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எஸ். எல். பி 2020 
இறு்கிப்பட்டியல் 
அறிெிப்பு

தமிழ் படைப்புகளின் முழு 
இறுதிப்பட்டியலுக்கு இடைப்பு A 
மற்றும் B, மற்றும் தீரப்பளிக்கும் 
குழுவினரகளுக்கு இடைப்பு C-ஐப் 
பாரக்கவும்.

ஆஙகிலம், சீன மற்றும் மலாய் 
பிரிவுகளில் பட்டியலிைப்பட்ை 
எழுததாளர்கள், புததகஙகள் மற்றும் 
நீதிபதிகள் பற்்றிய கூடுதல் 
தகவல்கடள இங்க பதிவி்க்கம் 
செய்யலாம்.

செய்கி்கர் ெிருது ெழஙகும் ெிழா

ெறிஙகப்பூர, 22 ஜூடல 2020 - ெறிஙகப்பூரின் ெறி்நத 
இலக்கிய விருது, சபரிதும் எதிரபாரக்கப்பட்ை 
இராண்டிற்கு ஒரு முட் வழஙகப்படும் ெறிஙகப்பூர 
இலக்கிய பரிசு (எஸ். எல். பி)-க்காக ம�ொத்தம் 52 
படைப்புகள் பட்டியலிைப்பட்டுள்்ளன. எஸ். எல். பி 
வரலாற்்றில் முதல் முட்யாக, விருது வழஙகும் 
விழா ஆன்டலனில் 27 ஆகஸ்ட் 2020 அன்று இரவு 8 
�ணிக்கு எஸ். பி. ெறி-யின் ஃ்பஸ்புக் (Facebook) 
மற்றும் யூடியூப் (Youtube) வழியாக நடைசபறும்.

கவிடத, புதினம் மற்றும் இலக்கியப் புதினம் 

அல்லாதடவ ஆகிய மூன்று வடககளிலும், சீன, 

ஆஙகிலம், மலாய் மற்றும் தமிழ் ஆகிய நான்கு 

சமாழிகளிலும் 52 படைப்புகள் 12 பிரிவுக்ளில் 

இறுதிப்பட்டியலிைப்பட்டுள்ளன. இநத பிரிவுகளில் 

ெறி்நத விருதுக்கு வழஙகப்படும் $3,000 சராக்கப் 

பரிசு மற்றும் ெறி்ப்பு பதக்கததுக்காக சமாததம் 47 

எழுததாளர்கள் ்பாட்டியிடுவாரகள். பாதிக்கும் 

்மற்பட்ை எழுததாளர்கள் (30) முதல் முட்யாக 

இறுதிப்பட்டியலிைப்பட்டுள்ளனர, அ்த ்நரததில், 

ஐநது ்பர இரண்டு சவவ்வறு பிரிவுகளில் 

்பாட்டியிடுவாரகள்.

#WhyWeWrite, “நாம் ஏன் எழுதுகி்்ாம்” என்் 

கருப்சபாருடளக் கு்றிக்கும் எஸ். எல். பி-யின் இநத 

பதிப்பானது, ஒரு புதிய பிரிவின் அ்றிமுகதடதயும் 

காண்கி்து: எஸ். எல். பி வாெகரகளின் விருப்பம். 

சீன, ஆஙகிலம், மலாய் மற்றும் தமிழ் சமாழிகளில் 

தஙகளுக்கு பிடிதத இறுதிப்பட்டியலிைப்பட்ை 

புததகததிற்கு ஆன்டலனில் வாக்களிக்க 

சபாதுமக்கள் அடழக்கப்படுகி்ாரகள். சவன்் 

எழுததாளர்கள் ஒவசவாருவருக்கும் $1,000 

சராக்கப் பரிசு கிடைப்ப்தாடு, அவரகளுடைய 

வாக்காளரகள் புததக பற்றுச் சீட்டுகடள சவல்லும் 

வாய்ப்டபப் சபறுவாரகள்.

