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ச ிறப்புக் கணககாடச ிக்கூடம, 
இரணடகாம மகாடி
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ம
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தமிழர்கள் ச ிஙகப்பூகா ில் இடடயறகாது வகாழும 200வது ஆணடு இது. 
ஆய ினும, ச ிஙகப்பூர்க் கல் குறிதத அணடமக் கணடு்ப ிடிப்புகள ின் 
அடிப்்படடய ில், ச ிஙகப்பூருக்கும தம ிழருக்கும இடடய ில் க ி.்ப ி. 11–

13ஆம நூறறகாணடுகள ிலேலய ததகாடர்புகள் இருநததகாகத ததகா ிய 
வருகிறது. “லசகாழமணடேக் கடர முதல் மேகாக்ககா நீகா ிடை வடர: நம 
தமிழ் மரபு குறிதத மறு்பகார்டவ” கணககாடச ி, ்பணடடக்ககாேததிலிருநது 
ந ிகழ்ககாேம வடர ததன்க ிழக்ககாச ியகாவுக்கும ச ிஙகப்பூருக்கும 
புேமத்பயர்நத தமிழ் மக்கள ின் அனு்பவஙகடளத ததகாகுததள ிக்கிறது. 

ததறககாச ிய தமகாழ ிகள ில், தம ிழ்தமகாழ ி ஒன்றுதகான் இன்றுவடர 
ததன்் ிநத ியகாவ ிலும, இேஙடகய ிலும, உேக ின் ்பல்லவறு 
்பகுதிகள ில் வகாழும புேமத்பயர்நத மக்கள ிடடலய தகாயதமகாழியகாகத 
தடழதது ந ிறகும ம ிகத ததகான்டமயகா் தமகாழ ி எ்ேகாம. 
ச ிஙகப்பூகா ின் தம ிழ்ச் சமூகதத ி்ர் உள்ளூர் கேகாசகாரஙகடள 
அரவடைதது அவறலறகாடு ஒன்றிடைநது வகாழ்நது வநதிருப்்பதகால், 
உேகத தம ிழர்கள ில் த் ிததுவமிக்க அடடயகாளதடதக் 
தககாணடுள்ள்ர். அடிப்்படடய ில் ககாே் ிததுவததகால் உருவகா் 
தம ிழ்ச் சமூகம, இன்று ச ிஙகப்பூகா ின் ்பே இ் சமுதகாயதத ில் 
துடிப்புமிக்க அஙகமகாகத த ிகழ்க ின்றது. 

இநதக் கணககாடச ி இரு ்பகுத ிகளகாகப் ்படடக்கப்்படடுள்ளது. முதல் 
்பகாகம, ்பணடடக்ககாேத ததன்க ிழக்ககாச ியகாவுக்குப் புேமத்பயர்நத 
தம ிழ் மக்கள ின் நீள்்பயைதடதப் ்படடக்க ிறது. இரணடகாம ்பகாகம, 
்பேரும அறியகாத 19ஆம நூறறகாணடு முன்ல்காடிகடளயும 
ச ிஙகப்பூகா ில் வகாழ்நதுவநத ்பழமத்பரும தம ிழ்க் குடும்பஙகள் 
ச ிேவறடறயும முன்டவக்கிறது. அட்ததுேக அருமத்பகாருளகஙகள் 
இரவேகாகக் தககாடுததவறலறகாடு, முதல்முடறயகாக, 
கடேப்த்பகாருடகள ின் முப்்பகா ிமகாை ஒள ிப்்படஙகடளக் ககாடடும 
ம ின்் ிேக்கக் ககாடச ிகளும இக்கணககாடச ிய ில் இடமத்பறறுள்ள்.

மின்தூக்க ி

ச ிஙகப்பூகா ில் 
தம ிழரக்ள்

“டகய ில் இதயம—
அடடயகாளஙகள ின் 

சஙகமம”

ததன்க ிழக்ககாச ியகாவ ில்
தம ிழர்கள்

“்பயை ிய ின் 
கடதகள்”

“மசகாேகா”

