Sembawang Heritage Trail
செம்பவாங் மரபுடைடமப் பாடை
செம்பவாங்
மரபுடைடமப்
பாடை,
ெிங்கப்பூரிலுள்ள
இைங்களின்
வரலாற்று,
ெமூக
நிடைவடலகடள ஆவணப்படுத்ைி படைக்கும் நநாக்கத்துைன் நைெிய மரபுடைடமக் கழகம்
சைாைர்ந்து நமற்சகாண்டுவரும் முயற்ெியின் ஒரு பகுைியாகும். இவ்வட்ைாரத்ைில் நவடல
செய்ைவர்கள், வாழ்ந்ைவர்கள், அல்லது விடளயாடியவர்களுக்கு இைிடமயாை அக்கால
நிடைவுகடள
இப்பாடை
ஞாபகப்படுத்தும்
என்றும்,
வருடகயாளர்களுக்கும்
புைிய
குடியிருப்பாளர்களுக்கும் பயன்மிக்கத் ைகவல் வளமாகப் பயன்படும் என்றும் நம்புகிந ாம்.

Former Admiralty House
முன்னாள் அட்மிரால்டி ஹவுஸ்

345 Old Nelson Road
345 ஓல்டு சநல்ென் ொடல
முன்ைாள் அட்மிரால்டி ஹவுஸ் 1939க்கும் 1940க்கும் இடையில் பிரிட்டிஷ் ராயல்
கைற்படையால் கட்ைப்பட்ைது. முன்ைாள் செம்பவாங் கைற்படைத் ைளத்ைின் ஆக மூத்ை
அைிகாரியின் இல்லமாக அது கட்ைப்பட்ைது. ஆரம்பத்ைில் அது நநவி ஹவுஸ் அல்லது
நகன்பரா ஹவுஸ் (அருகிலுள்ள நகன்பரா ொடலயின் சபயரில்) என் டழக்கப்பட்ைது.
இரண்ைாம் உலகப் நபாருக்குப் பி கு, கட்ைைத்ைின் சபயர் சநல்ென் ஹவுஸ் எை
மாற் ப்பட்ைது (பிரபல அட்மிரல் சஹாநரஷிநயா சநல்ெைின் நிடைவாக). சநல்ென் ஹவுஸ்
1958 வடர மலாயாவுக்காை சகாடி அைிகாரியின் இல்லமாகப் பயன்பட்ைது. அைன்பி கு,
அைன் சபயர் அட்மிரால்டி ஹவுஸ் எை மா ியது. இந்ைக் கட்ைைம் 2002ல் நைெிய
நிடைவுச்ெின்ைமாக அ ிவிக்கப்பட்ைது.
முன்ைாள் அட்மிரால்டி ஹவுஸ் கட்ைைத்டை வடிவடமத்ைவர் யார் என்பது சைரியவில்டல.
ஆைால்,
கட்ைைத்ைின்
ெமச்ெீராை
வடிவடமப்பும்,
பல்நவறு
இயற்டகயாை
மூலப்சபாருட்களின் பயன்பாடும், 19ஆம் நூற் ாண்டு டகவிடைக்கடல கட்ைை வடிவடமப்பு
முட யின் ைாக்கத்டைக் காட்டுகின் ை. நமல்மாடியில் உள்ள செங்கல் சுவர், கீ ழ்மாடியின்
அடரொந்து சுவர்களுக்கு நநர்மா ாக வித்ைியாெமாகக் காட்ெியளிக்கி து.
மலாயாவின் ரியர் அட்மிரல் எர்ைஸ்ட் ஜான் ஸ்பூைரும் அவரது மடைவி நமகன்
ஃபாஸ்ைரும்
1941ல்
ெிங்கப்பூருக்கு
வந்ைைர்.
அவர்கநள
இந்ை
வட்டின்
ீ
முைல்
குடியிருப்பாளர்கள். 1958க்கும் 1971க்கும் இடையில், செம்பவாங் கைற்படைத் ைளத்ைில் இருந்ை
பிரிட்ைைின் தூரக்கிழக்கு கைற்படையின் ைளபைி வெிக்கும் இல்லமாக அட்மிரால்டி ஹவுஸ்
பயன்பட்ைது. அைன்பின்ைர், 1971 முைல் 1974 வடர, ஆஸ்ைிநரலியா, நியூெிலாந்து, யுடைசைட்
கிங்ைம் ஆகிய நாடுகளின் கூட்டுப்படைத் ைளபைி அங்கு வெித்ைநபாது, கட்ைைத்ைின் சபயர்
ANZUK ஹவுஸ் எை மா ியது.
இன்று, புக்கிட் நகன்பரா என் டழக்கப்படும்
பகுைியாக இந்ைக் கட்ைைம் ைிகழ்கி து.

ஒருங்கிடணந்ை

ெமூக

டமயத்ைின்

ஒரு
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முன்ைாள் அட்மிரால்டி ஹவுஸ் கட்ைைத்ைின் முன்நைாற் ம், அைன் ெமச்ெீராை
வடிவடமப்டபக் காட்டுகி து, 1940

யுடைசைட் கிங்ைம் நைெிய ஆவணக் காப்பகத்ைிற்கு நன் ி

நகன்பரா ொடலயிலிருந்து முன்ைாள் அட்மிரால்டி ஹவுஸ் கட்ைைத்ைிற்கு இட்டுச்செல்லும்
சநல்ென் ொடல (இப்நபாது ஓல்டு சநல்ென் ொடல), 1940

