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அரும்்பாருளகம் திறந்திருக்கும் நேைம் 

காலை 10 முதல் இரவு 7 வலர (தினமும்) 

கரடசி அனுமதி

இரவு 6.15 (கண்ாடி ரராட்ான்ா)

இரவு 6.30 (மற்ற காடசிக்கூ்ஙகள்)

்�ாடர்பு
nhb_nm_corpcomms@nhb.gov.sg

ோஙகள் இரையத்திலும் இருக்கிநறாம்!

nationalmuseum.sg
national.museum.of.singapore
natmuseum_sg

இதன அலமப்பு ஆதரவாளர்

அச்சடிதத நேரததில் அலனதது தகவலும் துல்லியமாக பதிக்கப்பட்து. அலனதது உரிலமகளும் பாதுகாக்கப்பட்லவ. இநத லகநயடில் 
பதிக்கப்பட் தகவல்கலள சிஙகப்பூர் நதசிய அரும்ரபாருளகததின எழுததுமூை அனுமதியினறி பகுதியாநவா முழுலமயாகநவா மறு 

பதிக்கப்ப் கூ்ாது. பதிப்புரிலம 2021

உ்வு உண்நவா 
பானம் அருநதநவா

 கூ்ாது 

கார்ாளி 
ப்ரமடுக்கக்கூ்ாது

கலைப்ரபாருடகலளத 
ரதா்க்கூ்ாது

ரமள்ளப் நபசுஙகள் தயவுர்சய்து 
பிள்லளகலளக் 
கவனியுஙகள்

அளவில் ரபரிதான 
ரபாருடகள் 

அனுமதிக்கப்ப்ாது

ஒளிக்கீறறு்ன 
புலகப்ப்ம் 

எடுக்கக்கூ்ாது

்பாதுவான விவைஙகள்
வருலகயாளர்கள், அலுவைர்கள் ஆகிநயாரின ேைனில் எஙகளுக்கு முக்கிய அக்கல்றயுணடு. உஙகள் பாதுகாப்புக்காக, தயவுர்சய்து 
நுலையும்நபாதும் ரவளிநயறும்நபாதும் SafeEntry பதிலவச ர்சய்யவும். எப்நபாதும் முகக்கவ்சம் அணிநதிருநது, குல்றநதது ஒரு மீட்ர் 
பாதுகாப்பான தூர இல்ரவளிலய நிலைோட்வும். அரும்ரபாருளக வருலக அலனவருக்கும் இனிலமயாக அலமயவும் ேமது நதசிய 
திரடல்ப் பாதுகாக்கவும், தயவுர்சய்து பினவருபவறல்றக் கல்ப்பிடிதது உதவவும்: 

இன்னும் பலவற்றுக்கு நடாம் ் பாட்

நமலும் சி்றநத வருலக அனுபவததிறகு ந்ாம் ரபாட (Dome 
Bot) உள்ளது! கலைப்ரபாருடகளின விளக்கவரிகலள 
ஆஙகிைம், மண்ரின, மைாய், தமிழ் ரமாழிகளில் 
ரப்றைாம். ஒலி-ஒளி துணுக்குகள், இருவழிதரதா்ர்பு 
ே்வடிக்லககள் நபான்றலவ உஙகள் விரல்நுனியில் 
கில்க்கும். கீழ்க்காணும் QR குறியீடல் வருடுஙகள்!

எளி�ாக ேன்்காரட வழஙகலாம் 
அரும்ரபாருளகம் சிஙகப்பூலரயும் உைலகயும் பறறிய கலதகளு்ன 
ரதா்ர்நது ஊக்கமளிக்கவும், அலனதது மக்கலளயும் அதிகமாக 
  ஈடுபடுததக்கூடிய வலகயில் எஙகள் காடசியி்ஙகலள வடிவலமக்கவும் 
நீஙகள் வைஙகும் ேனரகால  ்உதவுகி்றது. Giving.sg மூைம் ேனரகால் 
அளிக்க நமல் காணும் QR குறியீடல் வருடுஙகள் அல்ைது உஙகள் 
வஙகிச ர்சயலியில் கீழ் காணும் QR குறியீடல் வருடுஙகள்.