கணககாடச ி 
அறிமுகம

தமிழர்கள ின் 
நீள்்பயைம

அறிமுகம



வ ிளக்கப்்படம

தமிழர்கள ின் 
நீள்்பயைம

 “தமிழர்கள ின் நீள்்பயைம” என்ற தடேப்்ப ிேகா் ச ிறப்பு 
வ ிளக்கப்்படம, தம ிழர் வடடகாரஙகளுக்கும ததன்க ிழக்ககாச ிய 
ஆடச ிகளுக்கும ச ிஙகப்பூரகாவுக்கும இடடய ில் நவீ் 
ககாேதத ிறகு முன்்பகாக ந ிேவ ிய ததகாடர்புகடள ஆரகாயக ிறது. 
தம ிழகா ின் ததகாடர்புகள் ்பறறி ததகால்த்பகாருள் தளஙகள், 
அருமத்பகாருளகஙகள், மறற அடமப்புகள் ஆக ியவறற ில் 
கணடறியப்்படட அகா ிய ஆதகாரஙகளுடன், இவவடடகாரதத ின் 
சமககாே தம ிழர் மர்ப ின் தசழ ிப்்பகா் வரேகாறடற இநத 
வ ிளக்கப்்படம ்படடக்க ிறது. ச ிஙகப்பூகா ின் சமககாே தம ிழர்கள் 
வரேகாறறு முக்க ியததுவமிக்கத தளஙகளுக்கு வருடகயள ிப்்படதக் 
ககாடடி, நமது மரபு, நகாம மறு்படியும கணடறிவதறககாக நமடமச் 
சுறற ிலும ககாதத ிருக்க ிறது என்்படத ந ிட்வு்படுததுக ிறது. 



ல்பரரசர் ரகாஜரகாஜ லசகாழன் தவள ிய ிடட 
சகாச்ம த்பகாறிக்கப்்படட தசப்புததகடு 
க ி.்ப ி. 1006 

தேயடன் ்பல்கடேக்கழக நூேகதத ின் த ிரடடு 
இநத ிய மரபுடடடம ந ிடேயததகால் 
மின்் ியல் முடறய ில் மறுஉருவகாக்கப்்படடது 

தம ிழ ில் த்பகாறிக்கப்்படட கப்்பல் மை ி, 
ஆஙக ிே தமகாழ ியகாக்கம: தமகாஹிதீன் 
்பக் ஷ் கப்்பல் மை ி 
17–18ஆம நூறறகாணடு
தமிழ் நகாடடில் தசயயப்்படடு, ந ியூச ிேகாநத ில் 
கணடு்ப ிடிக்கப்்படடது 
ந ியூச ிேகாநது அருமத்பகாருளகம
டி ்பகா்பகா தடகாஙககா ிவகாவ ின் த ிரடடு, வ ில்லியம 
தககாதேன்லசகாவ ின் தககாடடப்த்பகாருள், 1899 

்பகாகம 1

்பணடடக்ககாேத 
ததன்கிழக்ககாச ியகாவ ில் 
தமிழர்கள்

்பணடடக்ககாேத ததன்க ிழக்ககாச ியகாவுக்குப் புேமத்பயர்நத 
தமிழர்கள ின் நடவடிக்டககடளக் ககாடடும ்பகாகம 1, இவவடடகாரததுடன் 
தம ிழர்களுக்க ிருக்கும இடடவ ிடகாத நீணடககாேத ததகாடர்புகடள 
நமக்கு ந ிட்வூடடுக ிறது. ததகால்த்பகாருள் ஆயவு, கல்தவடடு, 
ந ிேப்்படவ ியல், கடே மறறும இேக்க ிய ஆதகாரஙகள ின் 
அடிப்்படடய ில் இப்்பகுத ி ்படடக்கப்்படடுள்ளது. 

இவவடடகாரதத ின் ககாே் ிததுவ கடநதககாேதத ின் வ ிடளவகாக 
உேதகஙக ிலும ்பரவ ிக்க ிடக்கும த ிரடடுகடளக் தககாணடு ஒரு 
கணககாடச ிடயத ததகாகுததள ிப்்பதறகு 21ஆம நூறறகாணடு 
அருமத்பகாருளகம எத ிர்லநகாக்கும சவகால்கடளயும இக்கணககாடச ி 
எடுததுடரக்க ிறது. 

ச ிஙகப்பூர் கற்பகாகஙகள ின் 
முப்்பகா ிமகாை வடிவஙகள் 
க ி.்ப ி. 11–13ஆம நூறறகாணடு 
இநத ிய மரபுடடடம ந ிடேயததகால் 
ம ின்் ியல் முடறய ில் மறுஉருவகாக்கப்்படடது 



ச ிவ நடரகாஜகா 
க ி.்ப ி. 12 ஆம நூறறகாணடு 
லசகாழர் ஆடச ிக்ககாேம 
தம ிழ்நகாடு 
இநத ிய லதச ிய அருமத்பகாருளகம 
இரவேகாகக் தககாடுததது, புது டில்லி



்பகாகம 2

19ஆம நூறறகாணடு 
ச ிஙகப்பூகா ில் தமிழர்கள் 

சவுத ்ப ிகா ிடஜ் சகாடேய ில் அடமநத ிருநத 
மஸஜித ஜமகா சூலியகா, ஸ்ரீ மகாகா ியமமன் 
லககாய ில் 
1860, ச ிஙகப்பூர்
பீடடர் த்பர்ன்ஹகார்ட வ ில்ஹம 
தஹயன் வடரநதது
ச ிஙகப்பூர் லதச ிய அருமத்பகாருளகம 
இரவேகாகக் தககாடுததது

