தகவல் வவளியீடு 18 ஜூலை 2022,
காலை 11 மணி (+0800 GMT)
வலை தலை வெய்யப்பட்டுள்ளது

சிங்கப்பூர் இலக்கியப் பரிசு 2022
இறுதிச்சுற்றுப் பட்டியல் அறிவிப்பு
தமிழ் எழுத்தாளர்களின் கற்பனைனயத் தூண்டிய
சுற்றுப்புற விழிப்புணர்வும் வரலாற்றுப் புதிைமும்

ெிங்கப்பூர், 18 ஜூலை 2022 – வபரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் ெிங்கப்பூரின் ஆக
உயரிய

இைக்கிய

விருதான,

ஈைாண்டுக்கு

ஒருமுலை

வழங்கப்படும்

ெிங்கப்பூர் இைக்கியப் பரிெின் இறுதிச்சுற்றுக்கு மமாத்தம் 49 பனைப்புகள்
ததர்ந்மதடுக்கப்பட்டுள்ளை.
இரவு

8

மணிக்கு

விழாவுக்கு

பரிெளிப்பு

விக்டைாரியா

வருலகயளிக்கைாம்.

விழா,

25 ஆகஸ்ட் 2022 அன்று,

அைங்கில்

நலைவபறும்.

ஓய்வுவபற்ை

வகௌைவப்

வபாதுமக்கள்
டபைாெிரியரும்

Singapore Book Council Limited (Company No.: 201805935W)
90 Goodman Road, Blk E #03-32, Goodman Arts Centre Singapore 439053 |+65 6342 5119
info@bookcouncil.sg | www.bookcouncil.sg

இைக்கியத்துலை முன்டனாடியுமான எட்வின் தம்பூ அவர்களுக்கு ெிங்கப்பூர்
புத்தக மன்ைத்தின் ொதலன விருது வழங்கப்படும்.

தமிழ், ெீனம், ஆங்கிைம், மைாய் ஆகிய நான்கு வமாழிகள் ஒவ்வவான்ைிலும்,
கவிலத, புதினம் அல்லாத படைப்பு, புதினம் ஆகிய மூன்று பிரிவுகள் என
வமாத்தம்

12

பிரிவுகளுக்கு

பிரிவுகளின்

உச்ெப்

டபாட்டியிடுகின்ைனர்.
வைாக்கப்

பரிசும்

பாதிக்கும்

49

பலைப்புகள்

பரிசுக்கு
உச்ெப்

ெிைப்புப்

வமாத்தம்

பரிலெ

(28)

43

வவல்லும்

பதக்கமும்

அதிகமாடனார்

டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளன.
எழுத்தாளர்கள்

எழுத்தாளருக்கு

பரிெளிக்கப்படும்.

S$3,000

எழுத்தாளர்களில்

முதல்முலையாக

இறுதிச்சுற்றுக்குத்

டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளனர். ஐந்து எழுத்தாளர்கள் இைண்டு அல்ைது அதற்கு
டமற்பட்ை

பிரிவுகளில்

மணிமாைனின்

டபாட்டியிடுகின்ைனர்.

இைண்டு

கவிலத

நூல்கள்

தமிழ்க்

தமிழ்க்

கவிஞர்

கவிலத

பாலு

பிரிவுக்குத்

டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளன.

வென்ை

1992ஆம்

டபாட்டி,

ஆண்டு

2022ஆம்

வதாைங்கப்பட்ை

ஆண்டுைன்

30

ெிங்கப்பூர்

ஆண்டுகலள

இைக்கியப்

நிலைவு

பரிசுப்

வெய்கிைது.

இைக்கியப் பரிசுப் டபாட்டியின் “வாெகர்களின் விருப்பம்” பிரிவு இவ்வாண்டு
மீ ண்டும்
தமிழ்,

நலைவபறுகிைது.

ெீன,

ஆங்கிை,

புத்தகத்திற்கு

இறுதிப்

மைாய்

பரிெீைலனக்குத்

புத்தகங்களில்

தங்களுக்கு

வாக்களிக்க

வபாதுமக்கள்

வவற்ைிவபறும்

எழுத்தாளர்கள்

ஒவ்வவாருவரும்

வபறுவார்கள்.

அவர்களுக்கு

வாக்களித்தவர்களில்

பற்றுச்ெீட்டுகலள

வவல்லும்

வாய்ப்லபப்

டதர்ந்வதடுக்கப்படும்
விருப்பமான

அலழக்கப்படுகின்ைனர்.
S$1,000

வைாக்கப்

ஒருவர்

வபறுவார்.

பரிசு

புத்தகப்

இவ்வாண்டு
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டபாட்டியின் கருப்வபாருள் “ஒத்திலெவு”. வபருந்வதாற்றுப் பைவலுக்குப் பிைகு
நமது உைவுமுலைகலளப் புதிய கண்டணாட்ைத்தில் மறுஆய்வு வெய்லகயில்,
வாெகர்கள்,

எழுத்தாளர்கள்

ஆகிடயாரின்

உணர்ச்ெிகலளயும்

நிலனவலைகலளயும் வபாங்கி எழச்வெய்யும் இைக்கியச் ெக்திக்குப் புகழாைம்
சூட்டுகிைது இந்தக் கருப்வபாருள்.

இன்பாவின் ையாங் ையாங் குருவிகளின் கீ ச்வொைிகள் நூல், மாற்ைடம
நிலையான நகர்ப்புைச் சூழலுக்கு மத்தியில் இைம்வபயரும் பைலவகளின்
நிலையற்ை,

பைவனமான
ீ

இதற்குமுன்

தங்கமுலன

இைக்கியப்

பரிெின்

டதர்ந்வதடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

வாழ்க்லகலய
விருது

ஆைாய்கிைது.

வவன்ைிருக்கிைார்.

அவர்

இறுதிச்சுற்றுக்கு
தமிழ்ப்

புதினம்

பிரிவில்

கவிஞர்

இன்பா

ெிங்கப்பூர்

முதல்முலையாகத்
இைண்ைாம்

உைகப்

டபார் முன்னணித் தலைப்பாக உள்ளது. இந்தப் பிரிவில் இறுதிச்சுற்றுக்குத்
டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ை
பின்னணியில்

ஐந்து

பலைப்புகளில்

அலமந்துள்ளன.

மைண

நான்கு

பலைப்புகள்

ையில்பாலதயில்

டபார்ப்

பணிபுரிந்த

தமிழர்கள் தாக்குப்பிடித்த டபாைாட்ைங்கள் முதல், ஜப்பானிய அதிகாரியின்
பாைியல் வன்வகாடுலமக்கு எதிைான பதிைடி வலை அதில் உள்ளைங்கும்.
மணிமாைா

மதியழகனின்

டநாலயயும்

மன

டதத்தண்ணி

டநாயாளிகளின்

ெிறுகலதத்

வதாகுப்பு,

அவதிகலளயும்

மன

ஆைாய்கிைது.