1 உஙகள் வஙகிச ர்சயலிலய லகப்நபசியில் உடபதிவு ர்சய்யுஙகள். 
2 உஙகள் லகப்நபசியில் உள்ள வஙகிச ர்சயலிலயப் பயனபடுததி PayNow 

QR குறியீடல் வரு்வும் அல்ைது நிறுவன அல்யாள எணல் 
உள்ளி்வும்: T08GB0036BNHF

3 நீஙகள் அளிக்க விரும்பும் ரதாலகலயப் பதிவு ர்சய்து. குறிப்பு எண 
 பகுதியினகீழ் “NMS” என உள்ளிடுஙகள். ப்மாற்றதலத உறுதிப்படுததுஙகள்.

நிைந்�ைக் காட்சிக்கூடஙகளும் நிறுவலகளும் 

மற்ற சிறப்புக் கணகாட்சிகரளயும் 
நிகழ்ச்சிகரளயும் அறிய nationalmuseum.sg 
இரையப்பக்கத்ர� ோடவும். 

மாடி 1

சிஙகப்பூர் வைலாற்றுக் காட்சிக்கூடம்
சிஙகப்பூர் வரைாறறுக் காடசிக்கூ்ததின புதுப்பிக்கப்பட் கலதக்கூறுகள், 
காைனிததுவ ோ்ாக சிஙகப்பூரா என்றலைக்கப்பட்திலிருநது, பி்றகு 
சிநயானான- ந்ா எனறும் முடிவில் சிஙகப்பூர் எனறும் அலைக்கப்படும் 
வலரயில் ேம் தீவு அல்நத வளர்சசிலய எடுததுக்காடடுகி்றது. சிஙகப்பூர் 
700 ஆணடுகளுக்கு முனபிருநது, காைனிததுவ ஆடசிக்கும் ஜப்பானிய 
ஆக்கிரமிப்புக்கும் உடபடடு, நபாருக்குப் பிநதிய காைகட்ததில் பறபை 
நபாராட்ஙகலள எதிர்நோக்கி, இனறு ோம் அனுபவிக்கும் உைகமய ேகரமாக 
உருமாறிய பய்தலத இநதக் காடசிக்கூ்ம் விவரிக்கி்றது. 

மாடி 2

சிஙகப்பூர் வாழ்க்ரக: 
கடந்� 100 ஆணடுகள்
ேவீன காைனி, சிநயானானில் உயிர்பிலைப்பு, 
வளரும் பருவம், சிஙகப்பூரின குரல்கள் 
ஆகிய ோனகு காடசிக்கூ்ஙகள், க்நத 
100 ஆணடுகளில் சிஙகப்பூரின வரைாறறில் 
இ்ம்ரபற்ற ரவவநவறு காைகட்ஙகளின 
அன்றா் வாழ்க்லகலயப் ப்ஙகளின 
வாயிைாகப் பல்க்கின்றன.

மாடி 2, கணைாடி ்ைாட்டான்டா

கானகத்தின் கர�
இயல்லபவி்ப் ரபரிதான இநத இருவழிதரதா்ர்பு மினனிைக்கக் 
கலைப்பல்ப்பு, அரும்ரபாருளகததின மதிப்புமிக்க வில்லியம் ஃபாக்கர் 
இயறலக வரைாறறு ஓவியத திரடல் ஊக்கமாகக் ரகாணடு, அலனததுைக 
புகழ்ரபற்ற ஜப்பானிய “டீம்ைாப்” கலைக்குழுவால் உருவாக்கப்பட்து. 
அதிநுடபத ரதாழில்நுடபதலதப் பயனபடுததி, ஓவியத திரடடிலுள்ள 69 
ஓவியஙகள் உயிநராவியஙகளாக மாற்றப்படடுள்ளன. அலவ உயிர்ப்ரபறறு, 
கண்ாடி ரராட்ான்ா வழியாகச ர்சனறு வருலகயாளர்களு்ன 
கைநது்றவாடுகின்றன.

டீம்ரைப்பின கானகததின கலத

மாடி 2, கணைாடி முகப்பு

ஆடம்பைமாக 
அரையும் சிறகுகள்
நூதனமான ஒளியல்சவுக்கு 
ஏறப அல்சநதாடி “பாடும்” எடடு 
இயக்காற்றல் ்சரவிளக்குகளின 
காடசிப்பல்ப்லபப் பாருஙகள்! 

