
SERANGOON

BARTLEY

KOVAN

(KOVAN STATION
EXIT C)

(OPPOSITE THE
MINTON)

(AFTER EN-NAEEM
MOSQUE)

(OPPOSITE UPPER 
SERANGOON 

SHOPPING CENTER)

LORONG PENCHALAK

SERANGOON AVENUE 1

TAI KENG TERRACE

TAI KENG GARDENS

HOUGANG AVENUE 1

JALAN KELICHAP

PAYA LEBAR CRESCENT

AH SOO GARDEN

PILLAI ROAD

JALAN CHERMAT

RE
CR

EA
TI

ON
 L

AN
ESERANGOON LINK

RE
CR

EA
TI

ON
 R

OA
D

JO
ON

 H
IA

NG
 R

OA
D

BO
UN

DA
RY

 R
OA

D

LI
M

 T
UA

 T
OW

 R
OA

D YI
O 

CH
U 

KA
NG

 R
OA

D

KOVAN ROAD

HIGHLAND ROAD

KOVAN ROAD

HILLSIDE DRIVE

SU
RI

N 
RO

AD

UPPER SERANGOON ROAD

UPPER PAYA LEBAR ROAD

KA
M

PO
NG

 S
IR

EH

SIREH PLACE

UPPER SERANGOON ROAD

SURIN AVENUE

AROOZOO AVENUE

SURIN AVENUE

HOUGANG STREET 21

JALAN SONGKET

AROOZOO AVENUE

JALAN LEPAS

JALAN PELIKAT

HOUGANG STREET 22

JALAN HOCK CHYE

JALAN TELITI

JA
LA

N 
TE

LIT
I

HOUGANG AVENUE 3

LORONG AH SOO

DEFU LANE 10

DEFU AVENUE 1

DEFU AVENUE 1

DEFU AVENUE 1

DEFU LANE 10

DEFU LANE 10

DEFU LANE 10

DEFU LANE 9

DEFU LANE 9

HOUGANG STREET 32

TAMPINES ROAD

TAMPINES ROAD

UPPER SERANGOON ROAD

JALAN RENGKAM

KOVAN RISE

DA
 S

IL
VA

 L
AN

E

KOVAN ROAD

PALM GROVE AVENUE

JALAN CHORAK

FL
OW

ER
 R

OA
D

HI
GH

LA
ND

 W
AL

K

HI
GH

LA
ND

 C
LO

SE
JA

LA
N 

SA
HA

BA
T

JA
NS

EN
 R

OA
D

HIGHLAND ROAD

JANSEN
EE TEOW LENG ROADSI

RA
T 

RO
AD EA

TO
N 

PL
AC

E

LANGE ROAD

CLOSE

KO
VA

N 
CL

OS
E SIMON WALK

SIMON LANE

SI
M

ON
 R

OA
D

DEFU AVENUE 1

JALAN MASTULI

JALAN PELIKAT JA
LA

N 
SA

M
AR

IN
DA

JA
LA

N 
SO

NG
KE

T

AR
OO

ZO
O 

LA
NE

SU
RI

N 
LA

NE

JA
LA

N 
GE

NE
NG

TAMAN SIREH

PAYA LEBAR WALK

UP
PE

R 
PA

YA
 L

EB
AR

 R
OA

D

HI
LL

SI
DE

 D
RI

VE

HE
ND

RY
 C

LO
SE

HO
UG

AN
G 

AV
EN

UE
 1

FL
OR

EN
CE

 R
OA

D

FL
OR

EN
CE

 C
LO

SE

LOWLAND ROAD

LO
RO

NG
 L

EW
 L

IA
N

HOUGANG AVENUE 1

UP
PE

R 
PA

YA
 L

EB
AR

 R
OA

D

SE
RA

NG
OO

N 
AV

EN
UE

 1

AROO
ZO

O AV
EN

UE

HO
UG

AN
G 

AV
EN

UE
 1

CH
AR

LT
ON

 R
OA

D

SERANGOON
 AV

EN
UE

 3

HOW SUN DRIVE

HOW SU
N W

AL
K

HO
W

 S
UN

AV
EN

UE

QUEMOY ROAD

HO
W

 SUN ROAD

BARTLEY ROAD

JA
LA

N 
RI

ND
U

JA
LA

N 
KE

SOMA

JALAN USAHA

JALAN KURNIA 

TH
RI

FT
 D

RI
VE

JALAN LOKAM

TA
I K

EN
G 

GA
RD

EN
S

TA
I K

EN
G 

LA
NE

 

JALAN LOKAM TAI KENG AVENUE

TAI KENG GAR
DEN

S

TAMPINES ROAD

DEFU LANE 1

DEFU LANE 6

DE
FU

 L
AN

E 
5DEFU LANE 4

DEFU LANE 4 DE
FU

 A
VE

NU
E 

2

DEFU LANE 7
DEFU LANE 8

DEFU LANE 7

HOUGANG AVENUE 7

LORONG AH SOO

LI
M

 A
H 

PI
N 

RO
AD

SI
M

ON
 P

LA
CE

RI
CH

AR
DS

 P
LA

CE

HOUGANG AVENUE 2

LO
RO

NG 1 REALITY PARK

SIRAT ROAD

FLOW
ER ROAD

VE
ER

AG
OO

 C
LO

SE

JALAN MAHIR

LORONG GAMBIR

HO
UG

AN
G 

AV
EN

UE
 3

JA
LA

N 
TE

NO
N

SE
RA

NG
OO

N
 C

EN
TR

AL

SE
RANGOON CEN

TR
AL

HAI SING CRESCENT

HO
UG

AN
G 

AV
EN

UE
 5

HOUGANG AVENUE 3

PAYA LEBAR 
C

R
ES

CE
NT

PA
YA

 L
EB

AR
 C

RE
SC

EN
T

LO
RO

NG
 H

OW
 S

UN

CHARLTON LANE
SURIN AVENUE

RI
CH

AR
DS

 A
VE

NU
E

HOUGANG STREET 11

FL
OR

EN
CE

 RO
AD

LO
RO

NG
 O

NG
 LY

E

CHURCH OF THE
NATIVITY OF THE

BLESSED VIRGIN MARY

LO
RO

NG
 B

AT
AW

I

JA
LA

N 
LY

E 
K W

EE

SA
IN

T 
XA

VI
ER

’S
 L

AN
E

HO
UG

AN
G 

AV
EN

UE
 8

BLOCK 25

(BLK 355)

