
ெசங்-ஐத்தாண்� வல� �றம் தி�ம்ப�னால், 
உங்கள் இட� �றமாக �ன்னாள் 
ெபவ�லியன் வார்�கள் (�ன்� ைநட்�ங்ேகல் 
வார்�கள் என்� அைழக்கப்பட்டன) 
வ�ைசயாக இ�ப்பைதக் காணலாம். டான் 
டாக் ெசங் ம�த்�வமைன 1909-ஆம் 
ஆண்�ல் இங்ேக மாற்றியைமக்கப்பட்டேபா�, 
ேநாயாள�கள் இந்த வார்�கள�ல் தங்க 
ைவக்கப்பட்டனர். வார்�க�க்� ேநர் எதிேர, 
உங்கள் வல� �றம் பல க�ப் � ெவள்ைள 
வ ��கள் உள்ளன. இங்ேக, ஒ� காலத்தில் 
ம�த்�வமைனய�ன் �த்த ம�த்�வர்கள் 
��ய��ந்தார்கள். 

ெபவ�லியன் வார்�கைளப் பார்த்தப�ன், மின்� 
சாைலய�ல் வல� பக்கம் தி�ம்ப�, அங்�ள்ள 
கார் நி�த்�மிடத்ைத ேநாக்கி ெசல்�ங்கள். 
அந்த கார் நி�த்தத்தின் வல� பக்கம் உள்ள 
பாைத வழியாக பாெலஸ்தியர் சந்ைதக்� 
ேபாய்ச் ேச�ங்கள். சாைலேயார 
வ�யாபா�க�க்காக 1922-ஆம் ஆண்�ல் 
கட்டப்பட்ட இந்த இடம், 1990-கள�ல் உண� 
ைமயமாக மாற்றப்பட்�, ப�ன்னர் 2003-ஆம் 
ஆண்� �தல் சிங்கப்��ல் எஞ்சி�ள்ள ஒேர 
கிராமிய சந்ைதக் கட்�டமாக 
பா�காக்கப்ப�கிற�. உங்கள் பயணத்ைத 
ெதாடர்வதற்� �ன் சில சிற்�ண்�கைள 
இங்ேக எ�த்�க்ெகாள்�ங்கள். 

அ�த்�, பாெலஸ்தியர் சாைலையக் கடந்� 
ஜலான் ெகமாமன் ேநாக்கி ெசல்�ங்கள். 
இந்த சந்�க்�ள் தி�ம்ப�னால் அங்� சான் 
ேசார் மிங் டாங்* என்றைழக்கப்ப�ம் 
இன்�ெமா� ைசவ வ��திையப் பார்க்கலாம். 
இ� பாஸ்ெஸய�ன் சாைல வ��திய�லி�ந்� 
மா�பட்ட�. இங்ேக ஆண் பக்தர்கள் தங்க 
ைவக்கப்பட்டார்கள். வ��திக்� வல� �றம் 
உள்ள சந்தில் ெசன்றால், உள்ேள இ�க்�ம் 
ேதாட்டத்ைதக் காணலாம். அங்ேக நிைறய 
ம�த்�வ �லிைகச் ெச�கள் உள்ளன. இந்த 
சந்� �ன் ெடக் சாைலக்� ெகாண்� 
வந்�வ��ம். அங்� தாங் ெடக் சியான் டாங் 
லியான் சின் சியா உள்ள�. இந்தக் ேகாவ�ல் 
1950-ஆம் ஆண்�ல் நி�வப்பட்� சமய 
மற்�ம் ெதாண்� ேசைவகைள அள�க்கிற�. 
�ன் ெடக் சாைல�ம் பாெலஸ்தியர் 
சாைல�ம் சந்திக்�ம் இடத்தில் உள்ள 
தண்ண�ர்க் �டார�ம் இவர்கள் 
அைமத்த�தான். அங்ேக 
வழிப்ேபாக்கர்க�க்� இலவசமாக தண்ண��ம் 
ேதந��ம் அள�க்கப்ப�கிற�.

அதற்�ப்ப�ன், பாெலஸ்தியர் சாைலய�ல் 
ெதாடர்ந்� நடந்தால் ேஷாங்ஷான் 
�ங்காைவ அைடவ �ர்கள். �ங்காவ�ன் உள்ேள 
�ைழந்� நடந்தால் இ�தியாகப் பார்க்க 
ேவண்�ய இடமான சன் யாட் ெசன் 
நன்யாங்க் நிைன� மண்டபத்திற்� 
வ�வ �ர்கள். ஒ� வண�க�ன் இல்லமாக 
1902-ஆம் ஆண்�ல் கட்டப்பட்ட இந்த 
மாள�ைக, ப�ன்னாள�ல் டாக்டர் சன் யாட் 
ெசன்ன�ன் சீன �ரட்சி இயக்கத்தின் 
ெதற்காசியத் தைலைமயகமாக வ�ளங்கிய�. 
இப்ேபா� பாெலஸ்தியர் மர�ைடைம 
வழித்தடத்தின் மிக�ம் ந�ண்ட ஒ� வழிைய 
��த்� வ�ட்�ர்கள். இங்ேக 1911-ஆம் 
ஆண்�ல் நடந்த சீனப் �ரட்சிையப் பற்றி 
ெவள�நாட்� சீனச் ச�தாயங்கள�ன் 
பார்ைவகள் பற்றிய காட்சியகங்கைளப் 
பா�ங்கள்.

