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கணகரட்சிககரன வழிகரடடி

கனவுகரை  
வண ிகபபடுத்துதல்
்சிஙகபபூரின் ஆ்ரமபகரல விைமப்ரஙகள்



ப�ொருட்களையும் சேளை்களையும் ைிைம்�ரப�டுத்துைச�ொடு, ை ிைம்�ரங்கள் ப�ரும்�ொலொன 
ேமயங்கை ில் நமது நம்� ிகள்க்கள், அசேங்கள், ச�ளை்கள், ை ிருப�ங்கள், இலடே ியங்கள், 
எ� ிர�ொரபபு்கள் ஆ்கியைறளறைத் �டடிபயழுபபுை�ன் மூலம் நமது அடிமன�ில் அ�ன்மமீது 

ஆளேளய ஏற�டுத்து்கின்றைன -- அ�ொைது, நமது ்கனவு்கள் நனைொ்கலொம் என்றை ்கருத்ள� அளை 
நம்மிடம் � ிண ிக்கின்றைன.

ே ிங்கபபூொ ின் ஆரம்�்கொல ைிைம்�ரங்கை ில் பைை ிப�டுத்�ப�டடுள்ை அன்ளறைய மக்கை ின் 
ஆளே்களையும் ைிருப�ங்களையும் பைை ிகப்கொண்டு ைருைது இந�க ்கண்்கொடே ிய ின் 

சநொக்கமொகும். ச�ே ிய நூல்கத்�ின் பேழுளமயொன ப�ொகுபபு்கை ில், 1830 மு�ல் 1960 ைளரயிலொன 
்கொலப�கு�ியில், �த்�ிொ ிள்க்கள், இ�ழ்கள், �ருை இ�ழ்கள், குறு்கிய ்கொல பைை ியீடு்கள் ச�ொன்றை 
��ிபபு்கை ில் இடம்ப�றறுள்ை ைிைம்�ரங்கள் ்கொடே ிப�டுத்துை�ற்கொ்கத் �ருைிக்கப�டடுள்ைன. 

இந�க ்கண்்கொடே ியொனது �கு�ிைொொ ிக ்களடளய மொ�ிொ ியொ்ககப்கொண்டு ைடிைளமக்கப�டடுள்ைது. 
இ�ிலுள்ை 10 � ிொ ிவு்கை ின் மூலம் �ல்சைறு ப�ொருட்கள், சேளை்களுக்கொன ைிைம்�ரங்களைப 

�ொரளையொைர்கள் ்கொணலொம்.

குதூ்கலத்ச�ொடு ‘ஷொப�ிங’ பேயய ைொழத்துக்கள்!

கனவுகரை  
வண ிகபபடுத்துதல்
்சிஙகபபூரின் ஆ்ரமபகரல விைமப்ரஙகள்
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கணகரட்சியின் அரைபபு

அறிமுகம

உணவு

ைருந்து

வீடடு உபயயரகப பபரருடகள்

வரகனம

பயணம

தஙகும விடுத ிகள்

பபரழுதுயபரககு

ஆரை அலஙகர்ரம

் சில்லரற விறபரன
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் சிஙகபபூர் குய்ரரன ிககல் அணட கைர்்சியல் ப்ரஜிஸைர்  
21 ைரர்ச் 1833
ே ிங்கபபூர: ே ிங்கபபூர குசரொன ிக்கல் �ிரஸ்
ைரத்�்கத் �்கைல்்களையும் பேய�ி்களையும் ைழஙகும் சநொக்கத்துடன் ே ிங்கபபூர குசரொன ிக்கல் 
மு�ன்மு�லில் 1824ம் ஆண்டில் பைை ியிடப�டடது. அ�ில் அரேொங்க அறைிைிபபு்கள், ை ிைம்�ரங்கள், 
உள்ளூர நி்கழவு்கள் �றறைிய அறைிகள்க்கள், அளனத்துல்க பேய�ி்கள், இறைககும�ி, ஏறறும�ி �றறைிய 
ைிைரப �டடியல்்கள் ஆ்கியளை அடங்கிய ிருந�ன. 1835ம் ஆண்டு ைளர ே ிங்கபபூொ ில் பைை ிைந� 
மு�லொைதும் ஒசர பேய�ித்�ொளுமொ்க ே ிங்கபபூர குசரொன ிக்கல் இருந��ொல் அது ைிைம்�ரங்களை 
பைை ியிடுை�ில் �ன ியுொ ிளம ப�றறைிருந�து.

‘நொட்கம் ேொரந� ப�ொழுதுச�ொககு்கள்’ �றறைிய அறைிைிபபு ஒன்ளறைத் �ைிர இ�ன் ப�ரும்�ொலொன 
ைிைம்�ரங்கள் ்கப�ல் ைணி்கப ச�ொககுைரத்து ப�ொடர�ொன அறைிைிபபு்கைொ்க உள்ைன. இ�ில் இருந� 
நொட்கங்கள், �ொடல் நி்கழவு்கள், ்கைிள� ைொே ிபபு்கள் �றறைிய ைிொ ிைொன நி்கழசே ித் �ிடடங்கள், 
1830்கைில் ே ிங்கபபூொ ில் ைொழந� ஐசரொப�ியர்கைின் மொளல சநரப ப�ொழுதுச�ொககு்கள் �றறைிய 
்கண்சணொடடத்ள� ைழஙகு்கின்றைன.

’யபஜ் பரய்’ ் சிகப்ரடடு அடரைகை ின் ஆல்பம
பைை ியீடடொைர அறைியப�டைில்ளல,  
்கொலம்: 1930்கள் 
பென்றைி ஏருளடய சே்கொ ிபபு
ே ி்கபரடடு ப�டடி்களைத் � ிண்ளமயொக்கப �யன்�டட ே ி்கபரடடு 
அடளட்கை ின் ஆல்�ம் ச�ொன்றை குறு்கிய்கொல பைை ியீடு்கள், �ன ித்துைம் 
ைொயந� ை ிைம்�ரப ப�ொருட்கைொ்க உள்ைன. இைறறைில் ைண்ணமயமொன 
�டங்கள் அசே ிடப�டடிருந�ன. சமலும் இளை � ிர�ல ைரத்�்கசே ின்னங்களைச 
சே்கொ ிப�ைர்களுககு அொ ிய ப�ொருட்கைொ்கவும் இருந�ன.

இந� ஆல்�த்�ில் 1930 மு�ல் ெொலிவுடடில் நடித்� � ிளரப�ட நடேத்�ிரங்கை ின் �டங்களைகப்கொண்ட 97 அடளட்கள் உள்ைன. 
ஆல்�த்�ின் இடது �க்கத்�ில், � ிொ ிடடன ின் ச�ொர முயறே ி்களுககு நி� ி � ிரடடுை�ற்கொ்க 1940 மு�ல் 1941 ைளர ே ிங்கபபூொ ிலும் 
மலொயொைிலும் ைிற்கப�டட ’மலொயொைின் ச�ேப�றறைொைர நி� ி’ ப�ொடர�ொன இரண்டு ��ொல்�ளல்கள் உள்ைன.

வரர ின் பபை ிஸிடடி ்ர்வீ்ஸ
ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் ஆண்டி�ழ, 1939 
ே ிங்கபபூர: ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் �ிரஸ்
1930்கை ில் ே ிங்கபபூொ ின் முன்னண ி ைிைம்�ர நிறுைனமொ்க ைொொ ின் ஸ்டுடிசயொஸ் இருந�து. இ�ன் 
ஆங்கிசலய நிறுைனரொன ைில்லியம் ச�ொேஃப ைொொ ின் (1894-1950), 1915ல் மலொயொைின் ரப�ர 
ச�ொடடத்�ில் �ண ிபுொ ிய மு�லில் ைந�ொர. 1932ல் அைர ைொொ ின் ஸ்டுடிசயொளை நிறுைினொர. இந� 
ைிைம்�ர ைண ி்கம் சூடு�ிடிக்கத் ப�ொடங்கிய�ொல், 1937ல் ைொொ ின் �பை ிஸிடடி ேரவீேஸ் (WPS) 
என �னது நிறுைனத்�ின் ப�யளர மொறறைினொர. மலொயொைின் முக்கிய ப�ொழில் நிறுைனங்களும் 
இறைககும�ி ந ிறுைனங்களும் இ�ன் ைொடிகள்கயொைர்கைொ்க இருந�ன.

WPS நிறுைனத்�ின் ைிைம்�ரங்கள் �த்�ிொ ிள்க்கை ிலும் இ�ழ்கை ிலும் ப�ருமைைில் 
பைை ியிடப�டடன. அைறறைில் ப�ொதுைொ்க ைண்ணமயமொன, ்கைரசே ி்கரமொன ைிைக்கப�டங்கள் 
பைை ிைந�ன. நிறுைனத்�ின் ைண ி்க முத்�ிளர்கைொன ‘Warins’ அல்லது ‘WPS’ ஆ்கியளை 
எபச�ொதும் அ�ன் ைிைம்�ரங்கை ில் இடம்ப�றறு, ைிைம்�ரத்ள� பைை ியிடட நிறுைனத்ள� 
மக்களுககுப ப�ருமி�த்துடன் அறைிைித்�ன.

19 ஆம் நூறறைொண்டின் ப�ொடக்கத்�ிலிருநது 1960்கள் ைளர ே ிங்கபபூொ ில் �த்�ிொ ிள்க்களும் அசே ிடப�டட 
பைை ியீடு்களும் மி்கவும் � ிர�லமொன ைிைம்�ர ஊட்கங்கைொ்கத் �ி்கழந�ன. இந�க ்கொலத்�ில் அசே ிடப�டடு 
�ல்சைறு பமொழி்கை ில் பைை ியிடப�டட இளை, பேழுளம மிக்க ைிைம்�ர உள்ைடக்கங்களைக ப்கொண்டுள்ைன.