யுடைசைட் கிங்ைம் நைெிய ஆவணக் காப்பகத்ைிற்கு நன் ி

வட்டின்
ீ
முைல் குடியிருப்பாளர்களாை ரியர் அட்மிரல் எர்ைஸ்ட் ஜான் ஸ்பூைரும் அவரது
மடைவி நமகன் ஃபாஸ்ைரும், 1941

மலாயா ட்ரிபியூைின் 2 செப்ைம்பர் 1941 பைிப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ை பைம்
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Sembawang Hot Spring
செம்பவாங் சவந்நீர் ஊற்று

Gambas Avenue
கம்பாஸ் அசவன்யூ
செம்பவாங் சவந்நீர் ஊற்றுைான் ெிங்கப்பூரின் சபருநிலத்ைில் உள்ள ஒநர இயற்டகயாை
சவந்நீர் ஊற்று. ெியா எங் கிநயாங் எனும் வணிகருக்குச் சொந்ைமாை ெதுப்புநிலத்ைில் இந்ை
சவந்நீர் ஊற்று அடமந்ைிருந்ைது. அவர் ஊற் ின் ைண்ண ீர் ஆராயப்படும் வடர ஊற்ட
இரகெியமாக டவத்ைிருக்க விரும்பிைார். ஆைால், நகராட்ெிப் சபாறுப்பாளர் வில்லியம்
ஆர்ைர்
நபட்ஸ்
1908ல்
ஊற்ட க்
காண
நநரிட்ைநபாது,
பத்ைிரிடககளிைம்
சைரியப்படுத்ைிவிட்ைார்.
1909ல், ைாதுப்சபாருள் நிட ந்ை ஊற்றுநீடர நபாத்ைல்களில் அடைந்து, “சொம்புன்” என்
வர்த்ைகப் சபயரில் விற்கத் சைாைங்கிைார் ெியா. பிற்பாடு, உள்ளூர் பாைத் ையாரிப்பு
நிறுவைமாை ஃபிநரெர் அண்ட் நீவ் (F&N), 1921ல் ஊற்றுக்குப் சபாறுப்நபற்றுக்சகாண்டு, “சொம்”,
“ெிங்கா நீர்” நபான் வர்த்ைகப் சபயர்களில் ஊற்றுநீடர விற்படை செய்ைது.
இரண்ைாம் உலகப் நபாரின்நபாது, ஜப்பாைியர்கள் இப்பகுைிடய சவந்நீர் குளியல் பகுைியாக
மாற் ிைார்கள். ஆைால், 1944ல் அங்கு சவடிகுண்டு விழுந்ைநபாது, நீநராட்ைம் ைடைப்பட்ைது.
அைன் விடளவாக, பல ஆண்டுகளுக்கு நபாத்ைல்களில் அடைக்கும் அளவுக்குப் நபாைிய
அளவு ைண்ண ீடர ஊற்று உற்பத்ைி செய்யவில்டல. அைற்குப் பைிலாக, அங்கு ெதுப்புநிலக்
குளங்கள் உருவாகிை. அருகாடமயில் வெித்ை மக்கள் குளிப்பைற்கு, துணி துடவப்பைற்கு
அல்லது முட்டை நவக டவப்பைற்கு சவந்நீடரப் பயன்படுத்ைிைார்கள்.
ஊற் ின் நீநராட்ைம் வழக்கநிடலக்குத் ைிரும்பிய பி கு, F&N நிறுவைம் செமாங்காட் ஆயர்
என் சபயரிலாை சைாழிற்ொடலடய அருகாடமயில் கட்டியது. 1967ல் ைி க்கப்பட்ை அந்ைத்
சைாழிற்ொடல, “ெிநலத்ைாரிஸ்” என்
சபயரில் ஊற்றுநீடரப் நபாத்ைல்களில் அடைத்து
விற்படை செய்ைது. அரொங்கம் செம்பவாங் விமாைத்ைளத்டை விரிவுபடுத்துவைற்காக 1985ல்
அப்பகுைிடயப் பற்றுமாைம் செய்ை பி கு சைாழிற்ொடல மூைப்பட்ைது.
ஆைால், சவந்நீர் ஊற் ின் அ ிவியல், வரலாற்று மைிப்டபப் பாதுகாக்கும்படி ெமூகத்ைிைர்
நகாரிக்டககள் செய்ைடைத் சைாைர்ந்து, அரொங்கம் ஊற்ட ப் சபாதுமக்களுக்குத் ைி ந்து
விட்டிருந்ைது.
அண்டமயில்
அப்பகுைி
செம்பவாங்
சவந்நீர்
ஊற்றுப்
பூங்காவாகச்
ெீரடமக்கப்பட்டு, 2020 ஜைவரியில் ைி க்கப்பட்ைது.

சவந்நீர் ஊற்றுத் ைிைலில் இருந்ை கிணற் ருகில் ெிறுவர்கள், 1947

ரிச்ெர்ட் நஹலுக்கு நன் ி
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செமாங்காட் ஆயர் என்