வ��ம்ப�னால் ெசய்யலாம்: ந�ங்கள் 
வ��ம்ப�னால், பாெலஸ்தியர் சாைலய�ேலேய 
ெதாடர்ந்� தாம்சன் சாைல சந்திப்� வைர 
ெசல்லலாம். ஜலான் தாத்ேதா-ைவப் 
பார்த்தார்ேபால் ஒேர ஒ� தளத்�ட�ம் 
ேமற்�ைரத் தளத்�ட�ம் ��ய 
கட்�டங்கள�ன் வ�ைசையக் காணலாம். 
அைவ எஞ்சீ ஆன் ேகாங்ஸ்கி என்பவரால் 
1940-கள�ல் கட்டப்பட்டைவ. தற்ேபா� அைவ 
பா�காக்கப்பட்ட இடமாக மாற்றப்பட்�, 
அவற்றில் பல்வைகயான கைடகள் உள்ளன. 
அதில் �ங் ஃபாட் டாவ் சார்ப�யா என்�ம் 
1948-ஆம் ஆண்�ல் ெதாடங்கப்பட்ட காப� 
வ�ற்பைன நிைலயம் உள்ள�. அதன் ப�ன்னர், 
தாம்சன் சாைலய�ல் இ�ந்� பஸ்ஸில் 
ெசய�ன்ட் அல்ஃேபான்ஸஸ் (ெநாவ �னா 
ேதவாலயம்) வைர ெசல்�ங்கள். இந்த 
சமயச் சின்னம் 1949-ஆம் ஆண்�ல் 
ெதாடங்கப்பட்ட�. இங்ேக சன�க்கிழைமகள�ல்  
நடத்தப்ப�ம் ெநாவ �னாக்கள் ப�ரசித்தி 
ெபற்றைவ. அதன் ப�ன்னர் அந்த 
ேதவாலயத்தில் ெபயராேலேய அைதச் 
�ற்றி�ள்ளப் ப�திக�ம் மற்�ம் 
அ�கி�ள்ள ெப�வ�ைர� ரய�ல் 
நிைலய�ம் ெபய�டப்பட்டன.  

*இரண்� சான் ேசார் மிங் டாங் வ��திக�க்�ம் 
ெபா�மக்கள் அ�மதி இல்ைல.

ேகா ேசார் �வா ெபக் காங் ேகாவ�லிலி�ந்� 
உங்கள் பயணத்ைதத் ெதாடங்�ங்கள். இந்தக் 
ேகாவ�ல், அ�கி�ள்ள ேஜாசப் 
பாெலஸ்திய�ன், க�ம்�த் ேதாட்ட 
ேஹாக்ெகய�ன் ெதாழிலாளர்களால் 1847-ஆம் 
ஆண்�ல் நி�வப்பட்ட�. ெதற்கத்திய சீனக் 
கைல வ�வ�ல் கட்டப்பட்ட இந்தக் ேகாவ�ல், 
இந்தப் ப�திய�ல் எஞ்சிய��க்�ம் ஒேர 
சின்னம் மற்�ம் பாெலஸ்தியர் எஸ்ேடட்�ன் 
ெவள�ய�ல் ெத��ம் பாரம்ப�ய ெசாத்�. 
ேகாவ�லிலி�ந்� சாைலக்� எதிர்�றம் 
இரண்� அலங்கார ேவைலப்பா�கள் 
ெகாண்ட ��ய��ப்�த் ெதா�திகைள ந�ங்கள் 
பார்க்கலாம். ேபா�க்�ப் ப�ன்னால் 
கட்டப்பட்ட இந்தக் கட்�டங்கள�ல், 
கண்ைணக் கவ�ம் �ைல �கப்�கள் 
உள்ளன. ஒ� அலங்கார ேவைலப்பாட்�ன் 
அைடயாளமாக இ�க்�ம் ெசங்�த்தான 
��ப்�கள் உள்ளன. 