ே ிங்கபபூருககுச பேழுளமயொன ைிைம்�ர ைரலொறு உள்ைது. ே ிங்கபபூொ ில், 1910்கள் ைொக்கில் மு�லில் 
ைிைம்�ரப�டுத்தும் மு்கைர்கள் ச�ொன்றைினர. 1920்கைில் ஏற�டட மி்கபப�ொ ிய ப�ொருைொ�ொர ைைரசே ி, ைிைம்�ரத் 
ப�ொழிளல பைறறைிக்கரமொன ஒன்றைொ்க உருைொக்கியது. இரண்டொம் உல்கப ச�ொருககு முன்பு, ே ிங்கபபூொ ிலும் 
மலொயொைிலும் குளறைந��டேம் 20 ைிைம்�ர நிறுைனங்கள் இருந�ன, 1932ல் ைில்லியம் ச�ொேஃப ைொொ ின் அைர்கைொல் 
நிறுைப�டட ைொொ ின் �பைிஸிடடி ேரவீேஸ் ச�ொன்றைளை முழு அைைிலொன ைிைம்�ர நிறுைனங்கைொ்க ைிைங்கின.

அறிமுகம: வைரையரன விைமப்ரப பர்ரமபரியம1
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பிைரணைர
பெர சைரல்டு, டிேம்�ர 1969 
ே ிங்கபபூர: ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் �ிரஸ்
1870்கை ில் பந�ரலொந�ிலிருநது ைந� மொர�ொ ின ின் ைரத்�்கசே ின்னமொன 
� ிைொண்டொ இபச�ொதும் ே ிங்கபபூர மக்கை ிளடசய � ிர�லமொ்க ைிைஙகு்கிறைது. 
மலொயொவுககு மு�ன்மு�லொ்க இறைககும�ி பேயயப�டட மொர�ொ ின் இதுசையொகும், 
இது ைிளரைில் நொடடின் � ிர�லமொன ைரத்�்கசே ின்னமொ்க மொறைியது. இது அளனத்து 
ைள்கயொன ேளமயல்்கை ிலும் �டளையொ்கவும் �யன்�டுத்�ப�டு்கிறைது. இன்ளறைய 
ச��ி ைளரயிலும் மசலே ியொவும் ே ிங்கபபூரும் இந� ைரத்�்கசே ின்னத்�ிறகு 
மி்கபப�ொ ிய ேநள�்கைொ்க உள்ைன.

�ிைொண்டொைிற்கொன இந� ைிைம்�ரம், அறுசுளையுள்ை குடும்� ைிருநது ஒன்ளறைக 
்கொடடு்கிறைது. இ�ன் மூலம் � ிைொண்டொளைப �யன்�டுத்�ி நு்கரசைொர்களும் 
இதுச�ொன்றை அருளமயொன உணவு்களைச ேளமக்க முடியும் என ைிைம்�ரம் 
உறு�ியை ிக்கிறைது.

யகரல்டு ஸயைரய்ரஜ்
ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் ஆண்டி�ழ, 1970 
ே ிங்கபபூர: ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் �ிரஸ்
ே ிங்கபபூர �மீை ில் ைொழும் சமற்கத்� ிய நொடடினருககு பைை ிநொடு்கை ிலிருநது 
�ருை ிக்கப�டும் பு� ிய, ��ப�டுத்�ப�டட உணவுத் ச�ளை்களை 
ந ிளறைசைறறுை�ற்கொ்க இஙகு மு�ன்மு�லொ்க ச�ரங்கொடி்கள் ச�ொன்றைின. ஏபனன ில், 
அைர்கள் உள்ளூொ ில் ைொங்கப�டும் உணவு்களுககுப �ழக்கமில்லொமல் இருந�னர. 
19ம் நூறறைொண்டின் ப�ரும்�ொலொன ஆண்டு்கை ில் அைர்களுககுக ்க ிளடக்கொமல் 
ச�ொன பு� ிய ஆடடிளறைசே ி, மொடடிளறைசே ி ஆ்க ியைறறுக்கொ்க அைர்கள் ஏங்க ினர. 
குை ிர��ன முளறையும் ச�ரங்கொடி்கை ின் உருைொக்கமும் அைர்கைது ச�ளை்களைப 
பூரத்� ிச பேய�ன.

ே ிங்கபபூொ ின் மு�ல் ச�ரங்கொடியொன ச்கொல்டு ஸ்சடொசரஜ், ே ிங்கபபூொ ில் ைொழந� 
ஐசரொப�ியர்கை ின் ச�ளை்களைப � ிர�ொனமொ்க ைிறறைச�ொதும், ை ிளரைிசலசய 
உள்ளூர மக்களும் அ�ன் ைொடிகள்கயொைர்கைொ்க மொறும்�டி ைிொ ிவுப�டுத்�ப�டடது. 
இந� ைிைம்�ரத்�ில் ்கொடடியுள்ை�டி, 1970்கை ில் கூட, ச�ரங்கொடி்கை ில் 
ப�ொருட்கள் ைொஙகுைது என்�து ப�ரும்�ொலும் நடுத்�ர, சமல்�டடு மக்களுக்கொன 
பேயல்�ொடொ்கசை இருந�து. ச்கொல்டு ஸ்சடொசர�ில் ப�ொருட்களை ைொஙகும் 
ைொடிகள்கயொைர்களுககு அைர்கைது �ணத்�ிறகுொ ிய �ரம் ைழங்கப�டுைள� இந� 
ைிைம்�ரம் உறு�ிபேய்கிறைது.

2
19ம் நூறறைொண்டு முழுை�ிலும் ே ிங்கபபூொ ில் உடப்கொள்ைப�டட இளறைசே ியும் ்கொய்கறைி்களும் உள்ளூொ ிலிருநதும் 
சுறறுைடடொரப �கு�ி்கை ிலிருநதும் �ருைிக்கப�டடன. இருப�ினும், 20ம் நூறறைொண்டின் முற�கு�ிய ில், 
்கொறறூடடப�டட நமீர, உணளைப ��ப�டுத்தும் ப�ொருட்கள், குை ிர��னம் பேய�ல், டின்்கை ில் உணளை 
அளடத்�ல் ஆ்கிய உணவு ப�ொடர�ொன ப�ொழில்நுட�ங்கள் முக்கியத்துைம் ைொயந�ளையொ்க மொறைின. இந� 
நூறறைொண்டின் இறு�ிககுள், முன்னர உள்ளூொ ில் ்கிளடக்கொ� இளறைசே ி்கள், �ழங்கள், �ொல் ப�ொருட்கள், ்கொய்கறைி்கள் 
ஆ்கியைறளறைச ே ிங்கபபூர ைொழ மக்கள் இபச�ொது பைை ிநொடு்கை ிலிருநது ைொங்க முடிந�து. ேநள�யில் பு�ிய 
உணவு்கள் பைகுைொ்க ைர ஆரம்�ித்�வுடன், உள்ளூர உணவுைள்க்கள் இறைககும�ியொன பு�ிய ப�ொருட்களையும் 
சேரத்து �யொொ ிக்கப�டடன. 

உணவுப ப�ொருட்களுக்கொன ைிைம்�ரங்கள் பேயைது ப�ொதுைொன�ொ்க மொறைியது. குறைிப�ொ்க, ’பெர சைரல்டு’ 
ச�ொன்றை ப�ண்்களுக்கொன பைை ியீடு்கள், �ொரம்�ொ ியமொ்க வீடடு ேளமயலுககுப ப�ொறுப�ொ்க இருந� ப�ண்்களுககுத் 
ச�ளையொனைறளறை ைழங்கின. ப�ரும்�ொலொன ைிைம்�ரங்கள் ைொடிகள்கயொைர்களை ைிடொமல் ளைத்�ிருக்கவும், 
அைர்கை ின் அன்றைொட வீடடு உ�சயொ்கத்�ில் �ங்கள் ப�ொருட்கள் முக்கிய அங்கம் ை்கிக்கவும், ே ிக்கனம், எை ிளம, 
ஆசரொக்கியம் ஆ்கிய �ண்பு்களை முன்நிறுத்�ி ை ிைம்�ரம் பேய�ன.

உணவுப பிரிவு: ைலரயரவில் உணரவ நவீனபபடுத்துதல்
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லரகயைரபஜன்
பெர சைரல்டு, ஏபரல் 1966 
ே ிங்கபபூர: ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் �ிரஸ்
ஆசரொக்கியம் ேொரந� ைிழிபபுணரவு அ�ி்கொ ிக்கத் ப�ொடங்கியது மு�ல், � ிறைந� 
குழநள�்களைப �ரொமொ ிப�தும் அைர்கை ின் ஆசரொக்கியத்ள�ப ச�ண ிக ்கொப�தும் 
மக்கை ிளடசய முக்கிய அம்ேங்கைொ்க இளணநதுைிடடன. 20ம் நூறறைொண்டின் முற�கு�ி 
முழுை�ிலும் ைந� ைிைம்�ரங்கை ில் ப�ரும்�கு�ி, ச்கன ில் அளடக்கப�டட, �ொல் 
ப�ொடிக்கொ்க பைை ிய ிடப�டடளை்கைொகும், இ�ன் மூலம் �ங்கள் குழநள�்கை ின் 
ஊடடசேத்து மமீது மக்கள் ்கொடடிய அ�ி்க அக்களறை ப�ொ ியைரு்கிறைது. �ங்கள் குழநள�்கள் 
மமீது ப�றசறைொர்களுககு இருககும் அன்ள�யும் அக்களறைளயயும், குழநள�்களுககு முளறையொன 
ஊடடசேத்ள� ைழஙகுை�ில் அைர்களுககு இருந� ்கைளல்களையும் �ொது்கொப�ின்ளமளயயும் 
�ல ைிைம்�ரங்கள் ேொ�்கமொ்கப �யன்�டுத்�ிகப்கொண்டன.

லொகசடொப�ன் ச�ொன்றை ைரத்�்கசே ின்னங்கள், குடும்�த்�ினொ ின் ஆசரொக்கியத்�ில் அக்களறை 
்கொடடுைள� ைிைம்�ரங்கை ில் ைிைொ ித்து, �ங்கள் நிறுைனம் மமீதும் �யொொ ிபபு்கள் மமீதும் 
ப�ொதுமக்கை ின் நம்�ிகள்களய அ�ி்கொ ிக்க முயன்றைன.

