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UNDER EMBARGO 

UNTIL 25 AUGUST 2022,  

9.30PM (SGT) 

 

8 First-time Winners at Singapore Literature Prize 

2022 

   Suratman Markasan and Wang Gungwu Oldest Winners in 

Award’s 30-year history         

 

 

SINGAPORE, 25 August 2022—After two years of restrictions and social distancing, the 

Singapore Literature Prize (SLP) awards ceremony made its return in-person for the first 

time since 2018 at Victoria Theatre. Suratman Markasan and Wang Gungwu have 

made history as the oldest winners of SLP, while eight of the 12 recipients are first-time 

winners with a mix of seasoned and emerging writers. Tamil writer ரமா சுரரஷ் (Rama 

Suresh) clinched two awards, in both the Tamil Fiction and Readers’ Favourite Tamil 

category. 

 

The first-time winners include அழகுநிலா (Azhagunila),  இன்பா (Inbha), Jee Leong 

Koh, ரமா சுரரஷ் (Rama Suresh), Suratman Markasan, Wang Gungwu, Yeow Kai 
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Chai and 语凡  (Yu Fan). Literary pioneer Edwin Thumboo also received the SBC 

Achievement Award from the GOH Edwin Tong, Minister for Culture, Community, and 

Youth.  

 

SLP 2022 marks an important milestone for Tamil literature—all three winners are 

clinching SLP for the first time. ரமா சுரரஷ் (Rama Suresh)’s அம்பரம் (The sky, 

atmosphere/ infinite space, either, as one of the elements), is a historical novel set in 

Burma and Singapore and the first by the author. இன்பா (Inbha), whose லயாங் 

லயாங் குருவிகளின் கீச்ச ாலிகள் (Layang Layang Bird Tweets) won the Tamil 

Poetry category. அழகுநிலா (Azhagunila), who was shortlisted in 2020, finally bagged 

the Tamil Creative Nonfiction award. 

 

Each winner in the 12 categories receives a cash prize of S$3,000. They also get a 

special hand-crafted trophy and a 12-month gift code to audiobook platform StoryTel. 

 

Four writers beat out their competition to lay claim to the popular Readers’ Favourite 

award. More than 4,000 voters voted, almost doubling the number of votes cast in 

2020. The writers of the four winning books – Ali bin Salim, Daryl Qilin Yam, 潘正镭 (Pan 

Cheng Lui) and ரமா சுரரஷ் (Rama Suresh) – each receives a cash prize of S$1,000, 

with their voters standing the chance to win book vouchers worth $50.  

 

Please refer to Annex A for the full list of winners and their works. 

 

For those who have missed the ceremony, they can still watch it on SBC’s website, 

YouTube and Facebook from Monday 29 August onwards. Furthermore, readers will 

be able to meet the winners and shortlisted authors in upcoming meet-the-author 

outreach events.  
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For more information, please visit https://bookcouncil.sg/awards/singapore-literature-

prize. More information about the programmes featuring SLP’s writers will be added to 

the website in the coming days. 

             

 

For media related enquiries, please contact:  

Ethan Leong | ethan@bookcouncil.sg |90213611 

 

### 
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இணைப்பு A: சிங்கப்பூர் புத்தக மன்றத்ணதப் பற்றி 

 

சிங்கப்பூர ் புத்தக மன்றம் (எஸ். பி. சி) ஐபிசி அந்தஸ்துள்ள ஒரு சுயாதீன 

ததாண்டு நிறுவனம். சிங்கப்பூர ் எழுதத்ாளரக்ள் மற்றும் இலக்கியங்களள 

ஆதரிப்பதற்காக 1968 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட எஸ். பி. சி, பளடப்பாற்றல், 

கற்பளன, அசல் சிந்தளன மற்றும் பசச்ாத்தாபம் ஆகியவற்ளற வளரப்்பதன் 

மூலம் நமது கற்பளன-ததசதள்த உருவாக்குவளத தநாக்கமாகக் 

தகாண்டுள்ளது. எங்கள் நிகழ்சச்ிகள் பளடப்பு எழுத்து, வாசிப்பு, விளக்கம், 

தமாழிதபயரப்்பு மற்றும் களததசால்லல் ஆகியவற்றில் கவனம் 

தசலுத்துகின்றன. எங்கள் விழாக்கள், பயிற்சி பட்டளறகள் மற்றும் 

பயிலரங்கங்கள், அத்துடன் சிறந்த பளடப்புகளள அங்கீகரிப்பதற்காக புதத்க 

விருதுகள் மூலம் பன்முக கலாசச்ார, மாறுபட்ட இலக்கிய களலத் துளறளய 

வளரப்்பதற்கு நாங்கள் கடளமப்பட்டுள்தளாம். 

 

ந ோக்கம்: தரம், மாறுபட்ட சிங்கப்பூர ் இலக்கியங்களுக்கான சரவ்ததச 

அங்கீகாரம். 