பாெலஸ்தியர் சாைலய�ல் ேமேல நடந்� கிம் 
கியட் சந்திப்� வைர ெசல்ல�ம். உங்கள் 
இட� பக்கம் பாெலஸ்தியர் பாய�ன்ட் 
என்�ம் உயரமான பல்வைகப் பயன்பாட்�க் 
கட்�டம் உள்ள�. இ� 1986-ஆம் ஆண்�ல் 
��க்கப்பட்ட�. ேம�ம் இ� கனடா 
நாட்ைடச் ேசர்ந்த கட்�டக்கைல நி�ணர் 
ேமாேஷ சாஃப்திய�ன் பைடப்�களால் 
ஊக்�வ�க்கப்பட்ட�. சாைலய�ன் எதிர்ப்�றம் 
சிம் க்வாங் ேஹா கைடவ ��கைளப் 
பார்க்கலாம். இந்த பா�காக்கப்பட்ட 
கைடவ ��கள் 1926-ஆம் ஆண்�ல் 
கட்டப்பட்டன. இைவ அலங்காரமான சீன 
பேராேக வ�வைமப்ப�ல் கட்டப்பட்�, மிக 
வ�லாவா�யான �ண்ணாம்�க் காைரயால் 
ஆன உ�வங்க�ம், வண்ண வண்ண 
ஓ�க�ம் ெகாண்டதாக இ�க்கின்றன. 

அ�த்�, ெப� சாைலய�ல் தி�ம்ப�னால், ஒ�, 
ஒேர தளம் உள்ள வ �ட்ைடக் காணலாம்.  
அங்ேகதான், 1963-ஆம் ஆண்�லி�ந்� 
1990-கள் வைர �ன்னாள் பள்ள�ப் பல் 
ம�ந்தகம் இ�ந்த�. ெப� சாைலய�ல்தான், 
ேபா�க்� �ந்ைதய, ேமல்தளம் உள்ள 
வ ��கள் வ�ைசயாய் உள்ளைதப் பார்க்கலாம். 
அைவ 2003-ஆம் ஆண்�ல், பா�காக்கப்பட்ட 
இடமாக மாறின. இந்த வ ��க�க்� பக்கத்தில் 
உள்ள ஒ� சந்�, மார்டபான் சாைலக்� 
ெசல்கிற�. அங்ேக�ம் ேபா�க்� �ந்ைதய, 
ேமல்தளம் உள்ள வ ��கள் வ�ைசயாய் 
உள்ளைதப் பார்க்கலாம். அதில் ஒ� வ �ட்�ல் 
(13 மார்டபான் சாைல) டான் டாக் ெசங் 
ம�த்�வமைன ஊழியர்கள் தங்கைவக்கப் 
பட்டனர்.

மார்டபான் சாைலய�ல் ெதாடர்ந்� மின்� 
சாைல சந்திப்ைப ேநாக்கி ேமேல ெசன்றால் 
டான் டாக் ெசங் ம�த்�வமைன நிலங்கைள 
அைடயலாம். இட� �றம் �ன்னாள் 
மிட்�ல்டன் ம�த்�வைனய�ன் (தற்ேபா� 
ெதாற்� ேநாய் ைமயம்) ப�ன்�றத்ைதப் 
பார்க்கலாம். இ� 1907-ஆம் ஆண்�ல் ெதாற்� 
ேநாய் வந்த ேநாயாள�க�க்� சிகிச்ைச 
அள�க்க ஆரம்ப�க்கப்பட்ட�. உங்கள் வல� 
�றம் �ன்னாள் மண்டலாய் சாைல 
ம�த்�வமைனையப் பார்க்கலாம். இந்த 
ம�த்�வைன, 1950-கள�ல் டான் டாக் ெசங் 
ம�த்�வமைனய�ல் இ�ந்த காசேநாய் 
ேநாயாள�க�க்� சிகிச்ைச அள�த்த�. 

மார்டபான் சாைலய�ன் ��வ�ல் இட� �றம் 
தி�ம்ப� மண்டலாய் சாைலக்�ள் 
�ைழ�ங்கள். இட� �றம் உள்ள கார் 
நி�த்�மிடத்ைதத் தாண்� ஒ� ெப�ய 
க�ப்� ெவள்ைள பங்களாைவப் பார்க்கலாம். 
இ� ஒ� காலத்தில் ம�த்�வமைன 
ேமலதிகா�ய�ன் இல்லமாக இ�ந்த�. 
இப்ேபா� ஒ� தன�யார் வ �டாக இ�க்கிற�. 
சாைலய�ன் எதிர்�றம் 1924-ஆம் ஆண்�ல் 
கட்டப்பட்ட கைல நயம் ெபா�ந்திய 
�ன்னாள் ெசவ�லியர் ��ய��ப்� (இப்ேபா� 
� சியான் ம�த்�வப் பள்ள�ய�ன் ப�தியாக 
உள்ள�) இ�க்கிற�. அதற்� அ�த்தார்ேபால் 
�திய ம�த்�வ அறிவ�யல் கட்�டம் உள்ள�. 
அதன் ேமல்தளத்தில் உள்ள இைணப்� 
தளத்தில் நின்� அந்தப் ப�திய�ன் அழைக 
ரசிக்கலாம்.