விபகல்ப
ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் ஆண்டி�ழ, 1937 
ே ிங்கபபூர: ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் �ிரஸ்
ைிப்கல்ப நிறுைனத்�ின் ‘ஆசரொக்கியம், உடல் ்கடடுமொனத்துக்கொன மொத்�ிளர்கள்’ 
�றறைிய இந� ைிைம்�ரம், சுரப�ி்களைக ்கடடுப�டுத்துைச� நல்ல ஆசரொக்கியத்�ிறகும் 
உடல் எளட �ரொமொ ிப�ிறகும் உ�ைககூடிய முக்கிய அம்ேமொகும் என்�ள�ச 
ே ித்�ொ ிக்கிறைது. ஊடடசேத்துக்களையும் �ொதுபப�ொருட்களையும் உள்ைடக்கிய அ�ன் 
மொத்�ிளர்களை உடப்கொள்ை�ன்மூலம், அ�ி்க ஒல்லியொன அல்லது ப�ருத்� உடல்ைொள்கக 
ப்கொண்டுள்சைொர்கை ின் �ிரசே ிளன்கள், மி்க �லவீனமொ்க உள்சைொர்கை ின் �ிரசே ிளன்கள் 
ச�ொன்றைைறளறைத் �மீரப��ொ்க இந� ைிைம்�ரம் உறு�ியை ிக்கிறைது.

3

மருத்துை ைே�ி்கள் குளறைைொ்க இருந�ச�ொது, �ொரம்�ொ ிய மருநது ைள்க்கள், வீடடு மருத்துைம், சுயமொ்கச 
பேயதுப்கொள்ளும் மருத்துைம் ஆ்கியளை 19 மறறும் 20ம் நூறறைொண்டு்கை ில் ே ிங்கபபூொ ில் ைழக்கமொ்க இருந�ன. 
1950்கள் ைளர, ை ிைம்�ரத் துளறையில் எந�க ்கடடுப�ொடு்களும் இல்லொமல் இருந��ொல், ை ிைம்�ர�ொரர்கள் 
�ங்கைது மருநது்கை ின் பேயல்�ிறைளனப �றறைி ள�ொ ியமொ்கவும், ே ில சநரங்கை ில் அ�ிரசே ிககுள்ைொககும் 
ைள்கயிலும் உறு�ிபமொழி்களை ைழங்க முடிந�து. ப�ொது சு்கொ�ொர எசேொ ிகள்க்கசைொடு ைிைம்�ரங்கை ில், 
�ங்கள் மருநது்கள் ைிளரைொ்க சநொளயத் �மீரப��ொ்கவும், அளனத்துப � ிரசேளன்களையும் குணப�டுத்துை�ொ்கவும் 
ே ில ைரத்�்கசே ின்னங்கள் உறு�ியை ித்�ன. இந� ைிைம்�ரங்கள் ப�ொதுமக்கை ின் ஆசரொக்கிய ைொழைிற்கொன 
ஆளேளயயும், சநொய்கள் ப�ொடர�ொ்க �யத்ள�யும் �யன்�டுத்�ிக ப்கொண்டன.

சநொய்களைக குணப�டுத்துை�றகும் சமலொ்க, மக்கள் ஆசரொக்கியமொ்க ைொழை�ற்கொன ைொழகள்கமுளறைளய 
மருத்துைத் ப�ொழிறதுளறையில் இருந�ைர்கள் ஊககுைித்�னர. மக்கை ின் உடளல நலமொ்கச பேயல்�ட ளைககும் 
இளண உணவு்கள், ேத்து மருநது்கள், மொத்�ிளர்கள் ஆ்கியைறறைின் ைிைம்�ரங்கள் எபச�ொதும் குளறைைில்லொமல் 
பைை ியிடப�டடன. இைளம, உடலுறு�ி, உறேொ்கம் ச�ொன்றை உறு�ியை ிக்கப�டட � ிறை நன்ளம்களும் 
ைிைம்�ரங்கள் மூலம் ப�ொதுமக்கை ிளடசய கூறைப�டடன. இ�ன்மூலம் �ங்கள் இளண உணவு்களைப 
�யன்�டுத்�ிக கூடு�ல் நலன்்களைப ப�றைொ�ைர்கள், ே ிறைந� ைொழகள்களயத் �ைறைைிடுை�ொ்கவும் அந� 
ைிைம்�ரங்கள் கூறைின.

ைருத்துவம ்ரர்ந்த விைமப்ரஙகள்: ைருத்துவர்ர விடடு 
விலகியிருஙகள் 
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எங ஆன் யைரங புலி வர்த்தகச்் சின்ன 
ைருந்துகள்
மலொயொ பமரபட்கொ ஆல்�ம், 1957 
ே ிங்கபபூர: ே ின் ேமீவ் �ிட ச�ொ � ிரஸ்
எங ஆன் சடொங ந ிறுைனத்�ின் புலி ைரத்�்கசே ின்னம், 
இபச�ொது இந� ைடடொரத்� ின் புழஙகும் ப�யரொ்க உள்ைது. இந� 
ைரத்�்கசே ின்னத்�ிற்கொன ை ிைம்�ரங்கள் அளனத்து ைள்கயொன 
பைை ியீடு்கை ிலும் ப�ொ ிய அைைில் ைந�ன. இந�க குறைிப� ிடட 
ை ிைம்�ரம், � ிொ ிடடிஷ் ஆடே ிய ிலிருநது மலொயொ கூடடளமபபு 
சு�ந� ிரம் ப�றறைச�ொது ’ந ிளனவு மலரொ்க’ பைை ிய ிடப�டட மலொயொ 
பமரபடக்கொ ஆல்�த்�ின் � ின்புறை அடளடயில் அசே ிடப�டடிருந�து. 
அ�ில் ‘பமரபடக்கொ! மலொயொைிறகுச சு�ந� ிரமும் ை ிடு�ளலயும் 
�ரு்கிசறைொம்’ என்றும், ‘எங ஆன் சடொங புலி ைரத்�்கசே ின்னத்�ின் ஐநது 
முக்கிய மருநது்கள் மக்கை ின் �ல சநொய்களை நமீக்க ி, அைர்களுககு 
ஆசரொக்க ியத்ள�யும் ம்க ிழசே ிளயயும் ப்கொண்டுைரு்கின்றைன!’ 
என்றும் எழு�ப�டடிருந�து. எங ஆன் சடொஙள்க மலொய நொடடின் 
ைரத்�்கசே ின்னமொ்கச ே ித்�ொ ிககும் இந� ை ிைம்�ரம், புலி 
ைரத்�்கசே ின்னப ப�ொருட்களைப �யன்�டுத்துைது நொடடு மக்கை ின் 
ம்க ிழசே ிககும் ஆசரொக்க ியத்� ிறகும் அைே ியம் என்�ள�யும் 
அழுத்�மொ்கக கூறு்கிறைது.

பைடிககல் ஆஃபீஸ சுவப்ரரடடி
்கொலம்: 1930்கள்
1866ல் ப�ரமன் நொடளடச சேரந�ைர்கைொல் நொரத் � ிொ ிடஜ் ேொளலயில் 
’பமடிக்கல் ஆஃபீஸ்’ நிறுைப�டடது. � ின்னர, 1916ல் ே ிங்கபபூொ ின் மு�ல் 
உள்ளூர ேமீன மருந�ொளுனரொன ஃபூ ெமீ ெொவ்வும் அைரது நண்�ர்களும் 
இந� அலுைல்கத்ள� ைொங்கினர. ஃபூ இந� இடத்�ில் சமற்கத்�ிய 
�ொண ியிலொன மருநது்களடளய நடத்�ியச�ொடு மருத்துை ஆசலொேளன்கள் 
ச�ொன்றை சேளை்களையும் ைழங்கி ைந�ொர. சமலும் அைர இளண 
ஊடடசேத்துப ப�ொருட்களும் �யொொ ித்து ைிறறைொர. இளை ே ிங்கபபூொ ிலும் 
இ�ர �கு�ி்கை ிலும் இன்றும் ைிற்கப�டு்கின்றைன. 

1920்கை ிலிருநது 1940்கள் ைளர ேமீனொைிலும் பைை ிநொடு்கை ில் 
ைே ித்துைந� ேமீன ேமூ்கத்�ினர இளடசயயும் �ிர�லமொ்க இருந� 
ஷொங்கொயின் �ட நொள்்கொடடி �ொண ியில் இந�ச சுைபரொடடி உள்ைது.
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ஆஸ்ரம
ப�னரல் இலகடொ ிக ்கம்ப�ன ி லிமிபடட 
ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் ஆண்டி�ழ, 1941 
ே ிங்கபபூர: ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் �ிரஸ்
ஃபசைொரேன்ட ைிைககு்கள் �றறைிய இந� ஓஸ்ரொம் ைிைம்�ரம் 1940்கை ில் 
பைை ிய ிடப�டடச�ொது, அது ஓர எ�ிர்கொல மொயொ�ொலமொ்கத் ச�ொறறைமை ித்�ிருக்க 
சைண்டும். இந� ைிைக்கப�டம், நவீன வீடளடயும் அலுைல்கத்ள�யும் ே ித்�ிொ ிப�ச�ொடு, 
ஃபசைொரேன்ட �ல்பு்கசை எ�ிர்கொலத்�ில் ஒை ியூடடு�ளையொ்க அளமயும் என்�ள�யும் 
குறைிக்கிறைது. ஓஸ்ரத்�ின் இந�க ்கருத்து ப�ொயயொ்கைில்ளல. அ�ன்�ிறைகு, உலப்கங்கிலும் 
உள்ை வீடு்கை ிலும் அலுைல்கங்கை ிலும் ஃபசைொரேன்ட ைிைககு்கள் முக்கிய அம்ேமொ்க 
மொறைிை ிடடள� நொம் அறைிசைொம்.

பகல்வியனடைர் குை ிர்்ரதனப பபடடிகள்
ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் ஆண்டி�ழ, 1940 
ே ிங்கபபூர: ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் �ிரஸ்
ப்கல்ைிசனடடர நிறுைனம் அ�ன் குை ிரேொ�னபப�டடி்களை ‘ஒரு ப�ண்்கை ின் 
்கனவு’ என ைிைொ ித்�து. இந�க ்கண்்கைரும் ைிைக்கப�டம், ை ியக்கத்�கு ைிைம்�ரக 
்களலப�ளடபபு்களுககு நன்கு அறைியப�டடிருந� ைிைம்�ர நிறுைனமொன ே ிங்கபபூொ ின் 
ைொொ ின் ஸ்டுடிசயொைொல் உருைொக்கப�டடது.

