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அறிமுகம்

சிங்கப்பூரின் ஆரம்ப்கரல வரலரறு ்பற்ி நமக்குத் தெரிநெ த்பரும்பரலரன விவரங்கள், 
நூல்கங்களிலும ஆவணக் ்கரப்்ப்கங்களிலும உள்ள எழுத்து மறறும ்கரடசி ஆவணங்களளச் 
சரர்நதுள்ளன. இநெ ஆவணங்கள் ்கடநெ்கரல நி்கழ்வு்கள் ்பற்ி ெ்கவல் அளிப்்பதெரடு 
மடடுமன்்ி, அவறள் உருவரக்்கியவர்்களின் உல்கக் ்கணதணரடடங்களளப் புரிநது 
த்கரள்ளவும துளண புரி்கின்்ன. 

சிங்கப்பூரின் ஆரம்ப்கரல வரலரற்ில் ஆர்வமுள்ள வரலரற்ரளர்்கள், ்பிரிடடிஷ் அளமப்பு்களின் 
வசமுள்ள ஆவணங்களள நரடுவது வழக்்கம. ஆனரல், மற் மூலரெரரங்களின் ெிரடடு்களளப் 
்பயன்்படுத்ெியும, ெறத்பரதுள்ள ஆவணங்களள மறு்படியும ்படித்து புெிய உட்கருத்து்களளக் 
்கணட்ிநதும, விவரங்களில் உள்ள இளடதவளி்களளக் ்கருத்ெில் த்கரணடும, வரலரற்ரளர்்கள் 
சிங்கப்பூரின் ஆரம்ப்கரலம ்பற்ி தமலும நுட்பமரன, ்பன்தனரக்கு ்கணதணரடடத்ளெ 
இப்த்பரது ்பளடக்்கின்்னர். 

இநெக் ்கண்கரடசி 1867-ஆம ஆணடுக்கு முநெிய சிங்கப்பூருக்கு நமளமக் த்கரணடு 
தசல்்கி்து – ்பிநெிய ்கரல்கடடங்களளப் த்பரல விரிவர்க ஆவணப்்படுத்ெப்்படரெ ்கரல்கடடம 
இது. 1867-ஆம ஆணடில்ெரன் சிங்கப்பூரும, ்பினரஙகு, மலரக்்கர ஆ்கிய மற் நீரிளண 
குடிதயற் வடடரரங்களும, ்பிரிடடிஷ் ஆடசிக்கு உட்படட ்பகுெி்களரயின.  

1800களுககு முநதிய 
்சிஙகப்பூரகா 

்சிஙகப்பூரகா/
்சிஙகப்பூர்:
1819 – 1824

ஆரம்்பககால 
்சிஙகப்பூமர 
ஆவணப்்படுத்துதல் 
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1800களுககு முநதிய ்சிஙகப்பூரகா 

முன்ஸி அப்துல்லகா ததகாகுத்தது 

்சிஙகப்பூர், 1840 

்சிஙகப்பூர் தத்சிய நூலகத்தின் திரடடு 

சுலரலட அல்-சலரடின் (மன்னர்்களின் வமசரவளி), 
அல்லது தசஜரரர மலரயு (மலரய் வரலரறறுப் 
்பெிதவடு), ஆரம்ப்கரல சிங்கப்பூரின் ்களெ்களளக் 
த்கரணட முக்்கியமரன 17-ஆம நூற்ரணடு 
மலரய் அரசளவ வரலரறறுப் ்பெிதவடரகும. 
இத்ெீவுக்கு சிங்கப்பூரர என்் த்பயர் எப்்படி 
வநெது, மஜ்பரஹித் ரரணுவப்்பளடயிடம 
சிங்கப்பூரர எப்்படி வீழ்நெது த்பரன்் ்களெ்கள் 
அவறறுள் அடஙகும. 

சில வரலரற்ரளர்்கள் 1299 வளர சிங்கப்பூரரவின் 
வரலரறறுத் தெரடக்்கத்ளெக் ்கணட்ிய தசஜரரர 
மலரயுளவப் ்பயன்்படுத்ெியுள்ளனர். மலரக்்கர 
சுல்ெரன்கத்ெின் எழுச்சி, வீழ்ச்சி ்பற்ிய ்களெ்களளக் 
த்கரணட தசஜரரர மலரயு, வரலரறறு நி்கழ்வு்களளப் 
்பெிவு தசய்வெற்கர்க எழுெப்்படவில்ளல. மர்ர்க, 
மலரக்்கர ஆடசியரளர்்களுக்கும தஜரகூரிலும 
ரியரவிலும உள்ள அவர்்களது வரரிசு்களுக்கும 
ஆெரவு ெிரடடுவெற்கர்க எழுெப்்படடது. 
ஆடசியரளர்்களின் வமசரவளிளய சிங்கப்பூர் 
வழியர்க ்பதலம்பரங வளர ஆய்நெ்ிநது இெளனச் 
தசய்ெனர். 

