடி அனுபவஙகரையும் வதிவைஙகரையும் ச்ோ திந்துசகோள்ளும் வோய்ப்ரப 
அல்-இதோ திஸி சபற்றதிருந்்ோர். இந்்த ் திடடம் குறதிதது ஆ்லோச திக்க பசலர்்ைோவதில் இருந்் அைசரவக்கு அவர்கசைல்லோம் 
அரழக்கப்படட்னர். எ்ன்வ, இந்் வரைபடம் ஐ்ைோப்போ, ைத்திய ்ரைக்கடல், வடக்கு ஆப்பதிோ திக்கோ ைற்றும் ்ைற்கு ஆச தியோ 
ஆகதியவற்ரற ஆப்பதிோ திக்கோ ைற்றும் ஆச தியோவதின் ப திற பகு்திகரை வதிட  ைதிக துல்லியைோக கோடடுகதிறது. ஆப்பதிோ திக்கோ 
ைற்றும் ஆச தியோவதின் ப திற பகு்திகரைப் பற்றதிய ்கவல்கரை, அல்-இதோ திஸி டோலைதிய தின் புவதிய தியல் பரடப்பதின் அ்ைபதிய 
சைோழதிசபயர்ப்பதிலிருந்து ச்ோ திந்து சகோணடோர்.
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கதி்ோப் சூைத அல்-ஆர்டிலிருந்து உலக வரைபடம்

மு�ம்ைது இப்ன் அலி அல்-நச திப தி அபு அல்-கோச திம் இப்ன் �ோக்கல் (டி. 977)
15-ஆம் நூற்றோணடு
ரகசயழுததுப் ப திை் தி
ப திப திலி்யோச்க் ்நஷ்னல் சட ப திைோன்ஸ் நதிறுவ்னத்திடைதிருந்து இைவல் சபற்றது

கதி்ோப் சூைத அல்-ஆர்ட (“ந தில கடடரைப்பு பற்றதிய புத்கம்”) 10-ஆம் நூற்றோணடில் 
அ்ைபதியப் பயண தியும் புவதிய தியலோைருைோ்ன இப்ன் �ோக்கல் என்பவைோல் 
மு்ன்மு்லில் எழு்ப்படடது. ்்னது பயணஙகை தின்்போது, பயண திகை திடைதிருந்தும் 
வண திகர்கை திடைதிருந்தும் சபறப்படட ்கவரலக் சகோணடு, அவைது 
சைகோலத்வைோ்ன அல்-இஸ்்க்ோ திய தின் அல்-ைசோலிக் வோ-அல்-ைோைோலிக் எனும் 
பரடப்பதின் ச்ோடர்ச்ச தியோக, அ்தில் ் திருத்ஙகள் சசய்தும், கூடு்ல் வதிவைஙகரை 
இரணததும் சவை தியதிடப்படட்் அவைது இந்்ப் பரடப்போகும்.   

இஸ்லோைதிய உலகதர் ரையத்தில் சகோணடு, இந்் உலக வரைபடம் ஆச தியோ, 
ஆப்பதிோ திக்கோ ைற்றும் ஐ்ைோப்போக் கணடஙகரை ச தித்ோ திக்கதிறது. ்ை்ல ச்ற்குத 
்திரசரயக் சகோணடு அரைக்கப்படடிருக்கும் இந்் வரைபடம் இஸ்லோைதிய 
வரைபடவதியல் ைைபுகரைப் ப தின்பற்றுகதிறது. அ்் ்நைத்தில், டோலைதிப் 
போைம்போ தியத்தின் ்ோக்கஙகரையும் சகோணடுள்ைது. அ்ன் நீள்வடட வடிவம் 
டோலைதிய தின் இைணடோவது வீச்ரச அடிப்பரடயோகக் சகோணடிருக்கலோம்; 
அ்் ்நைத்தில், ரநல் ந்திரயச் ச தித்ோ தித்திருக்கும் வதி்மும் இந்் க தி்ைக்கப் 
புவதிய தியலோைோ தின் ்ோக்கதர்ப் ப திை் திபலிக்கதிறது. இப்ன் �ோக்கலின் பரடப்பதில் 
உள்ை ச தில வதிவைஙகள் முந்ர்ய அ்ைபதியப் பரடப்புகை தில் கோணப்படவதில்ரல. 
இது ஐ்ைோப்பதியப் புவதிய தியல் அறதிவதின் ஆ்ோைஙகரைப் பற்றதிய வதிழதிப்புணர்வு 
ஏற்படடர்க் குறதிக்கதிறது.

சசோர்க்கத்தின் கீழ் உள்ை எல்லோவற்றதின் வரைபடம் 
(ச தி்யோன்�ோ்டோ)
்�ஜவோ்டோவதிலிருந்து, (“கடலின் இடப்பக்கத்தின் வரைபடம்”), சகோோ தியோ, 
்ஜோச தியன் வம்சம், 19-ஆம் நூற்றோணடு.
கோகதி்த்தில் ைைவோர்ப்புரு அச்சு, ரகயோல் வணணம் ்ீடடப்படடது
்ைக்லியன் ்சகோ திப்ப திலிருந்து இைவல் சபற்றது, இல்லி்னோய்ஸ், அசைோ திக்கோ

சகோோ திய வரைபட ஏடடில் கோணப்படும் இந்் இைணடு உலக வரைபடஙகளும் 
சபோதுவோக இ்யோஜதி்டோ என்று அரழக்கப்படுகதின்ற்ன. இது யூடி டு (舆地
图,“ப திை்்சஙகை தின் வரைபடம்”) எனும் சீ்ன வரைபடப் போைம்போ தியதர்த ்ழுவதி 
அரைந்் ஒரு ்ரலப்போகும். ஒரு ச தி்யோன்�ோ்டோ, உள்புறம் ைற்றும் சவை திப்புறம் 
எ்ன ஒரு சபருஙகடலோல் ப திோ திக்கப்படட இைணடு கணடஙகரைக்சகோணட ஓர் 
உலகதர்ச் ச தித்ோ திக்கதிறது. உள் கணடைோ்னது, சீ்னோரவ ரையைோகவும், அ்ற்கு 
பக்கத்தில் ்ஜோச தியர்னயும் (சகோோ தியோ) சகோணடு அறதியப்படட உலகதர்ப் 
ப திை் திந தி் திக்கதிறது. சீ்னத ்ோக்கத்திற்குறதிய நோடுகைோ்ன ஜப்போன், ோ தியுக்யு, அன்்னம் 
ைற்றும் ச தியோம் ஆகதியரவயும் அ்தில் அடஙகதியுள்ை்ன.