19ம் நூறறைொண்டின் �ிற�கு�ிய ிலும் 20ம் நூறறைொண்டின் முற�கு�ிய ிலும், எொ ிைொயு, மின்ேொரம், குழொய நமீர 
ச�ொன்றை நவீனப �யன்�ொடு்களும் ைே�ி்களும் உலப்கங்கிலும் உள்ை வீடு்கை ில் ைொழகள்களய மொறறைியளமத்�ன. 
ே ிங்கபபூர அ�றகு ைி� ிை ிலக்கல்ல. இது ச�ொன்றை நவீன ைே�ி்கசைொடு ஏரொைமொன ைள்க்கை ிலொன �யன்�ொடடு 
ேொ�னங்கள் ேநள�ககு ைநது, மக்கை ின் ேளமககும் முளறை்கை ிலும், சுத்�ம் பேயயும் முளறை்கை ிலும், அைர்கைது 
ப�ொழுதுச�ொககு்கை ிலும் மொறறைத்ள�க ப்கொண்டுைந�ன.

வீடு்களுககு மின்ேொரம் அறைிமு்கமொன � ிறைகு, வீடடு உ�சயொ்கப ப�ொருட்களுககும் ப�ொழுதுச�ொக்கிறகும் 
நு்கரசைொர ேநள� உருைொனது. இ�ன் ைிளைைொ்க, அபமொ ிக்கொ, ஐசரொப�ொ ஆ்கிய நொடு்கை ிலிருநதும் 
அ�ன்�ிறைகு �ப�ொன ிலிருநதும் பு�ிய ேொ�னங்கள் ப�ருமைைில் இஙகு ைநது குைிந�ன. 20ம் நூறறைொண்டின் 
ப�ொடக்கத்�ிலிருநது இளை மி்க அ�ி்கமொ்க ைிைம்�ரப�டுத்�ப�டடன.

வீடடு ேொ�னங்கள் ‘நவீன இல்லத்�ிறகு’ மி்கவும் அைே ியம் என்��ொ்கச ேநள�ப�டுத்�ப�டடன. ‘உ்கந� வீடு’ என்றை 
்கருத்து வீடடு உ�சயொ்க ேொ�னங்கள் ைருை�றகு பைகு்கொலத்�ிறகு முன்னசர இருநது ைந�து என்றைொலும், 20ம் 
நூறறைொண்டின் ஆரம்�்கொல ைிைம்�ரங்கள் மூலம், நவீன ைே�ி்களையும், ப�ொழுதுச�ொககு்களையும் ப்கொண்ட வீடு 
என்று அது ்கருத்து உருமொறறைம் ப�றறைது.

4 வீடடு உபயயரகப பபரருடகளுககரன விைமப்ரஙகள்: 
ைலரயரவின் வீடுகரை நவீனபபடுத்துதல்
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பகல்வியனடைர்
ஈஸ்ட ஏஷியொடிக ்கம்ப�ன ி லிமிபடட 
ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் ஆண்டி�ழ, 1956 
ே ிங்கபபூர: ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் �ிரஸ்
ப�ரும்�ொலொன வீடடு உ�சயொ்கப ப�ொருட்களுக்கொன ைிைம்�ரங்கள், 
வீடடு சைளல்களைச பேயயும் சநரத்�ிலும் ப�ண்்களைக கூட அழ்கொ்கவும் 
நொ்கொமீ்கமொ்கவும் ச�ொன்றைச பேய�ன. இந�க குறைிப� ிடட ைிைம்�ரம் 
பு�ிய, சுளையொன உணவுப ப�ொருட்கள் நிளறைந� குை ிரேொ�னப 
ப�டடிளயயும், ை ிேொலமொ்கவும் சுத்�மொ்கவும் இருககும் நிளறைைொன வீடடுச 
ேளமயலளறைளயயும் ்கொண்�ிக்கிறைது.

க ி்ரணடிக இர்வடடு இயந்த ி்ரம
நன்யொங மொ�ொந�ிர இ�ழ, ப�ொகு�ி 37,  
�ூளல 1960 
ே ிங்கபபூர: நன்யொங �ிொ ிண்டரஸ்
உள்ளூர மறறும் உல்கைொைிய பேய�ி்களையும் ப�ொழுதுச�ொககு்களையும் 
அணுகுை�ற்கொன பு�ிய � ிறைன்்கள், வீடடு ப�ொழுதுச�ொககுத் 
�யொொ ிபபு்கை ின் ைைரசே ிளய அ�ி்கொ ித்�ன. இ�ன் நமீடே ியொ்க, அைறறைின் 
ைிற�ளனளய அ�ி்கொ ிப��ற்கொன ைிைம்�ரங்களும் ப�ரு்கின. அபச�ொது 
ைொபனொலிபப�டடி்களும் இளேைடடு இயந�ிரங்களும் ஓரைவுககு 
ைிளலயுயரந� ஆடம்�ரப ப�ொருட்கைொ்கக ்கரு�ப�டடன. சமலும் �ல 
ைிைம்�ரங்கள், ைொபனொலிபப�டடிளயச பேொந�மொ்க ளைத்�ிருப�ள�ப 
ப�ருளமயொன ைிஷயமொ்கவும் பேல்ைத்�ின் அளடயொைமொ்கவும் 
ைிைம்�ரப�டுத்�ின.

இந� ைிைம்�ரத்�ில், முழுளமயொ்க குை ிரேொ�ன ைே�ி பேயயப�டடு, 
புதுப�ொண ியிலொன மத்�ிய நூறறைொண்டின் அளறை்கலன்்களைக ப்கொண்டு 
அலங்கொ ிக்கப�டட நவீன வீடடில், ்க ிரண்டிக நிறுைனத்�ின் இளேைடடு 
இயந�ிரமும் இளேைடடு்களும் இருப��ொ்கச ே ித்�ிொ ிக்கப�டடுள்ைது. 
இ�ில் �டம் � ிடிக்கப�டடுள்ை மொடல் நடிள்க்கள், உயர�ரமொன 
�ொரம்�ொ ிய ஆளட்களையும் சமற்கத்�ிய ஆளட்களையும் அண ிநதுள்ைனர. 
இந�ப புள்கப�டத்�ின் அளனத்துப ப�ொருட்களுசம வீடடின் 
ஆடம்�ரத்ள� பைை ிப�டுத்துை�ொ்க உள்ைன. ஆடம்�ரமொன வீடடில் 
்கிரண்டிக நிறுைனத்�ின் இளேைடடு இயந�ிரமும் அைே ியம் இருக்க 
சைண்டும் என்றை ்கருத்ள� இந� ைிைம்�ரம் ப்கொண்டுள்ைது.
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ஸவிஃபட கரர்கள்
குத்ொ ி & ச்கொ. லிமிபடட 
ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் ஆண்டி�ழ, 1907 
ே ிங்கபபூர: ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் �ிரஸ்
20ம் நூறறைொண்டின் முற�கு�ிய ில் ே ிங்கபபூொ ில் ைே ிககும் மக்களுககுத் �ன ிப�டட முளறையில் ்கொர 
ைொஙகுைது அளடய முடியொ� இலடே ியமொ்கசை இருந�து. 20ம் நூறறைொண்டின் மத்�ிய ்கொலப�கு�ி 
ைளர ைொ்கனங்களை இறைககும�ி பேயயும் நிறுைனங்கள் ே ிங்கபபூொ ில் இல்ளல. அது ைளர குத்ொ ி 
எண்ட ச்கொ ச�ொன்றை ப�ொது இறைககும�ி ந ிறுைனங்கள் மூலசம ்கொர்கள் ே ிங்கபபூருககு இறைககும�ி 
பேயயப�டடன.

இந� ைிைம்�ரம், பைை ிநொடடு இறைககும�ியொைர்களுககு ஸ்ைிஃபட நிறுைனத்�ொல் 
ைழங்கப�டட�ொகும். இ�ில் ்கொர்கள் �றறைிய அழ்கொன, ைிொ ிைொன ைிைக்கப�டங்கள் உள்ைன.

யைரர ிஸ கரர்கள்
மலொயன் சமொடடொரஸ் 
பெர சைரல்டு, நைம்�ர 1960 
ே ிங்கபபூர: ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் �ிரஸ்
்கொளரச பேொந�மொ்க ளைத்�ிருப�ச� ம்கிழசே ியொன குடும்�த்�ிற்கொன அளடயொைமொ்க சமொொ ிஸ் 
நிறுைனத்�ின் இந� ைிைம்�ரம் ே ித்�ொ ிக்கிறைது. ்கசே ி�மொ்கப �டம் � ிடிக்கப�டட நவீன குடும்�ம் 
ஒன்று, பு�ிய சமொொ ிஸ் சமொடடொர ்கொளரச சுறறைி ந ிற��ொ்க இ�ில் ே ித்�ிொ ிக்கப�டடுள்ைது. 
சமொொ ிஸ் ்கொர்கள் �ொது்கொப�ொனளையொ்கவும், இடைே�ி ப்கொண்டளையொ்கவும், மலிவு ைிளலயில் 
்க ிளடப�ளையொ்கவும், எொ ிப�ொருளைக குளறைைொ்கப �யன்�டுத்து�ளையொ்கவும் இ�ன் 
ே ிறைப�ம்ேங்கள் ப�ருமி�த்துடன் இ�ில் கூறைப�டு்கின்றைன.

