
வழிகாட்�
காட்சிக்�டம் திறந்தி�க்�ம் நநரம் 

காலை 10 மணி �தை் மாலை 7 மணி வலர 
(கலடசி �லழ� மாலை 6.30 மணி) 

�லழ�

��மக்கள், நிரந்தரவாசிகள், 6 வய� 
மற்�ம் அதற்�க் �லறவான வய�லடய 
வ�லகயாளர்கள் ஆகிநயா�க்� அ�மதி 
இைவசம். 

மற்றவர்கள்
பெரியவர்கள்   $10
பசை்�ெ�யா�ம் அலடயாள  $5 
அட்லட�ள்ள மாணவர்கள் 
மற்�ம் 60 வய� �தைான 
�தியவர்கள் 

ஒவ்பவா� �லழ�ச்சீட்�ம் சிங்கெ்�ர் 
வரைா��க் காட்சிக்�டம், சிங்கெ்�ர் 
வாழ்க்லக: கடந்த 100 ஆண்�கள், நகா பசங் 
� காட்சிக்�டம், ஸ்டாம்ஃெர்ட் மற்�ம் 
பகாண்நகாஸ் காட்சிக்�டங்களிை் இடம்பெ�ம் 
கண்காட்சிக�க்� பசை்ை அ�மதியளிக்�ம். 
அன்��ர்ந்� ச�லககலளெ் பெற்றிட, 
த�திபெ�ம் ஆதாரத்லதக் காட்ட�ம். நதசிய 
அ�ம்பொ�ளக வ�லகயாளர் நசலவ 
�கெ்ெி�ம் சிஸ்�க்-கி�ம் �லழ�ச்சீட்�கள் 
கிலடக்�ம். 

ெிரிட்�� அ�ம்பொ�ளகத்தின் உைகெ் 
பொக்கிஷங்கள் கண்காட்சிக்� தனி 
�லழ�ச்சீட்� பெற�ம். நமை் விவரங்க�க்� 
www.nationalmuseum.sg ொர்க்க�ம்.

வழிகாட்டை் உைா 
காட்சிக்�டங்க�க்கான வழிகாட்டை் உைாவிை் 
நசர, அன்��ர்ந்� வ�லகயாளர் நசலவ 
�கெ்ெிை் விவரம் நகட்க�ம். 

சக்கர நாற்காைி வசதி மற்�ம் �ட்�ள்ள 
பொ�ள்காெ்�ெ் பெட்�கள்

மின்�க்கிகலளெ் ெயன்ெ�த்தி 
காட்சிக்�டங்க�க்� எளிதாகச் பசை்ைைாம். 
வ�லகயாளர்களின் ெயன்ொட்�க்காகெ் 
�ட்�ள்ள பொ�ள்காெ்�ெ் பெட்�கள் உள்ளன.

