
நம� வரலாற்றற�ம், �தந்த ிரம் அறைந்த ஆரம்ப ஆண்க�ள ில ி�ந்� �ன்்னா�த் தறல �றற 
தறலவர்கள ின் பங்கள ிப்றப�ம் ச ிந்த ித்�� பார்க்க ச ிங்கப்��� பபான்வ ிழாக் பகாண்ைாை்ைம் ஒ� 
வாய்ப்பள ிக்க ிற�. நவீன ச ிங்கப்���� அ�த்தளம் அறமத்�� தந்த ச ிங்கப்��� �தல் ப ிரதமர் லீ �வான் 
இ� மற்�� அவர� ��வ ின் தறலறமத்�வத்றத, 100-க்�ம் ்மற்பை்ை  காை்ச ிப் பபா��க�, 
�றகப்பைங்கள், ஆவணங்க ள்  �லம் ஆராய்க ிற� இந்தக் கண்காை்ச ி. இவற்ற ில் பல இதற்� �ன் 
பவள ிய ிைப்பைாதறவ. 

ச ிங்கப்��� வரலாற்றற வ�வறமத்த �க்க ியமான �தல் பத்� �தந்த ிர ஆண்�க� (1965 – 1975), 
ச ிங்கப்��� பபா�ள ியல், பவள ி�ற�க் பகாள்றக, அரசதந்த ிரம், பா�காப்� மற்�ம் தற்காப்�, கல்வ ி, 
உள்கை்ைறமப்� ஆக ியவற்றற உ�வாக்�வத ில் ஆரம்பகாலத் தறலவர்கள் ஆற்ற ிய �க்க ியப் பங்� 
்பான்றவற்றற ஆராய்க ிற� இந்தக் கண்காை்ச ி. ச ிங்கப்��க்கான லீ �வான் இ�வ ின் பங்கள ிப்�கள், 
அவர� அறனத்�லக அந்தஸ்�, அவறர�ம் அவர� தறல�றறத் தறலவர்கறள�ம் வ�வறமத்த லை்ச ியங்கள் 
மற்�� நம்ப ிக்றககள் ஆக ியவற்�க்� மர ியாறத�ம் பச�த்�க ிற� இக்கண்காை்ச ி. 
 
லீ �வான் இ� மரணச்  பசாத்த ின் ம ிகப் பபர ிய அன்பள ிப்�, ்தச ிய ஆவணங்கள ில ி�ந்� 
அண்றமய ில் பவள ிய ிைப்பை்ை ைாக்ைர் ்கா பகங் �வீ பதாைர்பான தகவல்கள், பல �ன்்னா�த் 
தறலவர்கள ின் ��ம்பங்கள் வழங்க ிய அன்பள ிப்�கள் மற்�ம் இரவல் பபா��கள் இந்தக் கண்காை்ச ிய ில் 
இைம்பபற்�ள்ளன. 

ப ிரதமர் லீ �வான் இ� இளஞ்பச� ஒன்றற தஞ்பசாங் பகார் ச�க மன்றத்த ில் 
ந�க ிறார,் 12 �சம்பர் 1971

பதாைர்�, தகவல் அறமச்ச ின் ்சகர ிப்�, ச ிங்கப்�ர் ்தச ிய ஆவணக் காப்பகத்த ின் ஆதரவ ில் 

Cover image: மர ின ் பப்ர�ல ் ந ிலந�்ரக்�்ம ் பண ி. ��றமயாகத ்   �ரக்க்பப்ை்ை ந ிலதத் ில ் ச ிஙக்ப�்�ன ் �தல ் 
மகக்ள ் வச ி��ப ் ்பை்றைறய உ�வாகக் வ ீைறமப�்� வளரச்ச் ிக ் கழக வ ீ�கள ் இங�்க ் கை்ைபப்ை்ைன. 4 பசபை்மப்ர ் 
1974. 
மாக் க ியன் பசங் / த ஸ்ைப்ர ய்ை்ஸ் றைம்ஸ்