பபன்ஸ & யகர. ஹரர்ஸபலஸ யகய்ரபஜஸ
்கொடஸ் �ிர�ரஸ் 
�ி ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ், 29 ஆ்கஸ்ட 1896 
ே ிங்கபபூர: ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் �ிரஸ்
இந� ைிைம்�ரம், ே ிங்கபபூருககு இறைககும�ி பேயயப�டட மு�ல் ்கொரொன ப�ன்ஸ் & 
ச்கொ நிறுைனத்�ின் இரண்டு ே ிலிண்டர்களைக ப்கொண்ட ்கொளரச ே ித்�ொ ிக்கிறைது. ப�ன்ஸ் 
்கொளர ’கு�ிளரயில்லொ� ைண்டி’ எனக குறைிப�ிடும் இந� ைிைம்�ரம், அ�ன் நன்ளம்களைப 
�றறைியும் ைிைொ ிக்கிறைது. �ொது்கொப�ொ்கத் துைங்கலொம் எனவும், � ிசரக � ிடிக்கலொம் எனவும் 
உறு�ியை ிக்கப�டுைச�ொடு, இந�க ்கொொ ின் எண்பணய பேலவு ஒரு ளமலுககு அளர ப�ன்ன ி 
மடடுசம என ைிைரமை ிக்கிறைது. ஒரு மண ி சநரத்�ிறகு 10-லிருநது 15 ளமல்்கள் ைளர (15-லிருநது 
25 ்கிசலொமமீடடர்கள் ைளர) �யண ிக்கலொம் எனப ப�ருளமயொ்கக குறைிப�ிடும் இந� ைிைம்�ரம், 
்கொொ ில் "ேப�மில்லொமல் இயஙகும் இயந�ிரம்" இருப��ொ்க அறைிைித்�ொலும், இந� அறைிைிபபு ே ிறைிது 
மிள்கப�டுத்�ப�டட�ொ்க அபச�ொது இருந�ிருக்கலொம்.
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ே ிங்கபபூருககு ைந� மு�ல் சமொடடொர ்கொரொனது ஒரு ே ிலிண்டரும், 5 கு�ிளரத்�ிறைளனயும் ப்கொண்ட ப�ன்ஸ் 
்கொர ஆகும். 1894ம் ஆண்டில் ஈஸ்டரன் எகஸ்ப�ன்ஷன் படல்கிரொஃப நிறுைனத்�ின் �ிரு. � ி. ஃபரொஸ்ட 
அைர்களுக்கொ்க, ப�ொதுச ேரககு்களை இறைககும�ி பேயயும் ்கொடஸ் �ிர�ரஸ் நிறுைனத்�ொல் இந�க ்கொர இறைககும�ி 
பேயயப�டடது. அந� சநரத்�ில், ்கொர்கள் மி்கச ேமமீ�த்�ிய ப�ொழில்நுட�த்ள�க ப்கொண்டளையொ்கக ்கரு�ப�டடன. 
அைறறைின் உற�த்�ி மி்கவும் குளறைைொ்கவும், ைிளல்கள் மி்கவும் அ�ி்கமொ்கவும் இருந��ொல், ேமு�ொயத்�ில் உள்ை 
பேல்ைந�ர்கைொல் மடடுசம அைறளறை ைொங்க முடிந�து.

1920்கை ில் அ�ி்க அைைில் ைொ்கனங்களை உற�த்�ி பேயயும் �ிறைன்்களைகப்கொண்ட ப�ொழிறேொளல்கள் 
அறைிமு்கமொன � ிறைகு, ்கொர்கை ின் உற�த்�ிச பேலவு ப�ருமைைில் குளறைய ஆரம்�ித்�து. இ�னொல், 
ப�ொதுமக்களுக்கொன நு்கரசைொர ேநள�யில் ்கொர்களும் நுளழய ஆரம்�ித்�ன.

வரகனஙகள் பறறிய விைமப்ரஙகள்: கரர்ர வரஙகுஙகள், 
பயணஙகரை யைறபகரள்ளுஙகள்
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(ைலம்)

ஃபபைய்ரைட ைலரய் ஸயைடஸ ்ரயில்யவஸின் 
வர்ரபைம
ே ிங்கபபூர: சடொசலொரஸ் �ொகேன், 1917
(்கமீழ)

ஃபபைய்ரைட ைலரய் ஸயைடஸ ்ரயில்யவஸ

்யரைீஸ ஸயைட ்ரயில்யவஸ
�ி அன்னுைல் ஆஃப �ி ஈஸ்ட (1932-33) 
லண்டன்: அல�ொஸ்டர, �ொஸ்சமொர & ேன்ஸ்
மலொயொைின் மு�ல் ரயில் �ொள�, 1885ல் சுரங்கத் ப�ொழிலுககுச சேளை 
பேயய மு�லிலும், � ின்னர, ரப�ர ப�ொழிலுக்கொ்கவும் ்கடடளமக்கப�டடது. 
மலொயொைிலுள்ை �ல்சைறு ரயில் �ொள�்களை ஒன்றைிளணக்கவும் 
ே ிங்கபபூொ ில் ஒரு ரயில் அளமபள� உருைொககுை�ற்கொ்கவும் 1901ல் 
ஃப�டசரடட மலொய ஸ்சடடஸ் ரயில்சைஸ் (FMSR) நிறுைப�டடது. 
மலொயொைின் �ல சுறறுலொத் �ைங்களைப �ொரககும் அருளமயொன ைொயபபு 
இ�ன்மூலம் ்கிளடத்��ொல், சுறறுலொப�யண ி்களுககு இது ைரப�ிரேொ�மொ்க 
அளமந�து.

இந� மடிக்கப�டட ைளர�டத்�ின் சமல் அடளடயிலும் � ின்புறைத்�ிலும் 
�ல்சைறு �யொொ ிபபு்கை ின் ைிைம்�ரங்கள் நிரம்�ியுள்ைன. உணவு்கள், 
�ொனங்கள், ்கடடிடப ப�ொருட்கள், ்கொர �ொ்கங்கள், வீடடு உ�சயொ்கப 
ப�ொருட்கபைன �ல ப�ொருட்களுக்கொன ைிைம்�ரங்கள் இ�ில் 
பைை ியொ்கியுள்ைன. ைளர�டத்�ின் ைலது �க்கத்�ிலும் ைிைம்�ரங்கள் 
உள்ைன. ரயில் �யண ி்களுககு மி்கவும் �யனுள்ை இந� ைளர�டத்ள� 
அசே ிடுை�றகு இ�ன் ைிைம்�ர�ொரர்கள் நி� ியு�ைி பேயதுள்ை�ொ்கத் 
ப�ொ ி்க ிறைது. �ற்கொலத்�ில் இலைேமொ்க ைிநிசயொ்கிக்கப�டும் சுறறுலொ 
ைளர�டங்களைப ச�ொல இதுவும் உள்ைது.

1918ல், FMSR ேயொமமீஸ் ஸ்சடட ரயில்சைஸின் ைழித்�டத்துடன் 
இளணக்கப�டடது. இ�ன் மூலம், ே ிங்கபபூொ ிலிருநது � ினொஙகு, �ொடொங 
ப�ைர ைழியொ்க எல்ளலசயொரமொ்க ச�ங்கொக்கிறகுப �யண ிக்க முடிந�து. 
இஙச்க�ொன் இரண்டு ரயில்சைஸின் ைழித்�டங்களும் இளணக்கப�டடன. 
இந� இரு நிறுைனங்கை ின் ைிைம்�ரங்கள், மலொயொ, ேயொம் (இபச�ொது 
�ொயலொநது) ஆ்கிய நொடு்கை ின் அபூரைமொன, ்கைரசே ி்கரமொன �டங்களை 
பைை ியிடடு, சுறறுலொப �யண ி்களைத் �ங்கள் ரயில்்களுககு ஈரத்�ன.
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1869ல் சூைஸ் ்கொல்ைொய �ிறைக்கப�டடது. இ�னொல் ஐசரொப�ொைிறகும் ஆே ியொைிறகும் இளடசய ்கப�ல் 
�யணத்�ிற்கொன சநரம் �ொ�ியொ்கக குளறைந�து. இ�ன்மூலம் உல்கச சுறறுலொ ப�ொடங்கியது. 19ம் நூறறைொண்டின் 
�ிற�கு�ி மு�ல் இரண்டொம் உல்கபச�ொர ைளர, �ல்சைறு நொடு்கை ின் ்கப�ல்்கள் ைநது நிலக்கொ ி ந ிரப� ிச 
பேல்லும் துளறைமு்கமொ்க ே ிங்கபபூர ைிைங்கியது. அத்துடன், உல்கலொைிய சுறறுலொைிற்கொன முக்கியத் ப�ொடரபு 
ளமயமொ்கவும் அது �ி்கழந�து. � ிொ ிடடிஷ் மலொயொைிறகுச சுறறுலொளை சமம்�டுத்துை�ற்கொ்க ைிைம்�ரங்கள் 
இஙகு �யன்�டுத்�ப�டடன. அைறறைில், இயறள்க ைைங்களும் ைண ி்க ைொயபபு்களும் நிளறைந� ்கைரசே ி்கரமொன, 
பைப�மண்டல நொடொ்க � ிொ ிடடிஷ் மலொயொ ே ித்�ிொ ிக்கப�டடிருந�து.

ைிடுமுளறை ்கொல சுறறுலொப �யணமொனது மி்கவும் � ிர�லமளடந��ொல், சுறறுலொ ப�ொடர�ொன ைிைம்�ரங்கள் 
அசசு ஊட்கங்கை ில் அ�ி்கொ ித்து, அளை அந�க ்கொலத்�ின் சுறறுலொப �யணத்�ிற்கொன ச�ரவு்களையும் முக்கிய 
சுறறுலொத் �ைங்களையும் பைை ிப�டுத்�ின. இளை சுறறுலொைின்ச�ொது உள்ை நிளலளம்களையும் � ிர� ி�லித்�ன. 
உ�ொரணமொ்க, �யணக ்கப�ல்்களைப �றறைிய ைிைம்�ரங்கள் சுறறுப�யண ி ஒருைர எப�டி ஒரு துளறைமு்கத்�ிலிருநது 
இன்பனொரு துளறைமு்கத்�ிறகு ைே�ியொ்கப �யண ிக்கலொம் என்�ள�ச ே ித்�ிொ ித்�ன.

சுறறுலர ்ரர்ந்த விைமப்ரஙகள்: ைகத்தரன பயணஙகள்



என் ப்ரய்ஸ நரர் ஓஸட-ஆ்ீ (க ிழககு 
ஆ் சியரவிறகு ஒரு பயணம)
பரபமன்: சநொரபடடேர லொயட, ச��ி 
அறைியப�டைில்ளல 
நன்ப்கொளட அை ித்�ைர �ொன் ச்கொ 
1857ல் நிறுைப�டட சநொரபடடேர லொயட (ைடககு ப�ரமன் லொயட) 
நிறுைனம், 19ம் நூறறைொண்டின் �ிற�கு�ியிலும் 20ம் நூறறைொண்டின் 
முற�கு�ியிலும் உல்கைொைிய அைைில் �ிர�லமொன ்கப�ல் 
நிறுைனங்கை ில் ஒன்றைொ்கத் �ி்கழந�து. 1900்கை ின் ஆரம்�த்�ில், 
அ�ன் ்கப�ல் ைழித்�டங்கள் ஆே ியொைிறகும் ைிொ ிைொக்கப�டடன.