(BLK 465A)

HO
UG

AN
G 

AV
EN

UE
 3

LORONG LOW
 KOON

HAI SING ROAD

LO
RONG 1 REALTY PARK

HO
UG

AN
G 

AV
EN

UE
 4

HOUGANG AVENUE 10

HOUGANG CENTRAL

HOUGANG AVENUE 10

HO
UG

AN
G A

VE
NUE

 6

HOUGANG

HO
UG

AN
G C

EN
TR

AL

JA
LA

N 
PA

YO
H 

LA
I

JA
LA

N 
NA

UN
G

HO
UG

AN
G 

AV
EN

UE
 10

HO
UG

AN
G 

AV
EN

UE
 7

HOUGANG AVENUE 10

HO
UG

AN
G 

AV
EN

UE
 5

Institutions
of Service

Architectural Gems

Extended Trail

Landmarks of
Hougang

Continuation of 
trail route

Take a bus or
alight here

PLANTATION
LEARNING

GREEN

KANGKAR
GREEN

HO
UG

AN
G 

AV
EN

UE
 2

UPPER SERANGOON ROAD

UP
PE

R S
ER

AN
GOON CR

ESCENT 

UPPER SERANGOON VIEW

UPPER SERANGOON ROAD

AH SEAH
TEOCHEW
PORRIDGE

TECK CHYE
TERRACE

HOUGANG 
TOU MU KUNG

MASJID HAJI 
YUSOFF

NEO KIAN GUAN
CONFECTIONERY & CAKES

PAYA LEBAR
METHODIST CHURCH

FORMER
SIMON ROAD

MARKETST. PAUL’S CHURCH

RAINBOW BLOCK

RAMAKRISHNA
MISSION

THE SERANGOON KHIUNG JAI
CO-VILLAGERS ASSOCIATION

TUA JIA KAR

PHOH KIU
SIANG TNG

CHEE TONG TEMPLE

ZI YUN KAI JI GONG

TIAN KONG &
KANCANARAMA

BUDDHIST TEMPLE

HERITAGE SITES IN THE SUGGESTED SHORT TRAIL ROUTES
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.

©2020 National Heritage Board. 
All rights reserved.

THE SERANGOON KHIUNG JAI
CO-VILLAGERS ASSOCIATION

HOUGANG TOU MU KUNGFORMER SIMON ROAD MARKET

TECK CHYE TERRACE

CHURCH OF THE NATIVITY
OF THE BLESSED VIRGIN MARY

ST. PAUL’S CHURCH ZI YUN KAI JI GONG

PAYA LEBAR
METHODIST CHURCH

AH SEAH TEOCHEW PORRIDGE

PHOH KIU SIANG TNG TIAN KONG & KANCANARAMA
BUDDHIST TEMPLE

MASJID HAJI YUSOFF NEO KIAN GUAN
CONFECTIONERY & CAKES

TUA JIA KAR

CHEE TONG TEMPLE

RAMAKRISHNA MISSIONRAINBOW BLOCK

BLOCK 25



பார்ட்லி ெப�வ�ைர� இரய�ல் 
நிைலயத்திலி�ந்� நடந்�ெசல்�ம் �ரத்தில் 
அைமந்�ள்ள ராமகி�ஷ்ணா மிஷன�ல் 
உங்கள் பயணத்ைதத் ெதாடங்�ங்கள். 
ெதன்கிழக்காசியா�க்கான தைலைம 
ஆைணயாளர் ெமல்கம் ெமக்ேடானல்� 
1948-ல் சி�வர் இல்லத்திற்கான அ�க்கல் 
நட்ட ப�ற�, 1950கள�ல் மிஷன் வளாகத்தில் 
அைமந்�ள்ள பா�காக்கப்ப�ம் கட்டடங்கள் 
கட்� ��க்கப்பட்டன. வளாகத்தில் 1952-ல் 
எ�ப்பப்பட்ட அழகிய ந�, இளமஞ்சள் நிறக் 
ேகாய�ைலக் காணத் தவறாத�ர்கள். 
இந்தியாவ�ன் ேமற்� வங்காளத்தில் உள்ள 
மிஷன�ன் மத்திய ேகாய�லின் பாண�ய�ல் 
இக்ேகாய�ல் வ�வைமக்கப்பட்ட�. ெபௗத்த 
சமயம், இஸ்லாமிய சமயம் ேபான்ற 
பல்ேவ� சமயங்கள�ன் கட்டடக்கைல 
அம்சங்க�ம் வ�வங்க�ம் கட்டடத்தில் 
ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்�ள்ளன. எல்லா 
சமயங்க�ம் ஞானத்திற்� இட்�ச்ெசல்�ம் 
அேத இலக்ைகக் ெகாண்டைவ என்ற 
மிஷன�ன் நம்ப�க்ைகைய இ� 
ப�ரதிபலிக்கிற�. 