சுந்சன விக்்ரின ஆ்ம்பரமாக அல்சயும் சி்றகுகள்

கணைாடி ்ைாட்டான்டா

சிஙகப்பூர், 
ஆகப்பழரமயான 
மைம்
சிஙகப்பூர் கலைஞர் ராபர்ட ஜாவ, 
சிஙகப்பூரிலுள்ள 17 மரஙகளின 
ப்ஙகளு்ன உருவாக்கியுள்ள இநதக் 
கலைப்பல்ப்பில், ேமது உள்ளூர் 
மரஙகளு்ன சிஙகப்பூரர்களுக்குள்ள 
தனிப்பட் இல்ப்லப ஆராய்கி்றார்.

மாடி 2

நகா ்ைங சூ காட்சிக்கூடம்:  
அன்பும் ஏக்கமும் கலந்� கடற்பயைம்
வில்லியம் ஃபார்குஹாரின இயறலக வரைாறறு ஓவியத திரடடிலிருநது 
புதிதாகத நதர்நரதடுக்கப்பட் ஓவியஙகளு்ன, 19ஆம் நூற்றாணடின 
மைாய் தீவுக்கூட்ததில் க்றபய்ம் ர்சல்லுஙகள். அப்பய்ததினநபாது 
அனுபவிக்கப்பட் உ்ர்வுகலள உ்ர்நது, அனபும் ஏக்கமும் கைநத 
மைாய் உைகக் கலதகளில் அவவட்ாரததின தாவரஙகளும் உயிரினஙகளும் 
எவவாறு அஙகம் வகிததன எனபலத அறிநதிடுஙகள். நீஙகள் க்லிலிருநது 
அனபுக்குரியவர்களுக்கு மினனிைக்கத தபால் அடல்களும் அனுப்பி 
லவக்கைாம். அநதாடு, இல்யம்வழி விலளயாடடில் பஙரகடுதது ர்சாநத 
க்றபய் அனுபவதலதத திட்மி்ைாம்!



கரடகள் மற்றும் உைவும், பானமும்

ஃபூட் ஃநபார் �ாட்
ரதாலைப்நபசி: (65) 6338 9887 
nms@foodforthought.com.sg

சிறுவர் முதல் முதியவர் வலர அலனவருக்கும் உகநத கலதகள் நிரம்பிய 
“Food For Thought” நதநீரகம், வடிவலமப்பிலும் உ்வு வலககளிலும் பலைய 
நிலனவுகலளயும் புததாக்கதலதயும் ஒருஙகில்க்கி்றது.

ஃபுளூட்ஸ்
ரதாலைப்நபசி: (65) 6338 8770
flutes@flutes.com.sg

விக்ந்ாரியா ராணியின ரபானவிைாலவ முனனிடடு 1887-ல் முதனமுதைாகத 
தி்றக்கப்பட் அரும்ரபாருளகததின ஆகப் பைலமயான பகுதியில் 
அலமநதிருக்கும் “Flutes” உ்வகம், ஐநராப்பிய பாணியிைான உ்வுப் 
படடியலில் புதுப்புது சுலவகலள அறிமுகப்படுததி, பலைய, புதிய உைகின 
விருதுரபற்ற பைர்சஙகலளயும் வைஙகுகி்றது. 

Supermama, அரும்்பாருளக 
அன்பளிப்புக் கரட
திஙகள் – ஞாயிறு: காலை 10 மணி – மாலை 7 மணி
ரதாலைப்நபசி: (65) 9615 7473
info@supermama.sg

சிஙகப்பூரில் வடிவலமக்கப்பட், தின்சரி வாழ்க்லகயில் பயனபடுததக்கூடிய 
ரபாருடகலள விறபலன ர்சய்கி்றது Supermama. 2010ல் ரதா்ஙகிய 
Supermama, அரும்ரபாருளகம் நபான்ற உ்ர்லவயும், ேகர 
வாழ்க்லகயிலிருநது தறகாலிக ஓய்லவயும் அளிக்க முலனகி்றது. ஒரு தம்பதி 
தஙகளின இளஙகுைநலதகளுக்காக பணிசசுலமயிலிருநது நேரம் ஒதுக்கும் 
முயறசியாக Supermama ரதா்ஙகியது; காை நபாக்கில் உள்ளூரில் 
வடிவலமக்கப்பட், சிஙகப்பூரின சி்றநத வீடடு அைஙகார ரபாருடகளும் 
நிலனவு சினனஙகளும் விறபலன ர்சய்யும் கல்யாக வளர்சசிக் கணடுள்ளது. 