ியப்பட்ை ஃபிநரெர் அண்ட் நீவ் நபாத்ைல்நீர் சைாழிற்ொடல, 1967

ைகவல், கடலகள் அடமச்ெின் ைிரட்டு, ெிங்கப்பூர் நைெிய ஆவணக் காப்பகத்ைிற்கு நன் ி

2014ல் சவந்நீர் ஊற்று

நைெிய மரபுடைடமக் கழகத்ைிற்கு நன் ி

Masjid Petempatan Melayu Sembawang
மஸ்ஜித் சபைம்பைன் மலாயு செம்பவாங்

27B Jalan Mempurong
27B ஜாலான் சமம்புசராங்
மஸ்ஜித் சபைம்பைன் மலாயு செம்பவாங் பள்ளிவாெல் 1963ல் ைி க்கப்பட்ைது. செம்பவாங்கின்
இந்ை
மூடலயில்
1980கள்
வடர
அடமந்ைிருந்ை
கம்நபாங்
சைங்கா
கிராமத்ைின்
குடியிருப்பாளர்கள் இைடைக் கட்டிைார்கள். அருகிலிருந்ை கம்நபாங் வாக் ஹொன், கம்நபாங்
ைஞ்நொங் இராவ் நபான்
மற்
கிராமங்களிலிருந்ை முஸ்லிம் ெமூகத்ைிைரும் இந்ைப்
பள்ளிவாெடலப் பயன்படுத்ைிைார்கள்.
பள்ளிவாெல் ெமூக முயற்ெியின் பலைாகக் கட்ைப்பட்ைது. இப்பகுைியில் வாழ்ந்துவந்ை
ஒவ்சவாரு குடும்பமும் மாைந்நைாறும் ஒரு ெிறு சைாடகடய நன்சகாடையாக வழங்கிை.
அைன்வழி, கட்டுமாைப் சபாருட்கடள வாங்குவைற்கு நிைி நெகரிக்கப்பட்ைது. உள்ளூர்
இடளயர்கள் கிராமங்களிலிருந்ை வடுகளில்
ீ
மர்ஹபான் மற்றும் சபர்ொன்ஜி (நபிகடளப்
நபாற்றும் பாைல்கள்) படைத்து நிைி ைிரட்ை உைவிைார்கள். லீ அ நிறுவைமும் $10,000
நன்சகாடை வழங்கியது.
ெிங்கப்பூரில் பாரம்பரிய மலாய் பள்ளிவாெல் வடிவடமப்பின் எடுத்துக்காட்ைாக இந்ைக்
கட்ைைம் இன்றுவடர நிடலத்ைிருக்கி து. பாரம்பரிய வடிவடமப்பின் அம்ெங்கடளத்
சைாழுடக
மண்ைபத்ைில்
காணலாம்.
மண்ைபத்டைத்
ைாங்க,
ைியாங் செரி எனும்
செதுக்கப்பட்ை மரத்தூண் டமயப்பகுைியில் அடமந்துள்ளது. வாெலில், சகந்நைாங் அல்லது
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மரத்ைிலாை
வழக்கம்.

பிளவு

முரசு

இருக்கி து.

சைாழுடக

நநர

அடழப்பாக

முரசு

சகாட்டுவது

பள்ளிவாெல் கட்ைைத்ைிற்குப் பக்கத்ைில் ஒரு சபரிய ரப்பர் மரம் இருக்கி து. இந்ை மரத்ைின்
வயது குட ந்ைது ஒரு நூற் ாண்டு எை நம்பப்படுகி து. இதுநவ ெிங்கப்பூரின் ஆகப் படழய
ரப்பர் மரமாக இருக்கக்கூடும். இந்ைப் பள்ளிவாெல், இன்றுவடர செம்பவாங்கில் வெிக்கும்
முஸ்லிம் ெமூகத்ைின் முக்கியமாை ெமய, ெமூக இைமாக விளங்கி வருகி து.

மஸ்ஜித் சபைம்பைன் மலாயு செம்பவாங், 1986

ெிங்கப்பூர் நைெிய ஆவணக் காப்பகத்ைிற்கு நன் ி

பள்ளிவாெலில் நடைசபற் ஹத்ரா (டக முரசு) நிகழ்ச்ெி, 1966
ைகவல், கடலகள் அடமச்ெின் ைிரட்டு, ெிங்கப்பூர் நைெிய ஆவணக் காப்பகத்ைிற்கு நன் ி

மஸ்ஜித் சபைம்பைன் மலாயு செம்பவாங் பள்ளிவாெலின் டமயப்பகுைியில் அடமந்துள்ள
ைியாங் செரி, 2021

நைெிய மரபுடைடமக் கழகத்ைிற்கு நன் ி
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Masjid Assyafaah
மஸ்ஜித் அஸ்யஃபா