அ�த்�, ஹாவ் சன் ேபட்ைடய�ன் 
��க்கி�ம், அப்பர் பாய ேலபார் சாைலய�ன் 
ெந�கி�ம் நடந்� ெசன்�, �யன் ெகாங் 
மற்�ம் காஞ்சனராமா �த்தர் ேகாய�ைல 
அைட�ங்கள். இந்த வளாகத்தில் தாய்லாந்� 
�த்தர் ேகாய��ம் டாவ�சக் ேகாய��ம் 
அைமந்�ள்ளன. சிங்கப்��ல் தாய்லாந்� 
மன்னர் அதிகார�ர்வமாக அங்கீக�க்�ம் 
ஐந்� தாய்லாந்� ேகாய�ல்கள�ல் இ��ம் 
ஒன்�. இந்தக் ேகாய�லில், �யன் ெகாங் 
ெதய்வத்திற்� அர்ப்பண�க்கப்ப�ம் டாவ�சக் 
ேகாய��ம் உள்ள�. 1996-ல் கட்� 
��க்கப்பட்ட இந்தக் கட்டடம், பற்பல 
அ�க்�க் �ைரகேளா�ம், �ைரகள�ன் 
�ைனகள�ல் �ர்ைமயான அலங்கார 
வ�வங்கேளா�ம், பாரம்ப�ய தாய்லாந்� 
கட்டடக்கைல அம்சங்கைள உள்ளடக்�கிற�.

அப்பர் சிராங்�ன் சாைல சந்திப்ைப 
அைட�ம்வைர அப்பர் பாய ேலபார் சாைல 
வழியாக நடந்� ெசன்�, ெடக் சாய் 
ெடரஸுக்�த் தாண்�ச் ெசல்�ங்கள். 
ேபா�க்� �ன்பாக 1928-ல் கட்டப்பட்ட 
இந்தக் கைடவ ��கள், அந்தக் காலகட்டத்தில் 
ப�ரபலமாக இ�ந்த “ஆர்ட் ெடக்ேகா” 
பாண�ைய �தனமாகப் ப�ரதிபலிக்�ம் 
வைகய�ல் வ�வைமக்கப்பட்�ள்ளன. 
இரண்டாவ� மா� சன்னல்க�க்� ேமேல 
காணப்ப�ம் வ�வ�யல் அலங்காரங்கள��ம், 
கட்டடத்தின் ெவள�ப்�ற ஓரங்கள�ல் 
காணப்ப�ம் எள�ைமயான ேகா�கள��ம் இ� 
�லனாகிற�.

அப்பர் சிராங்�ன் சாைல வழியாக நடந்� 
ெசன்� ஹவ்காங் டாவ் � காங் ேகாய�ைல 
அைட�ங்கள். இந்தக் ேகாய�ல் 1902-ல் 
பாரம்ப�ய ஹாக்கியன் பாண�ய�ல் 
வைளவான �ைர �க�க�டன் 
கட்டப்பட்ட�. அ�த்த�த்த ��ப்ப�ப்�ப் 
பண�கள�ன்ேபா� திேயாச்� கட்டடக்கைல 
அம்சங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டதால், சாய்வான 
�ைரகள் உ�வாக்கப்பட்டன. ேகாய�லின் 
மத்திய கட்டடச் சன்னல்கைளச் 
�ற்றி��ள்ள �வர்கைளக் �ர்ந்� 
பார்த்த�ர்களானால், ேகாய�ல் �தன்�தலில் 
கட்டப்பட்டேபா� �வர்கள�ல் ெச�க்கப்பட்ட 
அலங்கார வ�வ�யல் ேவைலப்பா�கைளக் 
காணலாம். கடந்தகாலப் ��ப்ப�ப்�ப் 
பண�கள�ன்ேபா�, அைரசாந்� �சி 
ேவைலப்பா�கள் மைறக்கப்பட்டன. 
அண்ைமய�ல் 2016-ஆம் ஆண்�ல் ேகாய�ல் 
��ப்ப�க்கப்பட்டேபா�, அந்த ேவைலப்பா�கள் 
கண்டறியப்பட்�, பைழய நிைலக்�க் 
ெகாண்� வரப்பட்டன.

ேப�ந்தில் ஏறி ஹவ்காங்கின் இரண்டாவ� 
ேதசிய நிைன�ச்சின்னமான சர்ச் ஆஃப் த 
ேநட்�வ�ட்� ஆஃப் த ப�லஸ்� வர்ஜின் ேம� 
ேதவாலயத்திற்�ச் ெசல்�ங்கள். வழிய�ல், 
உங்கள� வல� பக்கத்தில் �ேளாக் 25 
அ�க்�மா�க் கட்டடத்ைதக் காணத் 
தவறாத�ர்கள். பளபளப்பான ஆகாயத் 
ேதாற்றம் த�ட்டப்பட்ட இந்த வ �டைமப்� 
வளர்ச்சிக் கழக அ�க்�மா�க் கட்டடம், 
வரேவற்பள�க்�ம் ஓவ�யமாகத் திகழ்கிற�. 
ேதவாலயத்ைதச் ெசன்றைடந்த�டன், அந்தக் 
கட்டடத்தின் �ரான ேமல்வைள�கள், 
சாய்வ� வ�ல்மாடங்கள் ேபான்ற 
“நிேயா-ேகாதிக்” கால அம்சங்கைள 
ஆரா�ங்கள். ஒ� �ற்றாண்�க்�ேமல் 
பழைமயான இந்தத் ேதவாலயம் 1901-ல் 
கட்டப்பட்ட�. ப�ற்பா�, �திய சரணாலய�ம் 
தி�ப்�ட்டைற�ம் அைமக்க 1933-ல் 
வ���ப�த்தப்பட்ட�. ேதவாலயத்திற்� 
�ன்னால் இமாகி�ேலட் கன்ெசப்ஷன் ஆஃப் 
ேம� பள�ங்�ச் சிைலையக் காணலாம். 
ேஜா��ன் �ல்தான் இப்ராஹிம் 1946-ல் 
இந்தச் சிைலைய நன்ெகாைடயாக 
வழங்கினார்.

ெதாடர்ந்� ஹவ்காங் அெவன்� 7 வழியாக, 
�ேளாக் 316 ேநாக்கிச் ெசல்�ங்கள். இந்தக் 
கட்டடம், ஹவ்காங்கின் வானவ�ல் கட்டடம் 
எனப் ப�ரபலமாக அறியப்ப�கிற�. �ேளாக் 25 
ேபால, �ேளாக் 316 கட்டட�ம் பள�ச்சி�ம் 
வானவ�ல் வண்ணங்க�டன் தன�த்�வமாகக் 
காட்சி அள�க்கிற�. இந்த வானவ�ல் 
�வேராவ�யம் சில �ைற 
ம�வ�வைமக்கப்பட்ட ேபாதி�ம், இன்�ம் 
ஹவ்காங் நக�ன் நவ �ன அைடயாளச் 
சின்னமாகத் ெதாடர்ந்� வ�ளங்�கிற�.

வ��ப்பத்திற்�ட்பட்ட�: ந�ங்கள் ேம�ம் 
கண்டறிய வ��ம்ப�னால், ஹவ்காங் 
அெவன்� 3 வழியாக சீ ெடாங் ேகாய��க்� 
நடந்� ெசல்�ங்கள். இ� 1987ஆம் ஆண்� 
கட்� ��க்கப்பட்ட�. ேகாய�லின் 
கட்�மானம் நைடெபற்�க் 
ெகாண்��ந்தேபா�, கட்டட 
வ�வைமப்பாளர்கள் வ�வைமப்ப�ல் 
ெதய்வங்கள�ன் க�த்�கைள உள்ளடக்க 
எண்ண�, இைறத்�தர்கள�ன் �லம் 
ேகாய�லின் ெதய்வங்கள�டம் அ�க்க� 
ஆேலாசைன ெபற்றனர். இதன் வ�ைளவாக, 
ெகட்ட ச�னமாகக் க�தப்பட்ட �ர்ைமயான 
�ைனகைளக் கட்டட வ�வைமப்பாளர்கள் 
தவ�ர்த்தனர். அேதா�, ேகாய�லின் �ைர 
உச்சி எட்�ப் பக்கங்கள் ெகாண்ட 
ப�கங்களாக வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. சீனக் 
கலாசாரத்தில் ப��த்தத்தின் சின்னமாகத் 
திக�ம் தாமைர வ�வ�ல் ப�கங்கள் 
காட்சியள�க்கின்றன.

உங்கள் பயணத்ைத சர்ச் ஆஃப் த 
ேநட்�வ�ட்� ஆஃப் த ப�லஸ்� வர்ஜின் ேம� 
ேதவாலயத்தில் ெதாடங்�ங்கள். இ�ேவ 
ஹவ்காங்கின் ஆகப் பழைமயான 
நிைன�ச்சின்ன�ம், இங்�ள்ள திேயாச்� 
கத்ேதாலிக்க ச�கத்தின் அைடயாளச் 
சின்ன�ம் ஆ�ம். வளர்ந்�வந்த திேயாச்� 
கத்ேதாலிக்க ச�கத்திற்�ச் 
ேசைவயாற்�வதற்காக, Les Mission Étrangères 
de Paris எ�ம் அைமப்� 1852-ல் இந்த ேராமன் 
கத்ேதாலிக்க ேதவாலயத்ைத நி�வ�ய�. 
ேஹாலி இன்னசன்ட்ஸ் ஆங்கில சி�வர் 
பள்ள� (மான்ட்ஃபர்ட் பள்ள� எனப் ெபயர் 
மாற்றம் ெபற்ற�), CHIJ அவர் ேல� ஆஃப் த 
ேநட்�வ�ட்� ேபான்ற பள்ள�கள் �ைறேய 
1916 மற்�ம் 1957-ஆம் ஆண்�கள�ல் 
ேதவாலய வளாகத்தில் ெதாடங்கப்பட்டன. 
இன்�வைர வாரந்ேதா�ம் திேயாச்� 
ெமாழிய�ல் நடத்தப்ப�ம் ப�ரார்த்தைன 
�ட்டங்கள�ல் ேதவாலயத்தின் திேயாச்� 
மர�ைடைம ெவள�ப்ப�கிற�. இந்தத் 
ேதவாலயம் 2005-ஆம் ஆண்�ல் ேதசிய 
நிைன�ச்சின்னமாக அறிவ�க்கப்பட்ட�.

அ�த்�, ேமம்பாலத்தில் ஏறிச் ெசன்�, 
ேகாவன் ெப�வ�ைர� இரய�ல் 
நிைலயத்திற்�ப் ேப�ந்தில் ெசல்�ங்கள். 
சாைலையக் கடக்�ம்ேபா�, உங்கள� வல� 
பக்கத்தில் ஒற்ைற மா� ெடரஸ் கைட 
வ�ைசைய�ம், இட� பக்கத்தில் ேகாழி 
வ�யாபா��ம் அவர� வா�க்ைகயாள�ம் 
காட்சியள�க்�ம் ெவண்கலச் சிைலகைள�ம் 
காண்ப�ர்கள். இந்த ெவண்கலச் சிைலகள், 
இப்ப�திய�ல் அைமந்தி�ந்த �ன்னாள் 
ைசமன் சாைல சந்ைதய�ன் நிைனவாக 
நி�வப்பட்டன. ைசமன் சாைல சந்ைத 1948-ல் 
கட்டப்பட்ட�. இந்தச் சந்ைத 1999-ல் 
�டப்ப�ம்வைர, சிங்கப்��ன் வடகிழக்� 
வட்டாரத்தில் வசித்�வந்த மக்கள�ன் 
ேதைவக�க்�ச் ேசைவயாற்றிய�. 
சந்ைதக்�ப் பக்கத்திலி�ந்த ஒற்ைற மா� 
ெடரஸ் கைட வ�ைசைய ந�ங்கள் இன்� 
பார்க்க ���ம். �ன்னாள் சந்ைதப் 
ப�திய�ல் எஞ்சி�ள்ள ஒேர கட்டட வ�ைச 
இ� மட்�ம்தான்.

ெதாடர்ந்� அப்பர் சிராங்�ன் சாைல 
வழியாக நடந்� ெசய�ன்ட் பால்ஸ் 
ேதவாலயத்ைத அைட�ங்கள். 1936-ஆம் 
ஆண்�ல் கட்� ��க்கப்பட்ட இந்த 
ஆங்கிலிக்கன் ேதவாலயம், ஆரம்பத்தில் 
ப��ட்�ஷ் ேசைவயாளர்க�க்�ம், அவர்கள� 
��ம்பத்தா�க்�ம், திேயாச்� ஆதிக்கம் 
ெச�த்திய இவ்வட்டாரத்தில் வசித்�வந்த 
�ேரசிய ச�கத்திற்�ம் ேசைவயாற்றிய�. 
ேதவாலயத்தின் கட்�மானத்திற்� 
உஹ்லர்ஸ் (Oehlers) எ�ம் �ேரசிய 
��ம்பத்தார் நிதி அள�த்தனர். அவர்க�ம் 
ஹவ்காங்கில் வசித்� வந்தனர். ேபா�க்�ப் 
ப�ந்திய காலகட்டத்திற்�ள், சீன, தமிழ் 
உ�ப்ப�னர்க�டன் ேதவாலயத்தின் 
வழிபாட்டாளர்கள் ெப�கினர்.

அப்பர் சிராங்�ன் சாைல வழியாக மஸ்ஜித் 
ஹாஜி �ேசாப் பள்ள�வாசல் ேநாக்கிச் 
ெசல்�ங்கள். ஹவ்காங்கின் ஆகப் 
பழைமயான இந்தப் பள்ள�வாசல், 1921-ல் 
ெதாடங்கப்பட்ட�. �ஜராத்தி வண�க�ம் 
ெகாைட வள்ள�மான அகம� �கம்ம� 
சாலி அங்�லியா என்பவர் நன்ெகாைடயாக 
வழங்கிய நிலத்தில் இ� கட்டப்பட்ட�. இவர் 
சமாதான ந�திபதியாக�ம் �ஸ்லிம் 
ச�கத்தின் �ன்னண� அங்கத்தினராக�ம் 
இ�ந்தார். மஸ்ஜித் ஹாஜி �ேசாப் 
பள்ள�வாசல், �ற்�வட்டாரத்தில் 
ஹவ்காங்கி�ம் அப்பர் பாய ேலபா��ம் 
இ�ந்த மலாய் கம்ேபாங்கள�ல் வசித்�வந்த 
�ஸ்லிம்க�க்�ப் பயன்பட்ட�. ெஜன்சன் 
சாைலக்� அ�கிலி�ந்த �ன்னாள் கம்ேபாங் 
ஹாஜி சிராட் இதற்� ஓர் எ�த்�க்காட்�.

பள்ள�வாசலிலி�ந்� சற்� �ரத்தில் 
ஹவ்காங் டாவ் � காங் உள்ள�. ஒன்ப� 

ேபரரசத் ெதய்வங்க�க்� அர்ப்பண�க்கப்பட்ட 
சிங்கப்��ன் ஆகப் பழைமயான ேகாய�ல் 
இ�. ஆரம்பத்தில் லிம் ேலா வ�ல்ேலஜில் 
(இன்ைறய ெவால்ஸ்ெகல் சாைல) ஒ� 
சந்நிதியாகத் ெதாடங்கப்பட்ட இக்ேகாய�ல், 
1921-ல் தற்ேபாைதய இடத்திற்� 
மாறிச்ெசன்ற�. சந்திர நாள்காட்�ய�ன் 
ஒன்பதாவ� மாதத்தில், ஒன்ப� ேபரரசத் 
ெதய்வங்க�க்காக நைடெப�ம் 11 நாள் 
தி�வ�ழா�க்�க் ேகாய�ல் ெபயர்ெபற்ற�. 
ெதய்வங்கைளக் ேகாய��க்�ள் 
வரேவற்பதற்காக, இவ்வ�ழாவ�ன்ேபா� 
சடங்�க�ம் �ங்காய் சிராங்�ன் வைர 
மாெப�ம் ஊர்வலங்க�ம் நைடெப�ம். 
இந்தக் ேகாய�ல் 2005-ல் ேதசிய 
நிைன�ச்சின்னமாக அறிவ�க்கப்பட்ட�.

அப்பர் சிராங்�ன் சாைல, ெபௗண்ட� சாைல 
சந்திப்ைப அைட�ம்வைர ெதாடர்ந்� 
ெசல்�ங்கள். அங்�, ெடக் சாய் ெடரைஸ 
அைடவ �ர்கள். சீனத் ெதாழிலதிபர் லிம் ெடக் 
சாய் 1928-ஆம் ஆண்�ல் இதைனக் கட்�னார். 
�ன்னாள் லிம் �வா ேதா சந்ைதப் 
ப�திய�ன் நிைன�ச்சின்னமாகத் திக�ம் 
ெடக் சாய் ெடரஸும் சந்ைத�ம், 
அப்ப�திவாழ் மக்கள�ன் உண�ப் �கலிடமாக 
ந�ண்டகாலம் ெபயர்ெபற்� வ�ளங்கின. 1990கள் 
வைர, நடமா�ம் உணவங்கா�க் 
கைடக்காரர்கள் சந்ைத வளாகத்தில் 
திரண்டனர். இன்�ம், ெடக் சாய் ெடரஸ் 
�ைவயான உண� வைகக�க்�ப் 
ெபயர்ெபற்� வ�ளங்�கிற�. ெடரஸில் உள்ள 
கைடகள�ல் ஒன்றான ஆ சியாவ�ன் 
திேயாச்� கஞ்சி கைடக்� ந�ங்கள் ெசல்ல 
வ��ம்பலாம். ��ம்பத் ெதாழிலாக 
நடத்தப்பட்� வ�ம் இந்தக் கைட, 1960
கள�லி�ந்� ஹவ்காங் மக்க�க்�ப் 
பாரம்ப�ய திேயாச்� உண� வைககைளப் 
ப�மாறி வ�கிற�.

அப்பர் சிராங்�ன் சாைலையக் கண்டறி�ம் 
பயணத்ைத பாய ேலபார் ெமத்த�ஸ்ட் 
ேதவாலயத்தில் ��த்�க் ெகாள்�ங்கள். 
அப்பர் சிராங்�ன் சாைல, ெபௗண்ட� சாைல 
சந்திப்ப�ல் ேதவாலயம் அைமந்தி�க்கிற�. 
ெபௗண்ட� சாைலய�ல் 1932-ஆம் ஆண்� 
நி�வப்பட்ட இந்தத் ேதவாலயம், 
ெபரனக்கான் கிறிஸ்�வர்க�க்காக பாபா 
மலாய் ெமாழிய�ல் வழிபாட்�ச் ேசைவ 
வழங்கிய ஹவ்காங்கின் �தல் மற்�ம் ஒேர 
ேதவாலயமா�ம். இப்ப�திய�ல் வசித்�வந்த 
ெபரனக்கான் ச�கத்தினைர எட்�வதற்காக 
1934-ல் ெதாடங்கப்பட்ட மலாய் வழிபாட்�ச் 
ேசைவய�லி�ந்� இந்தச் ேசைவ உ�வான�. 
ேதவாலயத்தின் மத்திய கட்டடத்திற்�ப் 
ப�ன்னால் இன்ைறய ெகாவ�னன்ட் ெசன்டர் 
அைமந்தி�க்�ம் இடத்தில்தான் �ன்� பாய 
ேலபார் ெமத்த�ஸ்ட் ெபண்கள் பள்ள� 
அைமந்தி�ந்த�. ப�ன்னர் ேலாேராங் ஆ 
�-�க்�ப் பள்ள� மாறிச்ெசன்ற�.

ேகாவன் ெப�வ�ைர� இரய�ல் 
நிைலயத்திலி�ந்� நடந்� ெசல்லக்��ய 
�ரத்தில் அைமந்�ள்ள ேபா கி� சியாங் 
�ங்-கில் பயணத்ைதத் ெதாடங்�ங்கள். 
ஹவ்காங்கில் உள்ள �ன்� ஷன்டாங்கில் 
அல்ல� அறப்பண� மண்டபங்கள�ல் இந்த 
அைமப்�ம் ஒன்றா�ம். அறப்பண� 
மண்டபங்கள் திேயாச்� ச�கத்�டன் 
வ�வான ெதாடர்�ைடயைவ. ேபா கி� சிங் 
�ங் �தன்�தலில் 1929-ல் அப்பர் சர்க்�லர் 
சாைலய�ல் ெதாடங்கப்பட்ட�. ப�ற்பா� 
1953-ல் இங்� இடம்ெபயர்ந்த�. இந்த 
திேயாச்� அைமப்�, 1967 �தல் இலவச 
ம�ந்தகத்ைத நடத்தி வ�கிற�. அேதா�, 
�திேயா�க்� நன்ெகாைட அள�த்தல் 
ேபான்ற அறப்பண� �ைனப்�க�க்�ம் 
ஆதரவள�த்� வ�கிற�.

ேகாவன் சிட்� வழியாக நடந்� ெசன்� 
�வா ஜியா கர்-ஐ (திேயாச்� ெமாழிய�ல் 
“ெப�ய கிணற்றின் அ�ப்ப�தி” என்� 
அர்த்தம்) அைடயலாம். ஒ�காலத்தில் இங்� 
வசித்�வந்த கம்ேபாங் மக்க�க்�ச் 
�த்தமான ந�ைர வழங்கி வந்த ெப�ய 
கிணற்றின் நிைன� வ�வம் இ�. இந்தச் 
ச�கக் கிண� ஆரம்பத்தில் �ன்னாள் 
அப்பர் சிராங்�ன் ேசாமப்பா கிராமத்தில் 
(இன்ைறய ேகாவன் சிட்�) அைமந்தி�ந்த�. 
ப�ற்பா� கிராமத்திற்�க் �ழாய்ந�ர் வசதி 
கிைடத்த ேபாதி�ம், கிராமவாசிகள் பல�ம் 
�வா ஜியா கர்-இல் இ�ந்� தண்ண�ர் 
எ�க்கேவ வ��ம்ப�யதாகக் �றப்ப�கிற�. 
ஹவ்காங்கில் ந�ண்டகாலம் ��ய��ந்த 
மக்க�க்� இந்தக் கிண� �க்கியமானதாக 
வ�ளங்கியதால், 2005-ல் நிைன�ப் பலைக�ம் 
கிணற்றின் மாதி� வ�வ�ம் இங்� 
நி�வப்பட்டன. 

அ�த்�, ஹவ்காங் அெவன்� 3-க்� நடந்� 
ெசன்� நிேயா கியன் �வான் கன்ஃெபக்
 ஷன�ையப் பா�ங்கள். ��ம்பத் ெதாழிலாக 
நடத்தப்பட்�வ�ம் இந்தக் கைட, 70 
ஆண்�க�க்�ம் ேமலாக ஹவ்காங் 
மக்க�க்�ச் ேசைவயாற்றி வ�கிற�. 
பாரம்ப�யமான ஹாக்கியன், திேயாச்� 
பலகாரங்க�க்�ப் ெபயர்ெபற்ற இந்தக் கைட, 
ஆரம்பத்தில் 1930கள�ல் ஜாலான் கா�வ�ல் 
ெதாடங்கப்பட்ட�. கைடய�ன் நி�வனர்கள், 
1949-ல் லிம் �வா ேதா சாைலக்� மாறிச் 
ெசன்றனர். அங்�, ஹவ்காங் 
மக்கள�ைடய��ம் ேகாய�ல்கள�ைடய��ம் 
கைட ப�ரபலமைடந்த�. தற்ேபாைதய 
இடத்திற்� 2008-ல் இடம்ெபயர்ந்த கைடையக் 
��ம்பத்தின் �ன்றாம் தைல�ைறய�னர் 
இப்ேபா� நடத்தி வ�கிறார்கள்.

ஹவ்காங் அெவன்� 3-ல் ெந�கில் நடந்� 
ெசன்� ஜி �ன் காய் ஜி ெகாங்-ைக 
அைட�ங்கள். இந்தக் ேகாய�ல் வளாகத்தில், 

1990கள�ல் இங்� இடம்ெபயர்ந்த �ன்� 
சிறிய ேகாய�ல்கள் உள்ளன: காய் ஹாக் 
ெடாங் ேகாய�ல், கியட் சன் ப�ேயா மற்�ம் 
சாவ் ய�ங் ெகாங் ேகாய�ல். காய் ஹாக் 
ெடாங் ேகாய�ைல, ேபார்க்கால மாவ �ரர் லிம் 
ேபா ெசங்கின் தந்ைத�ம் ெதாழிலதிப�மான 
லிம் ேலா ேதாற்�வ�த்தார் என்ப� 
�றிப்ப�டத்தக்க�. 1800கள�ன் ப�ற்ப�திய�ல், 
சீனாவ�ன் ஃ�ஜியன் நக�லி�ந்த தன� 
�லமர� ேகாய�லில் இ�ந்� லிம் ேலா 
ஊ�பத்தி எ�த்�வந்�, ெவால்ஸ்ெகல் 
சாைலய�லி�ந்த தன� ெசங்கல் ஆைலய�ல் 
��ம்பச் சந்நிதி அைமத்தார். 1919-ல், சந்நிதி 
இ�ந்த இடத்தில் நிரந்தரமான ேகாய�ல் 
அைமக்கப்பட்�, 1990கள் வைர ெசயல்பட்� 
வந்த�. அதற்�ப் ப�ற� தற்ேபாைதய 
இடத்திற்�க் ேகாய�ல் மாறிச்ெசன்ற�. இன்�, 
லிம் �லமர� வம்சாவள�ய�னர் பல�ம் 
ேகாய�லில் ெதாடர்ந்� வழிபட்� 
வ�கின்றனர்.

ெதம்பன�ஸ் சாைலக்�த் தி�ம்ப�ச் ெசன்�, 
ேப�ந்தில் ேலாேராங் ஆ � ெசன்�, 
சிராங்�ன் கி�ங் ஜாய் ேகா-வ�ல்ேலஜர்ஸ் 
அேசாசிேயஷன�ல் இறங்�ங்கள். ேலாேராங் 
ஆ �வ�ல் வசித்�வந்த ஹய்னான �ஸ் 
ச�கத்தார் 1958-ல் இந்தச் சங்கத்ைத 
அைமத்தனர். இப்ப�திைய மக்கள் ஹாய் 
லாம் ஹிங் (திேயாச்�, ஹாக்கியன் 
ெமாழிகள�ல் “ஹய்னான் ேதாட்டம்” என்� 
அர்த்தம்) என்றைழத்தனர். ேலாேராங் ஆ 
�வ�ல் வசித்�வந்த ஹய்னான �ஸ் 
��ம்பங்க�க்�ச் சங்கம் ச�க ஆதர�ம் 
பரஸ்பர உதவ��ம் வழங்கிய�. அேதா�, 1960
கள��ம் 1970கள��ம் ஹய்னான �ஸ் 
ெத�க்�த்� கைலஞர்கைள�ம் சங்கம் 
உ�வாக்கிய�. இன்�, சங்கம் ெதாடர்ந்� 
பல்ேவ� திட்டங்கைள�ம் ேசைவகைள�ம் 
ச�கத்திற்காக நடத்�கிற�. ஹவ்காங் 
வட்டாரத்தில் வசிக்�ம் சி�வர்க�க்� 
வழங்கப்ப�ம் கல்வ� உதவ� நிதி இதில் 
உள்ளடங்�ம்.

��வ�ல், ேப�ந்தில் ஏறி அல்ல� அப்பர் 
பாய ேலபார் சாைல வழியாக நடந்� 
ெசன்�, ஹாவ் சன் எஸ்ேடட்�ன் ��க்ேக 
ெவட்�ச்ெசன்�, ராமகி�ஷ்ணா மிஷன�ல் 
பயணத்ைத ��த்�க் ெகாள்�ங்கள். இந்திய 
ராமகி�ஷ்ணா ஆர்ட�ன் ஒ� கிைள இ�. 
1943-ல், ஆதரவற்ற, ெபற்ேறா�ல்லாத 
சி�வர்க�க்கான ஓர் இல்லத்ைத பார்ட்லி 
சாைலய�ல் மிஷன் ெதாடங்கிய�. 1950-ல், 
அப்ேபாைதய இந்தியப் ப�ரதமர் ஜவஹர்லால் 
ேந� மிஷ�க்� வ�ைகயள�த்�, சி�வர் 
இல்லத்திற்கான வளாகத்தில் �திய 
கட்டடத்ைத அதிகார�ர்வமாகத் திறந்� 
ைவத்தார். அன்றிலி�ந்� இன்�வைர, 
மிஷன் அதன் ெகாைட �ைனப்�கைள�ம் 
எட்�தைல�ம் வ���ப�த்தி வ�கிற�. 
�ன்னாள் தமிழ்ப் பள்ள�, ம�ந்தகம், 
ஆேலாசைன ேசைவகள், சிறிய ெபா� 
�லகம் ஆகியன அவற்�ள் அடங்�ம்.
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ஹவ்காங் 
மர�ைடைம வழித்தடம்

ஹவ்காங் 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. 

ஹவ்காங்கின் நிைன�ச்சின்னங்கள் 
(ெபா�ப் ேபாக்�வரத்தில் ஒ� மண�ேநரம்)
ஹவ்காங் வட்டாரத்�டன் 70 ஆண்�க�க்�ம் ேமலாகத் ெதாடர்�ைடய 
அப்பர் சிராங்�ன் சாைல ெந�கில் அைமந்�ள்ள �க்கிய 
நிைன�ச்சின்னங்க�க்� வ�ைகயள�த்� ஹவ்காங்கின் வரலாற்றில் 
�ழ்�ங்கள். இந்தப் பாைத, சிங்கப்��ன் ஆகப் பழைமயான சாைலகள�ல் 
ஒன்றின் வழியாக உங்கைள அைழத்�ச் ெசன்�, ஹவ்காங்கில் வாழ்ந்த, 
ேவைல ெசய்த பற்பல ச�கங்கைளப் ப�ரதிநிதிக்�ம் தளங்கைள உங்க�க்� 
அறி�கப்ப�த்�ம்.

ஹவ்காங்கின் கட்டடக்கைல 
ெபாக்கிஷங்கள் 
(ெபா�ப் ேபாக்�வரத்தில் ஒன்ேற �க்கால் மண�ேநரம்)
ஹவ்காங், 1980கள�ன் �ற்ப�திய�ல் நவ �ன வ �டைமப்� வளர்ச்சிக் கழகக் 
��ய��ப்� நகரம் கட்டப்ப�வதற்��ன், அப்ப�திய�ன் காலகட்டத்ைத�ம் 
கலாசாரத்ைத�ம் ப�ரதிபலிக்�ம் கட்டடக்கைல பாண�க�டன் திகழ்ந்த�. 
இந்தப் பாைதய�ல், ஹவ்காங்கின் ேபா�க்� �ந்திய கைடவ ��கள், சமய 
அைமப்�கள், ேதசிய நிைன�ச்சின்னங்கள் ேபான்ற கட்டட மர�ைடைமைய 
ந�ங்கள் கண்டறியலாம்.

ேசைவ அைமப்�கள் 
(ெபா�ப் ேபாக்�வரத்தில் ஒன்றைர மண�ேநரம்)
ஹவ்காங்கில் வா�ம் பல்ேவ� ச�கங்க�க்�ச் ேசைவ ெசய்வதற்காக 
பற்பல அைமப்�க�ம் இடங்க�ம் அங்� அைமக்கப்பட்டன. இந்தப் பாைத, 
ஹவ்காங்கில் உள்ள பல்ேவ� அைமப்�க�க்�ம் இடங்க�க்�ம் உங்கைள 
அைழத்�ச்ெசல்�ம். ச�கங்கள�ன் ேதைவகைள நிைறேவற்ற அைவ 
எவ்வா� பங்கள�த்தன என்பைத ந�ங்கள் ஆராயலாம். 

ப�ந்�ைரக்கப்ப�ம் ��கிய �ரப் பாைதகள்
ேதசிய நிைன�ச்சின்னங்கள் �தல் ஹவ்காங்ைக இல்லமாகக் ெகாண்ட பற்பல ச�கங்கள�ன் நிைனவைலகள் வைர உள்ளடக்�ம் க�ப்ெபா�ள் சார்ந்த இம்�ன்� பாைதக�ம், உங்கைளக் கண்�ப��ப்� 
பயணத்தில் அைழத்�ச் ெசல்�ம் வைகய�ல் வ�வைமக்கப்பட்�ள்ளன. நவ �ன ��ய��ப்�ப் ேபட்ைடக�க்� அப்பால் ஹவ்காங்ைக ஆரா�ங்கள், அங்�ள்ள கட்டடங்கள�ன் வாய�லாக ஹவ்காங்கின் கைதகைளக் 
கண்டறி�ங்கள், கம்ேபாங்கள் இன்ைறய �றநகர்ப் ப�தியாக உ�வான கைதையத் ெத�ந்� ெகாள்�ங்கள். 

அப்பர் பாய ேலபார் சாைல சந்திப்�க்� அ�கி�ள்ள அப்பர் சிராங்�ன் 
சாைல, 1967. 
தகவல், கைலகள் அைமச்சின் திரட்�, சிங்கப்�ர் ேதசிய ஆவணக் 
காப்பகத்திற்� நன்றி. 


