
7 செப்டம்பர் 2018–
5 மே 2019 

ெிறபபு கணககாடெி கூ்டம, 
இரண்டகாவது ேகாடி

தேிழ்



முதலாம் 
மாடி

நீரிணைக் 
குடியிருப்ின் 
செட்டி மலாக்்ா 
ெமூ்த்திற்கு ஓர் 
அறிமு்ம் 

செட்டி மலாக்ா (அலலது ெிட்டி மலாக்ா) 
என்றழைக்ப்படுவ�ார், மலாக்ா சுல்ான ஆட்ெிக 
்ாலத்தினவ்பாதும் (15-16ஆம் நூற்றாண்டு) அ்றகுப 
்பி்றகும் மலாக்ா�ில குடிவே்றி, உள்ளூர் மலாய், 
சீனப ச்பண்்ழைத ்திருமணம் செய்துச்ாண்்ட ்மிழ் 
�ணி் ர்்ைின �ம்ொ�ைிேினழைக கு்றிக்தி்றது. இந்து 
ம்த்தின ழெ�ச் ெமேதழ் (ெி�ழன �ைி்படுவ�ார்) 
வெர்ந்்�ர்்வை இ�ர்்ளுள் ்பிை்ானம். இச்ெமூ்தழ்ச் 
வெர்ந்்�ர்்ள் மலாய், ்மிழ், சீனம் ஆ்திே சமாைி் ழைக 
்லந்துவ்பசும் ்னிதது�மிக் சமாைிழேக ்ல�ிமான்ள் 
செட்டி ்திைிவோலசமாைி என்றழைக்தின்றனர். இ�ர்்ைின 
முனவனார்்ள் மலாக்ா�ின ்ாஜா ச்பைாங் �ட்்டாைத்தில 
்ம்வ்பாங் ெிட்டி ்திைாமத்தில �ாழ்ந்து �ந்்னர். 

இந்்திே மைபுழ்டழம நதிழலேமும் ெிங்்பபூர் ச்பைனாக்ன 
இந்்திேர் (ெிட்டி மலாக்ா) ெங்்மும் கூட்டிழணந்து,  
 “நீைிழணேின செட்டி மலாக்ா—ச்பைனாக்ன இந்்திேச் 
ெமூ்ங்்ழை அ்றிந்்திடுவ�ாம்” என்ற ்ழலப்பிலான 
்ண்்ாட்ெிழேப ச்பருழமயு்டன ்பழ்டக்தின்றன. இந்்திே 
மைபுழ்டழம நதிழலேம் ெமூ்தது்டன கூட்டிழணந்து 
உரு�ாக்திப ்பழ்டககும் மு்ல ்ண்்ாட்ெி இது.

 “வியபபூட்டும் ்னிததுவமிக்் ெிறு்ான்ணம 

ெமூ்ம் நம்மிணையில் வாழ்ந்து வரு்திறது. 

இசெமூ்த்தின் எணைிக்ண் ஒவ்வார் 

ஆணடும் குணறந்து வரு்திறது. 

இவர்்ள்ான் ச்ரனாக்்ன் இந்்தியர்்ள...

இதுநாள வணரயிலும் இவர்்ள... செட்டி 

மலாக்்ா என அறியப்ட்டிருந்்னர். ”        

ெிறபபு ்ண்ாட்ெி கூைம், 

இரணைாவது மாடி

நீரிணைக் குடியிருப்ின் மலாக்்ா செட்டி்ள் ச்ரனாக்்ன் 
இநததியர்ணை மீண்டும் ்ண்்டறிவ�ாம் ெிறபபு ்ண்்ாட்ெி செட்டி மலாக்்ா 

என்்�ர்ள் யார?

மின்தூக்்தி
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்்ாட்சரட் 
்்ாட்சரட்

