
ஹிந்ஹிந்ேத டிைரவின் வழியாக புக்கிட் 
தீமா இயற்ைகப் பாதுகாப்பு வனப்பகுதி 
இருந்து உங்கள் பயணத்ைத 
ெதாடங்குங்கள்.  1880-களில் 
ஆங்கிேலயரால் நிறுவப்பட்ட இந்த 
நிலப்பரப்பு, சிங்கப்பூrல் உள்ள 
முதன்ைமயான மைழக்காடுகளின் 
மிகப்ெபrய பகுதிைய தன்னகத்ேத 
ெகாண்டுள்ளது. அத்துடன், பல்ேவறு 
வைகயான தாவர வைக மற்றும் விலங்கு 
வைககளின் புகலிடமாகவும் இந்த 
நிலப்பரப்பு அைமந்துள்ளது. இந்த 
நிலப்பரப்புக்குள் அைமந்துள்ள 163 மீட்டர் 
உயர புக்கிட் தீமா மைல தான், 
இரண்டாம் உலகப் ேபாrன் ேபாது 
ஜப்பானியர்களுக்கு புக்கிட் தீமாைவ ஒரு 
முக்கிய இலக்காக ஆக்கியது. ஏெனனில், 
பைடெயடுக்கும் சக்திகள் ஒரு ராஜ தந்திர 
நிைலப்பாட்ைட எடுப்பதற்கு இந்த மைல 
ெபrதும் உதவியது. ேநசப் பைடகள் 
எவ்வளேவா முயன்றும், ஜப்பானிய 
பைடயினரால் இந்த மைல 11 பிப்ரவr 
1942 ஆம் ஆண்டு ைகப்பற்றப்பட்டது.  
பார்ைவயாளர்கள் ைமயத்திற்கு அருகில் 
அைமந்துள்ள ஒரு மரபுைடைம 
பண்பாட்டுச் சின்னமாக விளங்கும் இந்த 
நிலப்பரப்பு, இப்பகுதியில் நைடெபற்ற சில 
ேபார்கள் பற்றிய பல முக்கிய 
ஆதாரங்கைள நமக்கு வழங்குகிறது.

இந்த நிலப்பரப்பிலிருந்து, ஒரு ேபருந்தில் 
ஏறி, அப்பர் புக்கிட் தீமா சாைலக்குச் 
ெசன்று, பின்னர் அங்கிருந்து முன்னாள் 
ஃேபார்டு ெதாழிற்சாைலக்குச் 
ெசல்லுங்கள். ெதன்கிழக்கு ஆசியாவில் 
ஃேபார்டு ேமாட்டார் நிறுவனத்தால் 
அைமக்கப்பட்ட முதல் ஆட்ேடாெமாைபல் 
அெசம்பிளி ெதாழிற்சாைலயாக 
அைமந்திருந்த இது, சிங்கப்பூர் 
பைடெயடுப்பின் ேபாது, ஜப்பானிய 
ெலப்டிெனன்ட்-ெஜனரல் யமஷிடா 
ேடாெமாயூகியின் தற்காலிக 
தைலைமயகமாக மாறியது. 1942-இல் 
இந்த இடத்தில் தான் ஆங்கிேலயர் 
ஜப்பானியrடம் சரணைடந்த சம்பவம் 
நடந்ேதறியது. இந்தச் சம்பவேம 
ஜப்பானிய ஆக்கிரமிப்பின் ஆரம்ப 
நிகழ்வாக அைமந்தது. 2017-ஆம் ஆண்டில், 
“ஜப்பானியர் ஆட்சியில் உயிர்வாழ்தல்: 
ேபாரும் அதன் நிைனவுச்சுவடுகளும்” 
என்று தைலப்பிடப்பட்ட நிரந்தரமான 
கண்காட்சி ஒன்று ெதாடங்கப்பட்டது. 
இக்கண்காட்சியானது, ேபார் மற்றும் 
ஜப்பானிய ஆக்கிரமிப்பு ஆகியவற்ைறச் 
சுற்றியுள்ள நிகழ்வுகைளயும் 
நிைனவுகைளயும் ெவளிப்படுத்தும் 
ஒன்றாக அைமந்துள்ளது.