அ�த்�, மண்டலாய் சாைல வழியாக 
தி�ம்ப� வந்� பாஸ்ெஸய�ன் சாைலக்�ள் 
தி�ம்ப�ம். உங்க�க்� இட� �றம், 
1936-ஆம் ஆண்�ல் நி�வப்பட்ட சான் ேசார் 
மிங் டாங்* என்�ம் �த்த சமயத்ைத சார்ந்த 
ைசவ வ��திையப் பார்க்கலாம். அ� ெபண் 
பக்தர்க�க்காக கட்டப்பட்ட �ற�மடம் 
ேபான்ற ஒ� வ��தி. அதன் ேகன்டன�ய 
வ�வைமப்ைப ரசித்�ப் பார்த்� வ�ட்� 
பாஸ்ெஸய�ன் சாைலய�ல் ேமேல 
ெதாடரலாம். ஜலான் டான் டாக் 

ேகா ேசார் �வா ெபக் காங் ேகாவ�லிலி�ந்� 
உங்கள் பயணத்ைதத் ெதாடங்�ங்கள். 
சிங்கப்��ன் �தல் அெம�க்கத் �தரக 
அதிகா�யாக இ�ந்த ேஜாசப் 
பாெலஸ்திய�ன் க�ம்�த் ேதாட்ட 
ேஹாக்கிய�ன் ெதாழிலாளர்களால் 1847-ஆம் 
ஆண்�ல் இந்தக் ேகாவ�ல் நி�வப்பட்ட� 
இந்தக் ேகாவ�ல். ேகாவ��க்� அ�கிேலேய, 
சிங்கப்��ல் எஞ்சிய��க்�ம் கைடசி 
“வாயாங்” நாடகேமைடகள�ல் ஒன்� 
அைமந்தி�க்கிற�, 

அ�த்�, பாெலஸ்தியர் சாைலய�ேலேய 
நடந்�, வாம்ேபா �ைரவ் சந்திப்ப�ல் 
சாைலையக் கடக்க�ம். வாம்ேபா �ைரவ் 
வழிேய ேபானால், ேபா�க்�ப் ப�ன்னால் 
கட்டப்பட்ட, பா�காக்கப்பட்ட கைடவ��கள�ன் 
வ�ைசையக் கடந்� ெசல்வ �ர்கள். அதில் ஒ� 
வ �ட்�ல், �மார் அைர �ற்றாண்�க்�ம் 
ேமலாக ெராட்� தயா�க்�ம் பாரம்ப�ய 
அ�மைனயான, சிங் ேஹான் �ங் 
இ�க்கிற�. கைடவ ��கைளத் 
தாண்�ப்ேபானால், ஒ� ஒற்ைற அ�க்�க் 
கட்�டத்தில் ஊன�ற்றவர்கள் ச�கநலச் 
சங்கம் உள்ள�. இந்தக் கட்�டத்தில், 
1953-ஆம் ஆண்� �தல் 1984-ஆம் ஆண்� 
வைர ேரமான் பள்ள� இ�ந்த�. 1940-கள�ல் 
நகர்ப்�ற ��ைசப்ப�திகள�ல் இ�ந்தவர்கைள 
��யமர்த்த, சிங்கப்�ர் ேமம்பாட்� 
அறக்கட்டைள, ேரமான் எஸ்ேடட்ைடக் 
கட்�னார்கள். அந்த இடத்தில் எஞ்சிய��க்�ம் 
ஒேர கட்�டம்தான் இ�.

வாம்ேபா �ரவ்-ஐக் கடந்� ெசன்றால் 
வாம்ேபா மக்கான் ப�ேளைஸ அைடயலாம். 
ேரமான் எஸ்ேடட் வாசிக�க்காக 1952-ஆம் 
ஆண்�ல் கட்டப்பட்ட ேரமான் சந்ைத 
�தலில் இ�ந்த இடம் இ�. அந்த இடம் 
1973-ஆம் ஆண்�ல் வாம்ேபா சந்ைதயாக 
மாறிய�. அ�ேவ ப�ன்னர் ெப�� 
ப�த்தப்பட்� தற்ேபாைதய வாம்ேபா மக்கான் 
ப�ேளஸ் ஆக மாற்றப்பட்ட�. ெதாடர்ந்�, கிம் 
கியட் சந்�க்�ப் ேபாவதற்��ன் இங்ேக 
ஏதாவ� உண� அ�ந்�ங்கள். இங்� 
ஸ்வ �ட்ேலண்ட்ஸ் எனப்ப�ம் இன்ெனா� 
பாரம்ப�ய அ�மைன இ�க்கிற�. அங்ேக 