அ��கார�

இத��� இய��� ��க��� ்த�ய அ��பபா�ளக�     ஆதரவாௗ�

வ�றகயாளர்க�க்கான தகவல் நாம் ஒ� ்தசத்றத உ�வாக்க ி்னாம்

�ற��� க�கா��� றக்ய�

நாம் ஒ� ்தசத்றத உ�வாக்க ி்னாம்

கண்காை்ச ி �ைம்
ஸ்ைாம்ஃபர்ை் �ைம் & பகா�்கா�க் �ைம், �தல் 
மா�

பச யல்ப�ம் ்நரம்
த ினசர ி காறல 10 மண ி �தல் மாறல 7 மண ி வறர

அ�மதி
��மக்கள், ந ிரந்தரவாச ிகள், 6 அதற்�ம் �றறவான 
வய�றைய ச ி�வர்க�க்� அ�மத ி இலச�.

ம�்றா� 
$10 பபர ியவர்கள்
$5 பசல்�ப�யா�ம் அறையாள அை்றை�ைன் 
மாணவர்கள், 60, அதற்�ம் அத ிக வய�ள்ள 
�த ியவர்க�க்�

ஒவ்பவா� �றழ�ச் சீை்�ம் இரண்ைாம் தளத்த ில் 
உள்ள ச ிங்கப்�ர் வரலாற்�க் காை்ச ிக் �ைத்�க்�ம் 
அ�மத ி வழங்�ம். ்தச ிய அ�ம்பபா�ளக 
வ�றகயாளர் ்சறவகள் �கப்ப ி�ம் ச ிஸ்�க்க ி�ம் 
�றழ�ச் சீை்�கறளப் பபற்�க் பகாள்ளலாம். 
இலவச அ�மத ி அல்ல� வ ிறலக் கழ ிறவப் 
பப�வதற்கான சான்றற வழங்க�ம்.  

வ�கா�� உலா�க�
இ�க�கா��றய ஒ��ய வ�கா�� உலா�க��� 
எ�க� வ�றகயாள�க� ்றசவக� �க��� ்ம� 
�வர� பபற��.

சக்கர நாற்கா ல ி வசத ி�ம் ந ிறலப் 
பபை்�க�ம்
ம ின்�க்க ி வசத ி  �லம் கண்காை்ச ிக் �ைத்றத 
எள ிதாக அறையலாம். வ�றகயாளர்கள ின் 
வசத ிக்காக ந ிறலப் பபை்�க�ம்  உண்�. 
வ�றகயாளர் ்சறவகள் �கப்ப ில் வ ிசார ிக்க�ம். 

்தச ிய அ�ம்பபா�ளக இறணயம்
      www.nationalmuseum.sg
      www.facebook.com/National.Museum. 
       of.Singapore
      twitter.com/natmuseum_sg

பதாைர்�க்� 
6332 3659 அல்ல� 6332 5642

ஆ்லாசகர் ��
ஆல்பர்ை் லாவ், ைான் ைாய் ்யாங் 

ப ிரதான நன்பகாறையாளர்
லீ �வான் இ�வ ின் மரணச் பசாத்�

மற்ற நன்பகாறையாளர்கள்
த ி� ல ிம் க ியை் பசங்
ைத்்தா ைாக்ைர் எஸ். வ ிஜயரத்ன�
எஸ். ்ஜாத ிரத்னம்

இரவல் தந்்தார்
�வான்   �ர் ஆய்ஷா 
த ி�மத ி �்ளார ியா பார்க்க�ம் ��ம்ப�� 
த ி� ஜனதாஸ் ்தவன் 
த ி� ம��� த ி�மத ி ்கா க ியன்  சீ 
அமரர் ்கா பகங் �வீய ின் ��ம்பம் 
ஹான் ��ம்பம் 
த ி� மன் ்சார் பசங் 