1 Admiralty Lane
1 அட்மிரால்டி நலன்
9 ஏப்ரல் 2004 அன்று ைி க்கப்பட்ை மஸ்ஜித் அஸ்யஃபா பள்ளிவாெல், செம்பவாங்கிலும்
வைக்கிலுள்ள சுற்றுவட்ைாரங்களிலும் வெிக்கும் முஸ்லிம்களுக்காை வழிபாட்டுத்
ைலமாகவும் ெமூக இைமாகவும் விளங்குகி து. “அஸ்யஃபா” என் சபயர், “இட வைிைம்
நவண்டுைல்” என் அர்த்ைம் சகாண்ை ஷஃபா’ஆ என் அரபுச் சொல்லிலிருந்து வந்ைது.
மஸ்ஜித் அஸ்யஃபா கட்ைப்படுவைற்குமுன், இப்பகுைியில் வாழும் முஸ்லிம்கள் செம்பவாங்
ொடலக்கு அப்பால் அடமந்ைிருந்ை மஸ்ஜித் ஜூமா செம்பவாங்கில் சைாழுைைர். இந்ைிய
முஸ்லிம்கள் 1920களில் கட்டிய அந்ைப் பள்ளிவாெல், 1995ல் இடிக்கப்பட்ைது. இப்பகுைியில்
மஸ்ஜித் நநவல் நபஸ் எனும் மற்ச ாரு பள்ளிவாெலும் இருந்ைது. முன்ைாள் செம்பவாங்
கைற்படைத் ைளத்ைின் முஸ்லிம் ஊழியர்கள் 1968ல் அந்ைப் பள்ளிவாெடலக் கட்டிைார்கள்.
மஸ்ஜித் நநவல் நபஸ் 2000களின் துவக்கத்ைில் இடிக்கப்பட்டு, அைற்குப் பைிலாக மஸ்ஜித்
அஸ்யஃபா கட்ைப்பட்ைது. செம்பவாங்கில் அைிகரித்துவந்ை முஸ்லிம் ெமூகத்ைிற்காக இந்ைப்
பள்ளிவாெல் கட்டித் ைரப்பட்ைது.
ஃபாரம் ஆர்கிசைக்ட்ஸ் கட்ைை வடிவடமப்பு நிறுவைத்டைச் நெர்ந்ை ைான் சகாக் ஹியாங்
வடிவடமத்ை மஸ்ஜித் அஸ்யஃபா, இஸ்லாமியச் ெின்ைங்கடள நவை
ீ
கட்ைைக்கடலயுைன்
ஒருங்கிடணக்கும் ைைித்துவமாை பள்ளிவாெலாகக் காட்ெியளிக்கி து. இந்ை நான்கு மாடி
கட்ைைத்ைில் ஆண்களுக்கும் சபண்களுக்கும் ைைித்ைைி சைாழுடக அட கள் உள்ளை.
அநைாடு, வகுப்பட களும், 4,000 பக்ைர்கள் வடர ஒன்றுகூைக்கூடிய பன்நைாக்கு
மண்ைபமும் உள்ளை.
பாரம்பரிய தூபிக்குப் பைிலாக, இந்ைப் பள்ளிவாெலில் 33 மீ ட்ைர் உயரமாை எஃகு நகாபுரம்
உள்ளது. அைன் உச்ெியில் நட்ெத்ைிரமும் பிட
நிலாவும் உள்ளை. பள்ளிவாெலின் உள்நள,
கூடரயின்வழி
புகும்
இயற்டகயாை
ஒளியுைன்
சைாழுடக
அட கள்
பிரகாெமாக
இருக்கின் ை.
அவ்வட களில்
செழிப்பாை
அரபுபாணி
வடிவங்கடளக்
சகாண்ை
(இஸ்லாமியக் கடல வடிவம்) ைிடரகள் உள்ளை. இந்ை அலங்காரத் ைிடரகள், சைாழுடக
மண்ைபத்ைிற்கு இயற்டகயாை காற்ந ாட்ைம் அளிக்கின் ை.
சைாழுடகக்கும் ெமயக் கல்விக்கும் இைம் வழங்குவநைாடு, பற்பல நிகழ்ச்ெிகள்,
நைவடிக்டககள் மூலம் செம்பவாங்கின் பரந்ை ெமூகத்ைிற்கும் மஸ்ஜித் அஸ்யஃபா நெடவ
செய்கி து. வருைாந்ைர குடும்ப விழா, வெைி குட வாை குடும்பங்களுக்கு உணவு
விநிநயாகம் நபான் டவ அவற்றுள் அைங்கும்.

நகன்பரா ொடல, முன்ைாள் சைல்லி ொடல ெந்ைிப்பில் அடமந்ைிருந்ை முன்ைாள் மஸ்ஜித்
நநவல் நபஸ், 1986

நலா குவா ஃசபாங்குக்கு நன் ி
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மஸ்ஜித் அஸ்யஃபா பள்ளிவாெலின் உள்நள இருக்கும் பிரைாை சைாழுடக மண்ைபம், 2021

நைெிய மரபுடைடமக் கழகத்ைிற்கு நன் ி

மஸ்ஜித் அஸ்யஃபா பள்ளிவாெலில் மாைாந்ைர ெமய உடரயின் (ஸ்யாராஹான் புலாைான்)
பங்நகற்பாளர்கள், 2014