மீண்டும் ஒரு ேபருந்தில் ஏறி, ேமல்புற 
புக்கிட் தீமா சாைலக்கு வந்து, அங்கிருந்து 
பியூட்டி ேவார்ல்ட் ைமயம் ெசல்லவும். 
இந்த ஷாப்பிங் மால் 1984-ஆம் ஆண்டில் 
முடிக்கப்பட்டு, முன்னாைளய பியூட்டி 
ேவார்ல்டில் இருந்துவந்த சாைலேயார 
சிறு வணிகர்கள் மற்றும் 

கைடக்காரர்களுக்கான வணிக ைமயமாக 
மாறியது. ஒரு சந்ைதயாகவும், 
ெபாழுதுேபாக்கு ைமயமாகவும் திகழ்ந்து 
வந்த முன்னாைளய அழகு உலகம், 
ஜப்பான் ஆக்கிரமிப்புக் காலத்தில், ைதய் 
ேடாங் ஆவ் சாய் காய் (கான்ேடானிய 
ெமாழியில் "மிகப்ெபrய கிழக்கு ஆசிய 
உலகம்" ) என்ற ெபயrல் அைமக்கப்பட்ட 
ஒரு ேகளிக்ைக பூங்காவாக இருந்தது. 
பணவகீ்கத்ைதக் கட்டுப்படுத்தவும், தங்கள் 
ஆட்சிக்கான எதிர்ப்புணர்ைவ திைச 
திருப்பும் ேநாக்கத்ேதாடும், ஜப்பானிய 
அதிகாrகள் இந்தப் பூங்காவில் சூதாட்ட 
நடவடிக்ைககைள அனுமதித்தேதாடு, 
அவற்ைற ஊக்கப்படுத்தவும் ெசய்தனர். 
ேபாருக்குப் பின், ைதய் ேடாங் ஆவ் அழகு 
உலகம் என்று ெபயர் மாற்றப்பட்டு, புக்கிட் 
தீமா குடியிருப்பாளர்களுக்கான ஒரு 
சந்ைதயாகவும் மாறியது. இங்கு 160-க்கும் 
அதிகமான சந்ைதக் கைடகளும், ஒரு 
சினிமாத் திேயட்டரும் ஒரு சீனக் 
ேகாவிலும் இருந்தன. ஐந்து தனித்தனி 
நிகழ்வுகளில் தீக்கிைரயாக்கப்பட்ட 
பின்னர், அழகு உலகம் இறுதியாக 
1983-இல் மூடப்பட்டது.

நீங்கள் இப்ேபாது இந்தப் மரபுைடைம 
பண்பாட்டுப் பயணத்தின் நிைறவுப் 
பகுதிக்கு வந்துவிட்டீர்கள்! உங்களுக்குப் 
பசியாக இருந்தால், நீங்கள் இப்ேபாது 
சீேயாங் சின் நாம் சாைலக்குப் ேபாகலாம். 
அங்கு பல்ேவறு விதமான உணவகங்கள் 
உள்ளன. இந்தச் சாைலக்கும், இைத 
ஒட்டியுள்ள பல சாைலகளுக்கும் சீேயாங் 
சுன் டின் மற்றும் அவருைடய குடும்ப 
உறுப்பினர்களின் ெபயர்கள் 
சூட்டப்பட்டுள்ளன.  சீேயாங் ெதற்கு 
சிங்கப்பூrல் வாழ்ந்து வந்த சீன 
வம்சாவளிையச் ேசர்ந்த முதலாவது 
சான்றளிக்கப்பட்ட பல் மருத்துவர் ஆவார். 
இவர் 1869-ஆம் ஆண்டில் ெதற்கு பிrட்ஜ் 
சாைலயில் தனது பல் மருத்துவத் 
ெதாழிைல நிறுவினார். பின்னர் சிேயாங் 
குடும்பம் பியர்லி ெவள்ைள பற்பைச 
பிராண்டுக்கான தயாrப்பு 
ெதாழிற்சாைலைய நிறுவியது.