அழகுநிைாவின் வமாழிவழிக் கனவு, புதினம் அல்லாத படைப்பு பிரிவுக்குத்
தகுதிவபற்ைது.

ெிங்கப்பூர்

இைக்கியப்

பரிசு

2022

டபாட்டிக்கு

வமாத்தம்

192

பலைப்புகள்

ெமர்ப்பிக்கப்பட்ைன. பைதைப்பட்ை தலைப்புகளுைன், பல்டவறு தலைமுலை
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எழுத்தாளர்கலளப்

பிைதிநிதிக்கும்

பலைப்புகள்

இறுதிச்சுற்றுக்குத்

இறுதிச்சுற்றுக்குத்

டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ை

டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ைன.

நீதிபதிகளின்
தமிழ்ப்

கருத்துகலளயும்

பலைப்புகளின்

முழுப்

பட்டியலையும்

பின்னிலணப்புகள்

A,

B

ஆகியவற்ைில் காணைாம்.

ஆங்கிைம்,

மைாய்,

டதர்ந்வதடுக்கப்பட்ை

ெீனம்

ஆகிய

எழுத்தாளர்கள்,

பிரிவுகளின்

புத்தகங்கள்,

இறுதிச்சுற்றுக்குத்

நீதிபதிகள்

ஆகியலவ

பற்ைிய விவைங்கலள இங்டக பதிவிைக்கம் வெய்யைாம்.

டமல்விவைம்

அைிய,

இலணயத்தளத்லத
டமல்விவைங்கள்,

https://bookcouncil.sg/awards/singapore-literature-prize

நாடுங்கள்.

நிகழ்ச்ெிகள்,

எதிர்வரும்

பரிெளிப்பு

நாட்களில்

விழா

பற்ைிய

இலணயத்தளத்தில்

வவளியிைப்படும்.

ெிங்கப்பூர் இைக்கியப் பரிசு 2022 பரிெளிப்பு விழா
டததி: 25 ஆகஸ்ட் 2022, ெிங்கப்பூர் டநைப்படி இைவு 8 மணி
இைம்: விக்டைாரியா அைங்கம்
வபாதுமக்கள் விழாவில் கைந்துவகாள்ள இங்டக பதிவு வெய்யைாம்.

ஊைகம் வதாைர்பான விவைங்கலளக் டகட்ைைிய, வதாைர்பு வகாள்ளுங்கள்:
Ethan Leong | ethan@bookcouncil.sg | +65 90213611
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பின்ைினணப்பு A: சிங்கப்பூர் இலக்கியப் பரிசு 2022
தமிழ்ப் பிரிவுகள்
கவினத

நீதிபதிகளின் கருத்துகள்:

“இந்தக் கவிடத நூல்கள் சிறந்த கருத்துகடையும் கவிடத நயங்கடையும்
ககாண்ைடைந்த

பல

நூற்றாண்டுக்கு

ஏற்ற

நல்ல
பற்பல

கவிடதகடைக்
வாழ்வியல்

ககாண்ைடவ.

சிந்தடனகடை

இந்த

முன்டவத்து

வவறுபட்ை வகாணங்கைில் சிந்தடனகடைத் தூண்டும் வடகயில் கவிடதகள்
இைம்கபற்றுள்ைன. கருப்கபாருளுக்கு ஏற்ற நல்ல கைாழிநடை, புதுடையான
கசால்லாட்சிகள்,
கவிடதகள்

உருவகங்கள்,

இயற்றப்பட்டுள்ைன.

உவடைகள்

ஆகியவற்டறக்ககாண்டு

கவிடதகைின்

இயல்பு, கதானி, சூழல்

ஆகியன படைப்பில் திறம்பைவும் கபாருத்தைாகவும் கவைிப்படுகின்றன.

சிங்கப்பூர் வாழ்க்டக, பலவிதைான தனிைனித உணர்வுகள், அன்றாை
வாழ்வியல்

சிந்தடனகள், தத்துவக்

கருத்துகள், கைாழிப்பற்று, பல்வவறு

ைனிதர்கள், இயற்டக, ைனிதர்கள்

பயன்படுத்தும்

விதைான

குறித்துச்

பாடுகபாருள்கள்

இைம்கபற்றுள்ைன.

வழக்கைான

கபாருள்கள்
சிறப்பான

பாடுகபாருள்கடைக்கூை

எனப்

பல

கவிடதகள்
வவறுபட்ை

வகாணங்கைில் சிந்தித்துக் கவிடதகைாக எழுதியிருப்பது பாராட்டுக்குரியது.
இத்தடகய

கவிடதகள்

வாசகடரப்

டவத்து ைகிழவும் படைக்கவும்

புதுடையான

வகாணத்தில்

சிந்திக்க

டவக்கும். நல்ல கவிடத என்பது படித்து
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முடித்த பிறகும் வாசகர் ைனத்தில் தங்கி வவறு சில நிடனவுகடையும்
சிந்தடனகடையும்

தூண்டும்.

அவ்வடகயில்

இப்படைப்புகைில்

பல

கவிடதகள் அடைந்துள்ைன.

சிங்கப்பூரில்

வாழும்

வாசகரால்

இதிலுள்ை

பற்பல

கவிடதகைில்

தன்டன இனங்காண முடியும். அவர் தம் வாழ்வியடல எண்ணிப்பார்த்துச்
சிற்சில ைாற்றங்கடை ஏற்படுத்திக்ககாள்ைவும் இக்கவிடதகள் உதவக்கூடும்.
இந்தக் கவிடதகடைப்
வாழ்வியல், அதில்

படிக்கும் சிங்கப்பூர் வாசகர்கள் தத்தம் அன்றாை

எதிர்ககாள்ளும்

நிகழ்வுகள், கநருக்கடிகள், சுடவயான

தருணங்கள், நட்பு, வவடல, இயற்டக, நவன
ீ
ையைான சூழல், புலம்கபயர்ந்த
வாழ்வியல் ைனவுணர்வுகள் முதலிய பற்பல கசய்திகடை இனங்கண்டு
அனுபவித்து ரசித்தும் சிந்தித்தும் ைகிழ்வர். கவிடதகடைப் படித்து ைகிழும்
அவத

வநரத்தில்

அவற்றின்

பின்புலைாய்

அடைந்துள்ை

கவிஞனின்

உள்ைக்கிைக்டகடயப் புரிந்துககாண்டு ஆழ்ந்திருக்கும் கவியுள்ைத்டதயும்
அறியும் வடகயில் கவிடதகள் அடைந்துள்ைன.