மஸ்ஜித் அஸ்யஃபாவுக்கு நன் ி

Holy Tree Sri Balasubramaniar Temple
புனிை மரம் ஸ்ரீ பாலசுப்பிரமணியர் க ாவில்

10 Yishun Industrial Park

10 யீஷூன் சைாழிலியல் நபட்டை
புைிை மரம் ஸ்ரீ பாலசுப்பிரமணியர் நகாவில், நகன்பரா ொடலக்கு அருகில் ஒரு ெி ிய
ெந்நிைியாக 1962ல் சைாைங்கப்பட்ைது. பின்ைர், முன்ைாள் செம்பவாங் கைற்படைத் ைளத்டைச்
நெர்ந்ை
இந்து
ெமூகத்ைிைரின்
ெமய,
ெமூக
இைமாகக்
நகாவில்
உருசவடுத்ைது.
ைமிழ்நாட்டைச் நெர்ந்ை ைமிழர்களும் நகரளாடவச் நெர்ந்ை மடலயாளிகளும் அந்ைச்
ெமூகத்ைில் அங்கம் வகித்ைைர்.
கப்பல் பட்ைட ஊழியராை P. கருப்டபயா, இலந்டை மரத்ைடியில் இந்துக் கைவுள் முருகப்
சபருமானும் சபான்ைி
நல்லபாம்புப் இருப்பைாக 1962ல் கைவு கண்ைார். பின்ைர், கைவில்
கண்ை மரத்டை நகன்பரா ொடலக்கு அருகில் பார்த்ைநபாது, அைைடியில் ெந்நிைி அடமத்ைார்.
கப்பல் பட்ைட யின் இந்து ஊழியர்கள் அந்ைச் ெந்நிைியில் வழிபைத் சைாைங்கிைார்கள்.
பிற்பாடு, ெந்நிைிக்காக மரத்ைிலாை கூைாரமும் கட்டிைார்கள்.
1964ல், அந்ைச் ெந்நிைி “புைிை மரம் ஸ்ரீ பாலசுப்பிரமணியர் நகாவிலாகப்” பைிவு செய்யப்பட்ைது.
புைிைமாை மரத்ைடியில் சைாைங்கிய முருகப் சபருமான் வழிபாடு என்படை இப்சபயர்
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கு ிக்கி து. பக்ைர்கள் பிற்பாடு நிைி ைிரட்டி முட யாை நகாவிடலக் கட்டிைார்கள். அந்ைக்
நகாவிலின் குைமுழுக்கு விழா 1971 மார்ச் மாைம் நைந்நை ியது. நகன்பரா ொடல
மறுநமம்பாட்டுக்கு
உள்ளாைநபாது,
1996ல்
இன்ட ய
இைத்ைிற்கு
நகாவில்
இைம்
மா ிச்சென் து. பின்ைர், நகாவில் ெீரடமத்து கட்ைப்பட்டு, இப்நபாடைய கட்ைைத்ைின்
குைமுழுக்கு விழா 2018ல் நைந்நை ியது.
இன்று, செம்பவாங்கிலும் யீஷூைிலும் உள்ள இந்து மக்களுக்கு புைிை மரம் ஸ்ரீ
பாலசுப்பிரமணியர் நகாவில் சைாைர்ந்து நெடவயாற் ி வருகி து. முருகப் சபருமானுக்கும்
சைய்வாடைக்கும் ைிருமணமாை நாடள முன்ைிட்டு, ஆண்டுநைாறும் பங்குைி உத்ைிரத்
ைிருவிழா இங்கு பிரம்மாண்ைமாக நடைசபறுகி து. நைர், காவடி ஊர்வலங்களில் பக்ைர்கள்
பலர் பங்சகடுப்பார்கள்.

முன்பு நகன்பரா ொடலயில் அடமந்ைிருந்ை புைிை மரம் ஸ்ரீ பாலசுப்பிரமணியர் நகாவில்,
1993

நலா குவா ஃசபாங்குக்கு நன் ி

நகாவில் ஏற்பாடு செய்யும் வருைாந்ைர பங்குைி உத்ைிரத் ைிருவிழாவில் காவடி
ஊர்வலத்ைில் பங்குசபறும் பக்ைர்கள், 1990

ைகவல், கடலகள் அடமச்ெின் ைிரட்டு, ெிங்கப்பூர் நைெிய ஆவணக் காப்பகத்ைிற்கு நன் ி

Beaulieu House
பியூலியூ ஹவுஸ்

117 Beaulieu Road
117 பியூலியூ ொடல
1910களில் கட்ைப்பட்ை பியூலியூ ஹவுஸ், யூைத் சைாழிலைிபர் நஜாெப் புரூக் நைவிட்
என்பவரின் விடுமுட க்கால இல்லமாக இருந்ைது. பியூலியூ என் ால் பிசரஞ்சு சமாழியில்
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“அழகிய இைம்” என்று அர்த்ைம். இந்ை வட்டின்
ீ
நநர்த்ைியாை வடிவடமப்பாலும், கண்கவர்
சூழலாலும் இந்ைப் சபயர் சூட்ைப்பட்டிருக்கலாம்.
பியூலியூ ஹவுஸ் “நிநயாகிளாெிக்” எனும் புதுவிை சைாண்டம பாணியில் கட்ைப்பட்ைது.
கட்ைைத்ைின் எழில்மிகு அலங்கரிப்புகளும் அடரொந்து வடிவங்களும் இைற்குச் ொன்று.
கூடரயில் வார்ப்பிரும்பிலாை அலங்கார கட்டைச்சுவருைன் பிரைாைமாை உள்முற் ம்
அடமந்துள்ளது. அநைநபான்
வார்ப்பிரும்பிலாை கம்பித்ைடுப்புகடள முன் முகப்பிலும்
காணலாம். ஒளிடயப் பிரைிபலிக்கக்கூடிய சைராநொ களிமண் ைடரக்கற்கள் முன் முகப்பில்
பைிக்கப்பட்டுள்ளை. உள்நள, பிரைாை மண்ைபத்ைில் வடிவியல் வடிவங்கள் சகாண்ை
சூட்டுவண்ணத் ைடரக்கற்கள் பைிக்கப்பட்டுள்ளை.
1920களில், காலைித்துவ அரொங்கம் பியூலியூ ஹவுடை பற்றுமாைம் செய்ைது. செம்பவாங்
கைற்படைத் ைளத்ைின் முன்நைாட்ைப் பணிகடள நமற்பார்டவயிட்ை சூப்பரின்ைன்ட் ெிவில்
சபா ியாளர் ெி. சஹச். நகால் அங்கு ைங்கியிருந்ைார். பின்ைர், 1941 முைல் 1942 வடர,
பிரிட்ைைின் கிழக்கத்ைிய கைற்படையின் ைளபைி டவஸ்-அட்மிரல் ெர் ஜாஃப்ரி நலட்ைன்
அவ்வட்டில்
ீ
ைங்கியிருந்ைார்.
நபாருக்குப் பி கு, பியூலியூ ஹவுைில் மூத்ை கைற்படை அைிகாரிகள் ைங்கிைார்கள்.
பிரிட்ைைின் தூரக்கிழக்கு கைற்படையின் ைடலவர் ரியர்-அட்மிரல் பிரான்ெிஸ் பிராயன்
பிடரஸ் பிநரன்-நிக்கல்ஸ் நபான்
அைிகாரிகள் அைில் உள்ளைங்கிைர். அவர், வட்டுக்கு
ீ
அடியிலிருந்ை பியூலியூ அடணகடரயிலிருந்ைபடி, ெிங்கப்பூடர வந்ைடைந்ை கப்பல்கடளத்
ைடலவணங்குவார். பிரிட்டிஷ் படைகள் 1971ல் ெிங்கப்பூரிலிருந்து சவளிநய ிய பி கு,
பியூலியூ ஹவுைின் சுற்றுவட்ைாரம் ெீரடமக்கப்பட்டு, 1979ல் செம்பவாங் பூங்காவாகத்
ைி க்கப்பட்ைது.
1981 முைல், பியூலியூ ஹவுஸ் ஓர் உணவகமாகப் பயன்பட்டு வருகி து. 2005ல், இந்ைக்
கட்ைைம் பழடம பாதுகாப்புக் கட்ைைமாகத் ைகுைி சபற் து.