நகாரகாயை ்ப ிள்டள சமர்ப்்ப ிதத மனு
அக்லடகா்பர் 1822, ச ிஙகப்பூர்
ச ிஙகப்பூர் லதச ிய ஆவைக் ககாப்்பகம 
வழஙக ியது

தமிழ் தசஙகல் தயகாகா ிப்்பகாளகா ின் வகார்ப்்பச்சு
19ஆம நூறறகாணடு, ச ிஙகப்பூர்
ச ிஙகப்பூர் லதச ிய அருமத்பகாருளகம 
இரவேகாகக் தககாடுததது

1819ஆம ஆணடில் சர் ஸடகாமஃ்பர்ட ரகாஃ்ப ிள்ஸ ச ிஙகப்பூடர 
்ப ிகா ிடடிஷ் வை ிகத துடறமுகமகாக ந ிறுவ ியத ிலிருநது தம ிழர்கள் 
ச ிஙகப்பூகா ில் குடிலயற ி்ர். கணககாடச ிய ின் இரணடகாம ்பகாகம, 
ச ிஙகப்பூகா ிலிருநத ்பல்லவறு தமிழ்ச் சமூகஙகள ின் வகாழ்க்டகப் 
்ப ின்்ை ிகடளப் ்படம்ப ிடிததுக் ககாடடுக ிறது. தம ிழர் என்ற 
இ்ப்த்பயர் 19ஆம நூறறகாணடின் ்ப ிற்பகுத ிய ில் இருநதுதகான் 
மேகாக்ககா நீகா ிடைய ில் ்பயன்்படுததப்்படடது. இவவடடகாரதத ின் 
தம ிழர்கள் க ிலிங மறறும சூலியகா என்ற ககாரைப்த்பயர்களகால் 
நீணடககாேமகாகக் குறிப்்ப ிடப்்படடு வநத்ர். சூலியகா என்ற த்பயர், 
லசகாழமணடேதடதச் லசர்நத தம ிழ் முஸலிம வை ிகர்கடளக் 
குறிததது. ச ிஙகப்பூர் சூழலில் க ிலிங என்ற தசகால்டேப் 
்பயன்்படுதத ிய ஆகப் ்பழடமயகா் இேக்க ியப் ்படடப்்பகாகக் 
 “தசஜகாரகா மேகாயு” கருதப்்படுக ிறது. மேகாய தீவுக்கூடடததுடன் 
நீணடககாேமகாக வை ிக, அரச ியல், த ிருமைத ததகாடர்புகடள 
அடமதத ிருநத புகழ்த்பறற அரசகாடச ிடய இப்த்பயர் குறிப்்ப ிடடது. 
க ிலிங என்்பது கலிஙகதடத மடடுமல்ேகாது ததன்க ிழக்கு 
லசகாழமணடேக் கடரடயயும குறிததது. 19ஆம நூறறகாணடின் 
இரணடகாம ்பகுத ிக்குள், க ிலிங என்ற தசகால் இகழ்ச்ச ியகா் 
அர்ததததுடன் கருதப்்படடது. மேகாக்ககா நீகா ிடை குடிலயறறஙகள ின் 
ஆரம்பககாேப் ்பத ிலவடுகள ில், தமிழர்கள் “லசகாழமணடேக் கடரய ின் 
பூர்வீக மக்கள்” என்று குறிப்்ப ிடப்்படட்ர். 



கடேஞகா ின் ககாடச ிப்்படடப்புகள்
டகய ில் இதயம—அடடயகாளஙகள ின் சஙகமம
அனுலரநத ிரகா தஜகலதவகா 
இநத ிய மரபுடடடம ந ிடேயதத ின் ஏற்பகாடு 
மறறும அனுலரநத ிரகா தஜகலதவகாவ ின் ஆதரவுடன்

த்பண தமிழ்க் குடிலயறிய ின் கடத ்பே சமயஙகள ில் த்பயர் 
வ ிவரஙகள ின்றி மடறநது க ிடக்க ிறது. ச ிஙகப்பூருக்கும 
மேகாயகாவுக்கும வநத ஆரம்பககாேத தம ிழ்க் குடிலயறிகள ின் 
வகாழ்க்டக ்பறற ி அற ியப்்படு்படவ தககாஞசலம. த்பரும்பகாேகா் 
வ ிவரஙகள் ஆணகடளப் ்பறறியடவயகாகலவ உள்ள். கடநதககாே 
வ ிவரஙகள ில் ந ிேவும இநதப் ்பகாலி்ச் சமததுவமின்டமய ி்கால், 
சமககாேப் புேமத்பயரும தம ிழ்ப் த்பணை ின் ்பயைதடத 
ஆரகாயக ிறகார் அனுலரநத ிரகா தஜகலதவகா. தகாலிடயப் ்பயன்்படுதத ி, 
த்பண குடிலயறிய ின் கேகாசகார, இடச் ச ிநதட்கடள 
அவர் ஆரகாயக ிறகார்.