 

குறிக்நகோள்: ஒரு பன்முக கலாசச்ார இலக்கிய களலத் துளறளய விருதத்ி 

தசய்தல், ஆதரித்தல் மற்றும் பரிந்துதபசுதல். 

 

பன்யன் ட்ர ீத ாட்டல் அண்ட் ரிசாரட்்ஸின் (Banyan Tree Hotels and Resorts) 

இளண நிறுவனர ்தசல்வி கிளாரி சியாங் (Ms Claire Chiang), எஸ்.பி. சி-யின் 

தற்தபாது தளலவராக உள்ளார.் 

 

வருடாந்த “குழந்ளதகளின் உள்ளடக்கத்தின் ஆசிய விழா” (AFCC) உட்பட 

பல்தவறு விழாக்கள் ஏற்பாடு தசய்தல்; இரு ஆண்டிற்கு ஒரு முளற ததசிய 

விருதான சிங்கப்பூர ் இலக்கிய பரிசு தபான்ற மதிப்புமிக்க விருதுகளள 

வழங்குதல்; மற்றும் எங்கள் கல்விக்கழகத் திட்டங்களால் ததாழில்முளற 

திறளன வளரத்்தல் மூலம் சிங்கப்பூரின் புத்தகங்கள் மற்றும் இலக்கிய 

களலக் காட்சிளய புத்தக மன்றம் உருவாக்கி ஆதரிக்கிறது. 

 

ஏதனன்றால் இது எல்லாம் ஒரு களதயுடன் ததாடங்குகிறது. 

 

எஸ்.பி.சி. க்கு 2022 முதல் 2024 வளரயிலான காலப்பகுதியில் சிங்கப்பூர ்ததசிய 

களல மன்றம் தபரும்படியான நிறுவன திட்டத்தின் கீழ் ஆதரவளிக்கிறது. 

தமலும் தகவலுக்கு, தயவுதசய்து www.bookcouncil.sg ஐப் பாரள்வயிடவும். 
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இணைப்பு B: சிங்கப்பூர் இலக்கிய பரிசு பற்றி 

 

1992 இல் நிறுவப்பட்ட சிங்கப்பூர ் இலக்கிய பரிசு (எஸ். எல். பி), 80 க்கும் 

தமற்பட்ட கடந்த தவற்றியாளரக்ளுடன், சிங்கப்பூரின் சிறந்த இலக்கிய 

பரிசாகும். புதினம், கவிளத மற்றும் இலக்கியப் புதினம் அல்லாதளவளய ஒரு 

குறிப்பிட்ட காலத்தில் சிங்கப்பூரிதலா அல்லது தவளிநாட்டிதலா தவளியிடட் 

சிங்கப்பூர ்குடிமக்களுக்கும் நிரந்தர குடியிருப்பாளரக்ளுக்கும் இராண்டிற்கு 

ஒரு முளற நடதத்ப்படும் தபாட்டி இது. சிங்கப்பூரின் நான்கு அதிகாரப்பூரவ் 

தமாழிகளான - சீன, ஆங்கிலம், மலாய் அல்லது தமிழில் இந்த பளடப்ளப 

தவளியிடப்பட்டிருக்கலாம். 

 

இந்த விருது ஒவ்தவாரு பிரிவிலும் தவற்றியாளருக்கு $3,000 சிறந்த பரிளசக் 

தகாண்டுள்ளது. கூடுதலாக, தவற்றியாளரக்ளுக்கு சிறப்பு பதக்கம் 

வழங்கப்படும். 

 

2004 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இராண்டிற்கு ஒரு முளற மற்றும் சிங்கப்பூரின் 

நான்கு தமாழிகளில் தவளியிடப்பட்ட பளடப்புகளுக்கு எஸ். எல். பி விருது 

வழங்கப்பட்டது. இலக்கியப் புதினம் அல்லாதளவ மற்றும் கவிளத 

வளககளுக்கான பிரிவுகளள உள்ளடக்குவதற்காக இந்த விருது 2014 இல் 

விரிவாக்கப்பட்டது. 

 

தமா மட் லத்தீப் தமா மட் (Mohamed Latiff Mohamed), தயங் ப்தவ 

தநாதகான் (Yeng Pway Ngon), தக.டி. எம் இக்பால் (K. T. M Iqbal), சிரில் தவாங் 

(Cyril Wong), த ாசபின் சியா (Josephine Chia), அமண்டா லீ தகா (Amanda Lee 

Koe) மற்றும் தசானி லீவ் (Sonny Liew) உள்ளிட்ட பல குறிப்பிடத்தக்க சிங்கப்பூர ்

எழுத்தாளரக்ள் எஸ். எல். பி விருதிளன தவன்றுள்ளனர.் 

 

தமல் விவரங்களுக்கு, https://www.bookcouncil.sg/awards/slp/singapore-literature-prize-

2022 -ஐப் பாரள்வயிடவும். 
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