வ்பாட்சைட் வ்பாட்சைட் என்பது நீைிழணக குடிேிருப்பின 
செட்டி மலக்ாவுக்ான ்பகு்தி. ்லப்பினம் மறறும் 
அழ்டோைம் வ்பான்ற ்ருபச்பாருள்்ழை அனுெைிதது, 
்னிதது�ம் �ாய்ந்் இந்் ெமூ்த்தின முனழனே 
மறறும் ்றவ்பாழ்ே ்ப்டங்்ழை அ்றிமு்ப்படுத் இது 
உ்வு்தி்றது,. நாடிோ அலெவ்ாஃப ழ்�ண்ணத்தில  
உரு�ான இந்் வ்பாட்சைட் வ்பாட்சைட், ெிங்்பபூைின செட்டி 
மலாக்ா ெமு்ாேத்தினைின ்ப்டங்்ழையும் அ�ர்்ைது 
மூ்ாழ்ேைின ்ப்டங்்ழையும் மு்ல முழ்றோ் 
அரு்ருவ் ழ�ததுக ்ாட்டும் ஒரு முனவனாக்திே முேறெி. 
்பட்டிக சநய்ேப்பட்்ட துணீமணி் ள் வ்பான்ற�ற்றில 
்ாணப்படு�துவ்பால செட்டி மலாக்ா�ினைிழ்டவேோன 
நீைிழணக குடிேிருப்பின  நா்ைி் த்தின ்ாக்தழ்யும் 
வ்பாட்சைட் வ்பாட்சைட் எ்திசைாலிக்தி்றது. வ�ச்றந்் ஒரு 
�ழ்ோன உரு� �ார்பபு்ளுககுள்ளும் அலலாது முழுக் 
முழுக் செட்டி மலாக்ா ஓ�ிேங்்ைா்வ� இழ� 
உள்ைன. அ�ர்்ைது உரு�ாக்த்தில இருககும் இந்்திே, 
மலாய், சீன உள்ைிட்்ட ்பலவ�று்பட்்ட ்ாக்ங்்ழை 
நாடிோ நுட்்பமா் ச�ைிப்படுத்தியுள்ைார்.

ச்பகான்னுெகாேி கலகாஸ்த்ரீ 
உருவப்ப்ட ஓவியம 

்பட்டிக்தில ழ்்ைால 
�ழைேப்பட்்ட �ி�ைம், 2018



செட்டி மலாக்்ா 
என்்வர்்ள யார்? 
ஒரு விளக்்ப்ைம் 

வ் ைாஜவ்ா்பால இேக்திேது 

இந்்திே மைபுழ்டழம நதிழலேம் 
ச்பாறுப்பைித்து

செட்டி மலாக்ா ெமூ்ம் வ�்மா்ச் ெி் ்றியும் 
ொேல மங்்தியும் �ரு்தி்றது. அ�ர்்ைின ்ழ் 
அ்தி ம் அ்றிேப்ப்டாமலும் ஆைாேப்ப்டாமலும் 
இருக்தி்றது. ்ண்டு்பிடிதது, ஆ�ணப்படுத்தி, 
அைிோ் நதிழனவு்ைா் ஞா்ப்த்தில 
்ப்திக்ப்ப்டக ்ாத்திருக்தி்றது. 

செட்டி மலாக்ா ெமூ்த்தினர் எங்வ் 
இருக்தி்றார்்ள்? அ�ர்்ள் ோர்? அ�ர்்ைின 
்ழ் எனன? இகவ்ள்�ி் ளுக்ான �ிழ்டழே 
இந்் அ்றிமு்த ்திழைப்ப்டத்தினமூலம் 
ச்ைிந்து ச்ாள்ளுங்்ள். �ிைக்ப்ப்டப 
்பாணிேில ெிங்்பபூைிலும் மலாக்ா�ிலும் 
்ப்டசமடுக்ப்பட்்ட இத்திழைப்ப்டம், ்ங்்ைது 
பூர்வீ்தழ்த வ்டிச் செலலும் செட்டி 
மலாக்ா இழைேர்்ைின ்பேணதழ்ப 
்பழ்டக்தி்றது. ெிங்்பபூைிலுள்ை செட்டி 
மலாக்ா ெமூ்த்தினர் ்பற்றி ்பலரும் அ்றிோ் 
ெி்றப்பம்ெங்்ழை இப்ப்டம் ்ண்டு்பிடிக்தி்றது.

 “செடடி ேலகாகககா 
என்்பவர்கள யகார்” 
திரரப்ப்டத்தில் 
இருந்து ஒரு ககாடெி



ஆரம்்்ாலம்

15ஆம் நூற்றாண்டில, மலாக்ா 
்பை்பைப்பான �ணி்  ழமேமா்த ்தி ழ்ந்்து. 
உலச்ங்்திலுமிருந்து �ணி் ர்்ள் 
ஈர்க்ப்பட்்டனர். வொைமண்்டலத்திலிருந்து 
ச்ன இந்்திே �ணி் ர்்ள் மலாக்ாவுககு 
�ந்து உள்ளூைில ்பி்றந்் சீன, மலாய் 
ச்பண்்ளு்டன ்லபபுத ்திருமணம் செய்து 
செட்டி மலாக்ா ெமூ்தழ் அழமத்னர். 
இந்் ெமூ்ம் மலாக்ா சுல்ான 
ஆட்ெிக்ாலம், வ்பார்ச்சுகீச், ்டச்சு, ்பிைிட்டிஷ் 
ஆட்ெிக்ாலம் முழு�தும் நீடிதது �ந்்து.