மசகாேகா
குமகாகா ி நகாகப்்பன்
இநதிய மரபுடடடம நிடேயததின் ஏற்பகாடு

ச ிஙகப்பூர் கடேஞர் குமகாகா ி ்பே ஆணடுகளகாகச் 
சுடவப்த்பகாருடகளுடன் ஈடு்படடு வருக ிறகார். மசகாேகா ்படடப்்ப ில், 
சுடவப்த்பகாருள் லதகாடடதடத உருவகாக்க ி, தம ிழ்க் கடரக்கும 
ததன்க ிழக்ககாச ியகாவுக்கும இடடய ிேகா் சுடவப்த்பகாருள் 
வை ிகக் கடடடமப்புகள ின் வரேகாறறு முக்க ியததுவதடதயும, 
தம ிழ் உைவ ில் சுடவப்த்பகாருடகள ின் ச ிறப்்பமசதடதயும அவர் 
ல்பகாறறிக் தககாணடகாடுகிறகார். இநத ியச் சமூகஙகள ில் ்பரவேகாகப் 
்பயன்்படுததப்்படும மசகாேகா என்ற தசகால், ஏேக்ககாய, மல்லி, 
ஜகாத ிப்்பதகா ி, ம ிளகு, ஜகாத ிக்ககாய, க ிரகாமபு, லசகாமபு, சீரகம ல்பகான்ற 
சுடவப்த்பகாருடகள ின் கேடவடயக் குறிக்க ிறது.

்பயை ிய ின் கடதகள்
ேகாவணயகா மை ி வடரநதது
இநதிய மரபுடடடம நிடேயததின் ஏற்பகாடு

்பயை ிய ின் கடதகள் ்படடப்்ப ில், த்பகா ிதும நகாடப்்படட இநத ிய 
வை ிகத துை ிகள ின் மகாய ஈர்ப்புக்குப் புதுவடிவம தககாடுதது, 
லசகாழமணடேக் கடரய ின் வை ிகப் த்பகாருடகள ிலும 
துடறமுகஙகள ிலும ககாே் ிததுவ ஆடச ிய ி்ர் ககாடடிய 
ஆர்வதடதயும ஈடு்பகாடடடயும த்து தசகாநதக் கணலைகாடடதத ில் 
்படடக்க ிறகார் ேகாவணயகா மை ி. க ிழக்கதத ிய வடடகாரஙகளுக்குப் 
்பயை ிதத ஆரம்பககாேப் ்பயை ிகள், புத ிய, அறியப்்படகாத 
லதசஙகடளப் ்பறறிய தகவடேப் ்பரப்புவத ிலும, க ிழக்க ின் 
அறபுதஙகடளயும அத ிசயஙகடளயும எடுததுடரப்்பத ிலும அத ிக 
தசல்வகாக்குடன் வ ிளஙக ியடதயும அவர் தவள ிக்ககாடடுக ிறகார்.



ச ிஙகப்பூருக்கும ததன்் ிநத ியகாவுக்கும 1819ஆம 
ஆணடுக்கு தநடுஙககாேதத ிறகு முன்்ப ிருநலத 
ததகாடர்புகள் இருநத .் ச ிஙகப்பூகா ின் இருநூறறகாணடு 
ந ிடறவு ஆணடில் நடததப்்படும இமமகாநகாடு, 
200 ஆணடுகளுக்கு முநத ிய ககாேகடடதத ில் 
தமிழர்களுக்கும ததன்கிழக்ககாச ிய சமூகஙகளுக்கும
 இடடய ிலிருநத இருவழிதததகாடர்புகடள 
ஆரகாயக ிறது. மகாநகாடடின் முக்க ிய ல்பச்சகாளர்கள், 
்பணடடக்கேதத ில் புேமத்பயர்நத தம ிழர்கள், 
ச ிஙகப்பூரகாவுடன் அவர்களுக்க ிருநத ததகாடர்புகள் 
ஆக ிய் ்பறற ிய கணலைகாடடஙகடள, 
ச ிஙகப்பூர் கல் உள்ள ிடட ்பற்பே ஆதகாரஙகடள 
மறுஆயவு தசயது ்பக ிர்நது தககாள்வகார்கள். 
19ஆம நூறறகாணடு தம ிழர்கடளயும, ககாே் ிததுவ 
சமுதகாயதத ில் அவர்கள் ஆறற ிய ்பஙடகயும ்பறற ி 
அற ியப்்படு்படவ தககாஞசலம. மகாநகாடடின் ந ிடறவுக் 
கேநதுடரயகாடலில், 200 ஆணடுகளுக்கும லமேகாகத 
ததகாடர்நது நீடிததுவரும ஒரு சமூகதடதப் ்பறறிய 
சமககாேக் கணலைகாடடஙகடள தவள ிய ிடும. 