இந்் வரைபடஙகள் 18 மு்ல் 19-ஆம் நூற்றோணடுகள் வரை ப திந்ர்ய ்ஜோச தியன் 
கோலத்தில், ஆச திய வரைபடவதியலோைர்கள் உலரகப்பற்றதிய ்ைற்கத்தியக் 
கருததுகைோல் சவோல்கரைச் சந்்தித் ்வரையதில் சவை திய திடப்படட்ன. சகோோ தியோ 
200 ஆணடுகளுக்கும் ்ைலோக ்்ன திரைப்படுத்ப்படடிருந்்ர்த ச்ோடர்ந்து, 
ச தி்யோன்�ோ்டோ ஒரு போீடசயைோ்ன சீ்னோரவ ரையைோகக் சகோணட உலகதின் 
பரழய போைம்போ தியஙகளுக்கு இடடுச்சசன்றது. அது அறதியப்படோ் வடடோைத்ோல் 
சூழப்படடிருந்்து. அத்ரகய ச தித்ோ திப்புகள் அ்ற்கு அப்போற்படட உலகதர் 
ச திக்கல்கள் ைற்றும் ஆபததுகள் குரறந்் ஒரு இடைோக கோடடி்ன.
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்பைைசுகள், ைோஜயஙகள், நகைஙகள்

வதியடநோம், கம்்போடியோ ஆகதிய நோடுகை தில் ஃபதிசைஞ்சுக் 
கோல்ன திததுவம்
சோச்-கணடலின் வரைபடம்
கம்்போடியோ, ஃப திசைஞ்சு இந்்்ோசீ்னோ, 1880-கள்
கோகதி்த்தில் ரை ைற்றும் வணணம்
பதிப்ை தி்யோச்க் டி சல்கோல் ஃப்ைோன்கோய்ஸ் சடக்ஸ்டோீம் ஓோ தியணட (போோ திஸ்) 
நதிறுவ்னத்திடைதிருந்து இைவல் சபறப்படடது

19-ஆம் நூற்றோணடின் நடுப்பகு்திய தில் இந்்்ோசீ்னோவதில் ஃபதிசைஞ்சு 
சவற்றதி்வடரக ச்ோடஙகதியது. 1858 மு்ல் 1897 வரை, கம்்போடியோ, லோ்வோஸ் 
ைற்றும் சகோச்ச தின்சீ்னோ, அன்்னம் ைற்றும் ்டோஙகதின் ைோநதிலஙகரைக் சகோணட 
வதியடநோம் ஆகதியரவ படிப்படியோக ஃபதிசைஞ்சுக் கடடுப்போடடின்கீழ் வந்்்ன. 
ஃப திசைஞ்சு இந்்்ோசீ்னோ எனும் ச்ன்கதிழக்கு ஆச தியோவதில் உள்ை இந்் 
ஃபதிசைஞ்சுக் கோல்ன திததுவப் ப திை்்சஙகளுக்கோ்ன கூடடுப் சபயர் இவவோறு்ோன் 
்்ோன்றதியது.     

இந்் வரைபடஙகள் ஃபதிசைஞ்சுக் கோல்ன திததுவ அ்திகோோ திகை தின் கடடரைப்படி 
கம்்போடிய உயைடுக்கதி்னைோல் ்யோோ திக்கப்படட வடடோை வரைபடஙகை தின் 
ச்ோகுப்பதிலிருந்து வருகதின்ற்ன. அரவ இந்்திய ைற்றும் பர்ைதிய வரைபடவதியல் 
ைைபுகரைப் ப தின்பற்றதித ்யோோ திக்கப்படட்ன; சீ்ன ைற்றும் வதியடநோைதியக் 
கரலஞர்கைோல் உத்வகம் சபற்று, ஃப திசைஞ்சு இைோணுவத்ோல் வழஙகப்படட 
கோகதி்த்தில் உருவோக்கப்படட்ன.   

உள்ளூர் ைக்கை தின் வோழ்க்ரகரயச் ச தித்ோ திக்கும் இந்் வரைபடஙகள், சைீபத்தில் 
ஏ்கோல் ஃப்ைோன்்கய்ஸ் சடக்ஸ்ட்ைோம்-ஓோ தியணடின் (இஎஃப்இஓ, அல்லது 
ஆச திய ஆய்வுகை தின் ஃபதிசைஞ்சுப் பள்ை தி) ஆவணக் கோப்பகத்தில் இருந்து 
கணடுபதிடிக்கப்படட்ன. �்்னோரயத ்ரலரையகைோகக் சகோணட இஎஃப்இஓ, 
1900-ஆம் ஆணடில் அ்ன் ்ற்்போர்ய சபயரை எடுததுக்சகோள்வ்ற்கு முன்பு 
1898-ஆம் ஆணடில் மு்ன்மு்லில் இந்்்ோசீ்னோ ச்ோல்சபோருள் ்திடடைோக அது 
நதிறுவப்படடது.   

இந்்க் கணகோடச திய தில் ஆறு இஎஃப்இஓ வரைபடஙகள் உள்ை்ன. 
கணகோடச திக்கு நடு்வ சுழற்ச தி முரறயதில், மும்மூன்றோக அரவ கோடச திக்கு 
ரவக்கப்படடிருக்கதின்ற்ன.

20-ஆம் நூற்றோணடு வரை, வரைபடஙகள் ைற்றும் வரைபட நரடமுரறகள் ்பைைச தின் வதிோ திவோக்கதர் 
எ்திர்போர்த்்ன. ்பைைசர்களும் ைன்்னர்களும், ்ஙகள் எல்ரலகள் ைீது ்ஙகள் அ்திகோைதர் நதிறுவவும், 
சடடபூர்வ ஆடச திய தின் உோ திரை்கோைல்கரை சவை திப்படுத்வும், வதிோ திவோ்ன நதிலஅைரவ ைற்றும் 
வரைபடவதியல் ்திடடஙகரைச் சசயல்படுத்தி்னர். வரைபடஙகள் அைச தியல் அ்திகோைம் ைற்றும் அைசோஙகத்தின் 
கருவதிகைோக வதிைஙகதி்ன. ஓர் ஒருஙகதிரணந்் சோம்ைோஜயத்தின் ச தித்ோ திப்புகள், நதிர்வோக வரைபடஙகள், 
அததுடன் அைச தியல் அ்திகோைத்தின் ரையஙகைோ்ன ்ரலநகைஙகள் ைற்றும் அைச ைோை திரககை தின் ்திடடஙகள் 
உள்ை திடட பைந்் அைவதிலோ்ன பரடப்புகரை அைசோஙக வரைபடவதியலோைர்கள் ்யோோ தித்்னர்.