ச ிங்கப்�ர் ்தச ிய ஆவணக் காப்பகம் 
ச ிங்கப்�ர் ப ிரஸ் ்ஹால்�ங்ஸ் ல ிம ிை்ைை் 
பதாைர்�, தகவல் அறமச்� 
தற்காப்� அறமச்� 
கல்வ ி அறமச்� 
�ற்�ப்�ற, நீர்வள அறமச்� 
உள்�றற அறமச்� 
மலாய் மர�றைறம ந ிறலயம் 
அத ிபர் அ�வலகம் 

லீ �வான் இ� மரணச் பசாத்த ின் வ ி�ப்பத்த ிற்க ிணங்க, மறறந்த த ி� லீ �வான் இ� அவர்கள ின் 17 �சம்பர் 2013 
்தத ிய ிை்ை கறைச ி உய ில் பத் த ிரத்த ில ி�ந்� ப ின்வ�ம் ப�த ி ம�அச்� பசய்யப்ப�க ிற�:
“38 ஆக்ஸ்ல ி சாறல, ச ிங்கப்�ர் 238629 என்ற �கவர ிய ில் உள்ள எங்கள் இல்லம், என் மரணத்த ிற்�ப் ப ிற� 
உைன�யாக, அல்ல� என் மகள் பவய் ல ிங் அந்த வீை்�ல் பதாைர்ந்� வச ிக்க வ ி�ம்ப ினால் அவர் அந்த 
வீை்றை வ ிை்� பவள ி்யறிய உைன�யாக, அழ ிக்கப்ப ை ்வண்�ம் என்ப� என�  வ ி�ப்ப�ம், என் 
காலஞ்பசன்ற மறனவ ி �வா க ி்யாக் �வ ின் வ ி�ப்ப�ம் ஆ�ம்.” 



ஒ� ்தசம் ப ிறந்த�

்பா�க்�ப் ப ிந்த ிய, காலன ித்�வத்�க்� எத ிரான ்தச ியவாதம் மற்�ம் கம்�ன ி�க் க ிளர்ச்ச ி ஆக ியவற்ற ின் 
க�ஞ்்சாதறனக்� மத்த ி ய ில் 9 ஆக ஸ்ை் 1965ல் ப ிறந்த� ச ிங்கப்�ர.் சீனா, இந்த ியா, ம்லயா, ைச்�க் 
க ிழக்க ிந்த ியா ஆக ியவற்ற ில ி�ந்� வந்த, �ற்ற ி�ம் மா�பை்ை ��்யறி ச� கத்த ினறரக் பகாண்�, 
ம ிகப்பபர ிய தறைகறளக் கைந்�, ச ிங்கப் �ர் என்ற ்தசத்றத உ�வாக்க ினர் �தந்த ிரத்�க்�ப் ப ிந்த ிய 
�தல் தறல�றறத் தறலவர்கள். 1959ல் �ய அரசாங்கம் அறமத்தத ில ி�ந்�, 1963ல் ம்லச ியா�ைன் 
இறண�ம் பர ி்சாதறனய ில் ்தால்வ ி�ற்�, 1965 ல் ம்லச ியாவ ிைம ி�ந்� ப ிர ிந்� வந்த� ்பான்ற 
காலகை்ைங்கள ில் அவர்கள் நாை்றை வழ ிநைத்த ினர.்  �ன்றாம் உலக நா� என்ற ந ிறலய ில ி�ந்� �தல் உலக 
நாைாக ச ிங்கப்�� உ�மாறியதற்� அந்தத் தறலவர்க்ள உந்�சக்த ியாக வ ிளங்க ினர.் 