6 டிசம்பர் 2019        |        மகாடே 6 முதல் இரவு 8.30 வடர
விகா ிவுடர அடற, இரணடகாம மகாடி, இநதிய மரபுடடடம நிடேயம 

7 டிசம்பர் 2019        |        ககாடே 9.30 முதல் இரவு 7.30 வடர
கா ிவர் அடற, ஆச ிய நகாககா ிக அருமத்பகாருளகம 
1 எமப்ரஸ ்ப ிலளஸ, ச ிஙகப்பூர் 179555

குறுநதஙகேர்கள் முதல் குடிலயறிகள் வடர தம ிழ் மகாநகாடு
ஏப்ரல் 2020              |        ககாடே 10 முதல் மகாடே 5 வடர
விகா ிவுடர அடற, இரணடகாம மகாடி, இநதிய மரபுடடடம நிடேயம 

மகாநகாடு 

குறுநதஙகேர்கள் முதல் குடிலயறிகள் வடர—
ததன்கிழக்ககாச ியகாவிலும ச ிஙகப்பூகா ிலும தமிழர்கள் 
அட்ததுேக மகாநகாடு 
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டகவ ிட் வ ிளக்கக்ககாடச ிகள் 
கேகா சஙகம

இநதிய மரபுடடடம நிடேயமும இநதியத தூதரகமும 
இடைநது ்படடக்கும கேகா சஙகம ந ிகழ்ச்ச ிக்கு 
வருடக தகாருஙகள். இநதச் ச ிறப்புக் கணககாடச ிடய 
முன்் ிடடு, லசகாழமணடே வடடகாரதத ின் டகவ ிட்க் 
கடேகள் இநத ிய மரபுடடடம ந ிடேயதத ில் 
ககாடச ிக்கு டவக்கப்்படுக ின்ற். ச ிஙகப்பூர் இநத ியச் 
சமூகதத ின் கணகூடறற கேகாசகார மர்ப ின் இநத 
முக்க ிய அமசததுடன் இநத வளமகா் மரட்ப 
அடுததடுதத தடேமுடறகளுடன் ்பக ிர்நது 
தககாள்வது கேகா சஙகம ந ிகழ்ச்ச ிய ின் லநகாக்கம. 

்படடடரகளுக்கு indianheritagecentre.peatix.com 
இடையததளதத ில் ்பத ிவு தசயயுஙகள்

ந ிகழ்ச்ச ிகள்



என் குடும்பதத ின் கடத 
வ ிகா ிவுடரத ததகாடர் 

எஙகள ின் 150 ஆணடுகள ின் ்பஙகள ிப்பு
அணைகாமடே ்ப ிள்டளய ின் வரேகாறடறயும 
வமசகாவள ிடயயும அவரது சநதத ிய ி்கா ிடம ிருநது 
ததகா ிநது தககாள்ளுஙகள். 

்பகால் மன்்ன் 
கூ்கா லவலு ்ப ிள்டளய ின் வரேகாறடறயும 
வமசகாவள ிடயயும அவரது சநதத ிய ி்கா ிடம ிருநது 
ததகா ிநது தககாள்ளுஙகள்.

தடேமுடறகளுக்கு கைக்கு
சமூக வரேகாறறகாளரும நகான்ககாம தடேமுடற 
தசடடியகாருமகா் ேக் ஷ்மைன் சுப்ட்பயகா, த்து 
குடும்பதத ி்கா ின் குறும்பயைம, மகார்க்தகட 
ஸதிகாீடடில் குடிலயறிய வகாழ்க்டக ்பறறி ல்பசுகிறகார். 

எ்து உைவு ்பகாரம்பகா ியம 
இடளயதம்பி, மீ்காடச ி ஆகிலயகாகா ின் வரேகாறடறயும 
வமசகாவள ிடயயும அவரது சநதத ிய ி்கா ிடம ிருநது 
ததகா ிநது தககாள்ளுஙகள். 

அவர் குத ிடர வணடிகளுடன் ததகாழ ில் நடதத ி்கார் 
சஙகு லதவகா ின் வரேகாறடறயும வமசகாவள ிடயயும 
அவரது சநதத ிய ி்கா ிடம ிருநது ததகா ிநது 
தககாள்ளுஙகள். 

ந ிபுைர்கலளகாடு ககாடச ிக்கூட வருடககள்

கணககாடச ி த்பகாறுப்்பகாளர் நள ி்கா லககா்பகாலும 
கடே வரேகாறறகாளர் சுலரஷ்குமகார் முததுகுமரனும 
நடததும ச ிறப்பு கணககாடச ி சுறறுேகாவ ில், 
ததன்க ிழக்ககாச ியகாவ ிலும ச ிஙகப்பூகா ிலும வகாழ்நத 
தம ிழர்கள ின் வரேகாறடறப் ்பறறிய ஆழமகா் 
ஆயவ ின் வ ிவரஙகடளக் லகடடறிநத ிடுஙகள். 