சிங்கப்பூரின் ஆ்கப் ்பழளமயரன ஆரம்ப்கரலம, வரலரறறு ஆவணங்கதளரடும 
வளர்படங்கதளரடும தெரகுக்்கப்்படடது. தெமரதசக் (சிங்கப்பூரின் ்பழங்கரலப் 
த்பயர்) என்் த்பயர் 14-ஆம நூற்ரணடில் முென்முெலில் ்பெிவர்கியுள்ளது. 
சீன வணி்கர் வரங டரயுவரன் 1349-ஆம ஆணடு எழுெிய டரவயி ஜீலுய் 
(சிறுெீவின் ்கரடடுவரசி்கள் ்பற்ிய வர்ணளன) என்் நூலில், தெமரதசக் ெீவில் 
இரு குடிதயற்ங்கள் வரழ்நது வநெெர்கக் கு்ிப்்பிடடுள்ளரர். ந்கர்கடர்கமர 
என்் ஜரவரனிய புரரணக் ்கவிளெ, தெமரதசக்ள்க மஜ்பரஹித் த்பரரசின் 
குடியரணளம என்று கு ி்ப்்பிடு்கி் து. சிங்கப்பூர் ெீவில் 14-ஆம நூற்ரணடிதலதய 
குடிதயற்ம இருநெளெ, ஃத்பரர்ட த்கனிங மளலயிலும சிங்கப்பூர் 
ஆற்ங்களரயிலும ்கணடு்பிடிக்்கப்்படட தெரல்த்பரருட்கள் உறுெி தசய்்கின்்ன. 
சிங்கப்பூர் 15-ஆம நூற்ரணடில் மலரக்்கர சுல்ெரன்கத்ெின் ஒரு ்பகுெியர்கவும, 
16-ஆம நூற்ரணடில் தஜரகூர் சுல்ெரன்கத்ெின் ஒரு ்பகுெியர்கவும ஆனது. 
வடடரர மறறும அளனத்துல்க ஆடசி அெி்கரரங்களில் ஏற்படட மரற்ங்கள், 
்கடல்துள் வணி்கம, சணளட்கள் ஆ்கியவற்ரல் சிங்கப்பூரின் ஆரம்ப்கரல 
வரலரறு எவவரறு நிர்ணயிக்்கப்்படடது என்்பளெ ஆரம்ப்கரல ஆவணங்களும 
வளர்படங்களும எடுத்துளரக்்கின்்ன. 

த்ஜகாரகா ைலகாயு 
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ஆன்டதர த்பதரரகா த்டகாஸ் தரயிஸ் 

1654 

ரகாட்டர்்டகாம் 

க்டல்துமற அரும்த்பகாருளகத்தின் திரடடு 

ள்கயரல் வளரயப்்படட இநெ வளர்படம, 
சிங்கப்பூர் ெீவில் ஷர்பணடரரியர (இஙகு 
சீ்பணடரரியர எனக் கு்ிப்்பிடப்்படடுள்ளது) 
என்் இடத்ளெக் ்கரடடும இரணதட இரணடு 
வளர்படங்களில் ஒன்்ரகும. ஷர்பணடரரியர 
என்்ரல் துள்மு்கத் ெளலவரின் வளர்கம என்று 
அர்த்ெம. இத்ெீவில் ஒரு துள்மு்கம இயங்கிக் 
த்கரணடிருநெளெ இது ்கரடடு்கி்து.