நீச்ெல் பகாருைன் (மலாய் சமாழியில் “நவலி” என்று அர்த்ைம்) பியூலியூ ஹவுைின்
நைாற் ம், 1920கள்

யுடைசைட் கிங்ைம் நைெிய ஆவணக் காப்பகத்ைிற்கு நன் ி
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பியூலியூ ஹவுஸ், 1920கள்

யுடைசைட் கிங்ைம் நைெிய ஆவணக் காப்பகத்ைிற்கு நன் ி

கைற்படை அைிகாரிகள் பியூலியூ அடணகடரயில் சஹச்எம்எஸ் அல்பிநயான்
விமாைந்ைாங்கி கப்பலுக்குத் ைடலவணங்குகின் ைர், 1965

கிடளவ் சமைரிக்கு நன் ி

Sembawang Strip
செம்பவாங் ஸ்ட்ரிப்

1018-1036 Sembawang Road
1018-1036 செம்பவாங் ொடல
1965 வாக்கில் கட்ைப்பட்ை இந்ைக் கடைவடுகளின்
ீ
வரிடெ, செம்பவாங் ஸ்ட்ரிப் எைப்
பிரபலமாக அ ியப்பட்ைது. செம்பவாங் ொடலயின் இந்ைப் பகுைியில் அடமந்ைிருந்ை
முன்ைாள் செம்பவாங் வில்நலஜ் குடிநயற் த்ைின் ஒரு பகுைியாக இது இருந்ைது. இது,
செம்பவாங் ொடலயின் 14ஆம் டமல்கல் என்றும் அ ியப்பட்ைது.
செம்பவாங் வில்நலஜ் 1920களில் அடமக்கப்பட்ைது. அங்கு வாழ்ந்து வந்ைவர்களில் பலரும்,
முன்ைாள் செம்பவாங் கைற்படைத் ைளத்ைின் ஊழியர்களுக்கும் குடியிருப்பாளர்களும்
உணவும் மற்
சபாருட்களும் விற்படை செய்து ெம்பாைித்ைைர். செம்பவாங் வில்நலஜில்,
நகர்ப்பகுைி வடர பயணம் செல்லக்கூடிய ைாக்ெிகளும் நபருந்து நெடவயும் கூை இருந்ைது.
இரண்ைாம் உலகப் நபாருக்குப் பி கு, செம்பவாங் வில்நலஜில் 20க்கும் நமலாை மதுபாைக்
கடைகள் ைி க்கப்பட்ைை. கைற்படைத் ைளத்ைில் அடமந்ைிருந்ை சஹச்எம்எஸ் நைரர்
(இன்ட ய செம்பவாங் முகாம்) எனும் பாடளயங்களில் ைங்கியிருந்ை கைநலாடிகளுக்கு
இந்ைக் கடைகள் நெடவ வழங்கிை. செம்பவாங் ஸ்ட்ரிப்பில் இருந்ை சநல்ென் பார், ஓஷன்
பார் நபான்
மதுபாைக் கடைகளுக்குக் கைநலாடிகள் செல்வது வழக்கம். கடைகளுக்குப்
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பக்கத்ைில், செம்பவாங் நபட்டிநயா என் டழக்கப்பட்ை
சவளிப்பு
உணவகத்ைிற்கும்
கைநலாடிகள் அடிக்கடி சென் ைர். சராட்டி ஜான் (நீளமாை ொண்ட்விச்) சூப் தூலாங் நமரா
(ெிவப்புநி ஆட்சைலும்பு சூப்) நபான் உணவு வடககள் அங்கு பிரபலமாக இருந்ைை.
பிரிட்டிஷார் ெிங்கப்பூரிலிருந்ை ைங்களது ராணுவப் படைகடள மீ ட்டுக்சகாண்ை பி கு,
1970களின் பிற்பகுைியில் மதுபாைக் கடைகள் குட யத் சைாைங்கிை. 1987ல், இந்ைக்
கடைவடுகள்
ீ
ைவிர, செம்பவாங் வில்நலஜின் சபரும்பகுைி இடிக்கப்பட்ைது. இன்று,
இப்பகுைியின் கைற்படை வரலாற் ின் நிடைவூட்ைலாக செம்பவாங் ஸ்ட்ரிப் மட்டும்
நீடித்ைிருக்கி து. இங்குள்ள கடைகளும் உணவகங்களும் அருகிலுள்ள சுற்றுவட்ைாரங்களில்
வெிக்கும் மக்களிடையில் சைாைர்ந்து பிரபலமாக இருந்து வருகின் ை.