உலகைாவிய நிடலயில் இவற்டறப் படிக்கும் ஒருவர் சிங்கப்பூர் நாட்டு
ைக்கைின்
சிங்கப்பூர்

வாழ்வியல், இந்நூற்றாண்டுக்கான
நாட்டின்

புரிந்துககாள்வவதாடு
அழகியல்

சூழல்கள்

அக்கவிடதகைில்

கூறுகடையும்

கவிஞர்களுக்கு
படைக்கும்

வாழ்க்டகச்

நன்றாகச்

இக்கவிடதகள்

ஆர்வத்டதயும்

ைாற்றங்கடைப்

முதலியவற்டற

கவைிப்படும்

சுடவக்க

உந்துதடல

ஊக்கத்டதயும்

கபற்றுள்ை
நன்கு

கருத்துகடையும்

முடியும்.

ஆரம்பநிடலக்

ஏற்படுத்திக்

கவிடதகடைப்

தரும்.

இந்தப்

படைப்புகள்
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சிங்கப்பூரின் இலக்கியப் படைப்புலகுக்குச் சிறந்த வடகயில் பங்கைிக்கும்
எனக் கூறலாம்.”
புதினம் அல்லாத படைப்பு
நீதிபதிகளின் கருத்துகள்:

“கைாழிவழிக் கனவு (அழகுநிலா), சிங்கப்பூர்த் தைிழ்ச் சிறுகடதகள் (இராை

கண்ணபிரான்), படைப்பும் பன்முகப் பார்டவயும் (எம்.வசகர்) ஆகிய மூன்று
நூல்களும்

தத்தனது

வரலாறு

வபான்ற

பங்கைித்துள்ைன.
இலக்கியத்தின்

தனிப்பட்ை

இலக்கியம்

கைந்த

ைடறமுகைாகவும்

வழியில்

படைத்தல்,

புள்ைிகடைத்
காலத்டத

இடணப்பதன்

சிங்கப்பூர்

இலக்கியத்திற்குப்

வாசித்தல்,

ரசடன,

கதாட்டுச்கசல்லும்

சைகாலச்

வழியாக

இலக்கிய

இந்நூல்கள்,

சூழலுைன்

வநரடியாகவும்

இவ்வட்ைாரத்தின்

எதிர்கால

இலக்கியச் கசழிப்பிற்கு வலுவான அடித்தைத்டத அடைக்க உதவியுள்ைன.

‘கைாழிவழிக் கனவு’ சிங்கப்பூர், ைவலசியாவிலிருந்து கவைியான இலக்கியப்
படைப்புகடைக்

கட்ைடைப்புைன்
ககாண்ைது.

குறித்த

கசறிவான
எழுதப்பட்ை

கட்டுடரகைின்
கைாழியில்

கதாகுப்பு.

எழுதப்பட்ை

வரலாற்றில்

உள்ை

கதைிவான

கட்டுடரகடைக்

இடைகவைிகடை

நிரப்பிக்ககாள்ளும் வடகயில், படைப்புகைின் வரலாற்று முக்கியத்துவத்டத
ைட்டுைல்லாைல் அவற்றின் இலக்கியத் தகுதிகடையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது
இந்நூல்.

‘சிங்கப்பூர்த் தைிழ்ச் சிறுகடதகள்’ நூல் சிங்கப்பூர் தைிழ்ச் சிறுகடத குறித்த

கதைிவான ஒரு வரலாற்டற, கால வரிடசயில் அடுக்கப்பட்ை தகவல்கள்,
குறிப்புகள் வழியாகத் வதாற்றம், வைர்ச்சி, கைந்து வந்த பாடத, பங்கைித்த

எழுத்தாைர்கள், எழுத்து முடற எனத் தந்திருக்கிறது. இலக்கிய வரலாறும்
சமூக வரலாறும் ஒவர நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் என்படத இந்த நூல்
ைீ ண்டும்

உறுதிப்படுத்துகிறது.

சிறுகடதகைின்

தன்டை,

எழுத்து

வநாக்கு வபான்ற பல்வவறு காரணிகடைக் குறித்தும் அலசியுள்ைது.

முடற,

‘படைப்பும் பன்முகப் பார்டவயும்’ நூலாசிரியரின் வாசிப்பு அனுபவங்கைின்
கதாகுப்பு.

தைிழகத்திலிருந்தும்

சிங்கப்பூரிலிருந்தும்

கவைிவந்திருக்கும்

பல்வவறு நூல்கடைக் குறித்த கட்டுடரகைில், படைப்புகைின் அறிமுகம்,
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சுருக்கம்,

சைகாலப்

தனக்குள்

கபாருத்தம்

வதக்கிக்

ஆகியடவ

ககாள்ைப்பைாைல்

கவனப்படுத்தப்பட்டுள்ைன.

பகிரப்படும்

வாசக

அனுபவம்

கதாைர்ந்து கபருகுவடத, இந்த நூல் அடிக்வகாடிடுகிறது.”
புதிைம்

நீதிபதிகளின் கருத்துகள்:

“இவ்வருைம்

சிங்கப்பூர்

அனுப்பப்பட்டிருந்த

நூல்கைில்

இலக்கியப்
பல

பரிசுக்கான

சிங்கப்பூர்

வதர்வுக்கு

வாழ்வியடலயும்

வரலாற்டறயும் எடுத்துக் காட்டும் வடகயில் புதிய கடதக்கைன்கடையும்,
கடதகூறல் வடிவங்கடையும் முயன்றிருந்தது குறிப்பிைத்தக்கது. அதிலும்
சரித்திரப்

பின்னணிடயயுடைய

நாவல்கள்

பல

அண்டையில்

கவைிவந்திருப்பது சிங்கப்பூர்த் தைிழிலக்கிய முயற்சிகைில் ஒரு முக்கிய
நகர்வு.

அப்படி

எழுதப்பட்டிருந்த

அழகியடலச்

சற்வற

ஓரிரு

தவற

படைப்புக்கள்

விட்டிருந்த

வபாதிலும்

புடனவுக்கான
இத்தடகய

படைப்புக்கடை உருவாக்க எழுத்தாைர்கள் வைற்ககாண்ை ஆய்வு முயற்சியும்
உடழப்பும்

பாராட்டுக்குரியடவ.

முன்கனடுத்திருந்த

இப்படி

புதிய

நூல்கைினிடைவயயும்,

முயற்சிகடை

குறும்பட்டியலுக்குத்

வதர்ந்கதடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஐந்து நூல்கள் புதிய கடதகூறல், கடதக்கைன்

ஆகியவற்றில் ைட்டுைின்றி வதர்வுக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்த ைற்ற நூல்கடைக்
காட்டிலும் படைப்பின் தரத்திலும் புடனவின் கசறிவிலும் ைிகத் கதைிவான
முடறயில்
ைக்கைின்
கபரிய

சிறந்திருந்தன.