வளர்படத்ெில் கூடுெலர்க அளிக்்கப்்படடுள்ள 
இடப்த்பயர்்களில் ்பதரய்ரரஸ் தவர்தமல்ஹரஸ் 
உள்ளடஙகும. த்பரர்ச்சு்கீசிய தமரழியில் “சிவப்புத் 
ெடுப்பு்கள்” என்் அர்த்ெத்ளெக் த்கரணடுள்ள 
இநெப் த்பயர், ெரனர தமரரவின் சிவப்பு-ஆரஞ்சு 
நி் புளடப்்பரன குன்று்களளக் கு்ிக்்கி்து. 
டனியன் டன்ஹிட என்் த்பயர், இன்ள்ய 
சரங்கி ்பரயின்டடின் மலரய் த்பயரரன ெஞ்சுங 
ெவஹித் என்்பென் ஊறுவடிவப் த்பயரர்க 
இருக்்கக்கூடும

ைலகாய் தீ்பகற்பத்தின் ததன் முமனயின் வமர்ப்டம் 

ைகாவ் யுவகான்யி (1594 – 1640) 

்ீனகா, 19-ஆம் நூறறகாணடின் ்பிற்பகுதி 

ச்ிஙகப்பூர் ீ்ன குலைரபுச் ்ஙக ்ம்தைளனம் நன்தககாம்டயகாக வழஙகியது 

்சிஙகப்பூர் தத்சிய நூலகத்தின் திரடடு 

15-ஆம நூற்ரணடின் மரத்பரும மிங த்பரரசின் அடமிரல் தஜங ஹ 
தமறத்கரணட ்கடற்பயணங்களின் அடிப்்பளடயில் மரவ குன் வளர்படம
ெயரரிக்்கப்்படடெர்க நம்பப்்படு்கி்து. இவர் சீனரவிலிருநது 
தென்்கிழக்்கரசியரவுக்கும இநெியப் த்பருங்கடளலக் ்கடநதும ்பற்பல 
்பயணங்கள் தசன்்ரர். தெமரதசக் (டன்மக்ஸி) என்் த்பயர் இடமத்பறறுள்ள 
ஒதர வளர்படம இது. ஒரு குன்்ின்மீது த்பயர் கு்ியிடப்்படடுள்ளது. 

ைகாவ் குன் வமர்ப்டம், வூ த்பய் ஜீ-யிலிருநது 
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்பினகாஙகு, 1827 

்சிஙகப்பூர் தத்சிய ஆவணக ககாப்்பகத்தின் திரடடு 

6 ்பிப்ரவரி 1819 அன்று, ்பிரிடடிஷ் ்கிழக்்கிநெிய நிறுவனத்ளெப் ்பிரெிநிெித்ெ 
ஸ்டரமஃ்பர்ட ரரஃ்பிள்ஸ், சிங்கப்பூரின் மலரய் ஆடசியரளர்்களரன 
சுல்ெரன் ஹுதசனுடனும தெமஙத்கரங அப்துல் ரஹமரனுடனும 
உடன்்படிக்ள்கயில் ள்கதயழுத்ெிடடரர். இநெ உடன்்படிக்ள்க, வருடரநெர 
தரரக்்க ஊெியத்தெரள்கக்குப் ்பிரெி்பலனர்க ஒரு நிலப்்பகுெிளயக் 
குத்ெள்கக்கு எடுத்து ்பிரிடடிஷ் வணி்க ளமயம அளமப்்பெற்கரன ்பிரத்தய்க 
உரிளமளய ்பிரிடடிஷ் ்கிழக்்கிநெிய நிறுவனத்ெிறகு அளித்ெது. 
வருள்கயளிக்கும ்பழஙகுடியினக் ்கப்்பல்்களிடமிருநது வசூலிக்்கப்்படும 
ெீர்ளவயில் ்பரெியும தெமஙத்கரஙகுக்கு அளிக்்கப்்படடது. 

1819-ஆம் ஆணடின் நடபுறவு ைறறும் கூட்டணி 
உ்டன்்படிகமகயின் நகல்  

6 ்பிப்ரவரி 1819 அன்று, சுல்ெரன் ஹுதசன், தெமஙத்கரங அப்துல் ரஹமரன், 
்பிரிடடிஷ் ்கிழக்்கிநெிய நிறுவனத்ளெப் ்பிரெிநிெித்ெ ஸ்டரமஃ்பர்ட ரரஃ்பிள்ஸ் 
ஆ்கிதயரர், மலரய் ஆடசியரளர்்களுக்குச் தசரநெமரன நிலத்ெில் தலரஜி அல்லது 
தெரழிறசரளல (வணி்க ளமயம) அளமப்்பெறகு ்பிரிடடிஷரருக்கு அனுமெி 
அளிக்கும உடன்்படிக்ள்கயில் ள்கதயழுத்ெிடடனர். ஆனரல், இநெ 1819-ஆம 
ஆணடின் உடன்்படிக்ள்க, சிங்கப்பூளர ்பிரிடடிஷ் ஆடசிக்கு உட்படட 
்பகுெியரக்்கவில்ளல. சிங்கப்பூர் 1824-ஆம ஆணடில்ெரன் ்பிரிடடிஷரரிடம 
விடடுக்த்கரடுக்்கப்்படடது. முக்்கியமரன இநெ உடன்்படிக்ள்க்கள் எஙத்க 
இருக்்கின்்ன என்்பது இன்றுவளர தெரியரது. ்பெிவு தநரக்்கத்ெிற்கர்கக் ள்கப்்படத் 
ெயரரிக்்கப்்படட ந்கல்்கள் மடடுதம இருக்்கின்்ன. 