இந� டசசு பமொழிச ே ிறசறைடு, ்கிழக்கொே ிய நொடு்களுககு லொயட 
்கப�ல் நிறுைனத்�ின் �யண ி்கள் ச�ொககுைரத்ள�ப �றறைியும் 
ேரககுச சேளை்களைப �றறைியும் ைிைம்�ரப�டுத்�ியது. 
்கப�ல்்கை ில் உள்ை உணைருநதும் அளறை்களையும் புள்கப�ிடிககும் 
அளறை்களையும் ைிைக்கிக்கொடடும் இந�ச ே ிறசறைடடின் �க்கங்கள், 
இந� நிறுைனத்�ின் ்கப�ல்்கை ிலுள்ை ஆடம்�ர ைே�ி்களைத் 
ப�ொ ிைிக்கின்றைன. ே ிறைப�ொன ைள்கயில் அசேடிக்கப�டட இந�ச 
ே ிறசறைடடிலுள்ை ்கைரசே ி்கரமொன ்கிழக்கத்�ிய ்கொடே ி்கள் 
�யண ி்களைத் �ங்கள் ைேம் இழுக்கின்றைன.
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்ரரஃபில்ஸ தஙகும விடுத ி 
ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் ஆண்டி�ழ, 1906 
ே ிங்கபபூர: ஸ்டளரடஸ் ளடம்ஸ் �ிரஸ் 
ே ிங்கபபூர � ிரஸ் செொல்டிஙஸ் சே்கொ ிபபு
ஸ்டளரடஸ் பேடடில்பமண்டடு்கைிலுள்ை ப�ொ ிய �ஙகும் ைிடு�ியொ்க ஒரு ்கொலத்�ில் ைிைங்கிய 
ரொஃ�ில்ஸ், ே ிங்கபபூொ ில் மின்ேொர ைிைககு்களையும் நவீன ேொ�னங்களையும் ப்கொண்ட 
மு�ல் ்கடடிடங்கைில் ஒன்றைொகும். இந� ைிைம்�ரத்�ில் ரொஃ�ில்ஸ் �ஙகும் ைிடு�ி �ன்ளனப 
ப�ருளமயுடன் ‘ே ிங்கபபூொ ின் ேைொய’ என �ிர்கடனப�டுத்�ியது. ஏபனனில், ேைொய அ�ன் 
‘முழுளமயொன நவீன ைே�ி்களுக்கொ்கப’ பு்கழப�றறை�ொ்க இருந�து. அரே குடும்�த்�ினர, உயரகுடி 
மக்கள், முக்கிய �ிரமு்கர்கபைன ‘குறைிப�ிடத்�க்க �ணக்கொர ைொடிகள்கயொைர்கைின்’ �டடியளலயும் 
இந� ைிைம்�ரம் ப்கொண்டுள்ைது.

ஐசரொப�ொைின் �ளலே ிறைந� ேளமயற்களல ைல்லுநர்கை ின் சமற�ொரளையில் �யொொ ிக்கப�டட 
உணவு்களையும் இது ே ிறைப� ித்துக கூறு்கிறைது. இளேககுழுக்கள், ேருக்கலொடடம் 
ஆ்கியைறசறைொடு ʻஒவ்பைொரு ேன ிக்க ிழளமயும் நளடப�றும் ை ிருந�ினர இரவு்கள்’ ந ி்கழைின் 
ʻேருக்கல் ை ிருந�ிலும்’ ை ிருந� ினர்கள் ்கலநதுப்கொள்ைலொம் என்�ள�ப �றறைியும், இஙகு 
சநரடி இளேககுழுைொல் ைொே ிக்கப�டும் இளேச்கற� அைர்கள் �ஙகும் ை ிடு�ிய ின் கூடத்�ில் 
ேருக்கலொடடத்�ில் ்கலநதுப்கொள்ைலொம் என்�ள�ப �றறைியும் இந� ை ிைம்�ரம் ப�ொ ிை ிக்க ிறைது.

7

20ம் நூறறைொண்டின் இறு�ிககுள், செொடடல் டி ஐ’யூசரொப, அபடல்ஃ�ி �ஙகும் ைிடு�ி, ரொஃ�ில்ஸ் �ஙகும் ைிடு�ி, 
ச�ொன்றை அளனத்துல்க பு்கழப�றறை ஆடம்�ர �ஙகும் ைிடு�ி்கை ின் இருப�ிடமொ்க ே ிங்கபபூர இருந�து. இளை 
ஆடம்�ர �ஙகும் ைிடு�ி்கள் �டடியலில் இடம் ப�றறைளை. ஆடம்�ரமொன �ஙகுமிடங்கள், ே ிறைப�ொன உணவு 
ைள்க்கள், குளறைசய இல்லொ� ைிருநச�ொம்�ல் ஆ்கியைறளறைக ப்கொண்டளை. 19ம் நூறறைொண்டின் �ிற�கு�ிய ில் 
ஐசரொப�ொ, அபமொ ிக்கொ மறறும் உல்கின் � ிறை �கு�ி்கை ில் இளை ச�ொன்றைி, பேல்ைச பேழிபபுமிக்க சுறறுலொப 
�யண ி்களுக்கொன �ஙகுமிடம், உணவு ஆ்கிய ச�ளை்களை நிளறைசைறறைின. நவீன ைே�ி்களுடன் கூடிய 
� ிரம்மொண்டமொன ்கடடிடங்கை ில் அளமந�ிருந� இந� ஆரம்�்கொல ஆடம்�ர �ஙகும் ைிடு�ி்கள், ே ிங்கபபூொ ில் 
ைொழந� உயர ேமூ்கத்�ினளர அளடயொைம் ்கண்டுப்கொள்ை�ற்கொன ேமூ்க ளமயங்கைொ்கவும் �ி்கழந�ன.

தஙகும விடுதி ்ரர்ந்த விைமப்ரஙகள்:  
்சிஙகபபூரில் நிரறவரக வரழதல் 
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யகபபிடைல் த ிர்ரய்ரஙகு 
�ிொ ிடடிஷ் மலொயன் ஆண்டி�ழ, 1929 
�ூலியஸ் எஸ். ஃ�ிஷர (எடிடடர) 
ே ிங்கபபூர: ஃ�ிஷரஸ்
‘�ட மொை ிள்க்கள்’ என அளழக்கப�டட ஆடம்�ரத்�ிறகும் நவீனத் �ன்ளமககும் பு்கழப�றறை 
�ிளரயரஙகு்கள் சமற்கத்�ிய நொடு்கை ில் 1910்கை ிலும் 1920்கை ிலும் ச�ொன்றைின. இளை 
நியூயொரக்கின் ரொகஸி �ிளரயரஙள்க (1927) முக்கிய மொ�ிொ ியொ்ககப்கொண்டு உருைொக்கப�டடன. 
1930ல் ப�ரும் �ர�ரபபுடன் ே ிங்கபபூொ ில் � ிறைக்கப�டட ’�ட மொை ிள்க’ ச்கப�ிடடல் 
�ிளரயரங்கொகும்.

ச்கப�ிடடல் �ிறைப��றகு முன்�ொ்க பைை ியிடப�டட இந� ைிைம்�ரம், அ�ிலுள்ை ்களல 
நயமொன, நவீன ைே�ி்களை பைை ிப�டுத்து்கிறைது. ‘ஒவ்பைொரு ஆறு நிமிடங்களுககும் ஒரு 
முளறை ்கொறளறை முழுளமயொ்க மொறறும் ்கொறறைொடி இல்லொ� குை ிரூடடும் அளமபபு’, இரண்டு 
மின்தூக்கி்கள், ஒரு ந்கரும் கூளர, ரொகஸி �ிளரயரங்கில் உள்ைள�ப ச�ொன்றை இருகள்க்கள், 
ஆடம்�ரமொன உணை்கம், உணவு ைிடு�ி ச�ொன்றை ைே�ி்கள் இந� � ிளரயரங்கில் இருப�ள�ப 
�றறைி இந� ைிைம்�ரம் கூறு்கிறைது.

த ி ய்ரரைர: ைலரயர ைறறும ்யரம [ய்ரரடைர ி] 
க ிைபகை ின் இதழ, 
பதரகுத ி. 5, எண. 53 (நவமபர் 1935)
ே ிங்கபபூர: சரொடொ
�ி சரொடொ இ�ழின் இந�ச ே ிறைப� ி�ழில், ‘மலொயொைில் எஙகு �ங்கலொம்’ என்றை 
�ளலப�ிலுள்ை ்கடடுளரயில் அ�ன் ஆே ிொ ியர ’ஸீ வீயு’ �ஙகும் ை ிடு�ிய ில்’ 
�னது அனு�ைத்ள�ப �றறைி � ின்ைருமொறு ை ிைொ ிக்க ிறைொர:

இஙகு �ங்கிய ிருபச�ொொ ின் ்கொது்கை ில் எபச�ொதும் ்கடல் அளல்கை ின் 
ஒலி ச்கடட�டிசய இருக்கிறைது. இஙகு இருககும் ப�ொ ிய �்கொொ ில் முழுப 
�ொது்கொபபுடன் குை ிக்கலொம். ப�ொருத்�மொன சூழலில் இஙகுள்ை புல்பைை ிய ில் 
சூொ ியக குை ியளல நி்கழத்�லொம். �்கலிலும் இரைிலும் அளனத்து சநரத்� ிலும் சூடொன நமீரும் குை ிரந� நமீரும் இஙகு ்க ிளடககும். 
இது மலொயொைில் �றச�ொதுள்ை ே ிறைந� �ஙகும் ை ிடு�ி்கை ில் ஒன்றைொகும். இஙகுள்ை ஒவ்பைொரு �டுகள்கயளறையிலும் குை ியலளறை 
இளணக்கப�டடுள்ைது.

இந�த் �ஙகும் ை ிடு�ி நடமொடடத்�ில் உள்ை மக்களைப �ொரப��றகும் ே ிறைந� இடமொ்க உள்ைது. ஞொயிறறுக்கிழளம 
்கொளலயில், ‘ே ிங்கபபூொ ின் மி்கவும் மொறு�டட �ன்ளம்களைக ப்கொண்ட, சுைொரஸ்யமொன ேமூ்க மக்களையும்’, ‘ஆளட 
அலங்கொரத்� ின் உசேத்�ில் உளடயண ிந� ப�ண்்களையும்’ இங்கிருநது �ொரக்க முடியும்.