அன்றாை

தாக்கத்டத

நைந்வதறிக்

வநரத்தில், சிங்கப்பூரில்

வாழ்க்டகடயயும்

ஏற்படுத்திய

ககாண்டிருக்கும்

சிக்கல்கடையும்

அவத

புதிய

இந்நாட்டின்

வாழக்கூடிய

வரலாற்றில்

சம்பவங்கடையும், வழிவழியாக

ைக்கள்

குடிவயற்றத்தால்

கண்வணாட்ைத்வதாடு

ைிகப்

இங்கு

ஏற்பைக்கூடிய

கூறக்கூடியடவயாக

அடைந்திருந்தன. சிங்கப்பூரில் தனித்துவைான தைிழ் இலக்கிய வைர்ச்சிக்கு
இத்தடகய படைப்புக்கள் நிச்சயம் புதிய வழித்தைங்கடை ஏற்படுத்தித் தரும்.

சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் தைிழ் எழுத்தாைர்கள் இங்கு கிடைக்கும் பன்னாட்டுக்
கலாச்சார

ைற்றும்

இலக்கியத்தில்
முயற்சிகடை

ஈடுபடும்வபாது

கைாழித்

ைட்டுைன்றி

ஊன்றிக்
இங்கு

கதாைர்புகடையும்

உலக

கவனித்து

கதாைர்ந்து

இலக்கியத்தில்

இத்தடகய

கசறிவான

பயன்படுத்தி

தைிழ்

முன்கனடுக்கப்படும்

புத்தாக்க

இலக்கியப்

முயற்சிகடை

படைப்புக்கள்
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உருவாகும் என்பது உறுதி. இவ்வாண்டின் சிங்கப்பூர் இலக்கியப் பரிசுக்குத்
வதர்வான குறும்பட்டியலில் உள்ை படைப்புக்கள் இத்தடகய ஒரு புதிய
முயற்சிக்கு ஒரு கதாைக்கைாக அடைந்திருப்பது ைகிழ்ச்சிடயத் தருகிறது.
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பின்ைினணப்பு B: சிங்கப்பூர் இலக்கியப் பரிசு 2022
இறுதிச்சுற்றுப் பட்டியல் (தமிழ்ப் பிரிவுகள்)
பிரிவு: கவிடத

எ

எழுத்தாளர்

சுயவிவரம்

1

பாலு
மணிமாறன்

பாலு
மணிமாறன் , 14ஆம்
மாடிக்
எழுத்தாளர்,
பதிப் பாளர், குடியிருப் பபன்ப
தமிழ் அமமப்புகளின் வழி து
செயல் படுபவர்.
30
ஆண்டுகளுக்கும் மமலாகத்
தமிழில் எழுதி வருகிறார்.
அமலயில் பார்த்த முகம் ,
ெக பயணிகமளாடு சிறு
உமரயாடல் கள் , அன்பின்
சிறு சபாழுதுகள் , 14ஆம்
மாடிக் குடியிருப் சபன்பது
ஆகிய நான்கு கவிமதத்
சதாகுப் புகமள
சவளியிட்டிருக்கிறார்.
எழுத்தாளர்கமள
அமடயாளம்
காட்டிய

ண்.

எழுத்தாளர்

புத்தகத் தனலப்பு

மபாருட்சுருக்கம்
வளர்ெ்சியின்
வழித்
சதாடர்ந்து
மாறிக்சகாண்மட
இருக்கும்
சிங் கப் பூர்
மாநகரத்து
ஆண்/சபண்
மனமதக்
கவிமதகளின் வழி மபசுகிறது - 14ஆம்
மாடிக் குடியிருப்சபன்பது. மனிதமநயம் ,
அன்பு,
ெகித்து இமணந்திருத்தல்
என
சிங் கப் பூர்
ெமூகம்
தன்னியல் பாக்கிக்
சகாண்ட
பண்புகமள
நுட்பமாகெ்
சொல் கின் றன இத்சதாகுப் பின் கவிமதகள் .
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எ

எழுத்தாளர்

ண்.

எழுத்தாளர்

சுயவிவரம்

புத்தகத் தனலப்பு

மபாருட்சுருக்கம்

தங் கமீன் கமல இலக்கிய (Goldfish
வட்டத்மதப்
பத்து Publications,
ஆண்டுகளுக்கு
மமல் 2021)
வழிநடத்தி வருகிறார்.
2

பாலு
மணிமாறன்

பாலு
மணிமாறன் , அன்பின் சிறு
எழுத்தாளர்,
பதிப் பாளர், பபாழுதுகள்
தமிழ் அமமப்புகளின் வழி
செயல் படுபவர்.
30
ஆண்டுகளுக்கும் மமலாகத்
தமிழில் எழுதி வருகிறார்.
அமலயில் பார்த்த முகம் ,
ெக பயணிகமளாடு சிறு
உமரயாடல் கள் , அன்பின்
சிறு சபாழுதுகள் , 14ஆம்
மாடிக் குடியிருப் சபன்பது
ஆகிய நான்கு கவிமதத்
சதாகுப் புகமள
சவளியிட்டிருக்கிறார்.
எழுத்தாளர்கமள
அமடயாளம்
காட்டிய
(Goldfish
தங் கமீன் கமல இலக்கிய
Publications, 2021)
வட்டத்மதப்
பத்து

மனிதர்களுக்கிமடமய நிகழும் அன்பின்,
காதலின், பிரிவின், மகிழ் ெசி
் யின்
என
பல் மவறு
உணர்வுகமள
எளிய
கவிமதகளாகெ் சொல் கிறது - அன்பின் சிறு
சபாழுதுகள் .
அன்பின்
சவவ் மவறு
தருணங் கமள
ஆர்பாட்டமில் லாமல்
அழகாக
சவளிப்படுத்துகின் றன,
பல
கவிமதகளின் சிறு வரிகள் . எளிய வரிகளின்
வழி
கவித்துவத்மதக்
கண்டமடயும்
முமனப் மபாடு
இக்கவிமதகள்
சவளிப் படுகின்றன.
அன்பு
என்பமத
இவ் வுலமக நகர்த்தும் ஒற் மறெ் சொல் என்று
சொல் ல முமனகிறது இத்சதாகுப் பு.

Singapore Book Council Limited (Company No.: 201805935W)
90 Goodman Road, Blk E #03-32, Goodman Arts Centre Singapore 439053 |+65 6342 5119
info@bookcouncil.sg | www.bookcouncil.sg

எ

எழுத்தாளர்

ண்.