1823-ஆம ஆணடு ஜூன் மரெத்ெிறகு முன்்பர்க, சிங்கப்பூர் மூன்று ெரப்்பினரரல் 
ஆளப்்படடது – ்பிரிடடிஷ் ்கிழக்்கிநெிய நிறுவனம மறறும இரணடு மலரய் 
ெளலவர்்கள். சுல்ெரனும தெமஙத்கரஙகும சிங்கப்பூளர மலரய் துள்மு்கத்ெின் 
ெழுவலர்கவும, இத்ெீளவ ஆள்்பவர்்கள் என்் முள்யில், இென் தசல்வத்ெில் 
ெங்களுக்குப் ்பஙகுரிளம இருப்்பெர்கவும ்கருெினரர்்கள். ஆனரல் ரரஃ்பிள்தஸர 
இவவிருவளரயும நம்பமுடியரெ ்பங்கரளி்களர்கவும, இவர்்கள் சிங்கப்பூரின் 
வளர்ச்சிக்குத் ெடங்கலர்க இருப்்பரர்்கள் என்றும ்கருெியெரல், அவர்்களின் 
அெி்கரரத்ளெக் ்கடடுப்்படுத்ெவும ்ப்ிக்்கவும முயறசி தசய்ெரர். ்பிரிடடிஷரரும 
டச்சு நரடடவரும 1824-ஆம ஆணடு ள்கதயழுத்ெிடட உடன்்படிக்ள்கயின்்படி, 
சிங்கப்பூரில் ்பிரிடடிஷ் தெரழிறசரளல இருப்்பெற்கரன எெிர்ப்ள்ப டச்சு நரடடவர் 
மீடடுக்த்கரணடனர். இென்வழி, சிங்கப்பூரின் முழு ஆடசியுரிளமக்்கர்கப் 
த்பச்சுவரர்த்ளெ நடத்ெ ்பிரிடடிஷரருக்கு வழி ்பி்நெது.

்சிஙகப்பூரகா / ்சிஙகப்பூர்: 1819 – 1824 
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லண்டன், 30 ஏப்ரல் 1824 (உறுதித்ய்யப்்பட்டது) 

தத்சிய ஆவணக ககாப்்பகத்தின் திரடடு 

லணடன் உடன்்படிக்ள்க என்றும அ்ியப்்படும 
1824-ஆம ஆணடின் ்பிரிடடிஷ்-டச்சு உடன்்படிக்ள்க, 
இரு ்கரலனித்துவ சக்ெி்களுக்கும இளடயில் 
தென்்கிழக்்கரசியரவில் நீணட்கரலமர்க நிலவிவநெ 
வணி்க, வடடரர சர்ச்ளச்களுக்குத் ெீர்வு 
்கரண்பெற்கர்கச் தசய்யப்்படடது. இநெ 
உடன்்படிக்ள்கயின் ஒரு ்பகுெியர்க, சிங்கப்பூரில் 
்பிரிடடிஷ் குடிதயற்ம அளமப்்பெற்கரன 
எெிர்ப்ள்ப மீடடுக்த்கரள்ள டச்சு நரடடவர் 
இணங்கினர். இநெ உடன்்படிக்ள்கக்கு முன்்பர்க, 
்பிரிடடிஷ் தெரழிறசரளலளய டச்சு நரடடவர் 
சடடவிதரரெமரனெர்கக் ்கருெினரர்்கள். ஏதனனில், 
டச்சு நரடடவளரப் த்பரறுத்ெ வளரயில், 
்பிரிடடிஷரர் உடன்்படிக்ள்க தசய்ெ சுல்ெரன் 
ஹுதசன், தஜரகூரின் உணளமயரன சுல்ெரன் 
அல்ல. டச்சு நரடடின் குடியரளர்க இருநெ 
சுல்ெரன் அப்துல் ரஹமரன்ெரன் தஜரகூரின் 
உணளமயரன சுல்ெரன் என்றும, அவருக்குச் 
தசரநெமரன நிலங்களின் ஒரு ்பகுெிதய சிங்கப்பூர் 
என்றும அவர்்கள் கூ்ினர். 

