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Contoh Balai Gambang

Gambang atau Balai Gambang jika dirujuk daripada kamus Dewan Bahasa dan Pustaka

bermaksud : balai yang berada di atas air untuk berangin atau mandi, rumah diatas air,  rumah

atau bangunan yang dibuat khas untuk sesuatu tujuan, digunakan utk mengangkut orang,

barang, menyeberangi sungai dan sebagainya atau hari ini lebih mudah diibaratkan sebagai

perahu atau sampan berhias.

Apakah itu Balai Gambang?
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Disuatu ketika dahulu Balai Gambang ini sering digunakan oleh Sultan dan Pembesar Negeri

sebagai pengangkutan di air jika membuat lawatan sekiranya menggunakan laluan sungai,

ianya cukup popular juga di Pahang. Tidak banyak info dan kisah yang dapat dikaitkan dengan

kisah Balai Gambang di Pahang ini.

Contoh Balai Gambang "Cempaka Sari" Sultan Perak suatu ketika dahulu.

Cuma ada satu kisah yang penah dicerita secara lisan oleh orang tua dahulu. Bagaimana Balai

Gambang yang di naiki oleh Sultan pernah hanyut ke tengah sungai lalu ianya di tarik oleh

seorang yang hebat di kampung tersebut menggunakan rotan manar sambil berenang dan

melilit rotan tersebut ditangannya. Kisah ini terlakar kisahnya di sebuah daerah di Kuala Lipis. 

Balai Gambang juga tidak hanya merujuk pada Balai Polis dekat Gambang, Kuantan Pahang :)

Namun setidak-tidaknya kita dan jenerasi hari ini tahu juga apakah itu Balai Gambang :)
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