கணககாடச ி த்பகாறுப்்பகாளருடன் சுறறுேகா: 
10 ஜ்வகா ி 2020, 10 ஏப்ரல் 2020

கடே வரேகாறறகாளர் சுலரஷ்குமகார் முததுகுமரனுடன் 
்பகார்டவய ிடுஙகள்: 11 ஏப்ரல் 2020

1850கள ில் ச ிஙகப்பூடர வநதடடநத சஙகு லதவர், 
வகாடடக குத ிடர வணடி ஓடடுவதகாக அடடயகாளம 
ககாடடியவர் புஷ்்பகா ரகாமகானுஜன்
19ஆம நூறறகாணடின் ்ப ிற்பகுத ி, ச ிஙகப்பூர்
ச ிஙகப்பூர் லதச ிய அருமத்பகாருளம வழஙக ியது

மகாததத ின் கடடச ி தவள்ள ிக்க ிழடம   
ஜ்வகா ி—லம 2020        |       மகாடே 6 மை ி முதல் இரவு 
       7.30 மை ி முதல் வடர
ககாடச ிக்கூட வருடகயள ிப்புடன் ந ிகழ்ச்ச ி ந ிடறவுறும 

indianheritagecentre.peatix.com

இடையததளதத ில் ்பத ிவு தசயயுஙகள்



ஏற்பகாடு

ஆதரவு

மரபுடடடம ந ிடேயம

இதன் ஆதரவ ில்

ஒருஙக ிடைநத த ிடடப்்பை ி

வழிககாடடிச் சுறறுேகா ஆதரவு

Mandarin Guides

ஆதரவு

அனுலரநத ிரகா தஜகலதவகா
்ப ின்வரும ந ிபுைர்கள ின் ஆலேகாசட்களுக்கு நன்றி:

சுலரஷ்குமகார் முததுக்குமரன்
க. ரகாஜன்
இயன் ச ின்க ிலளர்

அருன் மக ிழ்நன்
அ. ்பகாணடியன்
ஆ. வீரமை ி

வகாயதமகாழ ி வரேகாறு ்பஙகள ிப்்பகாளர்கள்: 

ந. தநடுமகாரன்
ச ிதரகா ரகாதகாக ிருஷ்ைன்
அ்்பரசு ரகாலஜநத ிரன்
முக்தகார் டசடின்
த. ரகாஜலசகர்
்ப ி. ச ிவரகாமன்
ேக் ஷ்மைன் சுப்ட்பயகா
டதலதகா ்பகால் சுப்ரமை ியம
ஆ. வீரமை ி

பீர் அக்்பர்
தரஹ்கா அலி
ஹகா ிை ி வ ி.
மு் ிரகா ஷகா ஜஹன்
சரதகுமகார்
அருன் மக ிழ்நன்
ஜகான் ம ிக்ஸிக்
சுலரஷ்குமகார் முததுக்குமரன்
இநத ிரகா ஈஸவரன் முதது

இரவல் தககாடுதலதகார் மறறும நன்தககாடடயகாளர்கள்: 

ஜ்மிதரகா லதவன்
கன்்ன் ்பகாேகா மறறும 
சலரகாஜி் ி ்பக்க ிகா ிசகாம ி
மடேயரச ி ஸ்ரீநிவகாசன் 
மறறும வ ி கடேச்தசல்வன்
லமகாகன் தஜயரகாம
டதலதகா ்பகால் சுப்ரமை ியம
த்பகா.லககா.்ப ி.ரகாமக ிருஷ்ைன் 
மறறும ஷகாநதகா 
ரகாமக ிருஷ்ைன்
தர. கஙககாதரன் லதவர்
ரகாஜம சகாரஙக்பகாை ி
தரஙகசகாம ி ஸ்ரீதரன்
்ப ி. ச ிவரகாமன்
சுலரஷ்குமகார் முததுக்குமரன்
சுஷீேகா சுநத ிரம க ிரகாஃப்ட
வசநத குமகாகா ி மககாலதவன்
வ ிமேகா ரகாஜமகா் ிக்கம
டைபுன் ஸிரகாஜ்