பக ிர்ந்� பகாண்ை பண்�கள்
“மக்கறளப் பா�காப்பத ில் பசயல்த ிற�ை�ம் ஆற்ற�ை�ம் ்நர்றமயாக�ம் பசயல்பை்�, ந ிறலயான, 
�ழப்பங்கள ில்லா ச �கத்த ில் அறனவ�ம் �ன்்ன�வதற்� வாய்ப்�கள் அள ித்�, மக்கள் நல்ல வாழ்க்றக 
வாழ�ம், அவர்கறளவ ிை அவர்கள� ப ிள்றளகள் ச ிறப்பாகச் பசய்�ம் வாய்ப்�கறள வழங்க�ம் �றன�ம் 
அரசாங்கம்” - இ�தான் �ன்்னா�த் தறலவர்கள் கண்ை கன�. ்நர்றம, ஊழலின்றம, க�ம் உறழப்�, 
கைப்பா� ஆக ிய பண்�கறள அவர்கள் பக ிர்ந்� பகாண்ைனர.் இனம், பமாழ ி, மதம் என்ற ்வற்�றமகள் 
இல்லாமல் அறனத்�க் ��மக்க�க்�ம் சமஉர ிறம வழங்�ம் பல இன, பல காலாசார ச �கமாக ச ிங்கப்�ர் 
இ�க்க ்வண்�யதன் அவச ியத்றத �ன்றனய இனக்கலவரம் அவர்க�க்� உணர்த்த ிய ி�ந்த�. வ�ம் 
தறல�றறக�க்�ம் ச ிங்கப்�ர் பதாைர்ந்� தறழப்பதற்கான அ�த்தளத்றத அந்தத் தறலவர்கள் இை்ைனர.் 

நகர மண்ைபத்த ில் ்தச ிய த ின அண ிவ�ப்�, யாங் 
�-பபர்�வா� பநகாரா �்சாஃப் இஷாக்,  
3 ஜூன் 1961

தகவல், கறல அறமச்ச ின் ்சகர ிப்�, ச ிங்கப்�ர் 
்தச ிய ஆவணக் காப்பகத்த ின் ஆதரவ ில்

�றணப் ப ிரதமர் ைாக்ைர் ்ைா ச ின் சா�ைன் 
க்ராவ்ஃபர்ை், ்ராச்்சார,் கம்்பா ங் க ிளாம் 
பதா�த ிகறளப் பார்றவய ி�ம் ப ிரதமர் லீ �வான் 
இ�, 20 ஜூறல 1963

தகவல், கறல அறமச்ச ின் ்சகர ிப்�, ச ிங்கப்�ர் 
்தச ிய ஆவணக் காப்பகத்த ின் ஆதரவ ில்

்சறவயாற்�ம் �றிக்்காள்
“அரசாங்கத்றத வழ ிநைத்�வ� என்ப� இறசக் கச்்சர ி நைத்�வ� ்பான்ற�. ஆற்ற�றைய �� 
இல்லாமல் எந்தப் ப ிரதமரா�ம் சாத ிக்க ��யா�.... ச ிங்கப்� ர ின் வளர்ச்ச ிக்� வ ித்த ிை்ை ம ிக�க்க ியமான 
காரணம் அதன் அறமச்சர்கள ின் ஆற்ற�ம், அவர்க�க்� ஆதர � வழங்க ிய அரசாங்க ஊழியர்கள ின் 
உயர் தர�ம் ஆ�ம்,”  என 2000ஆம் ஆண்�ல் �றினார் த ி� லீ. இந்த �தல் தறல�றறத் தறலவர்கள் 
பகளரவ�ம் தார்மீக றதர ிய�ம் பகாண்ைவர்கள். அவர்கறள ஒை்�பமாத்தமாக “தங்கள் நம்ப ிக்றககள ின்  
மீ� இ�ந்த பற்றால் அரச ியல ில் �றழந்த, வழக்பகாழ ிந்�்பான ஆண்கள்,”  என்� வர்ண ிக்க ிறார் த ி� 
லீ. �தந்த ிரத்த ிற்�ப் ப ிற� பசய்த ியாளர் �ை்ைத்த ில் அவர் �றிய�்பால, “நாம் அறனவ�ம் சமம்: 
ஒவ்பவா�வ�க்�ம் ஒ� தன ித்த ிறறம உள்ள�, ஒவ்பவா�வ�ம் மத ி�ை்பம் வாய்ந்தவ்ர. ”   

“ச ிங்கப்�ர ில் இரண்� ம ில்ல ியன் மக்கள ின் உய ிர் வாழ்�க்கான பபா�ப்� என்ன ிைம் 
உள்ள�.... என� மக்கள ின் ப ிறழப்்ப என� தறலயாய கைறம.... அவர்கள் உய ிர் 
வாழ்வார்கள்  என்பத ில் நான் த ிைமாக இ�க்க ி்றன். அதற்� அவர்கள ிைம் ்பா�மான 
மன உ�த ி உள்ள� என்� ந ிறனக்க ி்றன்.”