உங்கள் பயணத்ைத, சன் யாட் சன் நன்யாங் 
நிைன� மண்டபத்திலி�ந்� ெதாடங்�ங்கள். 
இந்த காலன�-கால மாள�ைக, டாக்டர் சன் 
யாட் சன்ன�ன் டாங் ெமங் ஹுய�-ய�ன் (சீன 
�ரட்சிக் �ட்டண�) ெதற்காசியத் 
தைலைமயகமாக ஒ� காலத்தில் இ�ந்த�. 
இந்த ேதசிய நிைன�ச் சின்னத்தில், 
இப்ேபா�, 1911-இல் நடந்த சீனப் �ரட்சிய�ல், 
ெவள�நாட்� சீன ச�தாயங்கள�ன் பங்கள�ப்� 
பற்றிய காட்சியகங்கள் உள்ளன. அ�த்�, 
டாய் ஜின் சாைலய�ல், மாள�ைகக்� அ�கில் 
உள்ள மஹா சாசனாராம்சி பர்மிய �த்தர் 
ேகாவ�ைலப் பா�ங்கள். கின்டா சாைலய�ல் 
�தலில் 1878-இல் நி�வப்பட்ட இந்தக் 
ேகாவ�ல், 1991-ஆம் ஆண்�ல் இந்த 
இடத்திற்� மாற்றியைமக்கப்பட்ட�. 
மயன்மா�க்� ெவள�ேய உள்ள மிகப்ெப�ய 
�த்தர் சிைல (பள�ங்�னால் ெசய்யப்பட்ட�) 
இங்ேக உள்ள�.

ேகாவ�ைலப் பார்த்தப�ன், ேஷாங்ஷான் �ங்கா 
வழியாக நடந்�, பாெலஸ்தியர் சாைலய�ல் 
இட� பக்கம் தி�ம்�ங்கள். அங்ேக �ன் ெடக் 
சாைலய�ல் இரண்� �ழாய்கள் உள்ள ஒ� 
தண்ண�ர்க் �டாரத்ைதக் காணலாம். இந்தக் 
�டாரம், தாங் ெடக் சியான் டாங் லியான் 
சின் சியா என்�ம் ஒ� �த்த-தாவ் ெநறிக் 
ேகாவ�லால், 1950-இல் நி�வப்பட்ட�. இந்தக் 
�டாரத்தில் தண்ண�ர் அல்ல� ேதந�ர், 
இலவசமாக ஒ� ெபா� ேசைவயாக 
அள�க்கப்ப�கிற�. அம்மாதி� ேசைவ 
சிங்கப்��ல் இ�ேவ கைடசியாக 
இ�க்கலாம். ஒ� �த்�ணர்ச்சி மிக்க 
தண்ண�ைரேயா, ேதந�ைரேயா அ�ந்திவ�ட்�, 
�டாரத்திற்� ெவ� அ�கில் உள்ள 
ேகாவ�ைல�ம் பா�ங்கள். 

பாெலஸ்தியர் சாைலக்� தி�ம்ப� வந்�, 
ஜலான் ெகமாமன் சந்திப்ப�ல், க்வான் ேயா 
�ெயன் கைடவ ��கைளப் பார்க்கலாம். 
பாரம்ப�யமான கைடவ ��கள் 
வ�வைமப்பதில் வல்�ன�ம், உள்�ர் 
கட்�டக்கைல நி�ண�ம் ஆன க்வான் ேயா 
�ெயன் என்பவரால், இந்தக் கைடவ ��கள், 
1928-ஆம் ஆண்�ல், வ�வைமத்�க் 
கட்டப்பட்டன. உயர்ந்த ேவைலப்பா�க�டன் 
��ய இந்தக் கைடவ ��கள�ல், �ண்ணாம்�க் 
காைரயால் ெசய்யப்பட்ட உ�வங்கள், 
இரண்� சீக்கிய காவலாள�கள�ன் உ�வங்கள் 
உட்பட, �கப்ப�ல் உள்ளன. 

அ�த்�, சாைலையக் கடந்�, பாெலஸ்தியர் 
சந்ைதக்�ள் ெசல்�ங்கள். இ� சாைலேயார 
வ�யாபா�க�க்காக 1922-ஆம் ஆண்�ல் 
கட்டப்பட்ட �ன்னாள் கிராமியச் சந்ைத. 
1990-கள�ல் அ� உண� ைமயமாக 
மாற்றப்பட்�, 2003-ஆம் ஆண்�ல், ஒ� 
பா�காக்கப்பட்ட இடமாக அறிவ�க்கப்பட்ட�. 
ெதாடர்ந்� பாெலஸ்தியர் சாைலய�ல் 
ெசல்வதற்� �ன்னால், இங்ேக ஏேத�ம் 

உணைவ எ�த்�க் ெகாள்�ங்கள். ெப� 
சாைலய�ல் தி�ம்ப�னால், பா�காக்கப்பட்ட, 
ேபா�க்� �ந்ைதய, ேமல்தளம் உள்ள 
வ ��கள் வ�ைசயாய் உள்ளைதப் பார்க்கலாம். 
மற்�ம் ஒ�, ஒேர தளம் உள்ள வ �ட்ைடக் 
காணலாம்.  அங்ேகதான், 1963-ஆம் 
ஆண்�லி�ந்� 1990-கள் வைர �ன்னாள் 
பள்ள�ப் பல் ம�ந்தகம் இ�ந்த�.