ஆ. ஆத ிநகாரகாயைன், லம்ககா 
மறறும குடும்பதத ி்ர் 
ஆ. வீரமை ி 
அப்துல் ககாீம ஒலி முகமமது
ஆ்நத மகாை ிக்கம 
ச ிதரகா ரகாதகாக ிருஷ்ைன்
எல்ஃ்ப ி எலிசகா கமகாருதீன் 
்பகா. லககாவ ிநதசகாம ி தசடடியகார் 
மறறும 
           சு.தே. த்பருமகாள் 
குடும்பதத ி்ர் 
ஞகா்ப்்ப ிரககாைம ்ப ிள்டள 
           குடும்பதத ி்ர் 
ரம.தவ.தே.நகா. சுப்ட்பயகா 
தசடடியகார் குடும்பதத ி்ர் 
சஙகு லதவர் குடும்பதத ி்ர் 
இநத ிரகா ஈஸவரன் முதது மறறும 
ேகாவன் ஈஸவரன்
தஜ. ரகாஜகா முகமமது

இரவல் தககாடுதத அடமப்புகள்: 

ஆச ிய நகாககா ிக அருமத்பகாருளகம 
 மலேச ிய அறிவ ியல் ்பல்கடேக்கழகதத ின் உேகளகாவ ியத 
           ததகால்த்பகாருள் ஆயவு ந ிடேயம 
தேயடன் ்பல்கடேக்கழக நூேகம 
ந ியூச ிேகாநது அருமத்பகாருளகம தட ்பகா்பகா தடகாஙககா ிவகா 
ச ிஙகப்பூர் லதச ிய ஆவைக் ககாப்்பகம 
ச ிஙகப்பூர் லதச ிய கடேக்கூடம 
ச ிஙகப்பூர் லதச ிய நூேகம
இநலதகால்ச ிய லதச ிய அருமத்பகாருளகம 
ச ிஙகப்பூர் லதச ிய அருமத்பகாருளகம 
இநத ிய லதச ிய அருமத்பகாருளகம, புது டில்லி  
ச ிஙகப்பூர் கடல்துடற துடறமுக ஆடையம 
டசலககான் தசடடியகார் லககாய ில் அறந ித ி ்ப ிடரதவட லிமிதடட 
ஸ்ரீ ததணடகாயுத்பகாை ி லககாய ிலின் நூேகம
ச ிஙகப்பூர் கடே அருமத்பகாருளகம 
ச ிஙகப்பூர் அஞசல்தடே அருமத்பகாருளகம 
ச ிஙகப்பூர் த்பகாயடகநல்லூர் நற்பை ி மன்றம 
தம ிழ் நகாடு மகாந ிே ஆவைக் ககாப்்பகம 



ததமகாதசக் முதல் ச ிஙகப்பூர் வடர 

மரபுடடடம ந ிடேயஙகள் ்படடக்கும இநதச் 
ச ிறப்புக் கணககாடச ிகள ில் ச ிஙகப்பூகா ின் 
இருநூறறகாணடு ந ிடறடவத ததகாடர்நது 
ஆரகாயநத ிடுஙகள்!

மேகாய மரபுடடடம ந ிடேயம 

சீலககார் ச ிஙககா, ச ிலயகாரகாங புதரகா டன் தச்ப ிஙககாய 
தசர்ம ின்: ச ிஙகப்பூரகாவ ின் ்ப ிரத ி்பலிப்பும த ிகா ிபும 
12 அக்லடகா்பர் 2019–21 ஜூன் 2020

www.malayheritage.org.sg

சன் யகாட தசன் நன்யகாங ந ிட்வு மணட்பம 

தூகா ிடக முதல் கணைகாடிவ ில்டே 
வடர: ச ிஙகப்பூகா ின் ஆரம்பககாே 
சீ்ப் புடகப்்படக் கூடஙகள் 
2 நவம்பர் 2019–3 லம 2020 
www.sysnmh.org.sg

ஸமகார்டடிஃட்ப வழி சுயவழிககாடடுப் ்பயைஙகள்

ஆப் ஸலடகார் மறறும கூகல் ப்லள 
ஸலடகார்-லிருநது தசயலிடய ்பத ிவ ிறக்கம 
இேவசமகாகப் தசயயவும. 

இநத ிய மரபுடடடம ந ிடேயதத ின் வ ிவரம 

லதச ிய மரபுடடடமக் கழக ந ிர்வகாகதத ின்கீழ், 
இநத ியச் சமூகதத ின் ஆதரவுடன் தசயல்்படும 
இநத ிய மரபுடடடம ந ிடேயம, ததன்க ிழக்ககாச ிய 
வடடகாரதத ில் இநத ிய, ததறககாச ிய சமூகஙகள ின் 
வரேகாறடற ஆயநதறிக ிறது. ந ிடேயதத ின் நகான்கு 
மகாடி கடடடம, இநத ியப் ்பகாரம்பகா ியதடதயும நவீ் 
கடடடக்கடே அமசஙகடளயும ஒருஙக ிடைக்கும 
த் ிச்ச ிறப்பு வகாயநத, நீடிதது ந ிடேக்கததக்க 
கடடடமகாகத த ிகழ்கிறது. கடடடததின் தவள ிதலதகாறறம 
 “்பலவகாலி” (இநத ியப் ்படிக்க ிைறு) ல்பகாே 
வடிவடமக்கப்்படடுள்ளது. இநத ியக் கேகாசகாரதடதப் 
ல்பகாறறிக் தககாணடகாடுவதறகும ல்பை ிக் ககாப்்பதறகும 
நகரமய அரஙடக உருவகாக்க ிததர ந ிடேயம 
முற்படுகிறது. இஙகு ஐநது நிரநதரக் ககாடசிக்கூடஙகளும, 
ச ிற ிய அளவ ிேகா் அருமத்பகாருளக வசத ிகளும, 
அருமத்பகாருளகக் கடடயும, ந ிகழ்ச்ச ி மறறும 
நடவடிக்டக இடஙகளும உள்ள். 