பூமைல ெபருவிைரவு இரயில் 
நிைலயத்திலிருந்து ெவளிேயறும் வழி 
A-யில் உங்கள் பயணத்ைதத் 
ெதாடங்குங்கள். ெகாஞ்ச தூரம் ெசன்று 
புக்கிட் தீமா சாைலயில் இறங்கி க்ளூனி 
ேகார்ட்டுக்குச் ெசல்லுங்கள். அங்கு 
வrைசயாக வணிக ைமயங்கள் 
உள்ளைதக் காணலாம். அவற்றில் 
கஃேபக்கள் மற்றும் பிற வணிக 
ைமயங்களும் அடங்கும். 1928- ஆம் 
ஆண்டில் கட்டப்பட்ட இந்த வணிக 
ைமயங்கள், நகரச் சீரைமப்பு 
ஆைணயத்தால் (URA) பாதுகாக்கப்பட்டு 
வருகின்றன. இந்த வணிக ைமயங்களில் 
1900 முதல் 1940 வைரயிலான 
ஆண்டுகளில் ைகயாளப்பட்ட 
தனித்துவமான கட்டுமான அம்சங்களான 
சிறப்பு அலங்கார அைமப்புகளும், பள்ள 
இைடெவளிகள் ெகாண்ட தூண்களும், 
பாஸ்-rlஃப் சிற்ப ேவைலப்பாடுகளும் 
மற்றும் புதுப்புது வடிவங்கைளக் ெகாண்ட 
கட்டுமான ஓடுகைளயும் ெகாண்டு 
தனிச்சிறப்புைடயதாக இருப்பைதக் 
காணலாம்.

அடுத்து, புக்கிட் தீமா சாைலையத் 
தாண்டி, 1974- இல் திறக்கப்பட்ட ஆதாம் 
உணவு ைமயம் ெசல்ல ேவண்டும். ஒரு 
ேமம்பாலம் கட்டுவதற்காக ேவண்டி, பல 
சாைலேயார சிறு வியாபாrகைள ேவறு 
இடங்களில் இருந்து இவ்விடத்திற்கு 
மாற்றுவதற்கு முன்பு வைர, இந்த ைமயம் 
திறந்தெவளி உணவு விடுதிகளின் 
ெதாகுப்பிடமாக இருந்து வந்தது. இங்ேக 
நீங்கள் ருசியான “நாசி ெலமக்” (மலாய் 
ெமாழியில் "ேதங்காய் பால் சாதம்"), சுப் 
துலாங் (மலாய் ெமாழியில் "எலும்பு 
மஜ்ைஜ சூப்") மற்றும் இந்திய ேராஜக் 
(இது நன்கு ெபாறித்ெதடுக்கப்பட்ட பஜ்ஜி 
மற்றும் பிற ெபாருட்கைளயும் ெகாண்ட 
ஒரு உணவு) ஆகியவற்ைறயும் ருசித்து 
மகிழலாம்.

ஆதாம் ஃபுட் ெசன்டrலிருந்து, டனர்ன் 
சாைலயில் இறங்கி கீயம் ஹாக் 
சாைலைய ேநாக்கி நடந்து இரண்டு 
சாைலகளும் சந்திக்கும் முைனக்குச் 
ெசல்லுங்கள். அங்கிருந்து டனர்ன் மற்றும் 
புக்கிட் தீமா சாைலகைளக் கடந்து 
ெசன்றால், சிங்கப்பூர் ேதசிய 
பல்கைலக்கழகத்தின் புக்கிட் தீமா 
வளாகத்ைத நீங்கள் அைடவரீ்கள். 
1928-ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூrன் 
இரண்டாவது ெபrய உயர் கல்வி 

நிறுவனமாக அைமக்கப்பட்ட பைழய 
ராஃபிள்ஸ் கல்லூrயின் ைமதானங்கள் 
இைவேய ஆகும். இந்த வளாகத்தில் 
உள்ள கட்டிடங்கள் நிேயா-கிளாசிக்கல் 
மற்றும் சர்வேதச நவனீ கட்டிடக்கைல 
உள்ளிட்ட பல புதுைமயான பாணிகைள  
பிரதிபலிக்கின்றன. இக்கட்டிடத் 
ெதாகுப்புகள் அைனத்தும் ேதசிய 
நிைனவுச்சின்னமாக அரசிதழில் 
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