பாெலஸ்தியர் சாைலய�ல், கிம் கியட் 
சாைலைய ேநாக்கி, உங்கள் பயணத்ைதத் 
ெதாட�ங்கள். அங்ேக இரண்� மா�பட்ட 
சின்னங்கைளப் பார்க்கலாம். அங்ேக சாைல 
சந்திப்�க்� எதிர்�றம் சிம் க்வாங் ேஹா 
கைடவ ��கள் உள்ளன. இைவ 1926-ஆம் 
ஆண்�ல் கட்டப்பட்டைவ, ேம�ம், சீன 
பேராக்ேக கட்�டக்கைல நயத்தின் உன்னத 
மாதி�கள். இந்தக் கைடவ ��க�க்� 
எதிர்வ�ைசய�ல் பாெலஸ்தியர் பாய�ன்ட் 
உள்ள�. இ� 1986-ஆம் ஆண்�ல் 
��க்கப்பட்ட�. ேம�ம் இ� கனடா 
நாட்ைடச் ேசர்ந்த கட்�டக்கைல நி�ணர் 
ேமாேஷ சாஃப்திய�ன் பைடப்�களால் 
ஊக்�வ�க்கபட்ட�.

இ�தியாக, ேகா ேசார் �வா ெபக் காங் 
ேகாவ�ைல அைட�ம் வைர பாெலஸ்தியர் 
சாைலய�ல் ெதாடர்ந்� ெசல்�ங்கள். ேஜாசப் 
பாெலஸ்திய�ன் க�ம்�த் ேதாட்ட 
ேஹாக்ெகய�ன் ெதாழிலாளர்களால் 1847-ஆம் 
ஆண்�ல் நி�வப்பட்ட இந்தக் ேகாவ�ல், 
அந்தப் ப�திய�ல் எஞ்சிய��க்�ம் பழங்கால 
சின்னம் மற்�ம் ஒ� காலத்தில் இ�ந்த 
பாெலஸ்திய�ன் மிகப்ெப�ய ேதாட்டத்தின் 
ஒ� மர��ைமப் ேபறாக உள்ள�.

ப�ந்�ைரக்கப்ப�ம் சிறிய வழித்தடங்கள்
அெம�க்க �தரக அதிகா�யாக இ�ந்த ேஜாசப் பாெலஸ்தியர் என்பவ�ன் க�ம்�த் ேதாட்டமாக 1840-கள�ல் இ�ந்த நாள�லி�ந்�, இப்ேபா� பாெலஸ்தியர் ப�தி, பல்ேவ� ச�தாயங்க�ம் சமயங்க�ம் 
ஏற்ப�த்திய �றிப்ப�டத்தக்க சின்னங்கைள உைடய, ஒ� பன்�கத்தன்ைம�ைடய அக்கம்பக்கமாக உ�ெவ�த்�ள்ள�. கீழ்க்கண்ட க�ப்ெபா�ள் ெகாண்ட �ன்� வழித்தடங்கள�ன் �லம், அந்த வட்டாரத்தின் 
வரலாற்ைற�ம் மர�ைடைமைய�ம் ெத�ந்� ெகாள்�ங்கள். தவ�ர பல பக்க சந்�கள�ல் அவ்வளவாக பல�க்�ம் ெத�யாத சில இடங்கள் உள்ளன. அவற்ைற�ம் பா�ங்கள்.

பாெலஸ்தியர் மர�ைடைம வழித்தடம் ேதசிய மர�ைடைமக் கழகத்தால் 
நடத்தப்பட்� வ�ம் �யற்சிகள�ன் ஒ� ப�தியா�ம். இந்தக் கழகம், 
சிங்கப்���ள்ள பாரம்ப�யமான இடங்கள�ன் வரலா� மற்�ம் ச�க 
நிைன�கைள ஆவணப்ப�த்தி வழங்கி வ�கிற�. இந்தப் பாைதய�ன் 
�லம், இந்தப் பாரம்ப�யமான இடங்கள�ல் ேவைல ெசயத, வாழ்ந்த 
அல்ல� இப்ப�திய�ல் வ�ைளயா� மகிழ்ந்தவர்கள�ன் மல�ம் 
நிைன�கைள ம�ண்�ம் ெவள�க்ெகாண்� வ�வேதா�, அவற்றின் �லம் 
பார்ைவயாளர்கள�ட�ம் �திய ��ய��ப்பாளர்கள�ட�ம் பய�ள்ள 
தகவல்கைள பகிர்ந்�ெகாள்ள�ம் ���ம் என்� நாங்கள் நம்�கிேறாம். 
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பாெலஸ்தியர்
மர�ைடைம வழித்தடம்
பாெலஸ்தியர்
மர�ைடைம வழித்தடம்