 உைனடி சவளியீட்டுக்காக

்நாய் பரவுதலால் நிதி ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள 

்பாதிலும், ெறிஙகப்பூர புததக மன்்ம் இநத ஆண்டு 

எஸ். எல். பி-டய சதாைரநது நைதத முடிவு 

செய்துள்ளது. எஸ். பி. ெறி-யின் நிரவாக இயக்குனர 

வில்லியம் புவான் கூறுகி்ார, “இடையூறு, 

தனிடம மற்றும் பதட்ைம் அடனததிற்கும் 

இடையில், புததகஙகளும் இலக்கியமும் 

முன்சனப்்பாடதயும் விை மிக முக்கியமானடவ 

என்று நாஙகள் நம்புகி்்ாம். எஙகள் 

எழுததாளர்களின் குரல்கடளயும், அவரகளின் 

பஙகளிப்புகடளயும் ொதடனகடளயும் 

அஙகீகரிதது சகாண்ைாடுவது முக்கியம். 

அவரகளின் சொற்களும் கடதகளும் நம்டம 

வளரப்பது மட்டுமல்லாமல், விமரென ரீதியாக 

ெறிநதிக்க எஙகளுக்கு ெவால் விைவும், 

கற்படனயின் உயரததிற்கு செல்ல எஙகளுக்கு 

ஊக்கமளிக்கவும், பச்ொததாபததின் ்காரடவ 

மூலம் எஙகடள இடைக்கவும் செய்கின்்ன.”

எஸ். எல். பி 2020 பல்்வறு பிரிவுகளில் சமாததம் 

224 ெமரப்பிப்புகடளப் சபற்்து, இது 2018-டின் 172 

ெமரப்பிப்புகடள விை 30% அதிகரிப்பு. 12 பிரிவுகள் 

அ்றிமுகப்படுததப்பட்ை 2014-ஆம் ஆண்டு முதல் 

இன்றுவடர, கவிடத மற்றும் இலக்கியப் புதினம் 

அல்லாதடவ வடககள் முட்்ய 67 மற்றும் 85 

படைப்புகடளக் சகாண்டு 2014 ஆண்டு முதல் 

இன்று வடர கண்ை ெமரப்பிப்புகளி்ல்ய அதிக 

எண்ைிக்டகடயக் கண்ைன. 

இறுதிப்பட்டியலிைப்பட்ை படைப்புகள் பரநத 

அளவிலான தடலப்புகடள உள்ளைக்கியது, 

்மலும் பல்்வறு தடலமுட் எழுததாளர்கடளக் 

பிரதிநிதிக்கின்்ன.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1apxe2wpbjMD3LIcRO6hi4fjR8CLpi5Nd
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#WhyWeWrite (்ாம் ஏன் எழுது்ககிறறாம்) எஸ். எல். பி 2020 ெிருது 

ெழஙகும் ெிழா
சமய்நிகர விருதுகள் விழாவுக்கு முன்னதாக, 

#AtHomeWithSLP (வீட்டிலிருநதபடி எஸ். எல். பி) எனும் 

கருப்சபாருளின் அடிப்படையில் குழு விவாதஙகள் 

சதாைர ஆன்டலனில் நடைப்சபறும். வீடு, வரலாறு, 

பன்முகததன்டம மற்றும் சநருக்கடியில் 

எழுததாளர்களின் பஙகு ்பான்் நமது 

காலததிற்கு சபாருததமான ெறிநதடனடயத 

தூண்டும் தடலப்புகடளக் டகயாளும் எஸ். எல். 

பி-யின் இறுதிப்பட்டியலிைப்பட்ை எழுததாளர்கடள, 

இநத இலவெ நிகழ்ச்ெறிகள் சகாண்டிருக்கும்.

ற்்கி: 

27 ஆகஸ்ட் 2020, இரவு 8 மைி 

எஸ்.ஜி.டி.

இடம்: 

ஆன்டலனில் எஸ். பி. ெறி-யின் 

ஃ்பஸ்புக் (Facebook) மற்றும் 

யூடியூப் (YouTube) பக்கஙகளில்

விழாவிற்கு சபாதுமக்கள் இஙகு 

பதிவு செய்யலாம்.

்மலும் விவரஙகளுக்கு, https://bookcouncil.sg/
awards/singapore-literature-prize -ஐப் 
பாரடவயிைவும்

நிகழ்ச்ெறிகள் மற்றும் விருது வழஙகும் விழா 
பற்்றிய கூடுதல் தகவல்கள் வரும் நாட்களில் 
இடையதளததில் ்ெரக்கப்படும்.