லீ �வான் இ�, பவள ிநாை்�ச் பசய்த ியாளர்க�க்� அள ித்த ்பை்�, 14 ஆகஸ்ை் 1965

லண்ைன ில் ச ிங்கப்�ர்-ம்லச ிய இ றணப்� �றித்த ்பச்�வார்த்றதக்�க்  க ிளம்�ம் �ங்� அப்�ல் ரஹ்மாறன பய 
்லபார் அறனத்�லக வ ிமான ந ிறலயத்த ில் வழ ிய�ப்ப ி றவக்�ம் ப ிரதமர் லீ �வான் இ�, 16 நவம்பர் 1961

த ஸ்ைப்ரய்ை்ஸ் றைம்ஸ், ச ிங்கப்�ர் ப ிரஸ் ்ஹால்�ங்ச ின் ஆதரவ ில்

நகர மண்ைபத்த ில் பமர்்ைக்கா பகாண்ைாை்ைத்த ில் உறரயாற்�ம் கலாசார அறமச்சர் எஸ். ராஜரத்னம், 5 ஜூன் 
1960 ச ிங்கப்�ர் ்தச ிய ஆவணக் காப்பகத்த ின் ஆதரவ ில்

பாச ிர் லாபாவ ில் ச ிங்கப்�ர் ஆ�தப்பறை பய ிற்ச ிக் கழகத்த ின் (சாஃப்�) பறைப் ப ிர ிறவச்  ்சாதறனய ி�ம் 
உள்�றற, தற்காப்� அறமச்சர் ைாக்ைர் ்கா பகங் �வீ, ஜூ்ராங், 16 ஜூறல 1967

தகவல், கறல அறமச்ச ின் ்சகர ிப்�, ச ிங்கப்�ர் ்தச ிய ஆவணக் காப்பகத்த ின் ஆதரவ ில்

“நம� தற்காப்� �யற்ச ிக�க்� இன்பனா� அம்சம் உண்�. இந்தப் பங்கள ிப்� ்தச ிய 
ந ிர்மாணத்�க்� உத�ம்..... தற்காப்ப ில் பங்பக�ப்ப�, ரா�வத்த ில் உ�ப்ப ியம் 
பபற்ற ி�ப்ப� ்பான்� ்வ� எதனா�ம் வ ி�வாசம், ்தச ிய உணர்� ஆக ியவற்றற 
வ ிறரவாக �ம் ��றமயாக�ம் உண்ைாக்க ��யா�.”

ைாக்ைர் ்கா பகங் �வீ, ்தச ிய ்சறவ (ச�ை� த ி�த்தம்) சை்ைம் �றித்த நாைா�மன்ற உறரய ில், 
1967

“ஜனநாயகத்த ில் பப�ம்பான்றம உர ிறமகள், ச ி�பான்றம உர ிறமகள் என்� எ��ம் 
இ�க்க ��யா�. இனம்,  ந ிறம், பமாழ ி, ்காை்பா� என்ற எந்தப் பா�பா�ம ின்ற ி 
சமமான உர ிறமக�ம் அறனவ�க்�ம் ஒ்ர மாத ிர ியான உர ிறமக�ம் மை்�்ம இ�க்க 
����.”

எ ஸ் ராஜரத்னம், 1966 அரசறமப்�ச்சை்ை ஆறணய அறிக்றக �றித்த உறர, 16 மார்ச் 1967ல் 
நாைா�மன்றத்த ில் தாக்கல் பசய்யப்பை்ை� 1967