சிங்கப்பூர் பூமைல ஃபார்மர் ராஃபிள்ஸ் 
கல்லூr ைமதானங்கைள ஒட்டி 
அைமந்துள்ளது. இப்பூங்கா தான், இந்தப் 
பண்பாட்டுப் பயணத்தின் கைடசி 
நிறுத்தமாக உள்ளது. 1859-ஆம் ஆண்டு 
நிறுவப்பட்ட இந்தத் தாவரவியல் பூங்கா 
சிங்கப்பூrன் முதல் யுெனஸ்ேகா உலகப் 
பாரம்பrயத் தளமாகும். ஆண்டுகள் 
ெசல்லச் ெசல்ல, இந்தத் தாவரவியல் 
பூங்கா, தாவர அறிவியல் மற்றும் 
தாவரங்கள் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் 
குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகைளச் 
ெசய்துள்ளது. அத்துடன், இந்தப் பூங்கா 
பிராந்தியம் முழுவதும் ெபாருளாதார 
மாற்றங்கைளயும், சுற்றுச்சூழல் 
மாற்றங்கைளயும் ெகாண்டு வருவதில் 
ஒரு ெதாடக்கக் காரணியாகவும் 
ெசயல்பட்டுள்ளது. இந்தப் பூங்காவில், 
மைழ வனத்தில் காணப்படும் பல்ேவறு 
வைகயான மரங்கைளயும், ெசடிகைளயும் 
நீங்கள் ஆராய முடியும். அல்லது 1866-ஆம் 
ஆண்டில் கட்டப்பட்ட அைமதி ெபாங்கும் 
ஸ்வான் ஏrையச் சுற்றி ஒரு நைட 
உலாைவ நீங்கள் ேமற்ெகாள்ளலாம். 
இந்தப் பூங்காவிற்குள் 1868-ல் கட்டப்பட்ட 
பர்கில் ஹால் உட்பட பல 
பாதுகாக்கப்பட்ட கட்டிடங்கைளயும் நீங்கள் 
பார்ைவயிடலாம். பர்கில் ஹால் என்ற 
இந்த இரண்டு மாடி பங்களா, இன்று 
உலகில் மிஞ்சியிருக்கும் 
ஆங்கிேலா-மலாய் பாணியில் கட்டப்பட்ட 
ேதாட்ட வைகயிலான வடீ்டிற்கு ஒேர 
உதாரணமாகும்.

பrந்துைரக்கப்பட்ட குறுகிய காலப் பாைதகள்  
தீவின் ைமயத்தில் அைமந்துள்ள புக்கிட் தீமா, பல நூற்றாண்டுகளாக சிங்கப்பூrன் வரலாற்றில் நிகழ்ந்த பல முக்கிய நிகழ்வுகளின் ைமயமாகத் திகழ்ந்து வந்திருக்கிறது. புக்கிட் தீமா சாைலயில் உள்ள 
பல்ேவறு பகுதிகளில் பயணிப்பதன் மூலமும், கீழ்க்கண்ட மூன்று கருப்ெபாருள் சார்ந்த மரபுைடைமப் பாைதகள்பல்ேவறு விதமான கட்டிடங்கள், கட்டைமப்புகள், சமய நிறுவனங்கள், சமுதாயத் தளங்கள், 
இயற்ைக வளங்கள் நிரம்பிய பாரம்பrயச் சின்னங்கள் ேபான்ற கலாச்சாரச் ெசறிவுள்ள இடங்கைளயும், அைவப் பற்றிய பல்ேவறு வைகயான வரலாற்றுத் தகவல்கைளயும் வழங்குகிறது.

ஓய்வு  மற்றும் கற்றலுக்குமான பாைத 
(2 மணிேநரம்; கால்நைடயாக)
புக்கிட் தீமா அதன் குடியிருப்பாளர்களாலும், சிங்கப்பூரர்களாலும் 
நன்கு ேநசிக்கப்படும் சமூகத் தளங்கைளயும், ஓய்வுக்கான 
தளங்கைளயும் ெகாண்டுள்ளது. பிரபலமான உணவகங்கள், 
சிங்கப்பூrன் முதல் யுெனஸ்ேகா உலக மரபுைடைமப் பகுதி 
ஆகியைவயும், அத்துடன் மற்ற சில முக்கியமான ஆராய்ச்சி 
நிைலயங்கள் மற்றும் கல்வி ைமயங்களும் இந்தப் பாைதயில் 
அடங்கும்.