ஊைக சதாைரபான தகல்வளுக்கு, தயவுசெய்து 
சதாைரபு சகாள்ளவும்:
ஈதன் லி்யாங 
Ethan Leong
ethan@bookcouncil.sg

https://www.facebook.com/singaporebookcouncil/
https://www.youtube.com/channel/UCOvx5O3Y9088iYNa88fSZIw
https://www.facebook.com/events/2601316096849241/
https://bookcouncil.sg/awards/singapore-literature-prize
https://bookcouncil.sg/awards/singapore-literature-prize
mailto:ethan%40bookcouncil.sg?subject=
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இடைப்பு A எஸ். எல். பி 2020 
்ெிழ் பிரிவு்கள்

்கெித் இலக்ககியப் பு்கினம் அல்லா்தெ 

இறுதிப்பட்டியலிைப்பட்ை மூன்று தமிழ் கவிஞரகள், 

ெமகால குரல்கள் மற்றும் நிறுவப்பட்ைவரகளின் 

கலடவடயக் சகாண்டுள்ளனர. சுபா 

செநதில்குமார தனது முதல் சவளியிைப்பட்ை 

கவிடதத சதாகுப்டபக் சகாண்டு முதல்முட்யாக 

இறுதிப்பட்டியலில் இைம் பிடிததிருக்கி்ார. 

இவருைன், எஸ். எல். பி ெறி்ப்பு மற்றும் பாராட்டு 

சவற்்றியாளர (2016) அ.கி. வரதராெனும், 

பரீட்ொரதத மற்றும் பன்சமாழி கவிடதகடள 

பிண்ணும் சதாகுப்பிடன வழஙகிய எஸ். எல். பி 

சவற்்றியாளர (2016) ெறிததுராஜ் சபான்ராஜும் 

இறுதிப்பட்டியலில் இைம் பிடிததிருக்கி்ாரகள். 

திரு. அ. கி. வரதராென் இலக்கியப் புதினம் 

அல்லாதடவ பிரிவிலும் ்தரவு 

செய்யப்பட்டுள்ளார.

நீதிபதிகளின் கருதது:

‘’மூன்று கவிஞரகளும் தனிததுவமான எழுதது 

நடைகடளக் சகாண்டுள்ளனர. அவரகளின் 

தனிப்பட்ை கவிடதத சதாகுப்புகள் ெறி்நது 

விளஙகுகின்்ன. மூன்று எழுததாளர்களும் 

ெறிஙகப்பூரில் தமிழ் இலக்கியததின் எல்டலகடளத 

தள்ளி, சதாைரநது தஙகள் படைப்புகடளப் 

பரி்ொதடன செய்து வருவதால் இது 

பாராட்ைததக்க முயற்ெறி என கூ்லாம். மூன்று 

எழுததாளர்களும் சமாழியின் மீது வலுவான 

பிடிப்டபக் சகாண்டுள்ளனர மற்றும் புதிய கவிடத 

வடிவஙகடள பரி்ொதிப்பதில் 

தி்டமயானவரகள். விதிவிலக்கான 

படைப்புகடள உருவாக்கி ெறிஙகப்பூர 

கவிஞரகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக 

அடமகி்ாரகள்.”

ஜப்பானிய ஆக்கிரமிப்பு முதல், ெறிஙகப்பூர மற்றும் 

ம்லெறியாவில் உள்ள தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 

வடர, கம்பராமாயைதடத பகுப்பாய்வு செய்வதன் 

மூலம் சதய்வீகததில் மனிதகுலதடத ஆராய்வது 

வடர பல தடலப்புகடள உள்ளைக்கியது, இநத 

ஐநது இறுதிப்பட்டியலிைப்பட்ை படைப்புகள். அ.கி. 

வரதராென், சுப்ரமைியன் பாலா பாஸ்கரன் (2018 

இல் சவன்்வர), பிச்ெறினிக்காடு இளங்கா, 

அவரகளுைன் முதல் முட்யாக 

இறுதிப்பட்டியலிைப்பட்ை எழுததாளர்கள் 

அழகுநிலா மற்றும் வ. ்ேமலதா ஆகிய 

எழுததாளர்கள் அைஙகுவர.