19-ஆம் நூற்றோணடில், வரைபடஙகள் ைற்சறோரு வரகயோ்ன அ்திகோைத்தின் அத்தியோவச தியக் கருவதிகைோக 
ைோறதிவதிடட்ன: கோல்ன திததுவ ்வடரக. ஆச தியோ முழுவதும் இது நதிைவதிய திருந்் ்வரையதில், ஐ்ைோப்பதியப் 
்பைைசுச் சக்்திகள் உள்ளூர் நதிலப்பைப்பு ைற்றும் ைக்கரைப் பற்றதி அறதிந்துசகோள்வ்ற்கோக ்கோடரடகள், 
நகைஙகள் ைற்றும் எல்ரலப்புற ைணடலஙகை தின் உள்ளூர் வரைபடஙகரைப் சபருைைவதில் ்சகோ தித்்னர். 
ப தின்்னர், உள்நோடடு வரைபடத ்யோோ திப்போைர்கைோல் அந்்ந்் இடஙகை தி்ல்ய ்யோோ திக்கப்படட 
கோல்ன திததுவ வரைபடஙகள், இந்்்ோசீ்னோவதில் இருந்் ஃபதிசைஞ்சு ்போன்ற கோல்ன திததுவவோ்திகள் ்ஙகள் 
பு்திய கோல்ன திததுவச் சசோததுகரை ைதிகவும் ்திறம்பட நதிர்வகதிக்க உ்வதி்ன.
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நதித்திய ஒருஙகதிரணந்் ஷதிங ்பைைச தின் முழுரையோ்ன புவதியதியல் வரைபடம் (டோக்கதிங 
வோ்ன தியன் யதிடடோங ்திலி குவோணடு)
�ுவோங ஷதியோன்சைன் (黄千人, 1694-1771)
சீ்னோ, ஷதிங வம்சம், 1815-க்குப் ப திந்ர்ய ைறுப்திப்பு
ச்ோஙகும் சுருள், ைைவோர்ப்புரு முரறயதில் அச்ச திடட கோகதி்த்தில் நீல ரை
்யோ்கோ�ோைோ நகைப் பல்கரலக்கழக நூலகம் ைற்றும் ்கவல் ரையத்திலிருந்து இைவல் சபற்றது

இந்் வரைபடம் (大清万年一统地理全图, டோக்கதிங வோ்ன தியன் யதிடடோங டிலி குவோணடு) என்பது, “சசோர்க்கத்தின்கீழ் உள்ை 
எல்லோவற்றுக்குைோ்ன நதித்திய ஒருஙகதிரணந்் ஷதிங ்பைைச தின் முழுரையோ்ன வரைபடம்” (大清万年一统天下全图, டோக்கதிங 
வோன்்ன தியன் யதிடடோங ்தியோன்ச தியோ குவோன்டு) என்ப்தின் ஒரு ்திருத்ப்படடு வதிோ திவோக்கப்படட ைறுப்திப்போகும். அசல் வரைபடதர் 
மு்ன்மு்லில் வரைபடவதியலோைைோ்ன �ுவோங ஷதியோன்சைன் 1767-ஆம் ஆணடில் ்பைைசர் ஷதியோன்லோஙகதிற்கு வழஙகதி்னோர்.   

ஷதிஙகதின் வதிோ திவோக்கக் சகோள்ரககரை நதியோயப்படுத்வும், வைர்ந்துசகோணடிருந்் பன்முகக் கலோச்சோை ைஞ்சூோ தியப் ்பைைச தில் 
நதிர்வோக ைோற்றஙகரைப் ப்திவு சசய்யவும் இது்போன்ற “சசோர்க்கத்தின்கீழ் உள்ை எல்லோவற்றுக்குைோ்ன” வரைபடஙகள் கருத்தியல் 
கருவதிகைோகத ்யோோ திக்கப்படட்ன. இந்் வரைபடம் நதிர்வோக ப திோ திவுகள் ைற்றும் அண திகரைச் ச தித்ோ திக்கதிறது. அரவ ஒவசவோன்றும் 
அவற்றதின் சசோந்் வரைபடவதியல் ச தின்்னஙகள், உள் எல்ரலகள் ைற்றும் துரண ைோநதிலஙகள் ஆகதியவற்ரறக் சகோணடுள்ை்ன. இது 
ஷதிங ்பைைச தின் ஒருஙகதிரணப்ரபக் (一统, yitong) குறதித்து; அது ஷதியோன்லோங ஆடச திய தின்்போது (ஆர். 1736 – 1796) ைதிகப் சபோ திய 
பைப்பைரவ எடடியதிருந்்து.
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சபய்ஜதிஙகதின் உடபுற ைற்றும் சவை திப்புறத 
்ரலநகைத்தின் சைீபத்திய முழுரையோ்ன வரைபடம் 
(சூயதிக்ச தின் சபய்ஜதிங சநய்வோய் ்ஷோஷோன் குவோணடு)
ஸிஷதியோங ப்திப்பகம் (自强书局)
சீ்னோ, ஷதிங வம்சம், 19-ஆம் நூற்றோணடின் பதிற்பகு்திய தில்
லித்்ோகதிைோஃப், கோகதி்த்தில் ரை ைற்றும் ச்ோஙகும் சுருை தில் 
சபோருத்ப்படடுள்ைது
்ைக்லியன் ்சகோ திப்ப திலிருந்து இைவல் சபற்றது, இல்லி்னோய்ஸ், அசைோ திக்கோ

இந்் “சபய்ஜதிஙகதின் உடபுற ைற்றும் சவை திப்புறத ்ரலநகைத்தின் சைீபத்திய 
முழுரையோ்ன வரைபடம்” (最新北京内外首善全图 சூயதிக்ச தின் சபய்ஜதிங சநய்வோய் 
்ஷோஷோன் குவோணடு), சபய்ஜதிஙகதின் ஆகப் பழரையோ்ன வதிோ திவோ்ன வரைபடைோ்ன 
்பைைசர் ஷதியோன்லோஙகதின் முழுரையோ்ன வரைபடம் (乾隆京城全图, ஷதியோன்லோங 
ஜதிஙசசங குவோணடு) எனும் பரடப்ரபத ்ழுவதிய்ோகும். அது 1750-ஆம் ஆணடில் 
சீ்ன அ்திகோோ தி �ோய் வோங (海望), அைசரவ ஓவதியர் சஷன் யுவோன் (沈源), ைற்றும் 
இத்ோலிய இ்யசு சரபயதி்னைோ்ன கதியுசசப் கோஸ்டிக்லி்யோன் ஆகதி்யோைோல் 
்யோோ திக்கப்படடது. ்பைைசர் குவோஙசு ஆடச திய தின் ்போ்திருந்் (ஆர். 1875-1908) 
சபய்ஜதிஙகதின் ்்ோற்றம் இங்க கோடடப்படடுள்ைது. பு்திய ைோை திரககள், 
தூ்ைகஙகள் அரைந்்திருந்் ைணடலம் ைற்றும் கதிழக்கு சோங’அன் ச்ருவுக்குத 
ச்ற்்க ஒரு ையதில்போர் ஆகதியரவயும் அ்தில் அடஙகும்.  

சபய்ஜதிஙகதின் வரைபடஙகள் சபோதுவோக நோன்கு முக்கதிய நகைப் ப திோ திவுகரைக் 
்கோடிடடுக் கோடடுகதின்ற்ன - ்ரடசசய்யப்படட நகைம் (紫禁城, ஜதிஜதின்சசங), 
்பைைச நகைம் (皇城, �ுவோஙசசங), உடபுறநகைம் (内城, நீச்சசங) ைற்றும் 
சவை திப்புற நகைம் (外城, சவய்சசங) - ைற்றும் முக்கதியைோ்ன நதிலக்குறதிகள். 
்ரடசசய்யப்படட நகைைோ்னது சபய்ஜதிஙகதின் ரையத்தில் உள்ை முக்கதியைோ்ன 
வடக்கு-ச்ற்கு போர்ரய  ரையைோகக் சகோணடுள்ைது. இது ்பைைசரை, அல்லது 
“சசோர்க்கத்தின் பு்ல்வரை” (天子, ் தியோன்ஸி) அணடத்தின் ரையைோகக் சகோணடு 
உலகம் சுழல்வர் நதிர்னவுபடுததுகதிறது. சபரும்போலும், நகைத்தின் ச தின்்னைோ்ன 
“சோவதிததுவோை” வடிவம் இடம்சபறுகதிறது. இது, ஆைம்பகோல ஷதிங அைசோஙகம் ச தில 
வடக்குப் பகு்திகரை அகற்றதிவதிடடு, சவை திநகைதர்த ச்ற்கதில் ்சர்த்்போது 
உருவோக்கப்படடது.