ஸ்ரீ ச்பகாயத விநகாயகர் மூர்த்தி 
மககாயிலுககு நிலம வழஙகிய 
ஆரைப்பத்திரம

20 ஆ்ஸ்ட் 1781, ்டச்சு ஆட்ெிக்ாலம், 
மலாக்ா, மவலெிோ
ஸ்ரீ ச்பாே் �ிநாே்ர் மூர்த்தி வ்ாேில 
அ்றநதி திேின இை�லா்க ச்ாடுத்து 

சஜன்டஃபஸ் ச்டம்்பலுககு (்டச்சு: இந்து 
வ்ாேில) ்டச்சு அைொங்்ம் அைித் 
நதிலத்தின உைிழமப ்பத்திைம்.  
இவ�ட்்டாைத்தில  ஸ்ரீ ச்பாே் �ிநாே்ர் 
மூர்த்தி வ்ாேில ்ட்்டப்பட்்டது.

 “செடடி ேலகாகககா 
என்்பவர்கள யகார்” 
திரரப்ப்டத்தில் 
இருந்து ஒரு ககாடெி



்ம்்்ாங் செட்டி

செட்டி மலாக்ா ெமூ்த்தினர் அ்றிந்் 
ஒவை பூர்வீ் ஊர் ்ம்வ்பாங் செட்டி. 
்ங்்ைது மூ்ாழ்ேர்்ள் இந்்திோ�ில 
எந்் ஊைிலிருந்து �ந்்ார்்ள் என்பது 
ச்பரும்்பாவலாருககுத ச்ைிோ்து 
இ்றகுக ்ாைணம். 

ச்பரும்்பாலான செட்டி மலாக்ா குடும்்பங்்ள் 
்ாஜா ச்பைாங், ்பச்ொங், டிைான்திைா, 
்ம்வ்பாங் தூவஜா (இனழ்றே ்ம்வ்பாங் செட்டி) 
்பகு்தி ைில அரு்ருவ் �ாழ்்தின்றனர். ெமூ்ம் 
இவ�ாறு அரு்ருவ் �ாழ்�்ால, அ�ர்்ைது 
்னிதது�மிக் �ாழ்கழ்முழ்றயும் ்லாொை 
மைபுழ்டழமயும் ்ம்வ்பாங் செட்டிேில 
்பாது்ாதது ழ�க்ப்பட்டுள்ைது. 

எண 174 ஜகாலகான் ககாஜகா ச்பரகாங எனும 
முகவரியில் அரேந்துளள என் 

மெகாேசுந்தரத்தின் வீடடின் புரகப்ப்டம 

1947, மலாக்ா, மவலெிோ 
எஸ் நமெி�ாேம் ஆ்ைவு்டன

எண 5 கமம்பகாங தூமஜகா, ககாஜகா ச்பரகாங எனும 
முகவரியில் அரேந்துளள தஙகள வீடடுககு சவளியில் 

்பிஎஸ் நகாயககரும அவரகாேியும உளள புரகப்ப்டம  

1940்ள், மலாக்ா, மவலெிோ 
ச�ங்்வ்டென நாேக்ைின ஆ்ைவு்டன

ஆறுமுகம சுபரேைியம ெிடடியும ெிவககாேியும

எடுத்துகசககாண்ட புரகப்ப்டம 

20ஆம் நூற்றாண்டின மத்தி, ெிங்்பபூர் 
சலட்சுமி ெிட்டி குடும்்பத்தினைின ஆ்ைவு்டன



நமது செட்டி மலாக்்ா 
முன்்னாடி்ள 

19ஆம் நூற்றாண்டின ்பிற்பகு்திேிலிருந்து, 
ஆங்்திலக்ல�ி ்படித் செட்டி மலாக்ா மக்ள் ்பலரும் 
மலாக்ா�ிலிருந்து ச�ைிவே்றி ்பினாங்கு, வ்ாலாலம்பூர், 
ெிங்்பபூர் ஆ்திே இ்டங்்ழை நாடிச் சென்றனர்.  
ெிங்்பபூருககுக குடிவே்றிே ஆைம்்ப்ால செட்டி மலாக்ா  
மக்ள் ்னிோர் துழ்றேில அலலது ்ாலனிதது� 
அைொங்்ச் வெழ�ேில வ�ழலேில வெர்ந்்னர். 