நீதிபதிகளின் கருதது:

“நடுவரகளால் இறுதிப்பட்டியலுக்குத 

்தரநசதடுக்கப்பட்ை புததகஙகள் அடனததும் மிக 

்நரததியான முட்யில் எழுதப்பட்டுத தமிழ்கூறும் 

நல்லுலகிற்கு ஒரு வரப்பிரொதமாக 

அடமநதுள்ளன. ஒவசவாரு புததகமும் அதன் 

கருததினாலும் எழுதப்பட்ை முட்யாலும் 

தனிததுவம் சபற்்தாக இருக்கின்்து. 

இநநூல்கள் புடனகடத அல்லாத இலக்கிய 

வடககளாக வடகப்படுததப் பட்டிருநதாலும் ஒரு 

புதினதடதப் படிப்படதப் ்பான்் 

விறுவிறுப்டபயும் ஆரவதடதயும் ஏற்படுததும் 

வண்ைம் இநநூல்களின் எழுதது நடை உள்ளது. 

அதனால் இநநூல்கள் வாெகரகடளக் 

கவரநதிழுக்கும் தன்டம சகாண்ைடவயாக 

உள்ளன. ்மலும் இப்புததகஙகள் அடனததும் 

மிகுநத ஆராய்ச்ெறிக்குப் பி்கு கடின உடழப்பால் 

வடிவடமக்கப்பட்ைடவயாகும். ெறில புததகஙகள் 

ெறிஙகப்பூரின் வரலாற்ட்யும் மரடபயும் 

பிரதிபலிப்படவயாக உள்ளன.”
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பு்கினம்

புதினததிற்கான மூன்று இறுதிப்பட்டியலிைப்பட்ை 

படைப்புகள், ெறிஙகப்பூரில் உள்ள தமிழ் ெமூகததின் 

வாழ்நத அனுபவஙகடள ஆழமாக ஆராய்கின்்ன. 

கவிடதக்காகவும் இறுதிப்பட்டியலிைப்பட்ை எஸ். 

எல். பி சவற்்றியாளர (2016) ெறிததுராஜ் சபான்ராஜ், 

இநதியாவுக்கும் ெறிஙகப்பூருக்கும் இடையில் ஒரு 

கதாநாயகனின் ொததியமான நல்லிைக்கதடத 

விவரிக்கும் “மரயாடன”-க்காக இப்பட்டியலில் 

இைம் பிடிததிருக்கி்ார, இ்த்பால் ெறிஙகப்பூரில் 

உள்ள தமிழ் ெமூகததின் வாழ்க்டகடய 

ஆராய்கின்்ன எம்.்க. குமாரின் ெறிறுகடதகள், 

அ்த ்நரததில் யூசுப் ராவுததர ராஜீததின் படைப்பு 

ெறிஙகப்பூரிலும் இநதியாவிலும் பி்நத 

இநதியரகளிடை்ய உள்ள பிளவு கு்றிதது 

ஆராய்கி்து.

நீதிபதிகளின் கருதது:

ெறிஙகப்பூர இலக்கியப் பரிசு 2020, தமிழ் புதினப் 

பிரிவுக்கு கிடைக்கப்சபற்் நூல்களில் பலவும் 

எழுததில் முன்்னற்்மும், கடல சவளிப்பாட்டில் 

முதிரச்ெறிடயயும் சபற்் கு்றிப்பிைததக்க 

படைப்புகள். எழுததாளர்கள் புதிய 

கருப்சபாருட்கடள, வடிவஙகடள, 

எழுததுபாைிகடள முயன்்றிருக்கி்ாரகள். 

ெறிஙடக வாழ்வின், ெமூகததின் இதுவடர 

சொல்லப்பைாத, கவனிக்கப்பைாத அம்ெஙகடள 

சவளிப்படுததி ெறிஙடகத தமிழ் வாழ்க்டக கு்றிதத 

தம் பாரடவடயச் சொல்வதில் அவரகள் சவற்்றி 

கண்டுள்ளாரகள் என்படதக் காை மகிழ்ச்ெறியாக 

உள்ளது. இநத எழுததாளர்களின் ்தைல் இன்னும் 

சதாைரகி்து. அது சதாைரநது பரிைமிதது வரும் 

ஒன்று என்படதக் கு்றிப்பிை ்வண்டும்.