சப்னோைஸ் வரைபடம்
இந்்தியோ, முகலோய வம்சம், ச தி. 1750-1850
பருத்திய தில் நதிறைதிகள்
இந்்திய ைைபுரடரை நதிரலயத்திலிருந்து இைவல் சபற்றது

இந்் வரைபடம் வோைணோச திய தின் ஒரு துண தி ஓவதியம் (போடடோ) ஆகும். இது 
சப்னோைஸ் அல்லது கோச தி என்றும் அரழக்கப்படுகதிறது. இது இந்து ை்த்தின் 
ஏழு பு்ன தி் நகைஙகை தில் ஒன்றோகும். வடஇந்்தியோவதில் உத்ைப் ப திை்்சத்தில் 
பு்ன தி் கஙரக ந்திக்கரையதில் அரைந்துள்ை இந்் இடம், ச திவசபருைோனுக்கு 
அர்ப்பண திக்கப்படட கோச தி வ திஸ்வநோ்ர் ஆலயம் உடபட அ்ன் ்கோயதில்கைோல் 
யோதோீகர்கரை ஈர்த்து.   

இன்று, இலடசக்கணக்கோ்ன இந்து யோதோீகர்கள், சூோ திய உ்யத்தின்்போது, 
்ஙகை தின் போவஙகரைப் ்போக்குவ்ற்கோக கஙரக ந்திய தில் ச்ோடர்ந்து 
நீைோடுகதிறோர்கள். ச தில யோதோீகர்கள் ந்திக்கரையதில் ்க்னம் சசய்யப்படுகதிறோர்கள். 
ப தின்்னர் அவர்கை தின் சோம்பல் ஆற்றதில் கரைக்கப்படுகதிறது. ஏச்ன்ன தில், 
வோைணோச திய தில் ்க்னம் சசய்வது ்ஙகள் ஆதைோக்கரை முக்்தி அரடயச் சசய்கதிறது 
எ்னவும் ைறுபதிறப்புச் சுழற்ச திய தில் (்ைோக் ஷோ) இருந்து வதிடுசபற உ்வுகதிறது 
என்றும் அவர்கள் நம்புகதிறோர்கள். ஆற்ரற ்நோக்கதியுள்ைவோறு மு்ல் வோ திரசயதில் 
ச தித்ோ திக்கப்படடுள்ை கோச தி வ திஸ்வநோ்ர் ஆலயதர் ரையைோகக் சகோண்ட 
வருடோந்்திை யோத்திரை நதிகழ்கதிறது.
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13-ஆம் நூற்றோணடிலிருந்து, நதிலம் வழதியோகவும்  கடல் வழதியோகவும் சசல்லும் கப்பல் ்டஙகை தின் அ்திகோ திப்பு, 
ஆச தியோ ைற்றும் உலகம் முழுவ்திலும் இருந்து ஆய்வோைர்கள், வண திகர்கள், அறதிஞர்கள் ைற்றும் ை் 
யோதோீகர்கரைக் சகோணடுவந்்து. சவ்ன திஷதிய வண திகர் ைோர்்கோ ்போ்லோ (1254-1324) ைற்றும் ைதிங அடைதிைல் 
சஜங ்� (1371-1433/35) ்போன்ற ஆய்வோைர்கள் படடுச் சோரலயதில் பயண தித்்்ோடு, சபருஙகடல்கரைக் 
கடந்்்னர், புவதிய தியல்சோர்ந்் அறதிவுச் சசல்வதர்க் குவதித்்னர். ப தின்்னர், அரவ சவை தியீடுகை திலும் 
வரைபடவதியல் ஆவணஙகை திலும் ்டம்ப்தித்்ன.   

இந்்க் கலோச்சோைச் சந்்திப்புகை திலிருந்து சபறப்படட பயண வரைபடஙகள், நதிலத்திலும் கடலிலும் 
வழதிசசலுதது்லுக்கோ்ன அத்தியோவச திய கருவதிகைோக இருந்்்ன. ்பைைசர் மு்ல் பயண தி வரை, சவவ்வறு 
பயணஙகை தின் வரைபடஙகள் ப திை்்சஙகளுக்கு இரடயதிலோ்ன ச்ோடர்புகரையும் முக்கதியததுவம் வோய்ந்் 
இடஙக்ைோடு ப திரணந்் ை்ன தி் உறவுகரையும் கோடடும் அரடயோைைோக ்திகழ்ந்்்ன.

பயணஙகரை வரைபடைோக்கு்ல்

வூ பீ ஷதியதின் வதிணணுலக வழதிசசலுத்ல் அடடவரண, 
அத்தியோயம் 240

ைோ்வோ யுவோன்யதி (茅元仪; 1594-1640)
சீ்னோ, ஷதிங வம்சம், 19-ஆம் நூற்றோணடின் பதிற்பகு்திய தில் ைறுப்திப்பு
ைைவோர்ப்புரு அச்சு, இைடரட இரலக் கடடு்ல் புத்கம்
ச திஙகப்பூர் ்்ச திய நூலகம்
ச திஙகப்பூர் சீ்ன குலைைபுச் சஙகஙகள் கூடடரைப்பதின் அன்பை திப்பு
பதி26078782ஜதி

ப திந்ர்ய ைதிங வம்சத்தின்்போது, வூ சபய் ஷதிய தில் (武备志) மு்லில் 
சவை தியதிடப்படட ைோ்வோ குன் வரைபடம் (茅坤图), சஜங �தியதின் (郑和; 
1371–1433/35) கடல் வதிைக்கப்படஙகரை அடிப்பரடயோகக் சகோணட 40 பக்க 
வழதிசசலுத்ல் வரைபடஙகை தின் ஒரு ச்ோகுப்போகும்; அவர் ைதிங வம்சதர்ச் 
்சர்ந்் ஒரு முஸ்லீம் கடற்பரடத ்ரலவர் ைற்றும் வதிர்யகற்றப்படடவர் ஆவோர்.   

ைதிங ்பைைசர் ்யோஙகதிை தின் (ஆர். 1402-1424) ஆரணகை தின்படி, கடற்பரடத 
்ரலவர் சஜங �தி 1405 ைற்றும் 1433-க்கு இரடயதில் ஏழு கடற்பரடப் 
பயணஙகரை ்ைற்சகோணடோர். இந்் ைதிங ்பைைசுப் பயணஙகள் ச்ன்கதிழக்கு 
ஆச தியோவதிலிருந்து இந்்தியப் சபருஙகடல், ஏடன் வரைகுடோ ைற்றும் ்�ோர்முஸ் 
்போன்ற ைத்தியக் க திழக்கதில் இருந்் முக்கதியைோ்ன வர்த்க ரையஙகளுக்கு 
வர்த்கம் ைற்றும் ்திரற ் திைடடுவ்ற்கோ்ன இரணப்புகரை ஏற்படுத்தி்ன.     