இ�ர்்ைில ஆறுமு்ம் சுபைமணிேம் ெிட்டி, அைொங்்ச் 
வெழ� எழுத்ைா் இருந்்ார்; ொண்டி குருநா்ன ்பிள்ழை 
ச�ற்றி் ைமான �ைக்்றிஞைா் இருந்்ார்; அபபு ்பிள்ழை 
�ைக்்றிஞர் அலு�ல்த்தில ்பணிபுைிந்்திருந்்ார். ைாமொமி 
சுபழ்போ நாயுடு ்ா�லதுழ்றேில வெர்ந்்ார். ்பிைானெிஸ் 
வஜ ்பிள்ழை இைண்்டாம் உல்ப வ்பாைினவ்பாது 
ெிங்்பபூழைத ்ற்ாதது ெண்ழ்டேிட்்டார். எம்டி 
்பிள்ழை ்ழலழம ்ணக்ாய்�ாைர் அலு�ல்த்தில 
நதிர்�ா்திோ் ்பணிபுைிந்்திருந்்ார்,  ெிங்்பபூைில 
அைொங்் வ�ழல்ளுககு செட்டி மலாக்ா ்பலழையும் 
்பைிந்துழைத்ார்.

எமடி ்பிளரளயின் புரகப்ப்டம 

1950்ள், மலாக்ா, மவலெிோ 

நா்ன ்பிள்ழைேின ஆ்ைவு்டன

ஆறுமுகம சுபரேைியம ெிடடியும ெிவககாேியும

எடுத்துகசககாண்ட புரகப்ப்டம 

20ஆம் நூற்றாண்டின மத்தி, ெிங்்பபூர் 
சலட்சுமி ெிட்டி குடும்்பத்தினைின ஆ்ைவு்டன



ச்ாட்டில் மு்ல்
இடு்ாடு வணர 

செட்டி மலாக்ா ெமூ்த்தினர் 
�ாழ்கழ்ச் ெக்ைத்தின ெ்டங்கு்ளும் 
ெம்்பிை்ாேங்்ளும் ்பாைம்்பைிே ்மிழ் இந்து 
்பைக்�ைக்ங்்ழை அணுக்மா்ப 
்பின்பற்றின. பூபச்பய்்திே ெிறுமி் ளுககுச் 
ெ்டங்கும், ெிறுமி் ளுககும் ெிறு�ர்்ளுககும் 
்ாது குத்லும் ந்டத்ப்பட்்டன. செட்டி 
மலாக்ா ெமூ்த்தின ்பாைம்்பைிே ்திருமணச் 
ெ்டங்கு்ள் வநர்த்திோனழ�. மலாய், சீனப 
்பாைம்்பைிேத்திலிருந்து ்ழு�ப்பட்்ட ்பலவ�று 
ெ்டங்கு்ளும் ெம்்பிை்ாேங்்ளும் ்திருமணச் 
ெ்டங்கு்ைில உள்ை்டக்ப்பட்டுள்ைன. உழ்ட, 
இழெ, ்பேன்பாட்டுச் சொறச்றாகு்தி ள் 
வ்பான்றழ� இ்தில உள்ை்டங்கும்.

செட்டி ெமூ்த்தின் 
விழாக்்ள 

்பாைம்்பைிேப்படி, செட்டி மலாக்ா 
ெமூ்த்தினர் ழெ� ெித்ாந்்தழ்க 
்ழ்டப்பிடிதது �ந்்னர். எனவ�, செட்டி 
மலாக்ா �ிைாக்ள் ்பலவும் ்மிழ் இந்து 
நாள்்ாட்டிேின முக்திே ெமே �ிைாக்ழை 
ஒத்திருந்்ன. ஆ் முக்திேமான �ரு்டாந்்திை 
�ிைா�ான செம்்பாோங் ்டதவ்ா ொச்ொர் 
்ாஜா ச்பைாங்்திலுள்ை முதது மாைிேம்மன 
வ்ாேிலில ந்டத்ப்படு்தி்றது. இவ�ிைா�ில 
ஆேிைக்ணக்ான ்பக்ர்்ள் 
்லந்துச்ாள்்தின்றனர். வீடு்ைில 
்பல இந்து ெ்டங்கு்ளும் �ிைாக்ளும் 
ச்ாண்்டா்டப்படு்தின்றன. இ�றறுள் 
ஆண்டுககு இருமுழ்ற நழ்டச்பறும் 
்பைச்சு �ைி்பாடு ஒனறு.

செம்பகாயகாங ்டத்மதகா ெகாசெகார் 

விழகா ரதத்தின் புரகப்ப்டம 

1970்ள், மலாக்ா, மவலெிோ
மீனாட்ெி ்பிள்ழைேின ஆ்ைவு்டன

என் மெகாேசுந்தரமும மீனகாடெியும திருேை 

நகாளில் எடுத்துகசககாண்ட புரகப்ப்டம 

1940்ள், மலாக்ா, மவலெிோ 
எஸ் குணவெ்ைனின ஆ்ைவு்டன



செட்டி உைவு

செட்டி மலாக்ா ெழமேல்ழல, இந்்திே, 
மலாய் ்பாணி் ைின அறபு்மானச்ாரு 
்லழ�ோகும். ஒவச�ாரு ழ�்ப�த்திறகும் 
்பல�ி்  உணவு �ழ்்ள் உள்ைன. 
்பாைம்்பைிே இந்்திேச் சுழ�பச்பாருட்்வைாடு 
்பிைாச்ொன (இ்றால ்ைி), செைாய் 
(ெிட்வைாசனலலா), சலங்கு�ாஸ் (் ாட்டு 
இஞெி), ்பாண்்டான இழல, வ்ங்்ாய்ப ்பால 
வெர்தது ்னிதது�மிக் செட்டி ்ப்ார்த்ங்்ள் 
ெழமக்ப்படு்தின்றன.