கிங் ஆல்பர்ட் பார்க் ெபருவிைரவு இரயில் 
நிைலயத்திலிருந்து (ெவளிேயறும் வழி A), 
ேமற்கு ேநாக்கி நடந்து புக்கிட் தீமா 
சாைலயில் இறங்கி இரயில்ேவ டிரஸ் 
பாலம் ேநாக்கிச் ெசல்ல ேவண்டும். 
பைழய புக்கிட் தீமா ரயில் 
நிைலயத்திற்குச் ெசல்லும் ஒரு குறுகிய 
பாைத அந்த டிரஸ் பாலத்திற்கு அருேக 
உள்ளது. 1930-களில் கட்டப்பட்ட இந்த 
இரயில் நிைலயம், சிங்கப்பூைரயும் மலாய் 
தீபகற்பத்ைதயும் இைணத்த முன்னாள் 
இரயில்ேவ பாைத ஒன்றின் பகுதியாக 
இருந்தது. இந்த ஒற்ைற மாடி இரயில் 
நிைலயம், பாரம்பrய ஐேராப்பிய 
நாட்டுப்புற சிறு கட்டிடங்கைள 
நிைனவூட்டுவதாக அைமக்கப்பட்டிருந்தது. 
இதில் ஆறு கட்டைமப்புத் தளங்கைளக் 
ெகாண்ட, ஒரு திறந்தநிைல 
பிளாட்பாரமும், ஒரு ஸ்ேடஷன் மாஸ்டர் 
அலுவலகமும், காத்திருக்கும் தளங்களும் 
மற்றும் ஒரு சிக்னல் அலுவலகமும் 
உள்ளன. இந்த இரயில் பாைத மக்களின் 
வாழ்விடங்களுக்கு இைணயாக ஓடியது. 
சில சமயங்களில் அந்தப் பாைத, 
கம்ேபாங் குவாr மற்றும் ஃபிேயாங் 
ேபட்ைட ேபான்ற பல குடியிருப்பு 
பகுதிகளுக்கு குறுக்காகவும் ெசன்றது. 
இரயில் தண்டவாளங்களுக்கு அருகில் 
விைளயாடும் குழந்ைதகளுக்கும், அல்லது 
இரயிலின் ஓைசகளுக்குப் பழக்கப்பட்ட 
குடியிருப்பாளர்களுக்கும் இந்த இரயில் 
பாைத அவர்களது தினசr வாழ்க்ைகயின் 
ஒரு ெநருங்கிய அங்கமாகேவ இருந்து 
வந்தது.

அடுத்து, அங்கிருந்து புக்கிட் தீமா 
சாைலக்குத் திரும்பி, அங்கிருந்து ஒரு 
ேபருந்திேலேயா அல்லது ெபருவிைரவு 
இரயில் நிைலயத்திேலேயா ஏறி, சிக்ஸ்த் 
அெவன்யுவுக்குச் ெசல்லுங்கள். சிக்ஸ்த் 
அெவன்யுவில் இறங்கி, அதன் வழியாக 
நடந்து ஜாலான் ஹாஜி அலியாைஸ 
அைடந்து, அங்கிருந்து அல்-ஹுதா 
பள்ளிவாசைல ேநாக்கிச் ெசல்லவும். 
1925-ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்ட இந்தப் 
பள்ளிவாசல், இந்தப் பகுதியில் வாழ்ந்து 
வந்த முஸ்lம் கிராமவாசிகளுைடய 
சமூக வாழ்க்ைகயின் ைமயமாக 
இருந்தது. இந்தப் பகுதி 1980-கள் வைர பல 
மேலசியக் கிராமங்கைளக் ெகாண்ட 
பகுதியாக இருந்து வந்தது. கம்ேபாங் 
பூர்வகுடி மக்களின் கிராமத் ெதாகுப்பில், 
கம்ேபாங் ேகாேராேனசன் (அல்லது 
கம்ேபாங் ெதம்ேப) மற்றும் கம்ேபாங் 
ஹாலண்ட் ஆகியைவ முக்கியமான 
கிராமங்களாக இருந்து வந்தன. இந்தப் 
பள்ளிவாசலில், ஒரு மரபுைடைமக் 
ைகத்ெதாழில் கூடத்ைத நீங்கள் 
காணலாம். இந்தக் கூடம், மசூதியின் 
மரபுைடைமப் பண்பாட்ைட 
ெவளிக்காட்டுவதாக உள்ளது.