ைோ்வோ குன் வரைபடத்தில் இருந்து ஆழ்கடல்களுக்கு இரடயதிலோ்ன 
வதிணணுலகக் கடற்பயணத்தின் நோன்கு வரைபடஙகை தில் ஒன்று (过洋牵星
图, guoyang qianxingtu கு்யோயோங கதியோன்ச திஙடு) இங்க கோடடப்படடுள்ைது. 
அரவ சுைதைோ（苏门答剌, சுசைணடலோ), ச தி்லோன் (锡兰山,  ஸிலோன்சன்; 
இன்ரறய இலஙரக), ைற்றும் இந்்்ோ்்னச தியோவதின் வட்கோடியதில் உள்ை, அ்ன் 
்யோோ திப்போ்ன சபோருரைக் குறதிக்கும் “அம்சபர்க்ோ திஸ் ்ீவு” என்று சீ்ன சைோழதிய தில் 
சபயோ திடப்படட ்ைோண்டோ ்ீவு （龙涎屿, ்லோஙக்ஸியோன்யு) ஆகதியவற்றுக்கு 
இரடயதிலோ்ன வழதித்டதர்க் கோடடுகதின்ற்ன.
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சபருஙகடலில் இருந்து வோ்ன தில் உள்ை நடசத்திைஙகை தின் நதிரலயோ்ன ்்ோற்றஙகை தின் 
(ச்ோரலவுத ்்ோற்றம்) வரைபடம் (ஸிங்ய டிஙஸியோங ஃபஙயோஙஸிடூ)
சீ்னோ, ஷதிங வம்சம், ச தி. 18-ஆம் நூற்றோணடு
ரையதில் ைடிக்கப்படட ச்ோகுப்்படடின் ்ோள், கோகதி்த்தில் வணணம்
்ைக்லியன் ்சகோ திப்ப திலிருந்து இைவல் சபற்றது, இல்லி்னோய்ஸ், அசைோ திக்கோ

்்ன திப்படட முரறயதில் நதியைதிக்கப்படட இந்் கடல்சோர் வரைபடத்தில் (星野定象放洋之图, ச திங்ய டிஙச தியோங ஃபோஙயோஙஷதிடு) 
ஒரு வோண தியல் வரைபடம் 12 ஆைப் ப திோ திவுகைோகப் ப திோ திக்கப்படடுள்ைது. அரவ ஒவசவோன்றும் சீ்னத ் திரசகோடடியதில் உள்ை 12 
் திரசகை தில் ஒன்ரறக் குறதிக்கதிறது. சீ்ன போைம்போ திய கப்பல் கடல் அரலகை திரடயதில் ைதி்ந்து வருவது்போல் அ்தில் அரைந்துள்ைது.  

ஒவசவோரு ஆைப் பகு்திய திலும் ்திரசகோடடியதின் ்திரச, இருப்பதிடம் ைற்றும் அ்ன் வதிைக்கம் ைற்றும் அந்்த ் திரசயுடன் ச்ோடர்புரடய 
வதிணைீன் ச்ோகு்திய தின் ச தித்ோ திப்பு ஆகதியரவ உள்ை்ன. போைம்போ தியச் சீ்ன ்நைத ்ைநதிரலகள் வரைபடத்திற்கு சவை தி்ய 
கோடடப்படடுள்ை்ன. இந்் வரைபடம் இடஞ்சுழதிய தில் படிக்கப்படுகதிறது; ஜதி (子) ப திோ திவ தில் (இைஞ்ச திவப்பதில்) ச்ோடஙகதி (亥) �ோய்  
(琼州) ப திோ திவ தில் (பழுப்பு நதிறத்தில்) முடிகதிறது. எடுததுக்கோடடோக, ஜதி ் திரசயோ்னது கதி்யோங்சோரவச் (琼州) சுடடிக்கோடடுகதிறது. 
இது ர�்னன் ்ீரவக் (海南岛) குறதிக்கதிறது. அததுடன் கோச தி்யோபதியோ வதிணைீன் கூடடதர்யும் (閣道சஜடோ்வோ) அது குறதிக்கதிறது. 
ஒடடுசைோத்ைோகப் போர்க்கும்்போது, இந்்க் கடல்சோர் வரைபடம் சீ்னக் கப்பலின் ஆயதச்ோரலகரை வழஙகதி, அது ச்ன் சீ்னக் 
கடலில் ப திலிப்பதின்்ுக்கு வட்ைற்்க இருக்கதிறது என்பர்க் கோடடுகதிறது.
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்பைைசு மூ்ோர்யர் கல்லரற வருரக வரைபடம் (முக்சடன்-ஐ சடடுன் உசடன்-ஐ நதிருகன்)
்பைைசு நோடகுறதிப்புகை தின் அலுவலகம் (起居注馆, க திஜுஜுகுவோன்)
சீ்னோ, ஷதிங வம்சம், 1778
அக்கோர்டியன்்போல் ைடிக்கப்படட புத்க வரைபடம், கோகதி்த்தில் ரை ைற்றும் வணணம்
்ைக்லியன் ்சகோ திப்ப திலிருந்து இைவல் சபற்றது, இல்லி்னோய்ஸ், அசைோ திக்கோ

ைோஞ்சு ைற்றும் ைோணடோ தின் சைோழதிய தில் எழு்ப்படட இந்் வரைபடம், ஷதிங ்பைைசர் ஷதியோன்லோஙகதின் (ஆர். 1735–1795) 1778-ஆம் 
ஆணடு மூன்றோவது கதிழக்குப் ்பைைசுச் சுற்றுலோவதின் (巡幸, சஜன்ச திங) வழதித்டதர் வதிவோ திக்கதிறது. இது அவைது வழதித்டதர்யும் 
(்நைோ்ன ச திவப்புப் புள்ை திக் ்கோடோகச் ச தித்ோ திக்கப்படுகதிறது), அ்ன் நதிறுத்ஙகரையும் ப்திவு சசய்கதிறது. வரைபடத்தின் ைோஞ்சுத 
்ரலப்பு “முக்சட்ன தின் பகல்-இைவு நதிரலயஙகை தின் வரைபடம்” என்னும் அர்த்தர்க் குறதிக்கதிறது.