செட்டி ெணமயலணற

உங்்ைது ெழமேல ஆர்�தழ்ச் சுண்டி 
எழுப்பி, செட்டி மலாக்ா சநசநக-்தின 
ெழமேலழ்றேிலுள்ை ்பாத்திைங்்ழையும் 
�ிவநா்மான ்லன்ழையும் 
ஆைாய்ந்்திடுங்்ள்! ்பல�ழ்ோன ்பாைம்்பைிே 
செட்டி மலாக்ா ்ப்ார்த்ங்்ள் எவ�ாறு 
உனனிப்பா்வும் ெிைதழ்சேடுததும் 
்ோைிக்ப்பட்்டன என்பழ் எடுததுக்ாட்டும் 
�ழ்ேில ்பாைம்்பைிே செட்டி மலாக்ா 
ெழமேலழ்றழேக ்ண்்ாட்ெி 
உரு�ாக்தியுள்ைது. 

உணவுத வ்்டலிலிருந்து �ிடு்ப்ட வ�ண்டுமா? 
செர்க்தி �ிழைோடிப ்பாருங்்ள், அலலது 
உணவுப ்பாைம்்பைிேம் ்பற்றி ெமூ் 
�லலுநர்்ள் வ்பசு�ழ்க வ்ளுங்்ள்!

ேகாரியப்பன் ்பிளரளயும அவரது 
குடும்பத்தினரும ந்டத்திய ம்பகாகி 

்பகாரகாசசு ெ்டஙகின் புரகப்ப்டம

1970்ைின ்பிற்பகு்தி, ெிங்்பபூர் 
மாைிேப்பன ்ண்ணுொமி ்பிள்ழை 
குடும்்பத்தினைின ஆ்ைவு்டன

ஓவியர் ஒருவரது ரகவணைத்தில் செடடி ெரேயலரற



இந்்திய 
மரபுணைணம
நதிணலயதண்ப 
்ற்றி

வ்ெிே மைபுழ்டழமக ்ை்த்தின நதிர்�ா்த்தில, 
இந்்திேச். ெமூ்த்தின ஆ்ைவ�ாடு இேங்கும் இந்்திே 
மைபுழ்டழம நதிழலேம் (ஐசெச்ெி), ச்ன்திைக்ாெிே 
�ட்்டாைத்தில இந்்திே, ச்ற்ாெிே ெமூ்ங்்ைின 
�ைலாறழ்ற ஆைாய்்தி்றது. ்னித்னழம �ாய்ந்், 
்ாககுப்பிடிக்ககூடிே நானகு மாடி ஐசெச்ெி ்ட்்ட்டம் 
இந்்திேப ்பாைம்்பைிேக ்ட்்ட்டக்ழல அம்ெங்்ழையும் 
நவீன ்ட்்ட்டக்ழல அம்ெங்்ழையும் உள்ை்டக்தியுள்ைது. 
்ட்்ட்டத்தின மு்பபு ச்பைலி (இந்்திேக குைததுக்ழை 
்படி்ள்) எனப்படும் அம்ெத்தின அடிப்பழ்டேில 
�டி�ழமக்ப்பட்டிருக்தி்றது. இந்்திேக ்லாொைதழ்க 
ச்ாண்்டா்டவும் ்பாைாட்்டவும் ஒரு ந்ர்பபு்ற மன்றதழ் 
அது ஏற்படுத்தித ்ரு்தி்றது. ஐந்து நதிைந்்ைக ்ாட்ெிக 
கூ்டங்்ள், ெி்றிேைவு அரும்ச்பாருை் �ெ்தி ள், 
ஒரு அரும்ச்பாருை்க ்ழ்ட, நதி ழ்ச்ெி் ளுககும் 
ந்ட�டிகழ்்ளுககுமான இ்டம் ஆ்திேழ� இங்கு 

உள்ைன.

எல்லா விவரங்களும் அச்சிடும் ்மயத்தில 

்ரியலானவவ. நதி்கழச்சி்களில முனனறசிவிப்ினறசி 

மலாறறங்களும் ்திருத்ங்களும் ச்ய்யும் உரிவம 

இந்திய மரபுவைவம நதிவ்யத்திறகு உண்டு. 