இலணயத்திை் நதசிய அ�ம்பொ�ளகம் 

www.nationalmuseum.sg

www.facebook.com/National.Museum. 
of.Singapore

twitter.com/natmuseum_sg

க�த்�லரெ்�

�கவரியிை் எங்க�க்� மின்னஞ்சை் அ�ெ்ெ�ம்
nhb_nm_corpcomms@nhb.gov.sg

வ�லகயாள�க்கான விவரங்கள்

ஆதரவாளர்இதன் அலமெ்�

�தன்�தைாக 1887-ம் ஆண்� பதாடங்கெ்ெட்டதிைி�ந்� நீண்டகாை வரைாற்லறக் 
பகாண்�ள்ள சிங்கெ்�ர் நதசிய அ�ம்பொ�ளகம், �ற்நொக்கான சிந்தலன�டன் 
பசயை்ெ�ம் சிங்கெ்�ரின் ஆகெ்ெழலமயான அ�ம்பொ�ளகமா�ம். இதன் 
காட்சிக்�டங்கள் வழக்கமான அ�ம்பொ�ளக அ�ெவத்லத மாற்றியலமக்க, 
அதிநவீன, ெை்நநாக்� வழி�லறகலளக் லகயாண்� வரைாற்லற�ம் கைாசாரத்லத�ம் 
ெலடக்கின்றன. சிங்க���� கைாசார, கட்டடக்கலை நிலன�ச்சின்னமாகத் திக�ம் 
அ�ம்பொ�ளகம், ஆண்� ��வ�ம் காண்நொலரக் கவர்ந்தி�க்�ம் கலைெ் 
பொ�ட்கள், வியெ்�ட்�ம் ெலடெ்�கள், திலரெ்ெடத் திலரயீ�கள் ஆகியவற்�டன் 
��ெ்�மிக்க சிங்கெ்�ர் இர� விழா, சிங்கெ்�ர் மர�லடலம விழா நொன்ற ��லமயான 
விழாக்கலள�ம் நிகழ்ச்சிகலள�ம் ெலடக்கிற�. அ�மட்�மன்றி, �க்கியமான 
காட்சிெ்பொ�ள் திரட்�க�டன் சிந்தலனலயத் �ண்�ம் கண்காட்சிகலள�ம் 
ெலடக்கிற�. இவற்�க்�த் �லணயாக உண� மற்�ம் ொனம், சிை்ைலறக் கலடகள், 
வள நிலையம் உள்ளிட்ட ெைதரெ்ெட்ட வசதிக�ம் நசலவக�ம் உள்ளன. 

சிங்கெ்�ர் நதசிய அ�ம்பொ�ளகம் �ன்� ஆண்�காைச் சீரலமெ்�ெ் ெணிக்�ெ் ெிற� 
2006 �சம்ெர் மாதம் மீண்�ம் திறக்கெ்ெட்ட�. 2012-ம் ஆண்�ை் அ�ம்பொ�ளகம் 
அதன் 125-வ� ஆண்� நிலறலவக் பகாண்டா�ய�. அ�ம்பொ�ளகத்தின் 
நிரந்தரக் காட்சிக்�டங்கள் மாற்றியலமக்கெ்ெட்�, 2015 பசெ்டம்ெர் மாதம் மீண்�ம் 
திறக்கெ்ெட்டன. �தந்திரத்திற்�ெ் ெிந்திய சிங்கெ்�ர் வரைாற்லறெ் ெற்றிய ��ெ்�� 
கலதகள், விவரங்கள் ஆகியவற்�டன், நதசிய அ�ம்பொ�ளகத்தின் �திய நிரந்தரக் 
காட்சிக்�டங்கள், 700 ஆண்�க�க்� �ன்ெி�ந்த ஆரம்ெகாைத் பதாடக்கத்திைி�ந்� 
இன்லறய �தந்திரமான, நவீனமான நகரமாக உ�மாற்றம் அலடந்த� வலரயிைான 
நாட்�ன் �க்கிய த�ணங்கள், சவாை்கள், சாதலனகள் ஆகியவற்லறெ் ெலடக்கின்றன. 

நதசிய அ�ம்பொ�ளகத்திற்� வ�லகயளித்�, சிங்கெ்�ரின் வரைாற்லறெ் 
ொர்லவயி�ங்கள். 

சிங்கெ்�ர் நதசிய அ�ம்பொ�ளகம்



மா� 1
சிங்கெ்�ர் வரைாற்�க் காட்சிக்�டம்

சிங்கெ்�ர் வரைாற்�க் காட்சிக்�டத்தின் ��ெ்ெிக்கெ்ெட்ட விளக்க�லர, சிங்கெ்�ர் தீ� �ன்� 
சிங்கெ்�ரா, கிர�ன் காைனி, சிநயானான்-� என்றலழக்கெ்ெட்ட காைகட்டங்களிைி�ந்� 
இ��யிை் சிங்கெ்�ர் என்றலழக்கெ்ெட்ட� வலரயிைான நமம்ொ�கலள விவரிக்கிற�. 50 
ஆண்�காைச் �தந்திரத்லதக் பகாண்டா�ம் வலகயிை், நொ�க்�ெ் ெிந்திய நொராட்டங்கள் �தை் 
இன்� நாம் அ�ெவிக்�ம் உைகமய நகரம் வலரயிைான நம� நாட்� நிர்மாணெ் ெயணத்லத இந்தக் 
காட்சிக்�டம் பதா�த்தளிக்கிற�. 