இந்்ப் ்பைைசுச் சுற்றுப்பயணஙகள் ்வடரடயோடு்ல், இைோணுவப் பயதிற்ச தி ைற்றும் ஷதிங சோம்ைோஜயத்தின் ஆய்வு உள்ை திடட 
பல ்நோக்கஙகளுக்கு உ்வதி்ன. வடக்கதில், கு்திரைச்சவோோ திய தி்ல ப திை்்சஙகரைக் ரகப்பற்றதிய, ைற்ற வைலோற்றுக்கோல 
அைச தியல் சக்்திகரைப் ்போல்வ, ைோஞ்சுக்களுக்கும் பயணம் என்பது இன்றதியரையோ் ஒன்றோக இருந்்து. முக்சட்ன தின் 
துரணத ்ரலநகைைோ்ன ைோஞ்சுவுக்கும்（爱新觉罗, சஷஙஜதிங), ைற்றும் ஆளும் குலைோ்ன ஐச தின் ஜதி்யோ்ைோவதின் (爱新觉）
்பைைசுக் கல்லரறகளுக்கும் ்ைற்சகோணட கதிழக்குச் சுற்றுப்பயணஙகள், ஷதிங ்பைைசர்கள் ்ஙகள் மூ்ோர்யர்களுக்குத ்ஙகள் 
ைோ தியோர்ரய சவை திப்படுத்தியர்ப் பரறசோற்றதியது; ்ைலும், அ்ன் ச்ோடர்ச்ச தியோக, அவர்கை தின் ஆடச தி பு்ன தி்ைோ்னது என்பர்யும் 
சடடபூர்வைோ்னது என்பர்யும் நதியோயப்படுத் உ்வதியது. இந்்ச் சுற்றுப்பயணஙகள், �ோன் சீ்னர்கை தின் ஆடச திக்கு ைோறோக, ைோஞ்சு 
அைச தியல் ஆடச திரய வலியுறுததுவ்ற்கோக ்பைைசு ்ைற்போர்ரவயதிடும் ்ருணஙகைோகவும் அரைந்்்ன.   

ைதிக சநருக்கத்தில் பயண ச்ோடக்கத்தின் கோடச தி: 
ஷதியோன்லோஙகதின் பயணம் சபய்ஜதிஙகதில் ச்ோடஙகுகதிறது. 
இது, ைோஞ்சுவதில் சஜமூன் ச�சசன் (“்ரலநகைம்”) என்று 
குறதிப்ப திடப்படடுள்ைது.

ைதிக சநருக்கத்தில் இறு்தி இலக்கதின் கோடச தி - ந தித் தியக் 
கல்லரறகள் நதிர்னவு வைோகம் (்யோஙலிங, 永陵 எணசடச�ம் 
முஙகன்)

608 சச.ைீ. நீைமுள்ை இந்்ப் பயண வரைபடம் இடைதிருந்து வலைோகப் படிக்கப்படுகதிறது.
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புவதியதியல் அறதிரவயும் வரைபட நரடமுரறகரையும் நோகோ திகஙகளுக்கதிரட்ய போ திைோறதிக் சகோள்ளும் 
வழக்கதர் வரைபடவதியல் வைலோற்றதில் சவகுவோகக் கோணமுடிகதிறது. 16-ஆம் நூற்றோணடின் 
பதிற்பகு்திய திலிருந்து 18-ஆம் நூற்றோணடின் முற்பகு்தி வரை சீ்னோவதில் இ்யசு சரபயதி்னோ தின் வரைபடம் 
்யோோ திக்கும் நரடமுரறகள் இ்ற்கு ஒரு ச திறந்் உ்ோைணைோகத ்திகழ்கதின்ற்ன. ்்னது வரைபடஙகள் 
மூலம், ்ைடடி்யோ ோ திச்ச தி உலரகப்பற்றதிய ஒரு முற்றதிலும் பு்திய போர்ரவரயச் சீ்னோவுக்கு வழஙகதி, 
சீ்ன வரைபடவதியலில் ்்னது முத்திரைரயப் ப்தித்ோர். ஃப திசைஞ்சு இ்யசு சரபரயச் சோர்ந்் 
வரைபடவதியலோைர்கள், ்ஙகள் சீ்னச் சகோக்களுடன் இரணந்து, சீ்னோரவப் பற்றதிய வதிோ திவோ்ன ஆய்வுகரை 
நடத்தி, கோஙச தி வரைபட ஏடரடத ்யோோ தித்்னர். இது ஐ்ைோப்பதியக் கண்ணோடடஙகை தில் சீ்னோரவப்பற்றதிய 
ைதிகப்சபோ திய ்ோக்கதர் ஏற்படுத்தியது.    

இ்யசு சரபயதி்னோ தின் வரைபடஙகள் ஜப்போர்ன அரடந்்்போது, அரவகளும் ஜப்போ்ன திய வரைபடவதியலில் 
சபரும் ்ோக்கதர் ஏற்படுத்தி்ன. உலகதின் எணணற்ற நோடுகள் பற்றதிய ோ திச்ச திய தின் வரைபடம் 
(சைடோ திகு்லஷன், குன்யு வோங்கோ குவோணடு) 17-ஆம் நூற்றோணடு ஜப்போ்ன தில் ைதிகவும் பைவலோக 
உப்யோகத்தில் இருந்் வரைபடஙகை தில் ஒன்றோகும். அத்்ோடு, சகோன்்யோ போன்்கோகு சஜன்சு என்ற 
எை திரையோ்ன ஜப்போ்ன தியப் ப்திப்போகவும் அது சவை திவந்்து.     

இருப்பதினும், வரைபடவதியலில் கலோச்சோைஙகளுக்கு இரடயதிலோ்ன உள்ைீடுகள் எல்லோ ்நைஙகை திலும் 
சுமூகைோ்ன்ோக இல்ரல. ஏச்ன்ன தில், அரவ ்வறுபடட உலகக் கருததுக்கை தின் ்ைோ்லுக்கு வழதிவகுத்்ன. 
இ்யசு சரபயதி்னோ தின் வரைபடஙகள் கதிழக்கு ஆச தியோவதில் கலரவயோ்ன வதிைர்ச்னஙகரைப் சபற்ற்ன. 
ஏச்ன்ன தில், அரவ நீணட கோலைோக வழக்கத்திலிருந்் சீ்னோரவ ரையப்படுத்திய கண்ணோடடததுக்கும் புத் 
அணடவதியலுக்கும் சவோல்வதிடுத்்ன. 

்பைைசுகள், ைோஜயஙகள், நகைஙகள்

சீ்னோவதின் சபோது வைலோற்றதிலிருந்து சீ்னோ, சீ்ன 
டோர்டோ தி ைற்றும் சகோோ தியோ இைோஜஜதியம் ஆகதியவற்றதின் 
வரைபடம்: சீ்னப் ்பைைச தின் புவதியதியல், வைலோறு, 
கோலவோ திரச, அைச தியல் ைற்றும் இயற்பதியல் வதிைக்கதர்க் 
சகோணடுள்ைது... ச்ோகு்தி 1
(வரைபடம்) ஜீன்-போப்டிஸ்ட ்போர்கதிக்்னன் டோன்வதில்்ல (1697-1782)
(புத்கம்) ஜீன்-போப்டிஸ்ட டு �ோல்்ட (1674-1743)
லணடன்: ்ஜ. வோடஸ், 1739
ச திஙகப்பூர் ்்ச திய நூலகத்தின் ்சகோ திப்பு
பதி29265401ஜதி