்பிகாிடடிஷ்-்டச்சு உ்டன்்படிகமக 

உத்தத்ைகாக 1820 

ைவுன்ட ஸ்டுவகார்டடின் பூட ஆவணக ககாப்்பகத்தின் 

திரடடு 

பூட வளர்படம என அ்ியப்்படும இதுதவ, 
சிங்கப்பூரின் ஆ்கப் ்பழளமயரன நிலம தநரக்்கிய 
வளர்படமரகும. சிங்கப்பூரில் ்பிரிடடிஷ் வணி்க 
ளமயம அளமக்்கப்்படடு முெல் ஆணடுக்குள் 
இது ெயரரிக்்கப்்படடிருக்்கலரம. ்பழங்கரல 
சிங்கப்பூரின் அளடயரளங்களும, ்பரிநதுளரக்்கப்்படட 
ரரணுவத் ெளங்களும வளர்படத்ெில் 
்கரடடப்்படடுள்ளன. குடிதயற்த்ெின் ஆரம்ப்கரல 
வளர்ச்சிளயப் ்பற்ிய கு்ிப்்பிடத்ெக்்க 
்கணதணரடடத்ளெ வளர்படம வழஙகு்கி்து. 

பூட வமர்ப்டம் 
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1860்களுக்கு முநெிய சிங்கப்பூளரப் ்பற்ிய அடிப்்பளட மூலரெரரங்களுக்குப் 
்பஞ்சமில்ளல. அரசரங்கப் ்பெிதவடு்கள், எழுத்துப்்படி்கள், வளர்படங்கள், 
புத்ெ்கங்கள், ்களலப்்பளடப்பு்கள், புள்கப்்படங்கள் ஆ்கியவற்ில் ஏரரளமரன 
ெ்கவல்்கள் உள்ளன. ஆனரல், இளவ த்பரும்பரலும ஐதரரப்்பியர்்களரல் 
ஐதரரப்்பியர்்களுக்்கர்கத் ெயரரிக்்கப்்படடளவ. அவர்்கள் சிங்கப்பூளர ்கரலனித்துவ 
்கணதணரடடத்துடன் ்பளடத்ெிருப்்பரர்்கள்.

அதெ சமயத்ெில், ஐதரரப்்பியர் சரரரெ மூலரெரரங்கதளர அரிது. அச்சு தெரழில்நுட்பம 
19-ஆம நூற்ரணடின் ்பிற்பகுெியில் அெி்கமரதனரருக்குக் ்கிளடத்ெத்பரதுெரன், 
்பழஙகுடியின மக்்கள் மறறும ஐதரரப்்பியர் அல்லரதெரரின் அடிப்்பளட 
மூலரெரரங்கள் ்பெிவரயின.

இநெச் சமமின்ளமயரல், அல்லது ஐதரரப்்பியர் சரரரெ மூலரெரரங்கள் த்பரெரெெரல், 
நமது வரலரறள்ப் ்பற்ிய புரிநதுணர்வில் இளடதவளி்கள் உள்ளன. கு்ிப்்பர்க, 
19-ஆம நூற்ரணடில் சிங்கப்பூரில் த்பரும்பரன்ளம வ்கித்ெ ்பலெரப்்படட 
மக்்களின் வரழ்க்ள்க, அவர்்களது ்கணதணரடடங்கள் ்பற்ிய விவரங்கள் 
முழுளமயர்க இல்ளல.

இநெப் ்பகுெியில் ஆரம்ப்கரல சிங்கப்பூரின் அச்சு மறறும எழுத்துப்்படி மூலரெரரங்கள் 
இடமத்பறு்கின்்ன. அவற்ில் த்பரும்பரலரனளவ ஐதரரப்்பிய எழுத்ெரளர்்கள் 
எழுெியளவ. ்பழஙகுடியின மூலரெரரங்கள் குள்வர்க இருநெரலும கு்ிப்்பிடத்ெக்்களவ. 
இளம ்பிரிடடிஷ் ்கரலனியில் வரழ்நெ மக்்களின் வரழ்க்ள்களய அளவ நமக்குக் 
்கரடடு்கின்்ன.