இந்தக் குறுகிய கால மரபுைடைம 
பாைதயின் கைடசி நிறுத்தம், ஹூன் 
ஸான் ேகாவில் ஆகும். இந்தக் ேகாயில்  
அல்-ஹுதா பள்ளிவாசலில் இருந்து ஒரு 
ெதரு தாண்டியதும் வந்துவிடும். சீனாவில் 
ஃபுஜியான் பகுதியில் உள்ள ஜியாெஜாவ் 
கிராமத்திலிருந்து இங்கு குடிேயறிய 
மக்களால் 1902-ஆம் ஆண்டில் கட்டப்பட்ட 
இந்த ேகாவில், லிம் ைட சீ என்ற 
ெதய்வத்ைத மூலக் கடவுளாக 
ெகாண்டுள்ளது. இந்தக் கடவுளின் ெபயேர, 
ஜாலான் லிம் ைட சீ சாைலக்குப் 
ெபயராக சூட்டப்பட்டுள்ளது. ஹூன் சன் 
ேகாவிலில், ெஹாக்கியன் பாணியில் 
கட்டப்பட்ட, மரத்திற்குள் மரத்ைதப் 
ெபாருத்தும் உத்திரங்கள் முக்கிய 
சிறப்பம்சமாக உள்ளது. அேதேபால், 
புனிதமான ெதய்வகீத் தன்ைமையயும், 
பாரம்பrய சீனக் கலாச்சாரத்ைதயும் 
அடிப்பைடயாக ைவத்து வைரயப்பட்ட 
நுண்ைமயான பிளாஸ்டர் 
பதிேவாவியங்களும், சுவேராவியங்களும் 
இக்ேகாவிலில் உள்ளன. 1980-கள் வைர, 
ேகாயிலுக்கு அருகிலிருக்கும் ஒரு நிரந்தர 
வயங்கில் (மலாய் ெமாழியில் “வதீி நாடக 
ேமைட”) பல கைல நிகழ்ச்சிகள் 
வழக்கமான முைறயில் நடந்து வந்தன. 
அந்தக் கைல நிகழ்ச்சிகள் அருகிலுள்ள 
கிராமங்களிலிருந்து பார்ைவயாளர் 
கூட்டத்ைதக் கவர்ந்திழுத்து வந்தது. 

விருப்பம் இருந்தால்:விருப்பம் இருந்தால்: புக்கிட் தீமாவின் 
கடந்த கால கிராமிய வாழ்க்ைகைய 
நீங்கள் ேமலும் ஆராய விரும்பினால், 
ேமல்புற புக்கிட் தீமா சாைலக்கு ேபருந்து 
வழியாகச் ெசன்று ஃபுேயாங் ேபட்ைடக்கு 
ெசல்லுங்கள். அல்லது இரயில் பாைத 
வழியாக நைட பயணமாக அங்கு ெசன்று 
ேசருங்கள். இந்த ஃபுேயாங் ேபட்ைட, 
ெகாைடயாளியாகிய l காங் ஷியன் 
அவர்களால்1950-களில் கட்டப்பட்டது. 
சிங்கப்பூrல் குடியிருக்கும் இல்லங்களுக்கு 
மிகுந்த தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டேபாது, 
குைறந்த விைலயில் நவனீ இல்லங்கைள 
உருவாக்கி மக்களுக்கு அளிக்கும் விதமாக 
இைத அவர் கட்டினார். இது மலாய் ராக் 
இைச இயக்கத்தின் தந்ைதயாகிய 
பாடகர்-பாடலாசிrயர் ராம்லி ஷrப்பின் 
சிறுவயது இல்லமாக அறியப்பட்ட 
முன்னாள் காம்ேபாங் சாமருக்கு 
அடுத்ததாக அைமந்துள்ளது. இங்கு, 
ேமல்புற புக்கிட் தீமா சாைலயிலிருந்து 
ெதாடங்கும் இன்ெனாரு இரயில்ேவ ட்ரஸ் 
பாலத்ைதயும் நீங்கள் காணலாம், அல்லது 
அதன் அருகிலுள்ள இரயில் மாலில் சில 
புத்துணர்ச்சியூட்டும் ெபாருட்கைள நீங்கள் 
வாங்கி மகிழலாம்.