1887-ஆம் ஆணடு ரதா்ஙகிய வரைாறல்றக் ரகாணடுள்ள சிஙகப்பூர் நதசிய அரும்ரபாருளகம், 
ோடடின ஆகப் பைலமயான, முறநபாக்கு சிநதலனயுள்ள அரும்ரபாருளகமாகத திகழ்கி்றது. இதன 
காடசிக்கூ்ஙகள் அதிேவீன ரதாழில்நுடபதலதயும் பனநனாக்கு வழிமுல்றகலளயும் பயனபடுததி 
வரைாறல்றயும் கைா்சாரதலதயும் பல்க்கின்றன. சிஙகப்பூரின கைா்சார, கட்்க்கலை அல்யாளச 
சினனமாக விளஙகும் இநத அரும்ரபாருளகம், துடிப்புமிக்க சிஙகப்பூர் இரவு விைா உடப், ஆணடு 
முழுவதும் பறபை புதுலமயான விைாக்கலளயும் நிகழ்சசிகலளயும் ே்ததுகி்றது. அநதாடு, மிகவும் 
முக்கியமான கலைப்ரபாருள் திரடடுகளு்ன சிநதலனலயத தூணடும் கணகாடசிகலளயும் பல்க்கி்றது. 

சிஙகப்பூர் நதசிய அரும்ரபாருளகம் மூனறு ஆணடுகாை மறுநமம்பாடடுக்குப் பி்றகு 2006 டி்சம்பர் மாதம் 
மீணடும் தி்றக்கப்பட்து. சிஙகப்பூரின ரபானவிைா ஆணல் முனனிடடு, அரும்ரபாருளகம் அதன 
நிரநதரக் காடசிக்கூ்ஙகலளப் புதுப்பிதது, 2015 ர்சப்்ம்பர் மாதம் மீணடும் தி்றக்கப்பட்து. 2017-ல், 
அரும்ரபாருளகம் தனது 130வது ஆணடு நில்றலவக் ரகாண்ாடியது. 

நதசிய அரும்ரபாருளகததின தனிததுவதலத அனுபவிதது, சிஙகப்பூர் வரைாறல்ற மீணடும் பார்லவயி் 
வாருஙகள்.

சிஙகப்பூர் நதசிய அரும்ரபாருளகம் அலனவரும் எளிதில் பயனபடுததி மகிைக்கூடிய அனுபவதலத வைஙகுவதில் க்ப்பாடு ரகாணடுள்ளது. 
எஙகளது அணுக்கத்�க்க வைதிகரளயும் நைரவகரளயும்* பறறி நமல்விவரம் அறிய QR குறியீடல் வருடுஙகள் அல்ைது வருலகயாளர் 
ந்சலவ அதிகாரிகளி்ம் நபசுஙகள்!

*உஙகள் அனபுக்குரியவர்களு்ன வருலகயளிக்க திட்மிடுவதறகு நமறகாணும் வலரப்தலத நீஙகள் பயனபடுததிக்ரகாள்ளைாம். எல்ைா காடசிக்கூ்ஙகளிலும் 
்சக்கர ோறகாலியும் குைநலத தள்ளுவணடியும் ர்சல்வதறகான வ்சதிகள் உள்ளன. ஆஙகிைம், தமிழ், மண்ரின, மைாய் ரமாழிகளில் ரபரிய அசர்சழுததில் 
கில்க்கும் கணகாடசி விளக்கவரிகள் எல்ைா காடசிக்கூ்ஙகளிலும் கில்க்கும்.