மா� 2 
சிங்கெ்�ர் வாழ்க்லக: கடந்த 100 ஆண்�கள் 

கடந்த 100 ஆண்�கலள உள்ளடக்�ம் இந்நான்� காட்சிக்�டங்க�ம், சிங்கெ்�ர் வரைாற்றின் 
பவவ்நவ� காைகட்டங்களின் �ைமாக அன்றாட வாழ்க்லகலயெ் ெடம்ெி�த்�க் காட்�கின்றன. 
1920கள் �தை் 1930கள் வலரயிைான காைனித்�வ காைகட்டத்திை் மக்கள் எவ்வள� நவீனமாக�ம் 
�ற்நொக்காக�ம் இ�ந்தனர் என்ெலத நவீன காைனி காட்சிக்�டத்திை் அறிந்தி�ங்கள். 
ஜெ்ொனிய ஆக்கிரமிெ்� காைகட்டத்லத ஆரா�ம் சிநயானானிை் உயிர்ெிலழெ்� காட்சிக்�டத்திை், 
நம்ெிக்லக�ம் நநச�ம் அளித்த லதரியத்�டன் தாக்�ெ்ெி�த்தவர்களின் அறிவாற்றலை�ம் 
மீள்திறலன�ம் ெற்றி நம�ம் பதரிந்� பகாள்�ங்கள். ஒ� தலை�லறயின் கன�கலள�ம் 
நெரார்வங்கலள�ம் எ�த்�க்காட்�ம் வள�ம் ெ�வம் காட்சிக்�டத்திை், நாட்�டன் நசர்ந்� 
வளர்ந்த ெிள்லளயின் கண்நணாட்டத்திை் 1950கள் �தை் 1960கள் வலரயிைான காைகட்டத்லதக் 
கா�ங்கள். 1970கள் �தை் 1980கள் வலரயிைான காைகட்டத்திை் தலைபய�த்த �திய, 
தன்னம்ெிக்லக மி�ந்த சிங்கெ்�ரிய அலடயாளத்லத ஆரா�ம் சிங்கெ்�ரின் �ரை்கள் 
காட்சிக்�டத்திை், �ய பவளிெ்ொ�க�ம் �த்தாக்க�ம் �தைிடம் வகிக்கின்றன.  