எழுத்தாளர்

சுயவிவரம்

புத்தகத் தனலப்பு

மபாருட்சுருக்கம்

ஆண்டுகளுக்கு
மமல்
வழிநடத்தி வருகிறார்.
3

இன்பா

தஞ் ொவூரில்
பிறந்து லயாங் லயாங்
சிங் கப் பூருக்குக்
குருவிகளின்
குடிமயறிவர்.
கவிமதகள் கீச்பசாலிகள்
இயற் றுவதில்
தனித்து
விளங் கும்
இவர்
சிறுகமதகளும்
எழுதியிருக்கிறார்.
சிங் கப் பூர்க்
கவிமாமல
அமமப் பின்
தமலவராகப்
சபாறுப் மபற் று
பல் மவறு
நிகழ் ெசி
் கமள
முன் சனடுத்து
நடத்தி
வருகிறார்.
சிங் கப் பூர்
மதசிய கமலகள் மன்றம்
நடத்திய
"தங் க
முமன
விருதுப் ' மபாட்டி - 2009ல்
முதல் பரிசு சபற் றவர்.
(Yaavarum Publisher,
2021)

லயாங்
லயாங்
பறமவகள்
நூலிலுள் ள
கவிமதகள் நிலத்மத விடுத்து நிலமற் ற
நிலத்தின்
உண்மமகள் ,
இயற் மகயின்
வலிகள் ,
உண்மமகள்
மற் றும்
அர்த்தங் கமளப்
பற் றியது.
வலமெப்
பறமவகளுக்மக
இருக்கக்
கூடிய
பயத்மதயும்
கூெ்ெத்மதயும்
மமறத்துக்
சகாண்டு இடம் மாறி வந்த மதெத்தின்
ஆழத்மத
எழுத்தில்
காட்டுவமத
மநாக்கமாகக் சகாண்டு இக்கவிமதகள்
பமடக்கப் பட்டன.
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பிரிவு: புதினம் அல்லாத படைப்பு

எ

எழுத்தாளர்

சுயவிவரம்

புத்தகத் தனலப்பு

மபாருட்சுருக்கம்

அழகுநிலா

அழகுநிலா
ஆறஞ் சு
,
சிறுகாட்டுெ் சுமன, ெங்
கன் ெ்சில் ஆகிய மூன்று
நூல் கமள எழுதியுள் ளார்.
‘சிறுகாட்டுெ்
சுமன’
சதாகுப் பு 2020 ஆம் ஆண்டு
சிங் கப் பூர்
இலக்கிய
விருதுக்குத் தகுதிெ் சுற் றில்
மதர்வானது.
இவர்
குழந்மதகளுக்காக நான்கு
படப்
புத்தகங் கமள
எழுதியுள் ளார்:
சகாண்டாம் மா
சகண்டாமா, சமலிஸாவும்
சமலயனும் , சமலிஸாவும்
ஜப் பானிய மூதாட்டியும் , பா
அங் பாவ் .

பமாழிவழிக்
கனவு

புலம் சபயர்
வாழ் வில்
குடிமயறிய
மதெத்தின் வரலாற் மற ஆழமாக அறியவும்
ஆன்மாமவ
சநருங் கி
உணரவும்
இலக்கியங் கமள
சவளிெ்ெமாகத்
திகழ் கின் றன. வாசிப் பனுபவக் கட்டுமர
உணர்வுப் பூர்வமாகவும் ,
அழகியல்
ொர்ந்தும்
எழுதப் படுமகயில்
அது
நிெ்ெயமாக
ஒரு
வாெகமனயாவது
அப் பமடப் மப வாசிக்க மவக்கும் . அந்த
வமகயில் இந்நூல் ஒரு புதிய வாெகனுக்கு
சிங் கப் பூர், மமலசியப் புமனவுசவளிக்குள்
நுமழவதற் கான வாெலாக விளங் கும் .

ண் எழுத்தாளர்
.

1

2

இராம
கண்ணபிரான்

(Panchaksharam
Azhagunila, 2021)

ஓய் வுசபற் ற ஆசிரியரான சிங் கப் பூர் தமிழ்
திரு இராம. கண்ணபிரான் சிறுகததகள்

சிங் கப் பூரில்
சிறுகமதகளின்

Singapore Book Council Limited (Company No.: 201805935W)
90 Goodman Road, Blk E #03-32, Goodman Arts Centre Singapore 439053 |+65 6342 5119
info@bookcouncil.sg | www.bookcouncil.sg

சவளியான
சிறப் புகள்

தமிழ் ெ ்
மற் றும்

எ

எழுத்தாளர்

சுயவிவரம்

புத்தகத் தனலப்பு

மபாருட்சுருக்கம்

ண் எழுத்தாளர்
.

அவர்கள்
சிறுகமதகள்
குறுநாவல் கள் கட்டுமரகள்
எழுதுவதில்
மிகவும்
வல் லவர்.
அவர்
தன்
பமடப் புகளுக்காகப்
பல் மவறு
பதக்கங் களும்
விருதுகளும் சவன்றுள் ளார்.
1990ஆம்
ஆண்டு
தாய் லாந்தின்
சதன்கிழக்காசிய
எழுத்தாளர்
விருமதயும் ,
2013ஆம் ஆண்டு சிங் கப் பூர்
கவிமாமல
அமமப் பின்
கமணயாழி
விருமதயும்
சவன்றுள் ளார். இலக்கியத் (Crimson Earth, 2021)
துமறயில்
இவரது
ஈடு
இமணயற் ற
பங் கின்
காரணமாகெ் சிங் கப் பூரில்
வசிக்கும்
சிறந்த
தமிழ்
எழுத்தாளர்களில்
ஒருவராகத் திகழ் கிறார்.

அவற் றின் தனித்தன்மமகமள ஒவ் சவாரு
கமதமயயும் ஆராய் ந்து எழுதிய நூல் இது.
சிறுகமத
வமககளில்
உமரயாடல்
பாணியில்
அமமந்த
கமதகள் ,
சபரும் பிரிவுக் கமதகள் , பின் நவீனத்துவக்
கமதகள் , நவீனத்துவக் கமதகள் , நா.
மகாவின் சிறுகமதகள் , புதுமமதாெனின்
பமடப் புகள் மபான்றமவ அடங் கும் . இது
சிறுகமதகள்
வமகப் பாட்மட
அறிய
விரும் புமவார்க்குப் பயனுமடய நூல் ஆகும் .
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எ

எழுத்தாளர்

சுயவிவரம்

புத்தகத் தனலப்பு

மபாருட்சுருக்கம்

இதுவமர
200க்கும்
மமற் பட்ட சிறுகமதகளும்
பல
நூறு
கவிமதகளும்
எழுதியுள் ளார்.
இவரின் ,
‘மகவிளக்குக்
கடவுள் ’
என்ற கவிமதத் சதாகுப் பு
2016
இன்
சிங் கப் பூர்
இலக்கியப்
பரிசுக்கான
இறுதிப்
பரிசீலமனக்குத்
மதர்வானது.
2018
இல்
‘எழுத்தும்
எண்ணமும் ’,
‘இராவணனின் சீமத’ என
இரண்டு
நூல் களும்
சிங் கப் பூர்
இலக்கியப்
பரிசுக்கான
இறுதிப்
பரிசீலமனக்குத்
மதர்வானது.
அதில் ,
‘இராவணனின் சீமத’ என்ற
நூலுக்குெ்
சிங் கப் பூர்
இலக்கியப்
பரிசின்
பாராட்டுப்
பரிசு
கிமடத்தது.