செம்பவாங் ஸ்ட்ரிப், 1960கள்

நொஃபியா அப்துல் ரஹ்மான் மற்றும் நைாைி ைாயருக்கு நன் ி

செம்பவாங் நபட்டிநயா, 1967

நைவிட் ஏயர்ஸ்-க்கு நன் ி

முன்ைாள் செம்பவாங் வில்நலஜில் இருந்ை கடைகளும் மதுபாைக் கடைகளும், 1967

நைவிட் ஏயர்ஸ்-க்கு நன் ி
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Homes in the Naval Base
ைற்படைத் ைளத்ைிலிருந்ை வடு
ீ
ள்

Admiralty Road East
அட்மிரால்டி ொடல ஈஸ்ட்
அட்மிரால்டி ொடல ஈஸ்ட் 1923ல் கட்ைப்பட்ைது. அங்கு காலைித்துவ காலத்து வடுகள்
ீ
பல
உள்ளை.
அந்ை
வடுகள்,
ீ
முன்ைாள்
செம்பவாங்
கைற்படைத்
ைளத்ைின்
பிரிட்டிஷ்
அைிகாரிகளின் குடியிருப்பாக 1920களிலும் 1930களிலும் கட்ைப்பட்ைை.
1938ல் ைி க்கப்பட்ை செம்பவாங் கைற்படைத் ைளம், 1920களிலும் 1930களிலும் பிரிட்டிஷாரால்
கட்ைப்பட்ைது. நபார்க் கப்பல்களில் எரிசபாருள் ஏற் வும் கப்பல்கடளப் பழுதுபார்க்கவும்
அங்கு ஒரு கப்பல் பட்ைட இருந்ைது. சஹச்எம்எஸ் நைரர் எைப்படும் அைன் பாடளயத்ைில்,
வருடகயளிக்கும் கைநலாடிகள் ைங்கியிருந்ைைர். அது இப்நபாது செம்பவாங் முகாமாக
இருக்கி து. கைற்படைத் ைளத்ைின் கப்பல் பட்ைட , பிரிட்ைன் அைன் ராணுவப் படைகடள
1971லிருந்து மீ ட்டுக்சகாள்ளத் சைாைங்குவைற்கு முன்பாக, 1968ல் செம்பவாங் கப்பல்
பட்ைட யாக (இன்ட ய செம்ப்கார்ப் மரீன் அட்மிரால்டி பட்ைட ) மாற் ப்பட்ைது. கடைெி
பிரிட்டிஷ் நபார்க்கப்பல் 1975ல் ெிங்கப்பூரிலிருந்து சவளிநய ியது.
முன்ைாள்
கைற்படைத்
ைளத்ைிலிருந்ை
வடுகள்
ீ
பல்நவறு
அளவுகளில்
பல்நவறு
வடிவங்கடளக்
சகாண்டிருந்ைை.
அவற் ில்
சபரும்பாலாைடவ
கறுப்பு,
சவள்டள
பங்களாக்கள். 20ஆம் நூற் ாண்டின் முற்பகுைியில் அந்ை பாணி ெிங்கப்பூரில் பிரபலமாக
இருந்ைது. கைற்படைத் ைளத்டைக் கட்டிய ெர் ஜான் ஜாக்ென் லிமிசைட் பிரிட்டிஷ்
நிறுவைத்ைின்
சபா ியாளர்களுக்காக
1929ல்
ஜிப்ரால்ைர்
கிரென்ட்டில்
கட்ைப்பட்ை
பங்களாக்களும் அவற்றுள் அைங்கும்.
இப்பகுைியிலுள்ள ஆகப்சபரிய கறுப்பு, சவள்டள வடுகள்
ீ
1930களில் கட்ைப்பட்ைை. கப்பல்
பட்ைட யின் நகப்ைன், ைடலடம சபா ியாளர் நபான்
உச்ெ அைிகாரிகள் அவற் ில்
ைங்கிைர். நமற்பார்டவயாளர்கள் நபான்
மற்
பணியாளர்களுக்காகச் ெி ிய வடுகள்
ீ
கட்ைப்பட்ைை. இந்ைச் ெி ிய வடுகளின்
ீ
சவளிப்பு த்ைில் காணப்படும் செங்கல் நமற்பரப்பு,
டகவிடைக்கடல கட்ைை வடிவடமப்பு இயக்கத்ைின் ைாக்கத்டைக் காட்டுகி து.

ையவுசெய்து

வனத்ைில் ச ாள் !

இப்பகுைியில்
உள்ள
வடுகள்
ீ
ைைியாருக்குச்
சொந்ைமாைடவ.
ையவுசெய்து
குடியிருப்பாளர்கடள மைித்து, ெத்ைத்டைக் குட த்துக் சகாள்ளுங்கள். வடுகளுக்குள்
ீ
அல்லது
வளாகத்ைிற்குள்
நுடழயாைீர்கள்.
ையவுசெய்து வடு
ீ
டளயும் அவற்றில்
வெிப்பவர் டளயும் புட ப்பைமும் ாசணாளியும் எடுக் ாைீர் ள்.
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ைடலடம அைிகாரி ஒருவரின் இந்ை வடு,
ீ
கைற்படைத் ைளத்ைிலிருந்ை சபரிய வடுகளில்
ீ
ஒன் ாகும், 1930

யுடைசைட் கிங்ைம் நைெிய ஆவணக் காப்பகத்ைிற்கு நன் ி

டகவிடைக்கடல கட்ைை வடிவடமப்பு இயக்கத்ைின் ைாக்கத்டை சவளிப்படுத்தும்
நமற்பார்டவயாளர்களின் வடுகள்,
ீ
1929