நவீன காைனி

வள�ம் ெ�வம் சிங்கெ்�ரின் �ரை்கள்

சிநயானானிை் உயிர்ெிலழெ்�

�ரதான க�கா��க� 



க�ோ செங் � �ோட்ெி�்�டம்: 
ஆசெ�ம் ஆபத்�ம் 

ெிங்�ப்�ர் வோழ்�்ச�: 
வள�ம் ப�வம்

ெிங்�ப்�ர் வோழ்�்ச�: 
ெிங்�ப்�ரின் �ரல்�ள்
 
ெிங்�ப்�ர் வோழ்�்ச�: 
நவீன �ோலனி

ெிங்�ப்�ர் வோழ்�்ச�: 
ெிக�ோனோனில் உ�ிர்பிசழப்�

�ண்ணோ� ��ப்�

ஆ�்வரங்� அசற�ள்

கப�ந்� நி�த்�மிடம் 

Flutes 

ஸ்டோம்ஃபர்ட் �ோட்ெி�்�டம் 

வ�ச��ோளர் கெசவ�ள் 

Food For Thought 

ச�ோண்க�ோஸ் �ோட்ெி�்�டம் 

த ெசலோன் 

ஸ்டோம்ஃபர்ட் அ�வல�ம்

ச�ோண்க�ோ� 
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மி�ெி�ம் கலபல்

திங்�ள் – ஞோ�ி�, �ோசல 10 மணி – 
மோசல 7 மணி 
சதோசலகபெி எண் (65) 6336 6387

கதெி� மர�சடசம�் �ழ�ம் நடத்�ம் 
மி�ெி�ம் கலபல் (Museum Label) 
அ�ம்சபோ�ள��் �சட�ில் வோழ்�்ச��ின் 
ெி�ெி� இன்பங்�ளில் திசளத்தி�ங்�ள். 

ெிங்�ப்�ர் கதெி� அ�ம்சபோ�ள�த்தில் ஃ�ட் 
ஃகபோர் தோட். 

திங்�ள் – ெனி, �ோசல 10 மணி – இர� 10 
மணி (�சடெி ஆர்டர் இர� 9 மணி), 
ஞோ�ி�, �ோசல 10 மணி – இர� 9 மணி 
(�சடெி ஆர்டர் இர� 8 மணி) 
சதோசலகபெி எண் (65) 6338 9887

ெிங்�ப்�ர் கதெி� அ�ம்சபோ�ள�த்தில் 
அசமந்�ள்ள ஃ�ட் ஃகபோர் தோட் (Food 
For Thought), ெிங்�ப்�ரர்�ள் ஒன்���, 
நோம் அசனவ�ம் நம� இல்லசமன 
அசழ�்�ம் நம் ந�சரப் பற்றி� �சத�சளப் 
ப�ிர்ந்�ச�ோள்ள ஊ�்�மளிப்பசத 
கநோ�்�மோ��் ச�ோண்�ள்ள�. கதெி� 
அ�ம்சபோ�ள��் �ிசள அதன் உண�ப் 
பட்��லி�ம் உணவ�த்தின் வ�வசமப்பி�ம் 
பசழ� நிசன��களோ� �த்தோ�்�த்சத 
ஒன்றிசண�்�ிற�. ஆண்� ��வ�ம், 
கதெி� விவ�ோரங்�சள�் ��ப்சபோ�ளோ��் 
ச�ோண்� தனித்�வமி�்� வி�ந்�ண� 
அ�பவங்�சள�ம் நோங்�ள் திட்டமிட்� 
வழங்��ிகறோம். ெிங்�ப்�ர் எங்�ி�ந்� 
வந்த�, இப்கபோ� எங்�ி��்�ிற�, 
இனி எங்� செல்ல வி�ம்��ிற� 
கபோன்றசவ பற்றி� சவளிப்பசட�ோன 
உசர�ோடல்���்�ோன ெோத்தி�த்சத 
உ�வோ�்�ி�் ச�ோ�ப்பதன்�லம், உங்�ள் 
உண�டன் உங்�ள் ெிந்தசன�்�ம் 
உணவளி�்� நோங்�ள் வி�ம்��ிகறோம். 

ஃ��ட்ஸ்

திங்�ள் – வி�ோழன்: �ோசல 11.30 மணி – 
இர� 10 மணி (�சடெி ஆர்டர்) 
சவள்ளி: �ோசல 11.30 மணி – இர� 10.30 
மணி (�சடெி ஆர்டர்) 
ெனி: �ோசல 10 மணி – இர� 10.30 மணி 
(�சடெி ஆர்டர்)  
ஞோ�ி�: �ோசல 10 மணி – மோசல 4 மணி 
(�சடெி ஆர்டர்)
சதோசலகபெி எண் (65) 6338 8770 
flutes@flutes.com.sg | www.flutes.com.sg