வருலகயாளர் 
ந்சலவகள்

அரும்ரபாருளக 
அனபளிப்புக் கல்

உ்வகம்

அருநதகம்

மினதூக்கி

கழிவல்ற

பாலூடடு அல்ற

பூடடுள்ள 
ரபாருள்காப்புப் 
ரபடடிகள்

எஈடி

உைர்வூக்கம் 
அதிகமான பகுதிகள் 

மனிதர்கள் அதிகமாகவும், 
பல்லூ்கமும்,  
உரக்கமான ஒலிகளும்,  
மஙகைான ரவளிச்சமும் 
ரகாண் பகுதிகள்

�ற்காலிக 
கணகாட்சி இடஙகள்

இலவ தறகாலிக 
காடசிக்கூ் 
இ்ஙகளாகும். அணலம 
நிகழ்வுகலளப் பறறி 
விவரமறிய, அனபுகூர்நது 
முதல் மாடியிலுள்ள 
வருலகயாளர் 
ந்சலவ முகப்பிலுள்ள 
அலுவைர்களி்ம் 
நகடகவும்.

அரமதி அரற 

உஙகளுக்நகா உஙகள் 
பிள்லளக்நகா சி்றப்பு 
நதலவ இருநதால் 
எஙகள் வருலகயாளர் 
ந்சலவ அதிகாரிகலள 
ோடுஙகள்.

ஓய்விடஙகள் / 
அரமதியான மூரலகள்   

அணுகத்�க்க 
ரமயஙகள் 

ந�சிய அரும்்பாருளக 
வைலாற்றுப் பார�

அரும்ரபாருளகக் 
கட்்ம் எவவாறு 
உருமாறியிருக்கி்றது 
எனபலதயும் அதன 
முக்கிய கட்்க்கலை 
அம்்சஙகலளயும் 
அறிநதிடுஙகள். 

அல்யாளஙகளுக்கு ஆதரவு

ரகனிங நுலைவாயில்

ே்வடிக்லக 
அல்ற

ே்வடிக்லக 
அல்ற

மாடி

3

2 & 3 மாடிக்கு ர்சல்ைைாம்

மாடி

2
கண்ாடி முகப்பு

நபருநது பயணிகலள இ்றக்கிவிடும் இ்ம் 

சிஙகப்பூர் வாழ்க்லக: 
ேவீன காைனி

சிஙகப்பூர் வாழ்க்லக: 
சிநயானானில் உயிர்பிலைப்பு

கண்ாடி 
ரராட்ான்ா

ஆய்வரஙக 
அல்ற

1 & 2 மாடிக்கு 
ர்சல்ைைாம்

2 & 3 மாடிக்கு ர்சல்ைைாம்அடிததளததிறகும் 
இரண்ாவது மாடிக்கும் ர்சல்ைைாம் 

சிஙகப்பூர் வாழ்க்லக: 
வளரும் பருவம்

சிஙகப்பூர் வாழ்க்லக: 
சிஙகப்பூர் குரல்கள்

மாடி

1
சிஙகப்பூர் வரைாறறுக் காடசிக்கூ்ம்

ஃபூட ஃநபார் தாட

ஸ்ாம்ஃபர்ட 
காடசிக்கூ்ம்ஃபுளூடஸ

அரும்ரபாருளக நுலைவாயில் 
இ்றக்கிவிடும் இ்ம் 

(படிக்கடடு வழியான நுலைவு)

1 & 2 மாடிக்கு 
ர்சல்ைைாம்

ஸ்ாம்ஃபர்ட 
அலுவைகம்

ரகாணநகாஸ

த ்சரைான

அடிததளததிறகும் 
இரண்ாவது மாடிக்கும் ர்சல்ைைாம் 

ரராட்ான்ா

கணகாடசிக்
கூ்ம் 2

கணகாடசிக் 
கூ்ம் 1

காடசசிக்கூ் 
அரஙகம்

த ரகனயன அடிததளததிறகும் 
இரண்ாவது மாடிக்கும் ர்சல்ைைாம் 

அடித்�ளம்

நகா ர்சங சூ காடசிக்கூ்ம்:  
அனபும் ஏக்கமும் கைநத க்றபய்ம்

அரும்ரபாருளக 
அனபளிப்புக் கல்