18-ஆம் நூற்றோணடின் முற்பகு்திய தில், ஷதிங ்பைைசர் கோஙஸி சீ்னப் ்பைைச தின் ஒரு 
கணக்சகடுப்ரப ்ைற்சகோள்ை ஃபதிசைஞ்சு இ்யசு சரபயதி்னரை நதியைதித்ோர். 1708 
மு்ல் 1717 வரையதிலோ்ன ஒரு ்சோப்்த்திற்குள், ஃப திசைஞ்சு ைற்றும் ப திற ஐ்ைோப்பதிய 
இ்யசு சரபயதி்னர், ்ஙகள் சீ்னச் சகோக்களுடன் இரணந்து, அவர்கை தின் 
கணக்சகடுப்பதின் அடிப்பரடயதில் ஒரு முழுரையோ்ன ைற்றும் வதிஞ்ஞோ்ன 
முரறயதிலோ்ன வரைபட ஏடரடத ்யோோ தித்்னர். இது, �ுவோஙயு குவோன்லோன் டூ  
(皇舆全览图, “்பைைசுப் ப திை்்சஙகை தின் கண்ணோடட வரைபடஙகள்”), அல்லது 
கோஙச தி வரைபட ஏடு என்று அரழக்கப்படுகதிறது. 

இ்யசு சரபயதி்னோ தின் முயற்ச திகைோல், வரைபட ஏடு பற்றதிய ்கவல்கள் 
ஐ்ைோப்போவுக்குப் பைவதி்ன. ஃப திைோன்ஸ் நோடடில், இ்யசு சரபயதி்னைோ்ன 
வைலோற்றோச திோ தியர் ஜீன்-போப திஸ்்ட டு �ோல்்ட ை்ப்பதிைச்சோைர்கை தின் 
அறதிக்ரககரைச் ்சகோ திதது, 1735-ஆம் ஆணடில், வரைபடஙகரை உருவோக்கதி 
அவற்ரற ஒரு கரலக்கைஞ்ச திய சவை தியீடோகத ச்ோகுக்குைோறு அைசரவ 
வரைபடவதியலோைர் ஜீன்-போப்டிஸ்ட ்போர்கதிக்்னன் டோன்வதில்்லரவ 
நதியைதித்ோர். ோ திச்சர்ட புரூக்ஸ் (1739) அவர்கை தின் ஆஙகதில சைோழதிசபயர்ப்பு இந்்க் 
கணகோடச திய தில் கோடச திக்கு ரவக்கப்படடுள்ைது. 
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உலகதின் எணணற்ற நோடுகை தின் வரைபடம் (சகோன்்யோ போங்கோகு சஜன்சு)
ஜப்போன், எ்டோ கோலம் (1603-1867), ்்்தி குறதிப்ப திடப்படவதில்ரல
ரகசயழுததுப் ப திை் தி ைடிக்கப்படட வரைபடம், கோகதி்த்தில் ரை ைற்றும் வணணம்
்யோ்கோ�ோைோ நகைப் பல்கரலக்கழக நூலகம் ைற்றும் ்கவல் ரையத்திலிருந்து இைவல் சபற்றது

்ைடடி்யோ ோ திச்ச திய தின் 1602 உலக வரைபடைோ்ன குன்யு வோஙகு்யோ குவோணடு (坤舆万国全图) ஐ்ைோப்பதிய உலக வரைபட 
நரடமுரறகரை ைதிங சீ்னோவதிற்கும் கதிழக்கு ஆச தியோவதிற்கும் அறதிமுகப்படுத்தியது. அ்ன் நகல்கள் ஜப்போனுக்கு அனுப்பப்படடு, 
இந்் கணகோடச திய தில் உள்ைது ்போல்வ, வரைபடத்தின் ்ழுவல்கள் உருவோக்கப்படட்ன. ோ திச்ச திய தின் வரைபடம் ஜப்போ்ன தில் 
பைவலோக உப்யோகத்தில் இருந்்து. ஜப்போ்ன திய வரைபடவதியல் ைற்றும் அணடவதியல் ச திந்்ர்னயதில் ஒரு வலுவோ்ன ்ோக்கதர் அது 
ஏற்படுத்தியது.     

இந்் ஜப்போ்ன தியத ்ழுவல் ோ திச்ச திய தின் அசல் பரடப்பதின் ்ரலப்ரப்ய சகோணடிருந்்ோலும், அது அசரலவதிட ைதிகவும் எை திரையோ்ன 
போண தியதில் ்யோோ திக்கப்படடுள்ைது. குன்யு வோன்்கோ குவோணடுவுடன்  ஒப்பதிடும்்போது, இது அடச்ைரகயதின் மு்ன்ரை வடடஙகள், 
ஐந்து கணடஙகள் ைற்றும் நோடுகை தின் எல்ரலகள், அததுடன் பல்்வறு நதிலஙகை தின் ஏைோைைோ்ன புவதிய தியல் ைற்றும் சமூக-கலோச்சோை 
வதிைக்கஙகள்,்போன்ற ஒடடுசைோத் முக்கதிய அம்சஙகரைப் பகதிர்ந்துசகோள்கதிறது என்பது ச்ோ தியவருகதிறது. இந்் வரைபடத்தில் 
உள்ை உரைத ்ைவுகள் சீ்ன சைோழதிய தில் எழு்ப்படடிருந்்ோலும், சபரும்போலோ்ன இடஙகை தின் சபயர்கள் கடடோக்கோ்னோ எழுத்திலும் 
்ைப்படடுள்ை்ன.       

வைைோகக் ரகயோல் வணணம் ்ீடடப்படடு,  கணரணக் கவர்ந்் சகோன்்யோ போங்கோகு சஜன்சு அ்ன் அறதிவுசோர் பயன்போடுகளுக்கு 
ைடடுைல்லோது அலஙகோைப் சபோருைோகவும் ்திகழ்ந்்து. ைோற்றோக, ோ திச்ச திய தின் அசல் வரைபடம், ஒற்ரற வணண ைைவோர்ப்புரு அச்சோகவும், 
ைதிகவும் வதிோ திவோ்ன ்கவல்களுடனும் இருந்்்்ோடு, அலஙகோைம் ஏதும் இல்லோ்்ோகவும் ்திகழ்ந்்து. அது இந்் ஜப்போ்ன தியத ்ழுவரல 
வதிடவும் கண திசைோ்ன அைவதில் அ்திகத ்ைரவயும் சகோணடுள்ைது.
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ஒன்பது எல்ரல நகைஙகள், நோடுகள், ை்ன தி் இருப்பு 
ைற்றும் சசோர்க்கத்தின்கீழ் உள்ை அர்னததுப் பயணத 
்டஙகை தின் முழுரையோ்ன வரைபடம் (்தியோ்்னஜதியுபதியன் 
வோன்்கோசைஞ்ச தி லுசசங குவோணடு)
வோங ஜுன்ஃபு (王君甫)
சு்ஜோ, ஷதிங வம்சம், 1663
ைடிக்கப்படட வரைபடம், ைைவோர்ப்புரு அச்சு, கோகதி்த்தில் ரக வணணம்
்யோ்கோ�ோைோ நகைப் பல்கரலக்கழக நூலகம் ைற்றும் ்கவல் நதிரலயத்திலிருந்து 
இைவல் சபற்றது

ைதிங கோலத்தின் ப திற்பகு்திய தில், இ்யசு சரபயதி்னர் உலகைோ்னது ஐந்து 
கணடஙகரை உள்ைடக்கதியது என்ற கருதர்ச் சீ்னோவுக்குக் சகோணடு வந்்்னர். 
இந்் வரைபடம் (天下九边万国人跡路程全图) போைம்போ தியச் சீ்ன நரடமுரறகள் 
ைற்றும் ஐ்ைோப்பதிய வரைபடவதியல் நரடமுரறகள் ஆகதிய இைணரடயும் 
ஒருஙகதிரணத் கலப்பு உலக வரைபடஙகை தில் ஒன்றோகும்.   