பதைப் பும்
பன்முகப் பார்தவ
யும்

படைப் பும்
பன்முகப் பார்டையும்
என்ற
தடைப் பிை் ைாசகர்களிடையே ைாசிப்புப்
பழக்கத்தின்
ஆர்ைத்திடன
அதிகரிப் பதற் காகச் சிங் கப் பூர், மயைசிோ,
தமிழ் நாை்டு நூை் கள் பை இந்த நூலிை்
அறிமுகப் படுத்தப் பை்டுள் ளன.
சிறுகடத,
கவிடத, தனிக்கை்டுடரகள் எனப் பை
இைக்கிே
ைடிைங் களின்
எளிதான
அறிமுகம்
இந்தப்
படைப்பும்
பன்முகப் பார்டையும் . யமலும் , சிறுகடத,
கவிடதகடள
எப் படியேை் ைாம்
அணுகைாம்
என்ற எளிடமோன ஒரு
புரிதடையும்
ைாசகர்களுக்கு
இந்நூை்
ைழங் குகிறது.
படைப் புகடளக் கண்ைறிைதற் கு நமக்கு
முதலிை் ைாசிப் புப் பழக்கமும் யதைலும்
மிகவும் அைசிேம் . இந்தச் யசேற் பாை்டைச்
சாத்திேப் படுத்தும் ஒரு சிறு முேற் சியே
இந்தப் படைப் பும் பன்முகப் பார்டையும் .

ண் எழுத்தாளர்
.

3

எம் .சசகர்

(எம் .சசகர், 2021)
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பிரிவு: புதினம்

எ

எழுத்தாளர்

ண்.

எழுத்தாளர்

1

கமணஷ்பாபு

சுயவிவரம்

புத்தகத் தனலப்பு

மபாருட்சுருக்கம்

2008-ஆம்
ஆண்டு முதல்
சிங் கப் பூரில் வசித்து வரும்
கமணஷ்
பாபு,
சிறுகமதகமளயும் , நவீன
இலக்கியம் மற் றும் நவீன
கவிமத வாசிப் பு ொர்ந்த
கட்டுமரகமளயும்
சதாடர்ந்து
எழுதி
வருகிறார்.
இவரது
சிறுகமதகள்
எழுத்தாளர்
எஸ்.
ராமகிருஷ்ணன்
மற் றும் நாஞ் சில் நாடன்
அவர்களால்
சிறந்த
சிறுகமதகளாக சிங் கப் பூர்
சிறுகமதப்
பயிலரங் குகளில்
மதர்ந்சதடுக்கப்
சபற் றிருக்கின் றன. இவரது
கமதகள்
சிங் கப் பூர்
சிராங் கூன்
மடம் ஸ்,
தமிழ் முரசு,
வல் லினம்

பவயிலின்
கூை்ைாளிகள்

வாழ் விற் கு ஒரு முகமில் மல. அது பல் மவறு
முகங் கள் சகாண்டது. ஒளிந்து விமளயாடும்
சிறுவர்கள்
ஒருவர்
மற் றவமரக்
கண்டுபிடிப் பமதப்
மபால
இக்கமதகள்
வாழ் வின்
முகங் கமள
சமாழியின்
வாயிலாகக்
கண்டுபிடிக்க
எத்தனிக்கின் றன. மனிதனின்
கமதகள்
ஒருமபாதும் சொல் லிமுடிக்க முடியாதமவ.
அமலகமளப் மபால முடிவற் று நம் மமெ்
சுற் றி நிமறந்திருக்கின் றன மனிதர்களின்
கமதகள் .
அவ் வமகயில் ,
முடிவிலியாய்
நீ ண்டு செல் லும் அந்தக் கமதெ் ெங் கிலியின்
ஒரு
கண்ணியாய்
தங் கள்
இருப்மப
உறுதிசெய் யமுயல் கின் றன இக்கமதகள் .

(Yaavarum
Publishers, 2021)
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மபான்ற
இதழ் களில்
பிரசுரமாகி இருக்கின்றன.
பதிமனழாவது
வயதில் ரயில்
எழுதத்
சதாடங் கினார்
இந்திரஜித்.
கவிமதகள் ,
சிறுகமதகள் , கட்டுமரகள் ,
நாவல் என்று அவருமடய
இலக்கியப்
பயணம்
சதாடர்கிறது. ‘சுமன விடும்
மூெ்சு’,’
ரயிலுக்காக
காத்திருப் பவர்கள் ’
கவிமதத்
சதாகுப் புகள் ,
‘இடம்
காலம்
சொல் ’
கட்டுமரத்
சதாகுப் பு,
‘வீட்டுக்கு வந்தார்’, ‘புதிதாக
இரண்டு
முகங் கள் ’
சிறுகமதத்
சதாகுப் புகள் (Goldfish
வந்துள் ளன. ரயில் இவரது Publications, 2021)
முதல் நாவல் .
என்
சபயர்
மணிமாலா சதத்தண்ணி
மதியழகன். என் மனத்மதப்
பாதிக்கும் ெம் பவங் கமளப்
புமனவாகப் பமடக்கிமறன்.

மபாருட்சுருக்கம்

ெயாம்
மரண
ரயில் மவ
வரலாற் றுப்
பின் புலத்தில் செய் யப் பட்ட புமனவு - ரயில் .
சிங் கப் பூரிலிருந்தும் மமலசியாவிலிருந்தும்
வலுக்கட்டாயமாக ெயாமிற் கு அமழத்துெ்
செல் லப் பட்டு, ரயில் பாமதக் கட்டமமப்பில்
கூலிகளாகப்
பயன்படுத்தப் பட்ட
தமிழர்களின்
வாழ் வு
இந்நாவலில்
சொல் லப் பட்டிருக்கிறது.
சவவ் மவறு
சூழலில் சவவ் மவறு மனநிமலயில் வாழும்
கதாபாத்திரங் கள்
இந்நாவல்
சநடுக
வாழ் கிறார்கள் .
அத்தமன
கடினமான
சூழலிலும் அவர்களுக்கிமடயில் இருக்கும்
அன்பும் நட்பும் தரும் வாழ் க்மக மீதான
நம் பிக்மகமயெ் சொல் கிறது.