ஆரம்்பககால ்சிஙகப்பூமர ஆவணப்்படுத்துதல் 
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28 ஜனவகாி 1828 நகதலடுககப்்பட்டது 

்சிஙகப்பூர் தத்சிய ஆவணக ககாப்்பகத்தின் 

திரடடு 

இஙகு ்பெிவரன அெி்கரரபூர்வ மக்்கள்தெரள்க 
்கணக்த்கடுப்்பின்்படி, 1828 ஜனவரியில் 
சிங்கப்பூரின் மக்்கள் தெரள்க 14,885 (ரரணுவத்ெினரும 
ள்கெி்களும ெவிர்த்து). இது இரணடரவது 
அெி்கரரபூர்வ மக்்கள்தெரள்க ்கணக்த்கடுப்பு. 
முெல் அெி்கரரபூர்வ மக்்கள்தெரள்க ்கணக்த்கடுப்பு 
1824 ஜனவரியில் நடத்ெப்்படடது. அப்த்பரெிருநெ 
மக்்கள் தெரள்க 10,683. இரு ்கணக்த்கடுப்பு்களும, 
1819-ஆம ஆணடுக்குப் ்பி்கு மக்்கள் தெரள்கயில் 
கு்ிப்்பிடத்ெக்்க அெி்கரிப்ள்பக் ்கரடடு்கின்்ன. 
1819-ஆம ஆணடில் சிங்கப்பூரில் சுமரர் 1,000 
த்பர் வரழ்நது வநெெர்கக் ்கணிக்்கப்்படு்கி்து.  

்சிஙகப்பூர் ைககள் ததகாமகயின் சுருககப் ்படடியல்  

்பிலிப் ஜகாக்ன் 

லண்டன், 1828 

்சிஙகப்பூர் தத்சிய நூலகத்தின் திரடடு 

ரரஃ்பிள்ஸ் மூன்்ரவது மறறும இறுெி முள்யர்க 
1822-ஆம ஆணடு அக்தடர்பர் மரெம சிங்கப்பூருக்கு 
வருள்கயளித்ெத்பரது, குடிதயற்ம விரிவளடநெிருநெ 
விெம அவருக்கு ம்கிழ்ச்சி அளிக்்கவில்ளல. 
இெனரல், குடிதயற்த்ெின் எெிர்்கரல 
அளமப்புமுள்ளயத் ெிடடமிட ந்கரக் குழுளவ 
அவர் அளமத்ெரர். ்பல்தவறு இனச் சமூ்கங்களுக்கும 
ெனித்ெனி ்பகுெி்கள் அளமக்்கப்்படதவணடும 
என்்பது குழுவுக்கு அவர் அளித்ெ வழி்கரடடி்களில் 
ஒன்று. உெரரணமர்க, சீன சமூ்கத்ெிற்கர்க 
இன்ள்ய ளசனரடவுன் வடடரரம “சீன ்கமத்பரங” 
ஆ்க ஒதுக்்கப்்படடது.

்சிஙகப்பூர் நககாின் திட்ட வமர்ப்டம் 
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ஜகான் ்டர்ன்புல் தகாம்்ன் 

்சிஙகப்பூர், 1846 

நியூ்சிலகாநதின் 

ஒ்டகாதககா ்பல்கமலககழகத்தின் ஹகாககன் 

திரடடுககு நன்றி

நீரிளண குடிதயற்ங்களின் அரசரங்க நில 
ஆய்வரளரரன ெரமசன் வளரநெ இநெ நீர்வணண 
ஓவியம, சவுத் ்பிரிடஜ் சரளலயில் அளமநெிருநெ 
இரு சமய வழி்பரடடுக் ்கடடடங்களளக் ்கரடடு்கி்து. 
ஓவியத்ெின் இடது ்பக்்கத்ெில், சிங்கப்பூரின் 
ஆ்கப் ்பழளமயரன இநது ஆலயமரன ஸ்ரீ 
மரரியமமன் த்கரயில் இடமத்பறறுள்ளது. இென் 
த்கரபுரம 1844-ஆம ஆணடு ்கடடப்்படடது. 
அெறகு முன்்பர்க 1827-ஆம ஆணடில் மரமும 
அத்ெரப்பும ்பயன்்படுத்ெி அளமக்்கப்்படட 
த்கரபுரத்ெிறகுப் ்பெிலர்க இது ்கடடப்்படடது. 
வலது ்பக்்கத்ெில் ஜமர ்பள்ளிவரசளலக் ்கரணலரம. 
1833-ஆம ஆணடு ்கடடி முடிக்்கப்்படட இநெப் 
்பள்ளிவரசல், 1820்களின் ்பிற்பகுெியில் ்கடடப்்படட 
மரத்ெரலரன ்கடடடத்ெிறகுப் ்பெிலர்கக் 
்கடடப்்படடது. 