20ம் நூறறைொண்டின் ப�ொடக்கத்�ில் நி்கழந� ப�ொழில்நுட� சமம்�ொடு்களும், ஓயவுசநரப ப�ொழுதுச�ொககு்கை ில் 
ஏற�டட மொறறைங்களும் சமற்கத்�ிய நொடு்கை ில் ப�ொழுதுச�ொக்கில் பு�ிய ே்கொப�த்ள� அறைிமு்கப�டுத்�ின. 
ே ிங்கபபூரும் இந�ப ச�ொகள்க ைிளரைில் �ழுைியது. 1895ல் �ொொ ிஸில் மு�ன்மு�லில் �ிளரயிடப�டட 
ே ின ிமொசடொ்கிரொஃப்கள் எனப�டும் �ிளரப�டங்கள்ே ிங்கபபூொ ில் பைகுைிளரைில் அறைிமு்கம் ்கண்டன. 
ே ிங்கபபூொ ிலும் �ிளரயரஙகு்கள் ைிளரைில் முளைத்�ன. அ�ற்கடுத்� ஆண்டு்கை ில் �ிளரப�டங்கள் ேொரந� 
ைிைம்�ரங்களும் அசசு ஊட்கங்கை ில் ப�ரு்க ஆரம்�ித்�ன.

20ம் நூறறைொண்டின் ஆரம்�்கொலப ப�ொழுதுச�ொககு்கை ில் ஏற�டட இன்பனொரு புதுளம, ப�ொழுதுச�ொககுப 
பூங்கொக்கள் ஆகும். நியூ சைரல்டு (1923), ்க ிசரட சைரல்டு (1932), செப�ி சைரல்டு (1937, � ிறைகு ச்க சைரல்டொ்க 
மொறைியது) ஆ்கிய ப�ொழுதுச�ொககுப பூங்கொக்கள் மி்கவும் � ிர�லமொன ஓயைிடங்கைொ்க ைிைங்கின. அளனத்துச 
ேமூ்க மக்களும் �ல்சைறு ப�ொழுதுச�ொககு்கை ில் ஈடு�டும் இைறறைில், �ொரம்�ொ ிய நொட்கங்கள், குத்துசேண்ளடப 
ச�ொடடி்கள், ச்க�சர நடனங்கள் ச�ொன்றை �ல்சைறு ப�ொழுதுச�ொககு நி்கழசே ி்களும் நி்கழத்�ப�டடன.

பபரழுதுயபரககு ்ரர்ந்த விைமப்ரஙகள்: நவீனகரலப 
பபரழுதுயபரககுகள்

8
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் சிஙகபபூர ின் சுறறுலரத் தலஙகள் 
ே ிங்கபபூர: �ொன் லிடடில் & ச்கொ, ்கொலம்: 1910்கள்
ே ிங்கபபூொ ின் ஆ்க �ழளமயொன �கு�ிைொொ ிக்களடயொன �ொன் லிடடில், 1845ல் ே ில்லளறை 
ைிற�ளனக ்களடயொ்கவும் ஏல ைிற�ளனக ்களடயொ்கவும் நிறுைப�டடது. 1900்கை ில் 
இந�க ்களட ஆே ியொைின் முன்னண ி ே ில்லளறை ைிற�ளன நிறுைனங்கை ில் ஒன்றைொ்க 
மொறைியது. 1910ல் ரொஃ�ில்ஸ் � ிசைஸில் �ொன் லிடடிலின் பு�ிய ்கடடிடம் நிளறைவுப�றறைது. 
ைிைம்�ரங்கை ில் இந�க ்களடளய ‘சுபயஸிறகுக ்கிழகச்க அளமந�ிருககும் மி்கச ே ிறைந� 
�கு�ிைொொ ிக்களட என அறைிைித்�னர. இஙகு ைே ிககும் ைே�ியொன உள்ளூரைொே ி்களையும் 
சுறறுலொப �யண ி்களையும் இது ்கைரந�ிழுத்�து.

இந�ப புள்கப�டப புத்�்கத்�ில், ே ிங்கபபூொ ிலுள்ை முக்கியச சுறறுலொத் �லங்களும் 
இயறள்கக ்கொடே ி்களும் புள்கப�டங்கைொ்க இடம் ப�றறுள்ைன. அைறறுக்கொன 
ைிைரக குறைிபபு்கள் ஆங்கிலம், � ிபரஞ்சு, ப�ரமன் ஆ்கிய பமொழி்கை ில் அைறறுடன் 
இளணக்கப�டடுள்ைன. பு�ிய �ொன் லிடடில் ்கடடிடத்�ின் ப�ருளமளயயும் சநரத்�ிளயயும் 
பைை ிக்கொடடும் �ல்சைறு பைை ிபபுறைக ்கொடே ி்களும் உடபுறைக ்கொடே ி்களும் இந�ப 
புத்�்கத்�ில் இடம்ப�றறுள்ைன.

நியூ யவர்ல்டு யகபய்ர
்கம் டு மலொயொ, � ிபரைொ ி 1938 
ே ிங்கபபூர: ஈஸ்ட இண்டிஸ் �பை ிஷிங ்கம்ப�ன ி 
ச்க�சரக்கள் ப�ொழுதுச�ொககுப பூங்கொக்கை ின் முக்க ிய ஈரப�ொ்க ை ிைங்க ின. ச்க�சர 
அளமபபு்கை ின் ை ிைம்�ரங்கள் ஆண் ைொடிகள்கயொைர்களைக ்கைரந� ிழுககும் ை ி�த்� ில் 
அழ்கொன நடன அழ்கி்கள் அல்லது ‘டொகஸி-நடன அழ்கி்கை ின்’ �டங்களைத் �ைறைொமல் 
பைை ிய ிடடன. இ� ில் �ஙச்கற�ைர்கள் ஒரு டொலருககு மூன்று நடனக கூப�ன்்களை 
ைொங்க ி �ொங்கள் ை ிரும்பும் ப�ண்்களுடன் நடனமொடலொம். சநரடி இளேயும் �ொடல்்களும் 
இஙகு இடம்ப�றறைன.

ச்க�சரக்கை ின் முக்கியக ்கைரசே ியொ்க நடன அழ்கி்கள் இருந�ொலும், மறபறைொரு 
முக்கிய அம்ேமொ்க சநரடி இளே குழுக்கை ின் ஸ்ைிங, �ொஸ் அல்லது குசரொன்சேொங 
இளே நி்கழசே ியும் இருந�து. சநரடி இளேக குழுைினொ ின் இளே, �ஙச்கற�ைர்களுககு 
ம்கிழசே ிளய அ�ி்கப�டுத்�ிய�ொல், � ிறைளமயொன இளேயளமப�ொைர்கள் ச்க�சரக்கை ில் 
அ�ி்கம் ைிரும்�ப�டடனர. ந ியூ சைரல்டு அளமப�ின் இந� ைிைம்�ரம், ப�ொ ிய �ஙகும் 
ைிடு�ி்கை ிலும் �ிளரயரஙகு்கை ிலும் இளே நி்கழசே ி்களை நடத்�ிப பு்கழப�றறை ஏ. எம். டி 
ே ில்ைொ அைர்கைொல் நடத்�ப�டட டி ே ில்ைொ’ஸ் என்றை இளேககுழுைின் சநரடி நி்கழசே ிளயப 
�றறைிச ே ிறைப�ித்துக கூறு்கிறைது.

19ம் நூறறைொண்டின் � ிற�கு�ிய ிலிருநது 20ம் நூறறைொண்டின் முற�கு�ி ைளர ே ிங்கபபூொ ின் ே ில்லளறை 
ை ிற�ளனளயப ப�ொறுத்�ைளர �ொன் லிடடில், ரொ� ின்ேன்ஸ், ஒய ிடடசை சலயடலொ ச�ொன்றை ே ில 
�கு�ிைொொ ிக்களட்கசை ஆ�ிக்கம் பேலுத்�ின. 19ம் நூறறைொண்டின் மத்�ிய ில் ந ி்கழந� ஐசரொப�ொைின் 
ப�ொழில்துளறைப புரடே ிய ின் ை ிளைைொ்க ஐசரொப�ொைில் பு� ிய ே ில்லளறை ைிற�ளனக ்கலொசேொரம் உருைொ்கியது. 
ஒரு ்கொலத்�ில் ேலிபபூடடுை�ொ்க இருந� ஷொப� ிங, ேமூ்க ந ி்கழைொ்கவும் ஓயவுக்கொல ந ி்கழைொ்கவும் 
உயரத்�ப�டடது. ே ிங்கபபூொ ிலும் மலொயொைிலும் ஒசர சநரத்�ில் ஆரம்� ிக்கப�டட இந�ப �கு�ிைொொ ிக்களட்கள், 
ஆங்கிசலயர்கை ின் ்களட்களைசய முன்மொ�ிொ ியொ்கக ப்கொண்டன. இைறறைின் ை ிைம்�ரங்கள், இந�க ்களட்கை ில் 
உள்ை அ�ி்கமொன ைிற�ளனப ப�ொருட்களைப �றறைியும், அஙகுள்ை ஆடம்�ரமொன, நவீன ைே�ி்களைப �றறைியும் 
ே ிறைப� ித்துக கூறைின. ்களடயில் இருககும் எண்ணறறை ப�ொருட்களையும் ம்கிழசே ியொன ஷொப� ிங அனு�ைத்ள�யும் 
பைை ிப�டுத்�ி, இளை நு்கரசைொளரக ்கைரந�ன.

்சில்லரற விறபரனககரன விைமப்ரஙகள்: கிழககத்திய 
நரடுகைின் பி்ரமைரணை கரைகள்
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 《良友》(லியரங யூ, த ி யங கமபரன ியன்), 
எண. 37 (ஜூரல 1929)
ஷொங்கொய:良友图书印刷有限公司
(லியொங யூ டூ ஷு இன் ஷுைொ யூ ேியன் ச்கொங ஸி)
ஷொங்கொயில் � ிர�லமொ்கிய ிருந� ஆளடயலங்கொரம், பைை ிநொடடில் ைொழும் 
ேமீன ேமூ்கங்கை ில் � ிளரப�டங்கள் மூலமொ்கவும், “良友” (லியொங யூ அல்லது �ி 
யங ்கம்�ொன ியன்) ச�ொன்றை � ிர�லமொன இ�ழ்கள் மூலமொ்கவும் ே ிங்கபபூொ ில் 
ைிைம்�ரப�டுத்�ப�டடன. இந�ச ேமீன பமொழி இ�ழ, ே ிங்கபபூொ ிலும் 
ைிநிசயொ்கிக்கப�டடது. ப�ொதுைொ்க, ஷொங்கொய ஆளடயலங்கொரத்�ில் ே ிறைநது 
ைிைங்கியைர்களைசயொ ்கைரசே ியொன � ிர�லங்களைசயொ இந� இ�ழ 
அடளடப�டங்கைொ்க பைை ியிடடது.