ப்ச்லாளர்கள், ச்லாறுப்லாளர்கள் அல்து 

்கவ்ஞர்கள் உவர்களிலும் ்யி்ரஙகு்களிலும் 

சவளியிடும் ்கருதது்கள் இந்திய மரபுவைவம 

நதிவ்யதவ்ப ்ிர்திநதி திப்்லா்கக் ்கரு்்லா்கலாது. 

எல்லா உரிவம்களும் ்லாது்கலாக்்கப்டைவவ. இந் 

சவளியீடடிலுள்ள எந்ப ்கு்தியும் அல்து எல்லாப 

்கு்தி்களும் சவளியீடைலாளரலான அரும்ச்லாருள்கத்தின 

எழுததுபூரவ அனும்தியினறசி மறு்்திபபு 

ச்ய்யப்ைக்கூைலாது. © ்்திபபுரிவம 2018

�ருழ்ோைர் ்்�ல

மு்�ைி

5 வ்ம்்பல வலன,

ெிங்்பபூர் 209924

்தி்றந்்திருககும் வநைம்*

செவ�ாய் மு்ல �ிோைன �ழை:  

்ாழல 10 மு்ல இைவு 7 �ழை 

ச�ள்ைியும் ெனியும்: 

்ாழல 10 மு்ல இைவு 8 �ழை

ஞாேிறு, ச்பாது�ிடுமுழ்ற நாட்்ள்:

்ாழல 10 மு்ல ்பிற்ப்ல 4 �ழை

்திங்்ட்்திைழம்ைில மூடிேிருககும்

 *மூடும் வநைத்திறகு அழை மணி வநைத்திறகு 

முனபு ்ண்்ாட்ெிக கூ்டங்்ளுககுக 

்ழ்டெி அனும்தி 

�ைி் ாட்டு்லு்டனான சுறறுலாப ்பேணங்்ள்

செட்டி்ள்—ச்பைனாக்ன இந்்திேர்்ழை மீணடும் 
்ண்்ட்றிவ�ாம்  என்ற ்ண்்ாட்ெிககு �ைி் ாட்டு்லு்டனான 
்பேணங்்ழை எங்்ைது நதிபுணதது� �ைி் ாட்டி்ளு்டன 

ைெிதது ம்திை இழணந்்திடுங்்ள்

ஆங்்தில �ைி் ாட்டு்ல ்பேணங்்ள்:

ம்திேம் 2 மணி: பு்ன, ச�ள்ைி* 
்பிற்ப்ல  3.30 மணி: ஒவச�ாரு மா்ம் மு்ல, 

மூன்றா�து  ெனிக்திைழம**

்மிழ் �ைி் ாட்டு்ல ்பேணங்்ள்:

ஒவச�ாரு மா்ம் மு்ல ச�ள்ைிக்திைழம ்ாழல 11.30 மணி* 

மா்த்தின மு்ல ெனிக்திைழம ம்திேம் 4 மணி**

 *2018 ஆம் ஆண்டு செப்டம்்பர் 12ஆம் வ்்தி ச்ா்டக்ம்

 **2018 ஆம் ஆண்டு அகவ்டா்பர் ச்ா்டக்ம்

ஸ்மார்ட்டிஃழ்ப �ைி சுே�ைி் ாட்டுப ்பேணங்்ள்

ஆப ஸ்வ்டார் மறறும் கூ்ல பவை ஸ்வ்டார் 
லிருந்து செேலிழே இல�ெமா்ப 

்ப்தி�ி்றக்ம் செய்ேவும்

ச்ா்டர்பு ச்ாள்ளுங்்ள்

+65 6291 1601       www.indianheritage.org.sg

       @ihcsg      facebook.com/indianheritagecentre



்நரடி அனு்வ 
உலாக்்ள 

செட்டி உைவு
—ெணமயல் 
விளக்்த ச்ாைர் 

�ைி் ாட்டு்லு்டனான ெி்றபபு சுறறுப்பேணத 
ச்ா்டர்்ைில எங்்ைது ெமூ்நலத ச்ாண்டூைிேர்்ளு்டன 
இழணந்்திடுங்்ள். இந்் ஒரு மணி வநை நீண்்ட ்ண்்ாட்ெி 
சுறறுப்பேணங்்ைில இந்் செட்டி மலாக்ா �ைி் ாட்டி்ள் 
்ங்்ைது சொந்் அனு்ப�ங்்ள் மறறும் ஞா்ப்ங்்ள் 
�ைிோ்த ்ங்்ைது ்னிதது�மிக் ்லாொைதழ் 
உங்்ளுககுப ்பழ்டததுக ்ாட்டு�ார்்ள்.