1968-கள�ல் ெப� சாைலய�லி�ந்த மா� வ��கள்
� கிப் லின் ெதா�ப்ப�லி�ந்�. அைனத்� உ�ைமக�ம் காப்�ைடைமயானைவ. 
� கிப் லின் மற்�ம் ேதசிய �லக வா�யம், சிங்கப்�ர் 2009

பாெலஸ்திய�ன் வரலாற்�ச் சிறப்�மிக்க 
சின்னங்கள் (45 நிமிடங்கள்; நைடயாக)
பாெலஸ்தியர் சாைலய�ல், காலன�கால வ�வைமப்�டன் ��ய 
மாள�ைககள�லி�ந்� பாரம்ப�யமான கைடவ ��கள் மற்�ம் ேகாவ�ல்கள் 
வைர, பல வரலாற்� �க்கியத்�வமான இடங்கள் உள்ளன. ஆரம்ப 
காலத்திலி�ந்� சம�ப காலம்வைர, பாெலஸ்தியர் சாைலைய, சில �க்கியச் 
சின்னங்கள் எப்ப� மாற்றியைமத்தன என்பைத, இந்த க�ப்ெபா�ள் ��ய 
வழித்தடம், உங்க�க்� அறி�கம் ெசய்� ைவக்கிற�. 

நம்ப�க்ைக, சின�மா மற்�ம் உண� 
(1.5 மண� ேநரம்: நைடயாக)
பாெலஸ்தியர் ப�தி, பல்ேவ� வழிபாட்�த் தலங்கள�ன் இ�ப்ப�டமாக�ம், 
பாரம்ப�ய உண� வ�ற்பைன ெசய்�மிடமாக�ம் மற்�ம் மலாய் சின�மாவ�ன் 
ெபாற்காலத்திலி�ந்� சில �க்கிய சின்னங்கள் உள்ள இடமாக�ம் 
இ�க்கிற�. இந்த க�ப்ெபா�ள் வழித்தடம், பல சமயம் சார்ந்தக் 
கட்�டங்கைள�ம், �ன்னாள் படப்ப��ப்� அரங்கத்ைத�ம், மற்�ம் 
உண�க்�டங்கைள�ம் காட்�கிற�.

பாெலஸ்தியைரக் கட்டலாம்  
(2 மண� ேநரம்; நைடயாக)
ேகாவ�ல்கள், கைடவ ��கள் மற்�ம் டான் டாக் ெசங் ம�த்�வமைனய�ன் 
பாகங்களாக இ�ந்த சில கட்�டங்கள் ஆகியவற்ைறக் ெகாண்ட 
பாெலஸ்தியர், கட்�டக்கைலய�ன் பன்�கத் தன்ைமைய ெவள�க்காட்�கிற�. 
இந்த க�ப்ெபா�ள் வழித்தடம், இந்த சின்னங்கள் சிலவற்ைறக் காட்�கிற�. 
அைவகள�ல் ெப�ம்பாலானைவ ச�தாயத்தின் சமய, ��ய��ப்� மற்�ம் 
�காதாரப் பராம�ப்�த் ேதைவக�க்� ேசைவ ெசய்கின்றன.

�த்தம் �திதாகத் தயா�க்கப்ப�ம் ெராட்�த் 
�ண்�கள் கிைடக்�ம்.

கிம் கியட் சாைலய�ல் வல� �றம் 
தி�ம்ப�னால் மஸ்ஜித் ஹஜ்ஜா ரஹிமாப� 
ெக�ன் லிமாவ் என்�ம் ம�திைய 
அைடயலாம். பாேலஸ்தியர் ப�திய�ல் உள்ள 
�ஸ்�ம்க�க்காக 1964- ஆம் ஆண்�ல் இந்த 
ம�தி கட்டப்பட்ட�. இந்த ம�தி 1984- ஆம் 
ஆண்�ல் ம�சீரைமத்�க் கட்டப்பட்�, அந்த 
ம�சீரைமப்ப�ற்� ெப�ம்பங்கள�த்த ஒ� 
ெகாைடயாளர் ெபய�ம் �ட்டப்பட்ட�.