"மதத்தண்ணி"
என்ற
இந்தெ்
சிறுகமதத்சதாகுப்பு நூலில் சிங் கப்பூர்ெ்
சூழமல
மமயப் படுத்தி
எழுதப் பட்ட
சிறுகமதகள்
இடம் சபற் றுள் ளன.
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சிங் கப் பூர்
உயர்நிமலப் பள் ளி
மாணவர்களுக்குரிய
‘இனிய
தமிழ் க்
கட்டுமரகள் ’
என்னும்
நூமலயும் ;
‘முகமூடிகள் ’,
‘இவள் ?’,
‘சபருந்தீ’,
‘மதத்தண்ணி’
ஆகிய
சிறுகமதத்
சதாகுப் பு
நூல் கமளயும்
எழுதியுள் மளன்.
சிங் கப் பூர்த்
தமிழ்
எழுத்தாளர்
கழகத்தில்
செயலமவ உறுப்பினராக (Vamsi Books, 2021)
உள் மளன்.
என்னுமடய
பமடப் புகளுக்காக
உள் நாட்டிலும்
சவளிநாடுகளிலும்
பல் மவறு
பரிசுகமளப்
சபற் றுள் மளன்.
இவர் தனது ஒன்பதாவது சுண்ணாம் பு
வயதில்
கல் வி அரிசி
பயிலுவதற் காகத்
தமிழ் நாட்டிலிருந்து

மபாருட்சுருக்கம்
பிரெ்சிமனக்குரிய
மனிதர்களின்
அகெ்சிக்கல் கமள
இக்கமதகள்
மபசுகின் றன.
இயல் பான
மபாக்கில்
தமடகள் ஏற் படும் மபாதுதான் மனித மனம்
நிமலதடுமாறுகிறது.
இந்நூலில்
உள் ள
சபரும் பாலான சிறுகமதகள் , துன்பத்மத
அனுபவிப் பவர்களது மனப் மபாராட்டத்மத
சவளிக்சகாணரும்
எண்ணத்துடன்
எழுதப் பட்டுள் ளன.

‘சுண்ணாம் பு அரிசி’ என்பது நாவலின்
தமலப் பு. இரண்டாம் உலகப் மபாரின்மபாது
சுண்ணாம் பு கலந்த சநாய் அரிசிதான்
பலருக்கு
உண்ணக்
கிமடத்தது
என்ற
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மபாருட்சுருக்கம்

சிங் கப் பூர்
வந்தார்.
இளவயது முதல் எழுதுவதில்
ஆர்வம்
உள் ளவராக
இருந்ததால்
எழுத்துத்துமறயில்
ஆர்வத்துடன்
ஈடுபட்டார்.
இதுவமர ஏழு நூல் கள் இவர்
பமடப் புகளாக
சவளிவந்துள் ளன.
இவருமடய
சிறுகமதகள்
நான்கு
நூல் களாக
மறுபதிப் பு
செய் யப் பட்டுள் ள. 2021இல் (Crimson Earth, 2021)
'சுண்ணாம் பு அரிசி' புதினம்
சவளிவந்தது.

சகாடுமமயான
தகவமலத்
சதரியப் படுத்தமவ
அந்தத்
தமலப் பு
நாவலுக்கு மவக்கப்பட்டது. தன் மதாழி ெ்சூ
மமய்
ஜப் பானிய
இராணுவ
அதிகாரி
கசுமியால்
சீரழிக்கப் பட்டமத
அறிந்து
அவமனப் பழிவாங் கத் துடிக்கிறாள் வடிவு.
அந்தப்
பழிவாங் கும்
முயற் சியில்
தன்
உயிமரயும் இழக்கிறாள் .

இந்தியாவின் தஞ் ொவூமரெ் அம் பரம்
மெர்ந்த
ராம
சுமரஷ்,
தன் மன ஒரு ஆர்வமுள் ள
வாெகராகவும் ,
எழுத்தாளராகவும் ,
மபெ்ொளராகவும் தன் மன
நிமலநிறுதிக் சகாள் கிறார்.

அம் பரம் , ரமா சுமரஷ், மமாக்லி பதிப் பகம்
சவளியீடு, இரண்டாம் உலகப் மபார் என்கிற
சபரிய
சவளியில் ,
பர்மா-சிங் கப்பூர்
பின் னணியில் , நிமலசபறும் நாவல் . ஒரு
குத்துெ்ெண்மட
வீரமனக்குறித்த
கமதயாகத் துவங் கி, மபாருக்கு எதிரான
தர்க்கத்மதயும்
அன்மபப்
மபாதிக்கும்
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அவரது கமத மகால் டன்
பாயின்ட் விருது 2015 இல்
இரண்டாவது
பரிமெப்
சபற் றது
மமலும்
அவர்
மகால் டன் பாயின்ட் 2017
இல்
சிறந்த
முதல்
பரிமெயும்
சபற் றார்.
ெமூகத்தில் அவர் காணும்
பலதரப் பட்ட மனிதர்களின்
குணாதிெயங் கமளயும்
அவர்களின்
விவரங் கமளயும்
எப் மபாதும் தன் கமதகளில்
பதிவுசெய் யும்
(Mowgli Publishers,
எழுத்தாளராக
வலம் 2021)
வருகிறார், அவரது முதல்
சவளியீடான “உட்லண்ட்ஸ்
ஸ்ட்ரீட்
81”
2018
இல்
தமிழ் நாட்டின்
கா.சீ.சிவகுமார் விருமதப்
சபற் றது.

மபாருட்சுருக்கம்
மார்க்கத்மதயும்
இந்நாவல்
முக்கியெ்
ெரடுகளாகக் சகாண்டுள் ளது. ஆசிரியரின்
முதல் நாவல் .
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தம்பூ,

ெிங்கப்பூர்

டதெியப்

பல்கலைக்கழகத்தில்

ஓய்வுவபற்ை

வகௌைவப்

டபைாெிரியைாகவும் டபைாெிரிய வல்லுநைாகவும் இருக்கிைார். பல்கலைக்கழகத்தின் கலை மற்றும்
ெமூகவியல் துலையின் முதல் தலைவைாக அவர் வபாறுப்டபற்ைிருந்தார். அவர் வபற்றுள்ள
விருதுகளில்

ெிங்கப்பூர்

டதெிய

புத்தக

டமம்பாட்டு

மன்ைத்தின்

கவிலத

விருது,

வதன்கிழக்காெிய எழுத்தாளர் விருது, ெிங்கப்பூரின் கைாொை விருது, இைக்கியத் துலையில்

ஆெியான் கைாொை, வதாைர்பு விருது, ைாஜா ைாவ் விருது, ெிங்கப்பூரின் பாைாட்டுப் பணிப் பதக்கம்
ஆகியலவ

உள்ளைங்கும்.

வதாைங்கினார்.