சுற்றுப்பயைஙகளுககுக குரறந்த்படெம 4 
்பஙமகற்்பகாளர்கள மதரவப்படும அல்லது 
ரத்து செயயப்ப்டககூடும.

இந்் மா்ாந்்திை ச்ா்டர் �ைிோ், செட்டி ெழமேலின 
்னிதது�தழ் ைெிததுணருங்்ள். செட்டி மலாக்ா இலல 
நதிபுணதது� ெழமேல ்ழலஞர்்ள் ்ங்்ளுககுப ்பிடித் 
்பாைம்்பைிே உணவு �ழ்்ைின ை்ெிேக கு்றிபபு்ழை 
உங்்ளு்டன ்ப்திர்ந்து ச்ாள்�ார்்ள். வமல �ி�ைங்்ளுககு 
எங்்ைது இழணே ்ைத்திறகுச் செலலுங்்ள் அலலது 
nhb_ihc_exhibitions@nhb.gov.sg அலலது 62912536 �ைிோ் 
எங்்ழைத ச்ா்டர்புச்ாள்ளுங்்ள்.

அகம்டகா்பர் 2018 முதல் மே 2019 வரர ஒவசவகாரு 
ேகாதமும இரண்டகாவது ெனிககிழரே ேற்றும ஞகாயிறு 

 ஆய்�ைங்கு

செட்டி மலாக்்ா 
என்்வர்்ள யார்?

இவ�ட்்டாைத்தின ஆ்ப ்பைழமோன ெமூ்ங்்ைில 
ஒன்றா் இருந்்ாலும் ெிங்்பபூைின செட்டி மலாக்ாழ�ப 
்பற்றி அ்தி ம் அ்றிேப்ப்ட�ிலழல. மி் வும் ெி்றிேச்ாரு 
ெமூ்மான அ�ர்்ைது எண்ணிகழ் ச்ா்டர்ந்து 
குழ்றந்து �ரு்தி்றது. அ�ர்்ைது ்னிதது�மான 
ஸ்ட்சைய்ட்ஸ் ்பாைம்்பைிேம் ்றவ்பாது ச்பருமை�ில 
இருப்பது அச்ெமூ்த்தின மூத் மக்ைின ஒட்டுசமாத் 
நதிழனவு்ைில்ான. செட்டி மலாக்ா ெமூ்த்தின ்பல 
அடுககு்ள் ச்ாண்்ட, ்பனமு்ம் ச்ாண்்ட �ைலாறு மறறும் 
்லாொைதழ் ்பங்வ்ற்பாைர்்ளுககு இந்்க ்ருத்ைங்கு 
அ்றிமு்ப்படுததும். �ட்்டாைத்தின அ்றிஞர்்ள் மறறும் 
்ல�ிோைர் ழை ஒன்றா்க ச்ாண்டு �ரு�்ன �ைிோ ,் 
செட்டி மலாக்ா ெமூ்த்தின ஆைம்்ப்ாலத ச்ா்டக்ங்்ள் 
கு்றித் வ்ள்�ி் ள், அ�ர்்ைது ்னிதது�மான ்லப்பின 
அழ்டோைம், ்லாொைம், முனவனாக்திே ்பாழ் 
வ்பான்றழ� கு்றிதது இக்ருத்ைங்கு அலசும்.

23 ஃ்பிபரவரி 2019.

மேமல குறிப்பி்டப்பட்ட அரனத்து நிகழ்வுகளுககும 
இலவெ அனுேதி ச்பற indianheritagecentre.peatix.com 
இரைய தளத்தில் ்பதிவு செயதுசககாளளுஙகள.



அட்ழ்டேின வமல:
செடடி ேலகாகககா குடும்பத்தரலவி 
ெகாமரகாங சக்பகாயகா அைிந்து 
புரகப்ப்டக கூ்டத்தில் 

எடுத்துகசககாண்ட புரகப்ப்டம 

20ஆம் நூற்றாண்டு, ெிங்்பபூர் 
அலலது மவலெிோ 
்னம் முததுொமிேின ஆ்ைவு்டன

ஏற்்ாட்ைாளர் 

ஆ்ரவு

வழி்ாட்ைல் உலாக்்ளுக்கு 

ஆ்ரவளிப்்ார்

மரபுணைணம நதிணலயம்

இரவல் ச்ாடுத்வர்்ள

ம்டவிட ச்பகாக 

யத்தி ச்பகாக

அனசுயகா துரரெிஙகம

ெகாமுசவல் எஸ் துரரெிஙகம

யமெகாதரகா துரரெிஙகம

எம குருநகாதன்

சஜய லக ஷேி குருெகாேி

ச்பகான்னுெகாேி கலகாஸ்திரி

பீட்டர் லீ

ேஙரகயற்கரெி

தனம முத்துெகாேி 

சவஙகம்டென் நகாயககர்

்பன்னீருகி ச்பருேகாள

ஜி ககாேகாடெி ்பிளரள

ஜி மீனகாடெி ்பிளரள

சஜரகால்ட ்பிரகான்ெிஸ் ்பிளரள 

சலடசுேி ்பிளரள

முருமகென் ெிதம்பரம ்பிளரள

நகாதன் ்பிளரள 

வாயசமாழி வரலாறு ்ங்்ளிப்ாளர்்ள

ம்டவிட ச்பகாக

ெி ரகாதகா ெிடடி

ெி ெகாந்தகா ெிடடி

கமைென் ெிடடி

மக தனலடசுேி

ெகாமுசவல் எஸ் துரரெிஙகம

எம குருநகாதன்

சஜய லக ஷேி குருெகாேி

்பி ச்டயெி மஜகபஸ்

கலகா மக மஜ

ச்பகான்னுெகாேி கலகாஸ்திரி

எஸ் ககாத்தகாய மதவி

எஸ் குைமெகரன்

ெகாம குைகா

எஸ் ரூ்ப ேலர்

்பி ந்டரகாஜன் முதலியகார் 

தனம முத்துெகாேி

சவணைிலகா ந்டரகாஜன்

எஸ் நேெிவகாயம

மஜன் மலகாககா

சுந்தரம ்பழனி ்பர்டயகாசெி

ேைியம ்பழனி

்பன்னீருகி ச்பருேகாள 

மேகாகனகா செல்லயயகா பீட்டர்

அல்்பிரட ஜகார்ஜ் ்பிளரள

மக அருைகாசெலம ்பிளரள

எம அருைகாமூர்த்தி ்பிளரள

மாைவ ்ங்்ளிப்ாளர்்ள

முகேது ரஃ்பி ்பின் அபதுல்லகா, 
புத்தகாககக கரலகள ்பளளி, 
லெகால் கரலக கல்லூரி

சஜன்வீவ ெியகா கஸின் யிங, 
சதற்ககாெிய ஆயவுகள திட்டம, 
மதெிய ்பல்கரலககழகம, ெிஙகபபூர்

சீதகா A/P மவலு ்பிளரள

விேலகா ரகாஜேகாைிககம

சநல்லகாசெி ்பிளரள, ம்டவிட மரகா

சுகிதகா சரத்தினம

எஸ் ரூ்ப ேலர் 

ெனகாெி ்பிலிபஸ் ரகாய, சுஷீலகா ரகாய

எஸ் ககாத்தகாய மதவி

எஸ் குைமெகரன்

எஸ் நேெிவகாயம

வி ெித்ய்பகாேகா

சலடசுேி ெிடடி குடும்பத்தினர்

ேகாரியப்பன் கணணுெகாேி ்பிளரள குடும்பத்தினர் 

ந்டரகாஜன் ரகாஜகா குடும்பத்தினர் 

ஸ்ரீ ச்பகாயத விநகாயகர் மூர்த்தி மககாயில் அறநிதி

ஆெிய நகாகரிக அருமச்பகாருளகம 

மதெிய நூலக வகாரியம, ெிஙகபபூர் 

ெிஙகபபூர் மதெிய அருமச்பகாருளகம

ச்பரனகாககன் அருமச்பகாருளகம

ஜி மீனகாடெி ்பிளரள

கனகளிஙகம ்பிளரள

சலடசுேி ்பிளரள

முருமகென் ெிதம்பரம ்பிளரள

நகாதன் ்பிளரள

ென்ஸ்செரனி d/o எஸ்எம ்பிளரள

சஜரகால்ட ்பிரகான்ெிஸ் ்பிளரள

ஜி ச்பகான்னமேகா d/o குருெகாேி ்பிளரள

கிருஷைன் ்பிளரள

சேர்லின் ்பிளரள

எம ரிஷமனஸ்வரன் ்பிளரள

சநல்லகாசெி ்பிளரள, ம்டவிட மரகா

சீதகா A/P மவலு ்பிளரள

டி ெிதம்பரம ்பிளரள

்பிர்பகா

ஜி மதக ரகாஜகா

விேலகா ரகாஜேகாைிககம

ஜனனி ரகாஜ்குேகார்

விகரம ரகாஜ்குேகார்

ெனகாெி ்பிலிபஸ் ரகாய, சுஷீலகா ரகாய

சீதகாமதவி

ஆர் செல்வேலர்

வி ெித்ய்பகாேகா

கிருஷைமவைி கணணு ெத்திமவல்

ஜகாக மதவதகாென்

எம விமவககானந்தன் 

்ங்்ளிப்ாளர்