இந்் வரைபடம், அடிப்பரடயதில் சீ்னோ்வ உலகம் அல்லது “சசோர்க்கத்தின் கீழ் 
உள்ை அர்னததும்” என்கதின்ற சீ்னோரவ ரையைோக சகோணட ஒரு கருதர்ப் 
ப திை் திபலிக்கதிறது. இ்்னோல், வரைபடத்தின் சபரும்பகு்திரயச் சீ்னோ்வ 
ஆக்கதிைைதிததுள்ைது. ஷதிங ்பைைசர் கோஙச திய தின் ஆடச திய தின்்போது (ஆர்.
 1368-1644) இந்் வரைபடம் சவை திய திடப்படட ்போ்திலும், இைணடு 
்ரலநகைஙகரைக் சகோணட (நோன்ஜதிங ைற்றும் சபய்ஜதிங) சீ்னோரவயும், ைற்றும் 
ைதிங வம்சத்தின் 13ைோகோணஙகரையும் அது ைதிகவும் வதிோ திவோகக் கோடடுகதிறது. 
வரைபடத்தின் வதிை திம்புகரைச் சுற்றதி சவை திநோடடுப் பகு்திகள் ச திறதிய, முக்கதியைற்ற 
இடஙகைோகச் ச தி்றதிக் க திடக்கதின்ற்ன. அவற்றதில் ஐ்ைோப்போ ைற்றும் ்ைற்கு 
ஆச தியோ (்ைல் இடது), ஆப்பதிோ திக்கோ (ைத்திய இடது), வட அசைோ திக்கோ (்ைல் 
வலது) ைற்றும் ச்ன் அசைோ திக்கோ (கீழ் வலது) ஆகதியரவ அடஙகும். சபணகை தின் 
நதிலம் ைற்றும் இைோடசசர்கை தின் நதிலம் ்போன்ற ச தில புைோண இடஙகளும் அ்தில் 
இடம்சபற்றுள்ை்ன - பணரடய புவதிய தியல் குறதிப்போ்ன ஷோன்�ோய்ஜதிஙகதின் ஒரு 
ைைபு (山海经, ைரலகள் ைற்றும் கடல்கை தின் நூல்).

நோகசோகதி வரைபடம், �திசன் ைோகோணம்  
(�திசசன் நோகசோகதிசு)
்கோஜூ்டோ (耕寿堂, மு்ல் ப்திப்பு), ரப்கோ்டோ (梅香堂, ் திருத்திய ப்திப்பு)
நோகசோகதி, எ்டோ கோலம், 19-ஆம் நூற்றோணடின் நடுப்பகு்திய தில்
ைடிக்கப்படட வரைபடம், ைைவோர்ப்புரு அச்சு, கோகதி்த்தில் வணணம்
்்ன தியோர் ்சகோ திப்ப திலிருந்து இைவல் சபற்றது, ஃப திைோன்ஸ்

நோகசோகதிய தின் இந்் வரைபடம், எ்டோ கோலத்தில் ப திைபலைோக இருந்் நோகசோகதி-இ 
என்கதிற ஒரு ைைவோர்ப்புரு வரகரயச் ்சர்ந்்து. அரவ துரறமுக நகைத்தின் 
கோடச திகரைச் ச தித்ோ திக்கதின்ற்ன. அரவ சபரும்போலும் சவை திநோடடவர்கள் அல்லது 
சவை திநோடடுப் சபோருடகரைக் கோடடுகதின்ற்ன. அயல்நோடடு ்ோக்கஙகை திலிருந்து 
்்ன திரைப்படுத்ப்படட ்நைத்தில் ஜப்போ்ன திய சபோதுைக்கை தின் ஆர்வதர்த 
் திருப்்திப்படுததுவ்ோக இது அரைந்்து.   

ச தித்ோ திக்கப்படட பகு்திய தில், ரையத்தில் உள்ை ்்ஜதிைோத ்ீவு, நோகசோகதி நகைம் 
ைற்றும் துரறமுகம், அத்்ோடு துரறமுகத்திற்கு எ்தி்ை உள்ை ைரலகள் ஆகதியரவ 
அடஙகும். ஜப்போ்ன தின் ்்ன திரைப்படுததும் சகோள்ரகயதின் ஒரு பகு்தியோக
 1634-ஆம் ஆணடில் ்்ஜதிைோ கடடப்படடது. ்ைற்கத்தியர்கை தின் (முக்கதியைோக 
டச்சு) இருப்ரப இந்்ச் சசயற்ரக ்ீவுகை தில் ப திைத்தி்யகைோக ஒன்று்சர்ப்பதும், 
சவை திநோடடவர்கரை ஜப்போன் நதிலப்பைப்பதில் இருந்து கடடுப்படுததுவது்ை 
அ்ன் ்நோக்கம். டச்சுக் க திழக்கு இந்்தியோ நதிறுவ்னம் ்்ஜதிைோவதில் ஒரு வர்த்க 
நதிரலயதர் நதிறுவதியது. இது, ஜப்போ்ன தில், டச்சு ஆய்வுகள் ரையம் அல்லது 
ைஙகோகுவோக ைோறதியது. ்ஙகள் வர்த்கத்தின் ஒரு பகு்தியோக, டச்சுக்கோைர்கள் 
ஏைோைைோ்ன ஐ்ைோப்பதிய வரைபடஙகரையும், அடடவரணகரையும் ைற்றும் 
்கோைஙகரையும் ஜப்போன் நோடடிற்கு அனுப்பதி்னர். அரவ நதிலப்பதிைபுக்கள் ைற்றும் 
எ்டோ அைசோஙகத்ோல் பயன்படுத்ப்படட்ன.
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கணகோடச திரயப் போர்ரவயதிடட உஙகளுக்கு நன்றதி.

கணகோடசதிரயப் பற்றதிய ்ைல் 
வதிவைஙகளுக்கு www.go.gov.sg/mtw 
இரணயத்ைதர் நோடுஙகள்.

்திடடஙகள், பயதிலைஙகுகள், 
வழதிகோடடிச் சுற்றுலோ 
ஆகதியவற்றதின் முழுப் படடியலுக்கு  
www.go.gov.sg/mtwprogs  
இரணயத்ைதர் நோடுஙகள்.

வழஙகுபவர்கள்: பஙகோை திததுவ 
நதிறுவ்னஙகள்:

இரணந்து 
வழஙகுபவர்கள்:

ஆ்ைவோைர்கள்:


