Hougang Heritage Trail
ஹவ் காங் மரபுடைடமப் பாடைகள்
ஹவ் காங் மரபுடைடமப் பாடைகள் , சிங் கப்பூரில் உள் ள இைங் களின்
வரலாற் டறயும்
சமூக
நிடனவுகடளயும்
ஆவணப்படுை்தி
முன் டவப்பைற் கான தைசிய மரபுடைடமக் கழகம் அவசரகால
முயற் சிகளின் ஒரு பகுதியாகும் . இந்ை ைைம் அப்பகுதியில் தவடல
சசய் ைவர்கள் ,
வாழ் ந்ைவர்கள்
அல் லது
விடளயாடியவர்களுக்கு
பிரியமான
நிடனவுகடள
மீண்டும்
சகாண்டு
வரும்
என் று
நம் புகிதறாம் ,
தமலும்
பார்டவயாளர்களுக்கும்
புதிய
குடியிருப்பாளர்களுக்கும் பயனுள் ள ைகவல் ஆைாரமாக சசயல் படும் .

Ramakrishna Mission Singapore
இராமகிருஷ்ணா மிஷன் சிங் கப் பூர்
179 Bartley Road
இராமகிருஷ்ணா
மிஷன்
சிங் கப்பூர்
1928ஆம்
ஆண்டில்
அடமக்கப்பை்ைது. ஆன் மீகை்டை வளர்ப்பதிலும் சமூக நலடனக்
காப்பதிலும் மிஷன்
கவனம் சசலுை்துகிறது. சிறுவர்களுக்கான
பள் ளிடயக் கை்டுவைற் காக 1941ல் இந்ை நிலப்பகுதிடய மிஷன்
வாங் கியது. இரண்ைாம் உலகப் தபார் சைாைங் கியதபாது, ஆைரவற் ற,
சபற் தறாடர இழந்ை சிறுவர்களுக்காகை் ைற் காலிக மரப்பலடக
வீை்டைக் கை்ை மிஷன் முடிசவடுை்ைது. 1948ஆம் ஆண்டுக்குள் , அங் கு 77
சிறுவர்கள் ைங் கியிருந்ைனர்.
1948 டிசம் பர் 10 அன் று, சைன் கிழக்காசியாவுக்கான ைடலடம
ஆடணயர் சமல் கம் சமக்தைானல் டு, புதிய நிரந்ைரக் கை்ைைை்திற் கான
அடிக்கல் டல நை்ைார். கை்ைைை்தின்
முைல் மாடி 1950ல் கை்டு
முடிக்கப்பை்ைது. அப்தபாடைய இந்தியப் பிரைமர் ஜவஹர்லால் தநரு,
கை்ைைை்டை அதிகாரபூர்வமாகை் திறந்து டவை்ைார்.
மிஷனின் வளாகை்தில் ஒரு தகாயிலும் அடமந்துள் ளது. சகாடை
வள் ளலும் சைாழிலதிபருமான P. தகாவிந்ைசாமி பிள் டள வழங் கிய
நன் சகாடையுைன்
1952ல்
இக்தகாயில்
கை்ைப்பை்ைது.
சுவாமி
விதவகானந்ைர் நூற் றாண்டு நிடனவு கை்ைைமும் வளாகை்தில் உள் ளது.
சவளியுறவு அடமச்சர் S. ராஜரை்தினம் 1969ல் இக்கை்ைைை்டை
அதிகாரபூர்வமாகை் திறந்து டவை்ைார். இந்ைக் கை்ைைை்தில் ஒரு
நூலகமும் , ஒரு வாசிப்பு அடறயும் , அலுவலகங் களும் , ைங் கும்
அடறகளும் உள் ளன.

இராமகிருஷ்ணா
மிஷன்
அைன்
சமூகநல,
தமம் பாை்டு
முடனப்புகடளை் சைாைர்ந்து விரிவுபடுை்தி வந்துள் ளது. பாலர் பள் ளி,
இலவச மருந்ைகம் , ஆதலாசடன தசடவகள் ஆகியன முடறதய 1992,
1993, 1995 ஆண்டுகளில் சைாைங் கப்பை்ைன. இன் று, சிங் கப்பூரிலுள் ள
வசதி குடறவான, எளிதில் பாதிப்புக்கு உள் ளாகக்கூடிய மக்களுக்கு
மிஷன் சைாைர்ந்து தசடவ சசய் து வருகிறது.

இராமகிருஷ்ணா மிஷனில் உள் ள தகாயில் , 1954

சிங் கப்பூர் பிரஸ் தஹால் டிங் ஸின் திரை்டு, சிங் கப்பூர் தைசிய ஆவணக்
காப்பகை்திற் கு நன் றி

விதவகானந்ைர் கலாச்சார நிடனவு கை்ைைம் பின் னணியில் இருக்க,
மிஷனில் சிறுவர்கள் விடளயாடுகின் றனர், தைதியில் லாைது

இராமகிருஷ்ணா மிஷன் சிங் கப்பூருக்கு நன் றி

சுவாமி விதவகானந்ைர் நூற் றாண்டு நிடனவு கை்ைைை்டை சவளியுறவு
அடமச்சர் S. ராஜரை்தினம் அதிகாரபூர்வமாகை் திறந்து டவக்கிறார்,
1969
ைகவல் , கடலகள் அடமச்சின் திரை்டு, சிங் கப்பூர் தைசிய ஆவணக்

காப்பகை்திற் கு நன் றி

Serangoon Khiung Jai Co-Villagers Association
சிராங் கூன் கியுங் ஜாய் ககா-வில் கலஜர்ஸ் சங் கம்
102 Lorong Ah Soo
தலாதராங் ஆ சூவில் வசிை்து வந்ை ஹய் னானீஸ் சமூகை்தினடரப்
பிரதிநிதிக்கவும் தசடவ சசய் யவும் சிராங் கூன்
வில் தலஜர்ஸ்

சங் கம்

பதிவு

1958ல்

கியுங் ஜாய் தகா-

சசய் யப்பை்டு,

1962ல்

அதிகாரபூர்வமாகை் திறக்கப்பை்ைது. 1980களுக்கு முன் பாக, தலாதராங்
ஆ

சூ

வை்ைாரம்

சமாழிகளில்

ஹாய்

லாம்

“ஹய் னான்

அடழக்கப்பை்ைது.

அந்ைச்

ஹிங்

(திதயாச்சூ,

தைாை்ைம் ”)
சாடலயில்

ஹாக்கியன்

எனப்

சபாதுவாக

நூறு

ஹய் னானீஸ்

சில

குடும் பங் கள் வாழ் ந்து வந்ைது அைற் குக் காரணம் .
ஹய் னானீஸ்
பரஸ்பர

சமூகை்தில்

உைவி

அணுக்கமான

வழங் குவதும்

நல் லுறடவ

சங் கை்தின்

இருந்ைது. ஹய் னானீஸ் சைருக்கூை்துக்கும்
1964ல் ,

முன் னாள்

யீ

குவாங்

வளர்ப்பதும்

அடிப்படை

பணியாக

சங் கம் ஆைரவளிை்ைது.

சைருக்கூை்து

குழுடவச்

சங் கம்

சைாைங் கியது. இந்ைக் குழுவில் இைம் சபற் றிருந்ை திறனாளர்களில்
பலரும் சிங் கப்பூரில் பிரசிை்திசபற் ற சைருக்கூை்து கடலஞர்களாக
வளர்ச்சி அடைந்ைனர்.
ஹாய் லாம் ஹிங் கில் டுவீ தபாயி சைங் நியாங் தகாயில் , வா சமாங்
பள் ளி தபான் ற மற் ற முக்கியமான ஹய் னானீஸ் அடமப்புகளும்
இருந்ைன.
சங் கை்துைன்

அடவ

சிராங் கூன்

கியுங்

ஜாய்

தகா-வில் தலஜர்ஸ்

வலுவான சைாைர்புகடளக் சகாண்டிருந்ைன. கப்பல்

பயணிகடளப் பாதுகாக்கும் சபண் சைய் வமான ஷுய் சவய் சஷங்
நியாங் தகாயிலில் வழிபைப்பை்ைது. பள் ளி 1937ல் சைாைங் கப்பை்ைது.
ஆரம் பகால

ஆண்டுகளில் ,

தகாயிலின்

சைருக்கூை்து

தமடையில்

வகுப்புகள் நைை்ைப்பை்ைன. இம் மூன் று அடமப்புகளும் இப்பகுதியில்
வசிை்து வந்ை ஹய் னானீஸ் சமூகை்தினரின் சமூக, கல் வி, ஆன் மீகை்
தைடவகடள நிடறதவற் றின.

சிராங் கூன் கியுங் ஜாய் தகா-வில் தலஜர்ஸ் சங் கம் 1984ல் தலாதராங் ஆ
சூவில் இருந்து ைற் தபாடைய இைை்திற் கு மாறியது. சிங் கப்பூரிலுள் ள
ஹய் னானீஸ் சமூகை்தினரிடையில் பந்ைம் வளர்க்கும் பணியில்
சங் கம் இன் று வடர முடனப்புைன் ஈடுபை்டு வருகிறது.

தலாதராங் ஆ சூவில் இருந்ை சிராங் கூன் கியுங் ஜாய் தகா-வில் தலஜர்ஸ்
சங் கை்தின் முன் னாள் ைடலடமயகை்தில் உறுப்பினர்கள் , 1962

சிராங் கூன் கியுங் ஜாய் தகா-வில் தலஜர்ஸ் சங் கை்திற் கு நன் றி

வா சமாங் பள் ளி மாணவர்களின் வகுப்படறயாகப் பயன் பை்ை டுவீ
தபாயி சைங் நியாங் தகாயிலின் சைருக்கூை்து தமடை, தைதியில் லாைது

டுவீ தபாயி சைங் நியாங் தகாயிலுக்கு நன் றி

குவாங் யீ சைருக்கூை்து குழு உருவாக்கிய திறனாளர்களில் ஒருவரான
பிரசிை்திசபற் ற ஹய் னானீஸ் சைருக்கூை்து கடலஞர் ஃபூ சிங் யுன்
(வலது), சுதவ சஜாங் சமய் (சீன சமாழியில் : பனியில் அரும் பிய சீடம
இலந்டை), 1964

சிராங் கூன் கியுங் ஜாய் தகா-வில் தலஜர்ஸ் சங் கை்திற் கு நன் றி

Paya Lebar Methodist Church
பாய கலபார் மமத்தடிஸ்ட் கதவாலயம்
5 Boundary Road
சமை்ைடிஸ்ை்

தைவாலயம்

1932ல்

பாய

தலபார்

தைவாலயை்டை

சிங் கப்பூரில்

நிறுவியது.

ஆண்டிலிருந்தை

ஹவ் காங் கில்

சமை்ைடிஸ்ை்

சமை்ைடிஸ்ை்

ஆயிலும் ,

1916ஆம்

பிரிவினர்

இருந்து

வந்ைனர். அந்ை ஆண்டில் , பள் ளி ஒன் டற அடமப்பைற் காக பவுண்ைரி
சாடலயில் ஒரு நிலப்பகுதிடய சமை்ைடிஸ்ை் தைவாலயம் வாங் கியது.
பாய தலபார் ஆங் கிலப் பள் ளி என் ற அந்ைப் பள் ளி, 1918ல் வகுப்புகள்
நைை்ைை் சைாைங் கியது. பின் னர் 1929ல் அப்பர் சிராங் கூன் சாடலயில்
இருந்ை கடைவீை்டுக்கு இைம் மாறிச் சசன் றது. 1932ல் , சமை்ைடிஸ்ை்
தைவாலயம்

அதை

தைவாலயை்டைை்

கடைவீை்டில்

சைாைங் கியது.

பாய
1938ல் ,

தலபார்

சமை்ைடிஸ்ை்

பவுண்ைரி

சாடலயில்

ைற் தபாடைய அடமவிைை்தில் புதிய தைவாலயக் கை்ைைம் கை்ைப்பை்ைது.
காலப்தபாக்கில் ,
தமற் சகாள் ளப்பை்ைன.
முடிக்கப்பை்ைது.

பற் பல

மறுகை்டுமானப்

ைற் தபாடைய

கை்ைைம்

பணிகள்
1998ல்

கை்டி

பாய

தலபார்

சமை்ைடிஸ்ை்

கிறிஸ்துவர்களுக்காக

பாபா

தைவாலயம்

மலாய்

சமாழியில்

சபரனக்கான்
பிரார்ை்ைடன

கூை்ைங் கள் நைை்தியது. சீனப் பிரிவான பாய தலபார் சமை்ைடிஸ்ை் சீன
தைவாலயமும் 1938 முைல் 1968 வடர இந்ைை் தைவாலயக் கை்ைைை்தில்
அடமந்திருந்ைது.

அைன் பிறகு,

அப்பர்

பாய

தலபார்

சாடலயில்

ைற் தபாடைய அடமவிைை்திற் கு சீன தைவாலயம் மாறிச் சசன் றது. பாய
தலபார் சமை்ைடிஸ்ை் தைவாலயம் இன் றுவடர சமூகச் தசடவகளில்
ஈடுபை்டு வருகிறது. மாணவர்களுக்குப் பள் ளிக்குப் பிந்திய பராமரிப்பு
தசடவ

வழங் குவதைாடு,

பார்டவ

குடறபாடு

உள் ளவர்களின்

நலனுக்கும் ஆைரவளிக்கிறது.
பாய தலபார் சமை்ைடிஸ்ை் தைவாலயம் ைவிர, ஹவ் காங் கில் கல் விக்
கழகங் கடளயும்
சிறுவர்களுக்கான

சமை்ைடிஸ்ை்
பள் ளியாகை்

தைவாலயம்
சைாைங் கப்பை்ை

அடமை்ைது.
பாய

தலபார்

ஆங் கிலப் பள் ளிைான் பிற் பாடு பாய தலபார் சமை்ைடிஸ்ை் சபண்கள்
பள் ளியாக

(சைாைக்கநிடல

மற் றும்

உயர்நிடல)

மாறியது.

ைற் தபாடைய அடமவிைை்திற் கு மாறிச் சசல் வைற் குமுன் , பாய தலபார்
சமை்ைடிஸ்ை்
ைற் தபாது

தைவாலயை்தின்

அடமந்திருக்கும்

மை்திய

கை்ைைை்திற் குப்

சகாவினன் ை்

பின் னால்

நிடலயை்தில்

அடமந்திருந்ைது.

பாய தலபார் சமை்ைடிஸ்ை் தைவாலயை்தின் முைல் கை்ைைம் ,
தைதியில் லாைது

பாய தலபார் சமை்ைடிஸ்ை் தைவாலயை்திற் கு நன் றி

பள் ளி

தைவாலயை்தில் சபரனக்கான் பிரார்ை்ைடன கூை்ைை்தில்
கலந்துசகாள் ளும் திருச்சடபயினர், 1960கள்

பாய தலபார் சமை்ைடிஸ்ை் தைவாலயை்திற் கு நன் றி

தைவாலயை்திற் கு சவளியில் சீனப் பிரிவின் திருச்சடபயினர்,
தைதியில் லாைது

பாய தலபார் சமை்ைடிஸ்ை் தைவாலயை்திற் கு நன் றி

Zi Yun Kai Ji Gong
ஜி யுன் காய் ஜி மகாங்
58 Hougang Ave 3
1996ல் கை்டி முடிக்கப்பை்ை ஜி யுன் காய் ஜி சகாங் வளாகை்தில் மூன் று
தகாயில் கள் அடமந்துள் ளன. காய் ஹாக் சைாங் , கியை் சன் பிதயா
மற் றும் சாவ் யிங் சகாங் . இடவ முடறதய சவால் ஸ்சகல் சாடல,
தலாதராங் சுவான் மற் றும் யீஷூனில் அைற் குமுன் அடமந்திருந்ைன.
மூன் று

தகாயில் களும்

சைாைங் கப்பை்ைடவ.

ஹாக்கியன்

சமூகை்தினரால்

காய் ஹாக் சைாங் தகாயில் , அடை நிறுவின லிம் தலா (1852-1929),
சீனாவின் ஃபூஜியன் மாநிலை்தின் நன் ஆன் வை்ைாரை்டைச் தசர்ந்ை
குலமரபினர் ஆகிதயாரது குடும் பச் சந்நிதியாகை் சைாைங் கப்பை்ைது.
முன் தனாடி கை்ைை தமம் பாை்ைாளரும் சைாழிலதிபருமான லிம் தலா,
தபார்க்கால மாவீரர் லிம் தபா சசங் கின் ைந்டை ஆவார். ஆரம் பை்தில்
சவால் ஸ்சகல் சாடலயிலிருந்ை லிம் மின் சசங் கல் சைாழிற் சாடலயில்
இந்ைச்

சந்நிதி

அடமந்திருந்ைது.

சபருகியடைை் சைாைர்ந்து 1919ல்

பக்ைர்களின்

நிரந்ைர தகாயில்

எண்ணிக்டக
கை்ைப்பை்ைது.

அக்தகாயில் 1990களில் ைற் தபாடைய இைை்திற் கு மாறிச் சசன் றது.
கியை் சன் பிதயா தகாயில் , “ைான் ” என் ற குடும் பப் சபயடரக் சகாண்ை
ஹாக்கியன்

குடிதயறிகளால்

அடமக்கப்பை்ைது.

ைான்

1898ல்

குடும் பங் களின்

தலாதராங்
குடும் பச்

சுவானில்
சந்நிதியாகப்

பயன் பை்ை இக்தகாயில் , பிற் பாடு மற் ற குலமரபுகடளயும்

கிடள

சமாழிகடளயும் தசர்ந்ை பக்ைர்களுக்கும் திறந்து விைப்பை்ைது. சமய
வழிபாடுகள் ைவிர, ஹவ் காங் வை்ைாரை்தில் வசிக்கும் வசதி குடறவான
மாணவர்களுக்குக் கல் வி உைவி நிதியும் வழங் குகிறது இக்தகாயில் .
மூன் று தகாயில் களிலும் ஆகப் புதியைான சாவ் யிங் சகாங் , ஃபூஜியன்
மாநிலை்தின்
சகாண்டிருந்ை
எடுை்துவந்ை

நன்

ஆன்

மூலக்

தகாயிலிலிருந்து

ஊதுவை்தி

சைாைங் கப்பை்ைது.

வை்ைாரை்திலிருந்ை

இன் று,

சாம் பலுைன்
வருடக

சீனாவிலுள் ள மூலக் தகாயிலுைன்

இதை

சபயடரக்

தகாயில்

ைடலவர்கள்

1988ல்

யீஷூனில்

பரிமாற் றங் களின்

வாயிலாக,

வலுவான உறடவ இக்தகாயில்

நிடலநாை்டி வருகிறது.

காய் ஹாக் சைாங் தகாயில் இைம் மாறுவைற் குமுன் சவால் ஸ்சகல்
சாடலயிலிருந்ை லிம் மின் சசங் கல் சைாழிற் சாடலயில்
அடமந்திருந்ைது, தைதியில் லாைது

காய் ஹாக் சைாங் தகாயிலுக்கு நன் றி

லிம் தபா சசங் கின் ைந்டை லிம் தலாவின் உருவப்பைம் . இவர் லிம் சீ கீ
என் றும் அறியப்படுகிறார், 1920கள்

லீ பிரைர்ஸ் ஸ்டூடிதயாவின் திரை்டு, சிங் கப்பூர் தைசிய ஆவணக்
காப்பகை்திற் கு நன் றி

கியை் சன் பிதயா குடும் பச் சந்நிதி, 2020

தைசிய மரபுடைடமக் கழகை்திற் கு நன் றி

சாவ் யிங் சகாங் கின் முன் னாள் அடமவிைமான யீஷூனில்
நடைசபற் ற திறப்பு விழாவில் பக்ைர்கள் , 1988
சாவ் யிங் சகாங் குக்கு நன் றி

Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary
சர்ச ் ஆஃப் த கேட்டிவிட்டி ஆஃப் த பிலஸ்டு வர்ஜின் கமரி
கதவாலயம் 1259 Upper Serangoon Road
சர்ச் ஆஃப் ை தநை்டிவிை்டி ஆஃப் ை பிலஸ்டு வர்ஜின் தமரி தைவாலயம் ,
ஹவ் காங் கின் ஆகப் பழடமயான வழிபாை்டுை் ைலமாகை் திகழ் கிறது.
பிரான் சில் இருந்ை Les Mission Étrangères de Paris எனும் அடமப்பு, 1852ல்
முைல் சமயப் பரப்பாளராக பாதிரியார் அம் ப்தராஸ் தமஸ்ை்ரிடய
ஹவ் காங் குக்கு அனுப்பி டவை்ைதபாது தைவாயலயை்தின்
சைாைங் கியது.

பாதிரியார்

அரசாங் கை்திைமிருந்து

ஒரு

தமஸ்ை்ரி

நிலை்டைப்

சபற் று,

வரலாறு

காலனிை்துவ
வளர்ந்துவந்ை

திதயாச்சூ கை்தைாலிக்க மக்களுக்குச் தசடவ சசய் வைற் காக 1853ல்
அை்ைாப்பு

கூடரயுள் ள

தைவாலயை்டை

நிறுவினார்.

ஆரம் பை்தில்

சசயின் ை் தமரி தைவாலயம் என் றடழக்கப்பை்ை தைவாலயம் , பின் னர்
சசங் கல் கை்ைைமாகச் சீரடமை்து கை்ைப்பை்ைது.
1901ல் , “நிதயா தகாதிக்” பாணியிலான புதிய தைவாலயை்டை சமயப்
பரப்புக்குழு கை்டியது. சர்ச் ஆஃப் ை தநை்டிவிை்டி ஆஃப் ை பிலஸ்டு
வர்ஜின்

தமரி

தைவாலயம்

எனப்

சபயர்

மாற் றப்பை்ை

அந்ைக்

கை்ைைை்தில் பக்கவாை்டு இடைச்சுவர்கள் , சரணாலயம் , திருப்பூை்ைடற
ஆகியன 1933ல்

அடமக்கப்பை்ைன. தைவாலயை்தின்

முன் புறை்தில்

உள் ள தமரியின் பளிங் குச் சிடலடய தஜாகூர் சுல் ைான் இப்ராஹிம்
அன் பளிப்பாக வழங் கியிருந்ைார். அந்ைச் சிடல, 1946ல் ஊர்வலை்துைன்
சபற் றுக்சகாள் ளப்பை்டு ஆசீர்வதிக்கப்பை்ைது.
இரண்ைாம்

உலகப்

தபாரின் தபாது, கிராமவாசிகள்

ைஞ் சம்

புகும்

இைமாகை் தைவாலயம் பயன் பை்ைது. அதைாடு, அப்பகுதியில் வாழ் ந்து
வந்ை

இடளயர்களுக்குக்

கல் வி

புகை்டும்

முக்கிய

பங் டகயும்

தைவாலயம் நிடறதவற் றியது. தைவாலய வளாகை்தில் சில முன் னணிப்
பள் ளிகள்

சைாைங் கப்பை்ைன.

இன் டறய

தஹாலி

இன் னசன் ை்ஸ்

உயர்நிடலப் பள் ளி, மான் ை்ஃபர்ை் ஜூனியர் மற் றும் உயர்நிடலப்
பள் ளி, CHIJ அவர் தலடி ஆஃப் ை தநை்டிவிை்டி பள் ளி ஆகியன அவற் றுள்
அைங் கும் .

தைவாலயம் 2005ல் தைசிய நிடனவுச்சின் னமாக அறிவிக்கப்பை்ைது.
தைவாலயை்தில் இன் றுவடர வாரந்தைாறும் திதயாச்சூ சமாழியில்
நைை்ைப்படும் பிரார்ை்ைடன கூை்ைங் கள் , திதயாச்சூ சமூகை்திற் கும்
தைவாலயை்திற் கும் இடையிலான வலுவான வரலாற் றுை்
சைாைர்புகளுக்குச் சான் றாக விளங் குகின் றன.

சர்ச் ஆஃப் ை தநை்டிவிை்டி ஆஃப் ை பிலஸ்டு வர்ஜின் தமரி தைவாலயம் ,
1976

சிங் கப்பூர் தைசிய ஆவணக் காப்பகை்திற் கு நன் றி

தைவாலயை்டையும் அைன் வளாகை்தில் அடமந்திருந்ை பல் தவறு
பள் ளிக் கை்ைைங் கடளயும் காை்டும் ஆகாயை்திலிருந்து எடுக்கப்பை்ை
புடகப்பைம் , 1958
சிங் கப்பூர் தைசிய ஆவணக் காப்பகை்தின் ஒரு திரை்டிலுள் ள, பிரிை்டிஷ்
ராயல் ஆகாயப்படை 1940க்கும் 1970களுக்கும் இடையில்

விமானை்திலிருந்து எடுை்ை புடகப்பைங் கள் . முடியாை்சியின்
பதிப்புரிடம.

அவர் தலடி ஆஃப் சபர்சபச்சுவல் சக்கியூர் சின் னம் தைவாலய
வளாகை்தில் தூக்கிச்சசல் லப்படும் ஊர்வலம் , 1964

சர்ச் ஆஃப் ை தநை்டிவிை்டி ஆஃப் ை பிலஸ்டு வர்ஜின் தமரி
தைவாலயை்திற் கு நன் றி

5th Milestone
5வது மமல் கல்
அப்பர் சிராங் கூன் சாடலயின் 5வது டமல் கல் , அப்பர் சிராங் கூன்
சாடலடய புக்கிை் அராங் சாடல சந்திக்கும் இைை்திற் கு அருகிலிருந்து,
ஃபிளவர் சாடலக்கு அருகிலுள் ள 6வது டமல் கல் வடர நீ டிக்கிறது.
நகர்ப் பகுதியிலிருந்து டமல் கணக்கில் தூரை்டை அடையாளம் காை்ை
டமல் கற் கடள நிறுவும் காலனிை்துவ நடைமுடறயினால் இைங் கடள
ஆக அருகிலுள் ள டமல் கற் களால் குறிப்பிடும் வழக்கம் சைாைங் கியது.
ஹவ் காங் கில் திதயாச்சூ சமூகதம பிரைானமாக இருந்ைதபாதிலும் ,
5வது டமல் கல் லில் மற் ற சமூகங் களும் வாழ் ந்து வந்ைன. ஹாக்கியன்
சமூகமும் (தலாதராங் லியூ லியன் சநடுகில் ) ஹய் னானீஸ் சமூகமும்
(தலாதராங்

ஆ

சூ

சநடுகில் )

சாடலயிலிருந்து டசமன்

இதில்

உள் ளைங் கும் .

ஹில் டசை்

சாடல வடர, யுதரசியர் சமூகமும் சில

மலாய் கிராமங் களும் கூை இருந்ைன. 1980களுக்கு முன் பாக, 5வது
டமல் கல் லில் பள் ளிகள் , பல் தவறு இனை்ைவரின் வழிபாை்டுை் ைலங் கள் ,
கடைகள் ,

சந்டை

அடமந்திருந்ைன.

தபான் ற

பற் பல

வசதிகள்

ஏற் கனதவ

குடியிருப்பாளர்கள் பலரது சமூக வாழ் க்டக, லிம் டுவா ைாவ் சாடலக்கு
அருகிலிருந்ை

ஐந்ைடர

டமல் கல்

பகுதிடய

டமயமாகக்

சகாண்டிருந்ைது. 1950களின் முற் பகுதியில் , சபாறுப்படமப்புகள் லிம்
டுவா ைாவ்

சந்டைடயக் கை்டின. அந்ைச் சந்டை 1990கள்

சசயல் பை்ைது.

சந்டை

திறக்கப்பை்ைதபாது,

வடர

விண்ணப்பம்

சசய் ை

அடனவருக்கும் இைம் சகாடுக்க தபாதுமான உணவங் காடிக் கடைகள்
சந்டையில்

இல் டல.

நடைபாடைகளில்

அைனால் ,

நைமாடும்

சந்டையின்

உணவங் காடிக்காரர்கள்

சுற் றுவை்ைார
பரவலாகக்

காணப்பை்ைனர்.
5வது டமல் கல் லின் மற் சறாரு சமூக டமயம் சைக் சாய் சைரஸ். இைன்
கீழ்

மாடிகளில்

கடைகளும்

உணவகங் களும்

அடமந்திருந்ைன.

முன் னாள் சந்டைக்குப் பக்கை்தில் அடமந்திருந்ை இந்ைக் கடைவீடுகள் ,
மறுதமம் பாை்டுக்கு

முந்திய

நிடனவுச்சின் னமாக இன் றும்

காலக்கை்ைை்தின்

கடைசி

நிடலை்திருக்கின் றன. சைாழிலதிபர்

லிம் சைக் சாய் 1928ல் கை்டிய இந்ைக் கடைவீடுகள் , “ஆர்ை் சைக்தகா”
பாணியில் வடிவடமக்கப்பை்ைன. கடைவீடுகளின் இரண்ைாவது மாடி
சன் னல் களுக்கு தமதல வடிவியல்

அலங் கரிப்புகடளக் காணலாம் .

சைக் சாய் சைரஸ் பிரபலமான உணவு வடககளுக்கு இன் றுவடர
சபயர்சபற் று விளங் குகிறது.

அப்பர் சிராங் கூன் சாடலயின் 5வது டமல் கல் லும் அைன்
சுற் றுவை்ைாரமும் , 1938

சிங் கப்பூர் தைசிய ஆவணக் காப்பகை்திற் கு நன் றி.

புை்ைம் புதிய உணவுப் சபாருை்களின் விற் படனக்குப்
சபயர்சபற் றிருந்ை லிம் டுவா ைாவ் சந்டை, 1986

சிங் கப்பூர் தைசிய ஆவணக் காப்பகை்திற் கு நன் றி

சைக் சாய் சைரஸின் புடகப்பைம் , 1983

லீ கிப் லின் திரை்டிலிருந்து சபறப்பை்ைது. அடனை்து உரிடமகளும்
பாதுகாக்கப்பை்ைடவ. லீ கிப் லின் மற் றும் தைசிய நூலக வாரியம் ,
சிங் கப்பூர் 2009

அப்பர் சிராங் கூன் சாடலயின் 5வது டமல் கல் லின் சுற் றுவை்ைாரம் .
வலதுபக்க முடனயில் பாய தலபார் சமை்ைடிஸ்ை் தைவாலயம்
அடமந்துள் ளது, 1967

ைகவல் , கடலகள் அடமச்சின் திரை்டு, சிங் கப்பூர் தைசிய ஆவணக்
காப்பகை்திற் கு நன் றி

Hougang Tou Mu Kung
ஹவ் காங் டாவ் மூ குங்
779A Upper Serangoon Road
ஒன் பது தபரரசை் சைய் வங் களின் வழிபாை்டுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பை்ை
சிங் கப்பூரின் ஆகப் பழடமயான தகாயில் ஹவ் காங் ைாவ் மூ குங் .
இந்ைை்

சைய் வங் கள்

ஹாக்கியன்

சமாழியில்

கியூ

ஓங்

யா

என் றடழக்கப்படுகின் றன. இைனால் , பக்ைர்கள் இக்தகாயிடல கியூ
ஓங் யா தகாயில் என் றும் குறிப்பிடுகின் றனர். பினாங் கில் உள் ள
இன் சனாரு ஒன் பது தபரரசை் சைய் வங் கள் தகாயிலிலிருந்து எடுை்து
வரப்பை்ை ஊதுவை்தி சாம் பலுைன் , 1902ல்
(இன் டறய

சவால் ஸ்சகல்

சாடல)

ஒரு

லிம்

தலா கிராமை்தில்

சந்நிதியாக

இக்தகாயில்

சைாைங் கப்பை்ைது. அைன் வழிபாை்ைாளர்களில் ஹாக்கியன் , திதயாச்சூ,
ஹய் னானீஸ், ஹக்கா உள் ளிை்ை பல் தவறு சீனக் கிடள சமாழிகடளச்
தசர்ந்ைவர்கள்

உள் ளைங் கியைாக

தகாயிலின்

ஆரம் பகாலப்

பதிதவடுகள் காை்டுகின் றன.
1919ல் , புதிய தகாயில் கை்டுவைற் காகை் ைற் தபாடைய நிலப்பகுதிடயை்
சைாழிலதிபர் ஓங் சுவீ தைா நன் சகாடையாக வழங் கினார். தகாயில்
1921ல் கை்டி முடிக்கப்பை்ைது. வடளவான கூடர விளிம் புகள் தபான் ற
பாரம் பரிய ஹாக்கியன் கை்ைைக்கடல பாணியில் தகாயில் கை்ைைம்
வடிவடமக்கப்பை்டிருந்ைது. பிற் பாடு சசய் யப்பை்ை புதுப் பிப்பின் தபாது,
தநரான

கூடர

அம் சங் கள்

விளிம் புகள்

தபான் ற

தசர்க்கப்பை்ைன. 1925ல்

திதயாச்சூ

கை்ைைக்கடல

நிரந்ைர சைருக்கூை்து தமடை

கை்ைப்பை்ைது.
சீன சந்திர நாள் காை்டியின்
ஒன் பது

தபரரசை்

ஒன் பைாவது மாைை்தில்

சைய் வங் களின்

விழாவுக்கு

நைை்ைப்படும்
இக்தகாயில்

சபயர்சபற் றது. அந்ை மாைை்தில் சைய் வங் கள் சசார்க்கை்திலிருந்து
பூமிக்கு இறங் கி வருவார்கள் என நம் பப்படுகிறது. ஒன் பைாவது சந்திர
மாைை்தின்

கடைசி

வரதவற் பைற் காக,
சசல் லும்

நாளன் று,

சைய் வங் கடளக்

தகாயிலிலிருந்து

ஊர்வலை்துைன்

விழா

சுங் காய்

சைாைங் கும் .

தகாயிலுக்கு

சிராங் கூன்
விழாவின்

வடர
கடைசி

நாளன் று, மாசபரும் ஊர்வலை்துைன் ஆற் றில் சைய் வங் கள் வழியனுப்பி
டவக்கப்படும் .

ஹவ் காங்

ைாவ்

மூ

குங்

தகாயில் ,

ஹவ் காங்

வை்ைாரை்துக்கும்

நாை்டுக்கும் வரலாற் று, சமூக முக்கியை்துவம் வாய் ந்ைது என் படை
அங் கீகரிக்கும்

வடகயில்

அறிவிக்கப்பை்ைது.

தகாயில்

தைசிய

நிடனவுச்சின் னமாக

கை்ைைை்தின்

மரபுடைடமடயப்

பாதுகாக்கவும் , பக்ைர்களுக்கு தமம் பை்ை தசடவ வழங் கவும் , 2016ஆம்
ஆண்டில்

விரிவான

தகாயிலின்

சீரடமப்புப்

மை்திய

சீரடமக்கப்பை்ைது.

கை்ைைம்

அடுக்குமாடி

பணிகள்

தமற் சகாள் ளப்பை்ைன.

புதிய

இடணப்புகளுைன்

கை்ைைமும்

சுரங் க

வாகன

நிறுை்துமிைமும் தசர்க்கப்பை்ைன.

புதுப்பிப்புப் பணிகளுக்கு முன் பாக, தகாயிலின் கூடர விளிம் புகள்
ஹாக்கியன் பாணியில் வடளவாக இருந்ைன, 1900களின் முற் பகுதி

சிங் கப்பூர் தைசிய ஆவணக் காப்பகை்திற் கு நன் றி

சாடலடய அகலமாக்கும் பணிக்காக 1998ல் இடிக்கப்பை்ை தகாயிலின்
நிரந்ைர சைருக்கூை்து தமடை, 1978

சரான் னி பின் ஸ்லர் திரை்டு, சிங் கப்பூர் தைசிய ஆவணக்
காப்பகை்திற் கு நன் றி

ஒன் பது தபரரசை் சைய் வங் கள் வீற் றிருக்கும் பல் லாக்குகள் தகாயிலில்
ஊர்வலமாகை் தூக்கிச் சசல் லப்பை்ைன, 1990

சிங் கப்பூர் பயணை்துடறக் கழகை்தின் திரை்டு, சிங் கப்பூர் தைசிய
ஆவணக் காப்பகை்திற் கு நன் றி

தகாயிலில் ஒன் பது தபரரசை் சைய் வங் கடளை் தூக்கிச் சசல் வைற் குப்
பயன் படுை்ைப்பை்ை பல் லாக்குகள் , 1990

சிங் கப்பூர் பயணை்துடறக் கழகை்தின் திரை்டு, சிங் கப்பூர் தைசிய
ஆவணக் காப்பகை்திற் கு நன் றி

Masjid Haji Yusoff
மஸ்ஜித் ஹாஜி யூகசாப்
2 Hillside Drive
1921ல் கை்ைப்பை்ை மஸ்ஜிை் ஹாஜி யூதசாப் பள் ளிவாசதல ஹவ் காங் கின்
ஆகப் பழடமயான பள் ளிவாசல் . பள் ளிவாசல் கை்ைப்பை்ை நிலை்டை
குஜராை்தி வணிகரும் சகாடை வள் ளலுமான அகமது முகமது சாலி
அங் கூலியா என் பவர் நன் சகாடையாக வழங் கினார். சிங் கப்பூரில்
1874ல் பிறந்ை அங் கூலியா, குடிடம விவகாரங் களில் மிகுந்ை ஈடுபாடு
சகாண்டிருந்ைார். அவர் சமாைான நீ திபதியாகவும் , நகராை்சி ஆடணய
உறுப்பினராகவும் ,

பல் தவறு

பள் ளிவாசல் களிலும்

அடமப்புகளிலும் அறங் காவலராகவும் இருந்ைார்.

முஸ்லிம்

இந்ைப் பள் ளிவாசல் அடமக்கப்பை்ைதிலிருந்து, ஹவ் காங் கின் முக்கிய
அடையாளச் சின் னமாக நீ டிை்து வருகிறது. ஜான் சன் சாடலயிலிருந்ை
கம் தபாங்

ஹாஜி

சிராை்

தபான் ற

முன் னாள்

மலாய் -முஸ்லிம்

கிராமங் களில் வசிை்துவந்ை மக்களுக்கு, ஆன் மீக, சமூக டமயமாகப்
பள் ளிவாசல் விளங் கியது. ஹவ் காங் கின் சீனக் குடியிருப்பாளர்கள் ,
பள் ளிவாசலின்

சுற் றுவை்ைாரை்டை

குறிப்பிை்ைனர். “வழிபாடு”

டிங் ”

என் பைற் கான மலாய்

என் பைற் கான

“மாைம் ”

“சசம் பாயாங்

ஹாக்கியன்

எனக்

சசால் டலயும் ,

சசால் டலயும்

இது

உள் ளைக்குகிறது.
1930களில் , பள் ளிவாசல் வளாகை்தில் மைராசா அல் -அதரபியா அல் இஸ்லாமியா அடமக்கப்பை்ைது. இந்ைச் சமயப் பள் ளி ஹவ் காங் கில்
வசிை்துவந்ை சுமார் 40 மாணவர்களுக்குக் கல் வி கற் பிை்ைது. பிற் பாடு,
மைராசா உலுமுல் குர்ஆன் எனும் தவசறாரு சமயப் பள் ளியுைன் இந்ைச்
சமயப் பள் ளி இடணந்து, தைா பாதயாவுக்கு இைம் மாறிச் சசன் றது.
அவ் வாறு இடணக்கப்பை்ை சமயப் பள் ளி, இன் று வடர மைராசா அல் அதரபியா அல் -இஸ்லாமியா என் ற சபயடரை் ைக்க டவை்திருக்கிறது.
ஹவ் காங் கில்

தமற் சகாள் ளப்பை்ை

நகர

மறுசீரடமப்பால் ,

அவ் வை்ைாரை்தில் வசிக்கும் முஸ்லிம் களின் எண்ணிக்டக சவகுவாக
அதிகரிை்ைது.

இைனால்

எண்ணிக்டகயும்
சகாள் ளளடவ

பள் ளிவாசல் களுக்குச்

கூடியது.

அதிகரிக்கவும்

எனதவ,

1994ல்

வகுப்படறகள்

சசல் தவாரின்
பள் ளிவாசலின்

தபான் ற

கூடுைல்

வசதிகடளச் தசர்க்கவும் மறுசீரடமக்கப்பை்ைது. இன் று, ஹவ் காங் கில்
வசிக்கும்

முஸ்லிம்

மக்களுக்குப் பள் ளிவாசல்

சைாைர்ந்து தசடவ

வழங் கி வருகிறது.

மறுசீரடமப்புக்கு முன் 1990களில் மஸ்ஜிை் ஹாஜி யூதசாப் ,
தைதியில் லாைது

மஸ்ஜிை் ஹாஜி யூதசாப் பள் ளிவாசலுக்கு நன் றி

அப்தபாடைய சவளியுறவு அடமச்சர் S. ைனபாலன் பள் ளிவாசலுக்கு
வருடகயளிை்ைார், 1984

மஸ்ஜிை் ஹாஜி யூதசாப் பள் ளிவாசலுக்கு நன் றி

பள் ளிவாசலில் நைை்ைப்பை்ை இஸ்லாமிய சமய வகுப்பில்
கலந்துசகாள் ளும் சபண்கள் , 1980கள்

மஸ்ஜிை் ஹாஜி யூதசாப் பள் ளிவாசலுக்கு நன் றி

St. Paul’s Church
மசயின்ட் பால் ஸ் கதவாலயம்
839 Upper Serangoon Road
1936ல்

கை்ைப்பை்ை

சசயின் ை்

கிறிஸ்துவக் குழுவினரால்

பால் ஸ்

1930களில்

தைவாலயம் ,

ஆங் கிலிக்க

சைாைங் கியது. ஆரம் பை்தில் ,

வழிபாை்ைாளர்களில் ஒருவரது வீை்டில் குழுவினர் வழிபாை்டுக்காகக்
கூடினார்கள் .

அந்ை

வீடு

அப்பர்

சிராங் கூன்

சாடலயில்

அடமந்திருந்ைது. ஆரம் பகால வழிபாை்ைாளர்களில் சபரும் பாதலார்,

சிங் கப்பூரின் வைகிழக்குப் பகுதியில் பணியமர்ை்ைப்பை்ை பிரிை்டிஷ்
ராணுவ வீரர்களின் குடும் பங் கடளச் தசர்ந்ைவர்களாக இருந்ைனர்.
கால ஓை்ைை்தில் , வழிபாை்டினரின் எண்ணிக்டக சபருகிறது. அதைாடு,
ஆங் கிலிக்க தபராயம் சிங் கப்பூரின் கிராமப் பகுதிகளில் வாழ் ந்துவந்ை
மக்கடளயும்

சசன் றடைய

தைவாலயக் கை்ைைம்

விரும் பியது.

இைனால் ,

1935ல் ,

புதிய

கை்டுவைற் காக ஆங் கிலிக்க தபராயம்

இந்ை

நிலப்பகுதிடய வாங் கியது.
தைவாலயை்டைக் கை்டும் சசலடவப் பிரபல யுதரசிய குை்ைடகயாளர்
ஜார்ஜ் தர உஹ்லர்ஸ் ஏற் றுக்சகாண்ைார். இவர், மை்திய ஆங் கிலிக்க
தைவாலயமான

சசயின் ை்

ஆன் ை்ரூஸ்

தைவாலயை்தில்

தசவகராக

இருந்ைார். உஹ்லர்ஸ் குடும் பம் அப்பர் சிராங் கூன் சாடலயில் வசிை்து
வந்ைது.

இங் கிலாந்தில்

1934ஆம்

ஆண்டு

நைந்ை

கார்

விபை்தில்

உயிரிழந்ை மகன் தஹரியின் நிடனவாக, உஹ்லர்ஸ் குடும் பை்ைார்
தைவாலயை்டைக்

கை்டினார்கள் .

தைவாலயை்தின்

அடிக்கல் டல,

ஹாங் காங் ஆளுநர் சசயின் ை் ஆன் ை்ரூ சகல் டிகாை் 1935ல் நை்ைார்.
தைவாலயக் கை்ைைம் பலமுடற புதுப்பிக்கப்பை்டு, விரிவுபடுை்ைப்பை்ைது.
அைன்

ைற் தபாடைய வழிபாை்டு மண்ைபம் 1982ல் தசர்க்கப்பை்ைது.

கூடுைல் விரிவாக்கங் கள் 1994ல் நிடறவடைந்ைன. சசயின் ை் பால் ஸ்
தைவாலயம்

வழிபாை்டுை்

ைலமாக

மை்டுமல் லாமல் ,

சமூகநலப்

பணியின் மூலம் ஹவ் காங் சமூகை்திற் கும் தசடவ சசய் கிறது.

சசயின் ை் பால் ஸ் தைவாலயை்தின் கை்டுமானப் பணி, 1936

சசயின் ை் பால் ஸ் தைவாலயை்திற் கு நன் றி

ஜார்ஜ் தர உஹ்லர்ஸ், சிங் கப்பூர் சை்ை மன் றை்தின் முைல் தபச்சாளர்,
வீரப் சபருந்ைடக பை்ைம் சூை்ைப்பை்ை சிங் கப்பூரின் முைல் யுதரசியர்,
தைதியில் லாைது

சசயின் ை் பால் ஸ் தைவாலயை்திற் கு நன் றி

சசயின் ை் பால் ஸ் தைவாலயை்தின் புடகப்பைம் , 1983

லீ கிப் லின் திரை்டிலிருந்து சபறப்பை்ைது. அடனை்து உரிடமகளும்
பாதுகாக்கப்பை்ைடவ. லீ கிப் லின் மற் றும் தைசிய நூலக வாரியம் ,
சிங் கப்பூர் 2009

6th Milestone
6வது மமல் கல்
நகர மறுசீரடமப்புக்கு முன் பாக, அப்பர் சிராங் கூன்
சநடுகிலிருந்ை

இைங் கள் ,

டமல் கற் களின் படி
இடையிலான

அவற் றுக்கு

சுை்டிக்காை்ைப்பை்ைன.

தூரை்டை

டமல்

ஆக

சாடலயின்
அருகிலிருந்ை

ஒவ் சவாரு

கணக்கில்

நகருக்கும்

காை்டுவைற் காக

காலனிை்துவ
மக்கள்

நிர்வாகம்

டமல் கற் கடள

நிறுவியிருந்ைது.

6வது டமல் கல் டல “லக் தகார் சிதயாக்”

உள் ளூர்

(ஹாக்கியன் ,

திதயாச்சூ சமாழிகளில் “6வது டமல் கல் ” ) என் றடழை்ைனர். இது
ஃபிளவர் சாடலயிலிருந்து ஜாலான்

பாதயா லாயில்

உள் ள 7வது

டமல் கல் வடர நீ டிை்ைது.
ஆறாவது

டமல் கல் லின்

சாடல

சநடுகிலும்

சந்டை,

சுகாைாரப்

பராமரிப்பு நிடலயம் , கிராமங் கள் என பரபரப்பான சமூக டமயம்
அடமந்திருந்ைது. அப்பர் சிராங் கூன் சந்டை முன் பு டசமன் சாடலயில்
அடமந்திருந்ைது.
வியாபாரிகளுக்குப்

கை்ைப்பை்ை

1948ல்

சபயர்சபற் று

இந்ைச்

விளங் கியது.

சந்டை,

தகாழி

1999ல்

சந்டை

மூைப்பை்ைது. சந்டைக்கு அருகில் வரிடசயாக ஒற் டற மாடி சைரஸ்
கடைகள் இருந்ைன. அவற் றில் மளிடகக் கடைகளும் , உணவகங் களும் ,
வாகனப்

பை்ைடறகளும்

இருந்ைன.

இன் று,

முன் னாள்

சந்டைப்

பகுதியின் இந்ை ஒரு சைரஸ் வரிடச மை்டுதம நிடலை்திருக்கிறது.
ஆறாவது டமல் கல் சபாழுதுதபாக்குக்கும் சமூக நலனுக்கும் உரிய
வை்ைாரமாக அறியப்பை்டிருந்ைது. சைம் பனிஸ், அப்பர் சிராங் கூன்
சாடல சந்திப்பில் ஒரு தபாக்குவரை்து வை்ைரங் கு இருந்ைது. அங் கு கடை
சசால் தவாரின் கடைகடளக் தகை்க மக்கள் கூை்ைம் திரளும் . லிம் ஆ
பின் சாடலயில் , சிங் கப்பூரின் முைல் கிராமப்புற சமூக டமயங் களில்
ஒன் றாக உருசவடுை்ை லிம் ஆ பின் மருந்ைகம் 1953ல் திறக்கப்பை்ைது.
அங் கு

மகப்தபறு

மற் றும்

குழந்டை

நல

மருந்ைகச்

தசடவகள் ,

சிறுவர்களுக்கான வகுப்புகள் , சிறுவர் மன் றம் தபான் ற தசடவகளும்
வசதிகளும் வழங் கப்பை்ைன.
நகர

மறுசீரடமப்பால்

மாறியிருந்ைாலும் ,

6வது

அைன்

டமல் கல் லின்
கிராமப்புறக்

நிலை்தைாற் றம்
கைந்ைகாலை்தின்

அடையாளங் கள் இன் னமும் அங் கு காணப்படுகின் றன. முன் னாள் லிம்
ஆ பின் மருந்ைக வளாகை்தின் கை்ைைங் கள் இைற் கு ஓர் எடுை்துக்காை்டு.
இங் குள் ள வீதிகளின் சபயர்களும் , நில உரிடமயாளர்களாக இருந்ை
ஆரம் பகாலக் குடிதயறிகடள நிடனவுபடுை்துகின் றன. டசமன் சாடல,
அரூசூ

அசவன் யூ

(யுதரசிய

குடியிருப்பாளர்

டசமன்

தஜாகிம்

அரூசூவின் நிடனவில் ), லிம் ஆ பின் மற் றும் புதளாரன் ஸ் சாடலகள்
(சீனை் சைாழிலதிபர் லிம் ஆ பின் மற் றும் அவரது மடனவி புதளாரன் ஸ்
இதயா நிடனவில் ) ஆகியன இைற் கான சான் றுகள் .

அப்பர் சிராங் கூன் சாடலயில் 1958ல் இருந்ை 6வது டமல் கல் .
சைம் பனிஸ், அப்பர் சிராங் கூன் சாடல சந்திப்பில் டசமன் சாடல
சந்டை அடமந்திருந்ைது.
தைசிய வளர்ச்சி அடமச்சின் திரை்டு, சிங் கப்பூர் தைசிய ஆவணக்
காப்பகை்திற் கு நன் றி.

லிம் ஆ பின் மருந்ைகை்தில் சபண்களும் சிறுவர்களும்
சிகிச்டசக்காகக் காை்திருக்கின் றனர், 1958
ைகவல் , கடலகள் அடமச்சின் திரை்டு, சிங் கப்பூர் தைசிய ஆவணக்
காப்பகை்திற் கு நன் றி

டசமன் சாடல சந்டையிலிருந்ை மீன் கடை, 1986

சிங் கப்பூர் தைசிய ஆவணக் காப்பகை்திற் கு நன் றி

குடியிருப்பாளர்களிடையில் டசமன் சாடல சந்டை எனப் பிரபலமாக
அறியப்பை்ை அப்பர் சிராங் கூன் சந்டையின் நுடழவாயிலில் இருந்ை
சபயர்ப்பலடக, 1986

சிங் கப்பூர் தைசிய ஆவணக் காப்பகை்திற் கு நன் றி