யுடைசைட் கிங்ைம் நைெிய ஆவணக் காப்பகத்ைிற்கு நன் ி

ஜிப்ரால்ைர் கிரென்ட்டில் உள்ள ைைித்துவமாை ஒரு கட்ைைம் ஜப்பாைிய ைிநயட்ைர்
அல்லது கப்பல் பட்ைட ைிநயட்ைர். இது, ஜப்பாைியர் ஆக்கிரமிப்பின்நபாது கட்ைப்பட்ைது.
பிற்பாடு, இரண்ைாம் உலகப் நபாருக்குப் பி கு, இங்கு நாைகங்கள் அரங்நகற் ப்பட்ைை, 2021

நைெிய மரபுடைடமக் கழகத்ைிற்கு நன் ி
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Sembawang Shipyard
செம்பவாங்

ப்பல் பட்ைடற

60 Admiralty Road West
60 அட்மிரால்டி நராடு சவஸ்ட்
தூரக் கிழக்கில் ைங்களது கட்டுப்பாட்டிலிருந்ை பிரநைெங்கடளத் ைற்காப்பைற்காக பிரிட்டிஷார்
கட்டிய செம்பவாங் கைற்படைத் ைளம் 1938ல் அைிகாரபூர்வமாகத் ைி க்கப்பட்ைது. வரலாற்று
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை இந்ை நுடழவாயில், ஒரு காலத்ைில் நபார்க் கப்பல்களில்
எரிசபாருள் ஏற் ி, கப்பல்கள் பழுதுபார்க்கப்பட்ை கைற்படைத் ைளத்ைின் கப்பல் பட்ைட க்கு
இட்டுச்சென் து.
கப்பல் பட்ைட யின் 305 மீ ட்ைர் நீளமாை “கிங் ஜார்ஜ் VI ட்டர ைாக்” அைன் டமயமாகத்
ைிகழ்ந்ைது. இது 1938ல் ைி க்கப்பட்ைநபாது, உலகின் ஆகப்சபரிய உலர்வடக கப்பல்
பழுதுபார்ப்பு நமடையாக இருந்ைது. மற்ச ாரு வரலாற்று நிடைவுச்ெின்ைம் முன்ைாள்
செம்பவாங் ைீயடணப்பு நிடலயம். “Art-Deco” கடலசயழில் பாணியிலாை இந்ை நவைக்
ீ
கட்ைைத்ைில், ைீயடணப்புக் குழாய்கடளக் காய டவப்பைற்காை நநர்த்ைியாை நகாபுரம்
அடமந்துள்ளது. ைீயடணப்பு நிடலயம் 2005ல் மூைப்பட்டு, 2007ல் பழடமப் பாதுகாப்பு
கட்ைைமாக அ ிவிக்கப்பட்ைது.
இரண்ைாம் உலகப் நபாருக்குப் பி கும் கப்பல் பட்ைட
சைாைர்ந்து சுறுசுறுப்பாக இயங்கி
வந்ைது. ஏசைைில், 1950கள் முைல் 1960கள் வடர நிலவிய மலாயா சநருக்கடிநிடல,
சகான்ஃபிரன்ைாெி
காலகட்ைங்களில்
பிரிட்டிஷ்
நபார்க்கப்பல்கள்
இவ்வட்ைாரத்ைில்
பயன்படுத்ைப்பட்ைை. 1968ல், கப்பல் பட்ைட யின் உரிடமடய பிரிட்ைன் ெிங்கப்பூரிைம்
ஒப்படைத்ைது. ெிங்கப்பூர் அைடை செம்பவாங் கப்பல் பட்ைட யாக மாற் ியது (2015ல்
செம்ப்கார்ப் மரீன் அட்மிரால்டி பட்ைட எைப் சபயர் மாற் ப்பட்ைது).
இன்று, ெிங்கப்பூரின் கைல்துட யில் கப்பல் பட்ைட சைாைர்ந்து முக்கிய அங்கம் வகிக்கி து.
“கிங் ஜார்ஜ் VI ட்டர ைாக்”, நபாருக்கு முந்ைிய பட்ைட
கட்ைைங்கள் ஆகியை, இன்றுவடர
சைாைர்ந்து பயன்படுத்ைப்படுகின் ை. கப்பல் பட்ைட யில் ெமய வழிபாட்டுத் ைலங்களும்
உள்ளை. முஸ்லிம் ஊழியர்களுக்காை சுராவ் (சைாழுடக மண்ைபம்), 1970களில் புைிை
மரத்ைடியில் நிறுவப்பட்ை ஸ்ரீ மதுடர வரன்
ீ
காளியம்மன் நகாவில் ெந்நிைி ஆகியை அவற்றுள்
அைங்கும்.

கைற்படைத் ைளத்ைின் அைிகாரபூர்வ ைி ப்பு விழாவில் விருந்ைிைர்கள், 1939

எட்வின் ஏ. பிரவுன் ைிரட்டிலிருந்து சப ப்பட்ைது. அடைத்து உரிடமகளும்
பாதுகாக்கப்பட்ைடவ, ெீலியா நமரி ஃபர்குென் மற்றும் ெிங்கப்பூர் நைெிய நூலக வாரியம்,
2008.
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செம்பவாங் கப்பல் பட்ைட , 1971

ைகவல், கடலகள் அடமச்ெின் ைிரட்டு, ெிங்கப்பூர் நைெிய ஆவணக் காப்பகத்ைிற்கு நன் ி

செம்ப்கார்ப் மரீன் அட்மிரால்டி பட்ைட யிலுள்ள நபாருக்கு முந்ைிய காலத்து கட்ைைங்கள்,
2021

நைெிய மரபுடைடமக் கழகத்ைிற்கு நன் ி
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