அவர்

அண்லமயில்

(2015)

ெிங்கப்பூர்

Singapore Book Council Limited (Company No.: 201805935W)
90 Goodman Road, Blk E #03-32, Goodman Arts Centre Singapore 439053 |+65 6342 5119
info@bookcouncil.sg | www.bookcouncil.sg

கவிலத

விழாலவத்

இதணப் பு D: சிங் கப் பூர் புத்தக மன்றத்ததப் பற் றி
சிங் கப் பூர் புத்தக மன்றம் (எஸ். பி. சி) ஐபிசி அந்தஸ்துள் ள ஒரு சுயாதீன
சதாண்டு நிறுவனம் . சிங் கப் பூர் எழுத்தாளர்கள் மற் றும் இலக்கியங் கமள
ஆதரிப் பதற் காக 1968 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப் பட்ட எஸ். பி. சி, பமடப் பாற் றல் ,
கற் பமன, அெல் சிந்தமன மற் றும் பெ்ொத்தாபம் ஆகியவற் மற வளர்ப்பதன்
மூலம்

நமது

கற் பமன-மதெத்மத

உருவாக்குவமத

மநாக்கமாகக்

சகாண்டுள் ளது. எங் கள் நிகழ் ெசி
் கள் பமடப் பு எழுத்து, வாசிப் பு, விளக்கம் ,
சமாழிசபயர்ப்பு

மற் றும்

செலுத்துகின் றன.

எங் கள்

கமதசொல் லல்
விழாக்கள் ,

ஆகியவற் றில்

பயிற் சி

கவனம்

பட்டமறகள்

மற் றும்

பயிலரங் கங் கள் , அத்துடன் சிறந்த பமடப் புகமள அங் கீகரிப்பதற் காக புத்தக
விருதுகள் மூலம் பன்முக கலாெ்ொர, மாறுபட்ட இலக்கிய கமலத் துமறமய
வளர்ப்பதற் கு நாங் கள் கடமமப் பட்டுள் மளாம் .
சநாக்கம் :

தரம் ,

மாறுபட்ட

சிங் கப் பூர் இலக்கியங் களுக்கான

ெர்வமதெ

அங் கீகாரம் .
குறிக்சகாள் : ஒரு பன்முக கலாெ்ொர இலக்கிய கமலத் துமறமய விருத்தி
செய் தல் , ஆதரித்தல் மற் றும் பரிந்துமபசுதல் .
பன்யன் ட்ரீ ம

ாட்டல் அண்ட் ரிொர்டஸி
் ன் (Banyan Tree Hotels and Resorts)

இமண நிறுவனர் செல் வி கிளாரி சியாங் (Ms Claire Chiang), எஸ்.பி. சி-யின்
தற் மபாது தமலவராக உள் ளார்.
வருடாந்த “குழந்மதகளின் உள் ளடக்கத்தின் ஆசிய விழா” (AFCC) உட்பட
பல் மவறு விழாக்கள் ஏற் பாடு செய் தல் ; இரு ஆண்டிற் கு ஒரு முமற மதசிய
விருதான சிங் கப்பூர் இலக்கிய பரிசு மபான்ற மதிப் புமிக்க விருதுகமள
வழங் குதல் ; மற் றும் எங் கள் கல் விக்கழகத் திட்டங் களால் சதாழில் முமற
திறமன வளர்த்தல் மூலம் சிங் கப்பூரின் புத்தகங் கள் மற் றும் இலக்கிய
கமலக் காட்சிமய புத்தக மன்றம் உருவாக்கி ஆதரிக்கிறது.
ஏசனன்றால் இது எல் லாம் ஒரு கமதயுடன் சதாடங் குகிறது.
எஸ்.பி.சி. க்கு 2022 முதல் 2024 வமரயிலான காலப் பகுதியில் சிங் கப் பூர் மதசிய
கமல மன்றம் சபரும் படியான நிறுவன திட்டத்தின் கீழ் ஆதரவளிக்கிறது.
மமலும் தகவலுக்கு, தயவுசெய் து www.bookcouncil.sg ஐப் பார்மவயிடவும் .
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இதணப் பு E: சிங் கப் பூர் இலக்கிய பரிசு பற் றி
1992 இல் நிறுவப் பட்ட சிங் கப் பூர் இலக்கிய பரிசு (எஸ். எல் . பி), 80 க்கும்
மமற் பட்ட கடந்த சவற் றியாளர்களுடன், சிங் கப் பூரின்

சிறந்த இலக்கிய

பரிொகும் . புதினம் , கவிமத மற் றும் புதினம் அை் ைாத படைப் பு மய ஒரு
குறிப் பிட்ட காலத்தில் சிங் கப் பூரிமலா அல் லது சவளிநாட்டிமலா சவளியிட்ட
சிங் கப் பூர் குடிமக்களுக்கும் நிரந்தர குடியிருப் பாளர்களுக்கும் இராண்டிற் கு
ஒரு முமற நடத்தப்படும் மபாட்டி இது. சிங் கப் பூரின் நான்கு அதிகாரப் பூர்வ
சமாழிகளான - சீன, ஆங் கிலம் , மலாய் அல் லது தமிழில் இந்த பமடப் மப
சவளியிடப் பட்டிருக்கலாம் .
இந்த விருது ஒவ் சவாரு பிரிவிலும் சவற் றியாளருக்கு $3,000 சிறந்த பரிமெக்
சகாண்டுள் ளது.

கூடுதலாக,

சவற் றியாளர்களுக்கு

சிறப் பு

பதக்கம்

வழங் கப் படும் .
2004 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இராண்டிற் கு ஒரு முமற மற் றும் சிங் கப் பூரின்
நான்கு சமாழிகளில் சவளியிடப் பட்ட பமடப் புகளுக்கு எஸ். எல் . பி விருது
வழங் கப் பட்டது. புதினம் அை் ைாத படைப் பு மற் றும் கவிமத வமககளுக்கான
பிரிவுகமள உள் ளடக்குவதற் காக இந்த விருது 2014 இல் விரிவாக்கப் பட்டது.
சமா

மட் லத்தீப் சமா

மட் (Mohamed Latiff Mohamed), சயங்

ப் மவ

சநாமகான் (Yeng Pway Ngon), மக.டி. எம் இக்பால் (K. T. M Iqbal), சிரில் மவாங்
(Cyril Wong), மஜாெபின் சியா (Josephine Chia), அமண்டா லீ மகா (Amanda Lee
Koe) மற் றும் மொனி லீவ் (Sonny Liew) உள் ளிட்ட பல குறிப் பிடத்தக்க சிங் கப் பூர்
எழுத்தாளர்கள் எஸ். எல் . பி விருதிமன சவன் றுள் ளனர்.
மமல்

விவரங் களுக்கு,

https://bookcouncil.sg/awards/singapore-literature-prize-

ஐப் பார்மவயிடவும் .
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