“ஆெி�ோவின் தசலெிறந்த 101 
உணவ�ங்�ளில் ஒன்�” என 2013-ம் ஆண்� 
கதர்ந்சத��்�ப்பட்ட ஃ��ட்ஸ் (Flutes), 
நவீன ஐகரோப்பி� போணி�ின் வளமோன 
போரம்பரி�த்சத ஊ�்�மோ��் ச�ோண்ட 
உண�ப்பட்���டன் “ஸ்மோர்ட் க�ஷுவல்” 
வி�ந்�ண� அ�பவத்சத வழங்��ிற�. 
வி�்கடோரி�ோ ரோணி�ின் சபோன்விழோசவ 
�ன்னிட்� 1887-ம் ஆண்� �தன்�தலோ�த் 
திற�்�ப்பட்ட கதெி� அ�ம்சபோ�ள�த்தின் 
ஆ�ப்பழசம�ோன ப�தி�ில் அசமந்தி��்�ம் 
இந்த உணவ�ம், அதன் உண�ப்பட்��லில் 
��சம�ோன, உற்ெோ�மளி�்�ம் �தி� 
�சவ�சள நவீனமோன போணி�ில் 
பசட�்�ிற�. இதற்�த் �சண�ோ�, 
பசழ� மற்�ம் �தி� உல�ின் வி��சபற்ற 
“ஒ�ின்” போனங்��ம் உள்ளன. உ�ரமோன 
உட்�சர�டன் நவீனமோ� வ�வசம�்�ப்பட்ட 
வி�ந்� அசற�ள் �தல் சவளிப்�ற இடம் 
வசர, ஏரோளமோன ெோத்தி�ங்�ள் நிசறந்த 
வி�ந்�ண� அ�பவத்சத ஃ���ஸ் 
வழங்��ிற�. 

�சட�ள் மற்�ம் 
உண��, போன�ம்

மோ� 2
ஆசெ�ம் ஆபத்�ம் 
க�ோ செங் � �ோட்ெி�்�டம் 

க�ோ செங் � �ோட்ெி�்�டத்தின் ஊ�்�மளி�்�ம் �தி� �ண்�ோட்ெி�ில் ஆசெ�்�ம் ஆபத்��்�ம் 
இசட�ிலோன சந�ங்�ி� சதோடர்சப அறிந்தி�ங்�ள். பெிச�த் �ண்�, ப�த்சத உண்டோ�்�ம் 
உ�ிரினங்�ள், இன்பத்சத அல்ல� வலிச� உண்டோ�்��்��� தன்சம�்�ோ� நோடப்ப�ம் 
அ�ல்நோட்�ெ் செ��ள் ஆ�ி�சவ இடம்சப�ம் இந்த ஓவி�ங்�ள் வில்லி�ம் ஃபர்�வோர் இ�ற்ச� 
வரலோற்� ஓவி�த் திரட்�லி�ந்� கதர்ந்சத��்�ப்பட்டசவ. மனித��்�ம் இ�ற்ச��்�ம் 
இசட�ிலோன ெி�்�லோன, ெில ெம�ங்�ளில் ெஞ்ெலமோன உறசவ இந்த ஓவி�ங்�ள் ஆரோ�்�ின்றன. 

மோ� 1
நோம் ஒ� கதெத்சத நிர்மோணித்கதோம்
ஸ்டோம்ஃபர்ட் �ோட்ெி�்�டம் மற்�ம் ச�ோ��� �ோட்ெி�்�டம்