இநது ்பதககா்டகா ைறறும் (சூலியகா) ்பள்ளிவகா்ல், ்சிஙகப்பூர் 

துவகான் ்சியகாைி (அல்லது ்சிைி) 

்சிஙகப்பூர், 1830கள் 

்பிரகான்ஸின் தத்சிய ்பிப்லிதயகாததககின் திரடடு 

இநெ சியரஇர் (உளரநளட ்கவிளெ) ெனித்துவமரனது. ஏதனனில், இது 
ஆரம்ப்கரல ்கரலனித்துவ சிங்கப்பூரில் நிலவிய வரழ்க்ள்களய உள்ளூர் 
்கணதணரடடத்ெில் கூர்நது ஆரரய்்கி்து. ்பிரிடடிஷ் ்கிழக்்கிநெிய 
நிறுவனத்ெின் நியரயமற் வணி்க நளடமுள்்களளயும, நிறுவனத்ெின் 
சீன, இநெியத் ெர்கர் ்கடடளமப்ள்பயும ்கவிளெ ளமயப்்படுத்து்கி்து. 
இளெப் புளனநெவரின் த்பயர் துவரன் சியரமி அல்லது சிமி என 
நம்பப்்படு்கி்து. ஆனரல், இநெக் ்கவிஞர் ்பிரிடடிஷ் ்கிழக்்கிநெிய 
நிறுவனத்ெிடம தவளல தசய்ெவர் என்்பது உறுெி. ஏதனனில், ்கரலனித்துவ 
அரசரங்கத்ெின் தசயல்்பரடு்கள் இவருக்குப் ்பழக்்கப்்படடிருநெளெ இவரது 
்கவிளெ புலப்்படுத்து்கி்து. இநெக் ்கவிளெளய சுங்கத்துள் ்கடடடத்ெில் 
எழுெியெர்கவும ்கவிஞர் கு்ிப்்பிடடுள்ளரர். 

்சியகாஇர் ்டககாங த்பர்ஜஜுவகால் த்பலியின் முகப்புப் 
்பககம் (வகாஙகுவது, விற்பது ்பறறிய கவிமத) 

9



்சிஙகப்பூர், 13 ஏப்ரல் 1862 

தககா ்சியகாவ் சுவகான் நன்தககாம்டயகாக வழஙகியது 

்சிஙகப்பூர் தத்சிய நூலகத்தின் திரடடு 

டரன் ்கிம தசங (1805 – 1864) முன்னணி வணி்கரர்கவும, தசரத்து 
உரிளமயரளரர்கவும, சமூ்கத் ெளலவரர்கவும ெி்கழ்நெரர். மலரக்்கரவில் 
்பி்நெ அவர், தெரழில் தெரடஙகுவெற்கர்க 1820்களில் சிங்கப்பூருக்கு 
வநது தசழிப்்பளடநெரர். அவரிடம எவவளவு தசரத்து இருநெது என்்பளெயும, 
அவரது குடும்ப உ்வு்களின் விவரங்களளயும உயிலிலிருநது தெரிநதுத்கரள்ள 
முடி்கி்து. டரன் 1864-ஆம ஆணடு ்கரலமரனத்பரது, அவரது தசரத்து 
மெிப்பு உத்தெசமர்க 2 மில்லியன் ஸ்்பரனிஷ் டரலர். அ்ப்்பணி 
அளமப்பு்களுக்கு நன்த்கரளட்கள் வழங்கியது ெவிர, ெனது தசரத்ெில் 
த்பரும்பகுெிளயத் ெனது மளனவிக்கும, நரன்கு ம்கன்்களுக்கும, இரணடு 
ம்கள்்களுக்கும அவர் விடடுச்தசன்்ரர்.

்டகான் கிம் த்ஙகின் உயில் 

ஒச்்ர்கி த்பதரகாம் ஐ கரன்்டத�காம் இஸ் 

கருதககாஸ்தவடதனகாதககா ்பிலகாவனியகா வி 

1857, 1858, 1859 ஐ 1860 தககா்டகாக...