*பைழய புக்கிட் தீமா இரயில்ேவ நிைலயத்ைத 
சுற்றியுள்ள பகுதி, தண்ணரீ் குழாய்கைளப் 
பதிக்கும் ெபாருட்டு, 2018-ஆம் ஆண்டு இறுதி 
வைர மூடப்பட்டிருக்கும்.

கம்ேபாங் வாழ்க்ைகப் பாைத
(1 மணிேநரம்; ேபருந்து மற்றும்  கால்நைடயாக)
புக்கிட் தீமாவின் பைழய கம்ேபாங்கில் (கிராமப் பகுதியில்) இருந்த 
கட்டிடங்களும், நிறுவனங்களும் இன்னும் இப்பகுதியில் 
காணப்படுகின்றன. இந்த மரபுைடைமப் பாைதயின் மூலம், ஒரு 
பைழய இரயில் நிைலயத்ைதயும், சில ெதய்வகீத் தளங்கைளயும் 
பார்க்கப் ேபாகிேறாம். ஒரு காலத்தில் கம்ேபாங் குடியிருப்பாளர்களின் 
சமய மற்றும் சமூக வாழ்க்ைகயில் ைமயப் பகுதியாக இருந்த 
இக்கட்டிடங்களும், நிறுவனங்களும் அந்த மக்களுக்கு இன்னும் அேத 
பணிகைளச் ெசய்து வருகிறது.

இரண்டாம் உலகப் ேபார் மரபுைடைமப் பாைத 
(1.5 மணிேநரம்; ேபருந்து மற்றும்  கால்நைடயாக)
இரண்டாம் உலகப் ேபாrன் ேபாது (WWII), புக்கிட் தீமா 
ஜப்பானியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய இலக்காக இருந்தது. ஏெனனில், 
இப்பகுதியில் தான் ஆங்கிேலயர்களின் சப்ைள டிப்ேபாக்கள், 
நீர்த்ேதக்கங்கள் மற்றும் முக்கியப் ேபார் தளமான புக்கிட் தீமா மைல 
ஆகியைவ அைமந்துள்ளன. இந்த மரபுைடைம பாைத, இரண்டாம் 
உலகப் ேபாருடன் ெதாடர்புைடய தளங்கைளயும், ஜப்பானிய 
ஆக்கிரமிப்பின் நிைனவுகைளயும் மற்றும் அதன் பாரம்பrய 
மரபுகைளயும் சுமந்துெகாண்டிருக்கும் இடங்கைள ஆராய்கிறது.

¬¾ÃÅÇ¢ô§À¡÷ 

புக்கிட் தீமா மரபுைடைமப் பாைத ேதசிய மரபுைடைமக் கழகத்தால் 
நடத்தப்பட்டு வரும் முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும். இந்தக் கழகம், 
சிங்கப்பூrலுள்ள பாரம்பrயமான இடங்களின் வரலாறு மற்றும் சமூக 
நிைனவுகைள ஆவணப்படுத்தி வழங்கி வருகிறது. இந்தப் பாைதயின் மூலம், 
இந்தப் பாரம்பrயமான இடங்களில் ேவைல ெசயத, வாழ்ந்த அல்லது 
இப்பகுதியில் விைளயாடி மகிழ்ந்தவர்களின் மலரும் நிைனவுகைள மீண்டும் 
ெவளிக்ெகாண்டு வருவேதாடு, அவற்றின் மூலம் பார்ைவயாளர்களிடமும் புதிய 
குடியிருப்பாளர்களிடமும் பயனுள்ள தகவல்கைள பகிர்ந்துெகாள்ளவும் முடியும் 
என்று நாங்கள் நம்புகிேறாம். 

 புக்கிட் தமீா  புக்கிட் தமீா  புக்கிட் தமீா 

அப்பர் புக்கிட் தீமா ேராடு, 1982
l கிப் லின் ெதாகுப்பிலிருந்து. அைனத்து உrைமகளும் காப்புைடைமயானைவ. 
l கிப் லின் மற்றும் ேதசிய நூலக வாrயம், சிங்கப்பூர் 2016
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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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