நம் வரலோற்சற�ம், �தந்திரமசடந்த ஆரம்ப�ோல ஆண்��ளில் �ன்கனோ�த் தசல�சற 
தசலவர்�ளின் பங்�ளிப்��சள�ம் ெிங்�ப்�ரர்�ள் ெிந்தித்�ப் போர்ப்பதற்�ெ் ெிங்�ப்�ரின் 
சபோன்விழோ நல்லசதோ� வோ�்ப்போ�ம். இ�வசர போர்த்திரோதசவ பல உட்பட, �வனமோ�த் 
கதர்ந்சத��்�ப்பட்ட 100-�்�ம் கமற்பட்ட �ோட்ெிப்சபோ�ட்�ள், ஆவணத்தி�ள்ள படங்�ள், 
பத்திரங்�ள் ஆ�ி�வற்றின்�லம், ெிங்�ப்�ரின் வரலோற்சற நிர்ண�ித்த ��்�ி�மோன �தல் பத்� 
ஆண்��ோலெ் �தந்திரத்சத (1965-1975) இந்த�் �ண்�ோட்ெி ஆரோ�்�ிற�. நவீன ெிங்�ப்���்�ோன 
அ�ப்பசட�சள அசம�� சவ�த ெிங்�ப்�ரின் �தல் பிரதமர் லீ �வோன் இ� அவர்��ம் 
அவர� ��வின�ம் ஆற்றி� ��்�ி� சபோ�ப்��ள், தசலசமத்�வம் ஆ�ி�வற்சற�ம் �ண்�ோட்ெி 
ஆரோ�்�ிற�. 

அ��தள�
பிரிட்�ஷ் அ�ம்பசபோ�ள�த்தின் உல�ப் சபோ�்�ிஷங்�ள்
இப்�� �தல் கம 29 வசர
�ண்�ோ�� �டங்�ள், �ீழ்த்தளம்
�சழ��் �ட்டணம் உண்�

சப�ம் எதிர்போர்ப்����்� மத்தி�ில் லண்டனின் பிரிட்�ஷ் அ�ம்சபோ�ள�த்திலி�ந்� 
வந்தி���� இந்த�் �ண்�ோட்ெி�ில் உல�ின் கநர்த்தி�ோன �சலப்சபோ�ட்�சளப் 
போர்சவ�ி�ங்�ள்! சடட்டோனி�் �ப்பசல �ழ்��த்ததோ�த் தவறோ�ப் �ரளி கபெப்பட்ட 
“அதிர்ஷ்டமில்லோத மம்மிச�” கந��்� கநர் ெந்தி�்�லோம், ஆதி�ோலத்� சமசெோசபோட்டோமி��் 
�ல்லசற�ளிலி�ந்த தங்� ஆபரணங்�சள�் �ண்� அதிெ�ி�்�லோம், வட அசமரி�்�ோவின் பெிபி�் 
வடகமற்�� �சர�ின் மோ�ோஜோல உ�மோற்ற ����ச��் �ண்� திச�த்திடலோம். 

ஆப்ரி�்�ோ, ஓகஷனி�ோ, மத்தி��் �ிழ�்�, ஐகரோப்போ, ஆெி�ோ, அசமரி�்�ோ என உல�ின் 
பல்கவ� வட்டோரங்�ளி�ம் வோழ்ந்த ஆதி�ோல ம�்�ளின் அதிெ�ி�்�த்த�்�ப் பழம்சபோ�ட்�ள் 
உள்ளடங்�ம் இந்தத் திரட்�ல், இரண்� மில்லி�ன் ஆண்��ோலத்திற்� கமற்பட்ட �லோெோர�ம் 
வரலோ�ம் �சதந்�ள்ளன. ெர் ஸ்டோம்ஃபர்ட் இரோஃபிள்ஸ் செோந்தமோ�த் திரட்�� சபோ�ட்��ம் 
�ண்�ோட்ெி�ில் இடம்சப��ின்றன. 19ம் �ற்றோண்�� �ற்ப�திச�ெ் கெர்ந்த ஜோவோ ����, 
�த்தி மற்�ம் �த்தி�சற கபோன்றசவ இதில் உள்ளடங்��. 

�ண்�ோட்ெிச� ப�� கம� விவர� சபற www.nationalmuseum.sg இசண��தள�சத போர்�்��ம்.
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