்ப்டவிளககம் 

அதலகத்ய் வித�ஸ்லவ்த்வ் 

த்யின்ட பீட்டர்ஸ்்பர்க, 1862 

்சிஙகப்பூர் தத்சிய நூலகத்தின் திரடடு 

்பிலரஸ்டுன் ்கப்்பலில் ்பயணித்ெ மருத்துவர் 
்படவிளக்்கத்துடன் எழுெிய இநெ நிளனவுக்கு்ிப்பு, 
ரஷ்ய ்கடற்பளடக் ்கப்்பல் 1857 முெல் 1860 
வளர தமறத்கரணட ்பயணத்ளெ வர்ணிக்்கி்து. 
ரஷ்ய ஓவியர் வளரநெ சிங்கப்பூரின் ஆ்கப் 
்பழளமயரன ்கரடசி்களில் சிலவும இெில் உள்ளன. 
்பிலரஸ்டுன் ்கப்்பல் 1858 ஜூளல மரெம 
சிங்கப்பூளர வநெளடநது, ஒரு வரரம இஙகு 
நஙகூரமிடடிருநெது. இநெப் ்படவிளக்்கம தெலுக் 
ஆயளரக் ்கரடடு்கி்து. 

்சிஙகப்பூர் துமறமுகம் ைறறும் ்ீனர் தஙகுைி்டம் 
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யுமனத்டட கிங்டம் தத்சிய ஆவணக ககாப்்பகத்தின் திரடடு 

சிங்கப்பூர், மலரக்்கர, ்பிரின்ஸ் ஆஃப் தவல்ஸ் ெீவு (்பினரஙகு) உள்ளடங்கிய 
நீரிளண குடிதயற்ங்கள், 1 ஏப்ரல் 1867 அன்று ்பிரிடடிஷ் ஆடசிக்கு 
உட்படட ்கரலனியரனது. இநெ முக்்கிய நி்கழ்ளவ 1867-ஆம ஆணடின் 
நீரிளண குடிதயற்க் ்கடிெக் ்கரப்புரிளம அெி்கரரபூர்வமரக்்கியது. நீரிளண 
குடிதயற்ங்களின் நிர்வர்கப் த்பரறுப்ள்ப ்பிரிடடிஷ் இநெியரவின் 
ெளலளமய்கமரன ்கல்்கத்ெரவிலிருநது லணடனில் உள்ள ்கரலனித்துவ 
அலுவல்கத்ெிறகு மரறறுவளெ அங்கீ்கரிக்கும ்பிரிடடிஷ் நரடரளுமன்்ச் 
சடடத்ெின் வரசிப்ள்பயும நிள்தவற்த்ளெயும இது ஆவணப்்படுத்து்கி்து. 

நகீாிமண குடிதயறறக கடிதக ககாப்புகாிமையின் 
மகப்்ப்டத் தயகாகாிககப்்பட்ட நகல், 1867 

சிங்கப்பூரும, ்பினரஙகு, மலரக்்கர ஆ்கியனவும, 1826-ஆம ஆணடு நீரிளண 
குடிதயற்ங்களர்கின. இநெ நீரிளண குடிதயற்ங்கள் 1830-ஆம ஆணடில் 
இநெியரவிலிருநெ ்பிரிடடிஷ் அரசரங்கத்ெின்்கீழ் இடமத்பறும மர்கரணமரயின. 
இென்்படி, ்கல்்கத்ெரவில் (த்கரல்்கத்ெர) ெளம த்கரணடிருநெ சடட மன்்ம 
சிங்கப்பூளர நிர்வ்கித்ெது. இநெியரவில் அெி்கரரத்துவப் ்பிரெிநிெிப்பு த்கரஞ்சதம 
அல்லது அ்தவ இல்லரெ நிளலயில், சிங்கப்பூர்வரழ் மக்்களரல் ெங்களது 
அன்்ரட வரழ்க்ள்களயயும தெரழிளலயும ்பரெித்ெ சடடங்களும விெிமுள்்களும 
நிள்தவற்ப்்படுவது ்பற்ி குரல் எழுப்்ப இயலவில்ளல. 1840்களிதலதய, 
சிங்கப்பூர்வரழ் மக்்கள் சிலர் இநெியரவிலிருநது அெி்க முளனப்புமிக்்க ஆளுளம 
தவணடுதமன த்கரரிக்ள்க விடுத்து இநெிய ஆளுநருக்குக் ்கடிெம எழுெினரர்்கள். 
இென் விளளவர்க, நீரிளண குடிதயற்ங்கள் ஒரு ்கரலனியர்க ஆளப்்படதவணடும 
என்் த்கரரிக்ள்க எழுநெது. இது 1867-ஆம ஆணடு நிள்தவ்ி, சிங்கப்பூர் 
அென் ெளலந்கரமரனது. 

1867
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