கிம் கியட் சாைலையக் கடந்�, வாம்ேபா 
�ங்கா இைணப்ப�ற்�ள் �ைழந்�, �ங்ெகய் 
வாம்ேபா நதிக்கைரய�ல் ஒ� ரம்மியமான 
நைடப்பய�ற்சிைய ேமற்ெகாள்�ங்கள். இந்த 
நதிக்கைரய�ல் ஒ� காலத்தில் நிைறய 
ப�ரம்�த் ெதாழிற்சாைலகள் இ�ந்தன. ஜலான் 
ஆம்பாஸ் என்�மிடத்தில், பாங் ெபங் ெமய் 
ேகாவ�ைலப்* பார்க்கலாம். இ� �ன்னாள் 
�த்த சமய ைசவ வ��தியாக�ம் ெபண் 
பக்தர்கள�ன் இ�ப்ப�டமாக�ம் இ�ந்த�. 
ேகாவ��க்� மிக அ�கில் ஷா நி�வனத்தின் 
�ன்னாள் மலாய் சின�மா தயா�ப்� அரங்கம் 
உள்ள�. அங்ேக ப�.ராம்� மற்�ம் ம�யா 
ெமனாேடா ேபான்ற நட்சத்திரங்கள், மலாய் 
சின�மாவ�ன் ெபாற்காலம் எனப்ப�ம் 
1950-கள��ம், மற்�ம் 1960-கள��ம் பல 
படங்கள் தயா�த்தார்கள்.  

�ங்கா இைணப்�க்�த் தி�ம்ப�, ஜலான் 
ெகமாமன் ேநாக்கி ெதாடர்ந்தால், சான் ேசார் 
மிங் டாங்* என்�ம் இன்ெனா� ைசவ 
வ��திையப் பார்க்கலாம். இந்த வ��தி 
1926-ஆம் ஆண்�ல் கட்டப்பட்ட� மற்�ம் 
அதில் ஆண் பக்தர்கள் ��ய��ந்தார்கள். 
இந்தக் கட்�டத்�க்�ள் ெபா�மக்கைள 
அ�மதிப்பதில்ைல. என��ம், �ற்�ச் �வைர 
ஒட்��ள்ள சந்திற்�ள் ேபானால் அதன் 
ேதாட்டத்ைதப் பார்க்கலாம். அங்ேக ம�த்�வ 
�லிைககள் நிைறய உள்ளன. அந்த சந்�, 
�ன் ெடக் சாைலக்� ெசன்றைட�ம். அந்த 
சாைலய�ல் தாங் ெடக் சியான் டாங் லியான் 
சின் சியா என்�ம் இடம் உள்ள�. இந்தக் 
ேகாவ�ல், 1950-ஆம் ஆண்�ல் நி�வப்பட்ட�. 
அவர்கள் பல்ேவ� சமயங்கள் சம்பந்தமான 
மற்�ம் ெதாண்� ேசைவகைள 
ெசய்கிறார்கள். பாெலஸ்தியர் சாைல�ம் �ன் 
ெடக் சாைல�ம் சந்திக்�ம் இடத்தில் 
அைமந்�ள்ள இலவச தண்ண�ர் மற்�ம் ேதந�ர் 
அள�க்�ம் �டார�ம், இவர்கள் அள�க்�ம் 
ேசைவதான்.

�டாரம் தாண்� இட� பக்கம் தி�ம்ப�னால், 
க்வான் ேயா �ெயன் கைடவ ��கைளப் 
பார்க்கலாம். உள்�ர் கட்�டக்கைல நி�ணர் 
க்வான் ேயா �ெயன்னால், 1928-ஆம் 
ஆண்�ல் கட்டப்பட்ட இந்தக் கைடவ ��கள�ன் 
ப�ன்னண�ய�ல்தான், 1955-ஆம் ஆண்�ல் 
எ�க்கப்பட்ட சிறந்த படமான ப�.ராம்�ய�ன் 
ெபனாெரக் ேபச்சா (“�ன்� சக்கர வண்� 
இ�ப்பவர்”) என்�ம் படம் 
உ�வாக்கப்பட்ட�. அதன் �கப்ைப ரசித்�ப் 
பார்த்�வ�ட்�, சாைலையக் கடந்�, 
சிங்கப்��ல் எஞ்சிய ஒேர கிராமிய 
சந்ைதயான பாேலஸ்தியர் சந்ைதக்�ள் 
�ைழ�ங்கள். சாைலேயார 
வ�யாபா�க�க்காக 1922-ஆம் ஆண்�ல் 
கட்டப்பட்ட இந்த சந்ைத, இப்ேபா� 
பா�காக்கப்பட்ட இடமாக மாறி, ஒ� ப�ரபல 
உண� ைமயமாக உள்ள�. வ �ட்�ற்� 
தி�ம்��ன் இங்ேக ஏதாவ� உணைவ 
ந�ங்கள் அ�ந்தலாம்.

*பாங் ெபங் ெமய் ேகாவ��க்�ள்�ம் சான் ேசார் 
மிங் டாங் உள்ேள�ம் ெபா�மக்கள் 
அ�மதிக்கப்ப�வதில்ைல.
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All information contained in this trail 
map is provided in good faith, and 
every reasonable effort has been 
made to ensure that the information 
is accurate and up to date at time 
of print. Accordingly, NHB makes no 
warranty or representation relating 
to the trail map and all information 
contained therein, and users relying 
on any of the information contained 
in the trail map shall do so at their 
own risk and diligence.
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