எஙகடளத ததகாடர்பு தககாள்ளுஙகள்:

+65 62911601

www.indianheritage.org.sg

       facebook.com/indianheritagecentre  

       @indianheritage_sg

எல்ேகா தகவல்களும அச்ச ிடப்்படும லநரததில் சகா ியகா்டவயகாகும. 
இநத ிய மரபுடடடம ந ிடேயதத ிறகு, த்து ந ிகழ்ச்ச ிகள ில் 
முன்்றிவ ிப்்ப ின்றி மகாறறஙகளும, த ிருததஙகளும தசயயும 
உகா ிடம உணடு. உடர ந ிகழ்ச்ச ிகள ிலும, ்பய ிேரஙகுகள ிலும 
ல்பச்சகாளர்கள், ந ிகழ்ச்ச ி ஒருஙக ிடைப்்பகாளர்கள் அல்ேது 
கடேஞர்கள் தவள ிய ிடும கணலைகாடடஙகளும, கருததுக்களும 
இநத ிய மரபுடடடம ந ிடேயதத ின் ந ிடேப்்பகாடடடக் 
குறிக்கும என்ற அவச ியம ில்டே. எல்ேகா உகா ிடமகளும 
்பகாதுககாக்கப்்படடடவ. இநதப் ்பத ிப்்ப ின் உள்ளடக்கம, 
்பத ிப்்பகாளரகா் அருமத்பகாருளகதத ின் எழுததுப்பூர்வ 
அனுமத ிய ின்றி ்பகுத ியகாகலவகா அல்ேது முழுடமயகாகலவகா 
தவள ிய ிடப்்படக் கூடகாது. 
© ்பத ிப்புகா ிடம 2019.



வருடகயகாளர் தகவல் 

முகவகா ி 
5 லகம்பல் லேன், ச ிஙகப்பூர் 209924

த ிறநத ிருக்கும லநரம*
தசவவகாய முதல் வ ியகாழன் வடர: 
ககாடே 10 முதல் இரவு 7 வடர 
தவள்ள ியும ச் ியும: ககாடே 10 முதல் இரவு 8 வடர 
ஞகாய ிறு, த்பகாது வ ிடுமுடற நகாடகள்: 
ககாடே 10 முதல் மகாடே 4 வடர 
த ிஙகட க ிழடமகள ில்  மூடிய ிருக்கும

 *ககாடச ிக் கூடஙகளுக்குக் கடடச ி அனுமதி, ந ிடேயம  
மூடுவதறகு அடர மை ி லநரததிறகு முன்பு

வழிககாடடுதலுடகா் ்பயைஙகள் 
 “லசகாழமணடேக் கடர முதல் மேகாக்ககா நீகா ிடை வடர
—நம தம ிழ் மரபு குறிதத மறு்பகார்டவ” என்ற 
கணககாடச ிக்கு வழிககாடடுதலுட்கா் ்பயைஙகடள 
எஙகளது ந ிபுைததுவ வழிககாடடிகளுடன் ரச ிதது மக ிழ 
இடைநத ிடுஙகள்.  

ஆஙக ிே வழ ிககாடடுதல் ்பயைஙகள்*
ககாடே 11, புதன், தவள்ள ிச் ி மறறும ஞகாயிறறுக்கிழடம 
்ப ிற்பகல் 2.30, மகாததத ின் முதலும மூன்றகாவதும 
ச் ிக்க ிழடமயும ஞகாய ிறறுக்க ிழடமயும 

தம ிழ் வழ ிககாடடுதல் ்பயைஙகள்*
மகாடே 4, மகாததத ின் முதல் ச் ிக்க ிழடம 

 *ஜ்வகா ி 2020 முதல் 

தகர்்பகாவ சகாடே

டன்ேப் ததரு

லஹஸடிஙஸ சகாடே

இநத ிய மரபுடடடம 
ந ிடேயம

டன்ேப் ததரு

்பஃப்லளகா சகாடே

லதக்ககா சநடத
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