இது ் சிஙகபபூர ிலிருந்து ்ரரப ின்்ன் தரும அறிகரக 
டிேம்�ர 1959 
ே ிங்கபபூர: ரொ�ின்ைன் & ச்கொ.
ரொ� ின்ேன்ஸ் 1858ல் ‘்கமரஷியல் ேதுக்கத்�ில்’ (�றச�ொது ரொ� ில்ஸ் � ிசைஸ்) ஐசரொப�ிய 
மை ிள்கப ப�ொருட்களை ைிறகும் குடும்� ்கிடங்கொ்க நிறுைப�டடது. 1900்கை ில் 
ே ிங்கபபூொ ில் முன்னண ி �கு�ிைொொ ிக்களடயொ்க ரொ� ின்ேன்ஸ் ைிைங்கியது. இ�ில் 20 
ை ிற�ளனப � ிொ ிவு்கள் இருந�ன.

‘ரொ� ின்ேன்ஸ் ே ிறைபபு ைிற�ளன’ நொட்களுககு முன்�ொ்க, 1950்கை ில் ்களடயின் 
ைருடொந�ிர ே ிறைபபு ைிற�ளன ‘ப�ரும் ைிற�ளன’ என்றை ப�யொ ில் நடந�து. இந� 
ைிைம்�ரத்�ில் உள்ை�டி, 18 நொட்களுககு நமீடித்� ‘ப�ரும் ைிற�ளன’ நொட்கை ில், 
ப�ொருட்கள் ்கண ிேமொன �ள்ளு�டி்கை ில் ைிற்கப�டடன. ப�ண்்கள் உளட்களுக்கொன 
ைிைம்�ரத்�ில் 40 ே�ைி்க ி�த்�ிறகும் அ�ி்கமொ்க �ள்ளு�டி ைழஙகுை�ொ்க ைொககுறு�ி 
அை ிக்கப�டடுள்ைது.
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20ம் நூறறைொண்டின் முற�கு�ிககு முன்�ொ்க, ே ிங்கபபூொ ின் �ல்சைறு ேமூ்கங்கள் �ங்கள் ்கலொசேொரங்கை ின் ஆளட 
முளறை்களைசய � ின்�றறைின. அளை அந� மக்களுக்கொன அளடயொைங்கை ின் ஒருங்கிளணந� �கு� ி்கைொ்க 
ை ிைங்கின. 1910்கை ில் ஐசரொப�ொ, அபமொ ிக்கொ, ேமீனொ ஆ்கிய நொடு்கை ில் ஆளடயலங்கொர துளறைய ில் ப�ரும் 
மொறறைங்கள் ந ி்கழந�ன. ே ிங்கபபூர, ்க ிழக்கத்� ிய, சமற்கத்� ிய நொடு்கை ின் இளணபபு ளமயமொ்க ை ிைங்கிய�ொல், 
அந�க ்கொலப�கு�ிய ில் பைை ியொன உள்ளூர ை ிைம்�ரங்கை ில் இந� ஆளடயலங்கொர ச�ொககு்கள் 
� ிர� ி�லித்�ன. ஐசரொப� ியர்கை ின் ஆளடயலங்கொரம், ்கொலன ித்துை பைப� நொடு்கை ில் குடிசயறைிய மக்கை ின் 
ைே� ிகச்கற� மொறறைப�டடு, பு� ிய ைடிைளமபள�யும் ப�ொருட்களையும் ப்கொண்டு �யொொ ிக்கப�டடன. இளை 
‘்கொலன ித்துை ஆளட்கள்’ என்றை �ன ித்துை அளடயொைத்ள�ப ப�றறைன. இரண்டொம் உல்கப ச�ொருககுப � ின்பு, 
மலொயொை ின் சு�ந� ிரத்� ிறகும் ைைரநது ைந� ச�ே ிய அளடயொைத்� ிறகும் ஏற�, ை ிைம்�ரங்களும் அசசு 
ஊட்கங்களும் நவீன �ொண ிய ிலொன ஆளடயலங்கொர ச�ொககு்களை பைை ிப�டுத்� ின. இ� ில் குறைிப�ொ்க ேசரொங 
்க�ொயொ ச�ொன்றை உள்நொடடு ைடிைளமபபு்களைக ப்கொண்ட ஆளட்கள் உயரந� ஆளடயலங்கொரங்களுக்கொன 
ைைொ்கங்கை ில் நுளழந�ன.

ஆரையலஙகர்ர விைமப்ரஙகள்: ஆரையலஙகர்ரம மூலம 
அரையரைபபடுத்துதல்
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ஆரையலஙகர்ரம, பல்யவறு 
இதழகள், 1961 
ே ிங்கபபூர: ஆர.எம். யூைஃப அ்கமது 
1960்கை ின் முற�கு�ிய ில் பைை ியொன 
இந�ப � ிர�லமொன மலொய பமொழி இ�ழில், 
அபச�ொது நவீனமொ்க இருந� ேசரொங ்க�ொயொ 
ைடிைளமபபு்கள் கூடிய ஆளட்கை ின் 
ை ிைக்கப�டங்கள் நிளறைநதுள்ைன. அைறறைில் 
�ல, அந�ந� ைடடொரங்கை ின் �ொக்கங்களைக 
ப்கொண்டிருந�ொலும், நவீன அம்ேங்களும் அைறறைில் 
உள்ைன. �ொரம்�ொ ிய உளட்கை ில் பேயயககூடிய 
முடிைில்லொ� மொறறைங்களை இந�ப �டங்கள் 
ை ிைொ ிக்க ின்றைன. இந� ஆளட, �ரந� அைைிலொன 
ைடிைளமபபு்களைக ப்கொண்ட நவீன ஆளடயொ்கவும் 
மலொயொைின் ஆளடயலங்கொர அளடயொைமொ்கவும் 
ே ித்� ிொ ிக்கப�டடுள்ைது.

ஒய்டையவ, பலய்டலர & யகர.
�ி ஸ்டளரடஸ் ேமீன பமொழிக ்கொலொண்டி�ழ 
�ரனல் ஆஃப ஓொ ியண்டல் மறறும் ஒகஸிபடண்டடல் ்கல்சேர, 
ப�ொகு�ி. 8 (மொரச, 1904) 
ே ிங்கபபூர: ச்கொ எவ் ெமீன் �ிரஸ்
இந� ைிைம்�ரம், ப�ொப�ி்களையும் ஆண்்களுக்கொன � ிறை ஆளட அண ி்கலன்்களையும் 
பைை ிப�டுத்து்கிறைது. ‘பைை ிநொடடுச சேளைக்கொன பெல்பமட’ என்று அளழக்கப�டும் 
� ித் ப�ொப�ி்களை, முக்கியமொ்கக ்கொலன ியொ�ிக்கத்�ினசர அண ிந�னர. இந�த் 
ப�ொப�ி 19ம் நூறறைொண்டின் மத்�ிய ில் பைப�மண்டல நொடு்கை ில் ரொணுைத்�ினர 
�யன்�டுத்துை�ற்கொன �ளலக்கைேமொ்க மு�லில் உருைொக்கப�டடது. பைள்ளை 
துண ிககுள் � ித் என்னும் (ஒரு பேடியின் �ிசு) ப�ொருளை ளைத்து உருைொக்கப�டும் 
இந�த் ப�ொப�ி, பைப�மொன சூொ ியக ்க�ிர்கை ிலிருநது ்கண்்களைப �ொது்கொப��ற்கொ்க 
ைடிைளமக்கப�டடது.

இந� ைிைம்�ரம், சமற்கத்�ிய ஆளட்களை மு�லில் அண ிய ஆரம்�ித்� ப�ரனொக்கொன் 
ேமு�ொய ஆண்்களுக்கொன இ�ழில் ச�ொன்றைியுள்ைது இன்பனொரு ஆரைத்ள�த் தூண்டும் 
�்கைலொகும்.

்ரரப ின்்ன் & யகர 
�ி ஸ்டளரடஸ் சரே ிங ்கொலண்டர, 1911 
ே ிங்கபபூர ஸ்டளரடஸ் சரே ிங அசேொே ிசயஷன்
இந� ைிைக்கப�டம், எடைரடியன் ே்கொப�த்ள�ச சேரந� மன ி�ர ஒருைர படயல்ச்கொட, 
உள்ேடளட, ைண்ணப �டளட்களுடன் கூடிய ்கொல்ேடளட, ச�ொவ் ளட, சமல் ப�ொப�ி 
ள்கத்�டிபயன முழுளமயொன ்கொளல சநர உளடயில் இருப�ள�ச ே ித்�ிொ ிக்கிறைது. இைரது 
ள்கத்�டி நடப��றகுத் துளணபுொ ியும் உ�்கரணமொ்க மடடுமின்றைி, ஒரு ஆளடயலங்கொர 
அண ி்கலனொ்கவும் உள்ைது. கு�ிளரப �ந�யங்கை ின் �ொரளையொைர்கசை இப�டிப�டட 
�்கடடொன ஆளட்களை அண ிைது அபச�ொது ைழக்கமொ்க இருந�து. சரே ிங �டடு்கள், 
ேடளட்கள் ஆ்கிய �ந�ய ஆளட்களும் அபச�ொது ைிைம்�ரப�டுத்�ப�டடன. ஏபனன ில், 
கு�ிளரப �ந�யமொனது, ்கொலன ித்துை மக்கை ின் முக்கிய ைிளையொடடொ்கவும் ேமூ்க 
நி்கழைொ்கவும் இருந�து.



எங்கள் நி்கழசே ி்கள், �யிலரஙகு்கள் மறறும் ைழி்கொடடு�லுடன் கூடிய 
சுறறுலொக்கள் �றறைிய சமல் �்கைல்்களுககு,  

www.nlb.gov.sg/exhibitions/ என்றை இளணய�ைத்ள�ப �ொரக்கவும்.
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நன்றி
கணகரட் சிககு வருரக தந்தரைககு

The National Library Board (NLB) is exhibiting advertisements featured in library materials published before 1970, in an ‘as 
is’ state. The NLB intends no offence against any individual; entity; nationality; race; religion; culture; profession; and gender. 

The NLB disclaims all liability for the contents of these advertisements, in this public education exhibition.