‘மரயாடன’ வ்யாதிகதடத சநருஙகும் ஒரு 

ெமூகததின் அக்கட்கடளயும் 

அபிலாடைகடளயும் ஒரு புதுடமயான பாஙகில் 

விொரடைக்குட்படுததும் நூலாகும். “வண்டியும் 

ஒருநாள் ஓைததில் ஏறும்” நூல் ெறிநதனாபூரவமாய் 

நளினமாய் எழுதப்பட்டு மானுை நம்பிக்டகடய 

்மசலடுக்கி்து. இநத இரு நூல்களும் தமக்்க 

உரிய தனிததன்டமயுைன், ஒன்ட்சயான்று 

பரஸ்பரம் ஈடுசெய்வதாக இருக்கி்து. ்பொப் 

சபாருடளப் ்பசுவதாகவும், ெமூகததின் 

பாரடவயில் ெட்சைன்று பைாத ஒரு தரப்பினடரக் 

சகாண்ைாடுவதாகவும் உள்ள “ஓநதி” 

கு்றிப்பிைததகுநத ஒரு படைப்பு.
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1 அ. கி. வரதராென் 
“ஏற்்ம் அளிதத இருநூறு”

(Vanathi Pathippakam, 2019)

அ.கி. வரதராென் தமிழ்நாட்டில் 1944ஆம் 
ஆண்டு பி்நதவர. ெறிஙகப்பூரில் ்வடல்யற்க 
1982 இல் வநதவர. கைநத 25 ஆண்டுகளாக, 
ெறிஙகப்பூர குடிமகனாக வாழ்நது வருகி்ார. 

மரபுக் கவிடதகள் எழுதுபவர. இவரது 
மரபுக் கவிடத நூல்கள் ெறிஙடகயில் 
பல பரிசுகடளப் சபற்றுள்ளன. 
கம்படன ஆய்வு செய்து பல நூல்கடள 
எழுதியுள்ளார.இநநூல்கள் தமிழ்நாட்டிலுள்ள 
கம்பன் கழகஙகளால் அவரகள் நைததும் 
கம்பன் விழாக்களில் சவளியீடு கண்டு, 
அக்கழகஙகள் வழஙகும் 
பரிசுகடளயும் விருதுகடளயும் வரதராென் 
சபற்றுள்ளார. கைநத ஆறு 
ஆண்டுகளாக, இயக்கம், பாைலாக்கம், ்மடை 
அடமப்பு, ஒட்டு சமாதத 
நிரவாகம் எனப் பல சபாறுப்புகடளயும் 
ஏற்று இடெ மற்றும் நாட்டிய நாைகஙகடளயும் 
இவர ்மடை்யற்்றி 
வருகி்ார. கைநத மூன்று ஆண்டுகளாக, 
கம்பராமாயை வகுப்புகடளயும் வாரம் 
்தாறும் வரதராென் நைததி வருகி்ார.

1819-2019 என்னும் இருநூறு ஆண்டு காலக் 
கட்ைததில் ெறிஙகப்பூர நாடு கண்ை ஏற்்ம் 
கு்றிதது விவரிக்கும் நூல் இது. 
ெறிஙகப்பூரில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ை 
இருநூறு ஆண்டுக்கால கட்ைக் 
சகாண்ைாட்ைதடத மனததில் டவதது இநத 
நூல் எழுதப்பட்ைது. கல்வி, ொஙகி விமான 
நிடலயம் ஆகிய இரண்டு துட்களில் 
இநநாடு கண்ை முன்்னற்்ம் பற்்றிப் 
புகழ்நது கூறும் 200 பாைல்கள் சகாண்ை 
நூல் இது.
முட்யான கல்வித திட்ைம் இநத இருநூறு 
ஆண்டுகளில் கண்ை வளரச்ெறிடயயும் 
ெறிஙகப்பூரின் பல விமான நிடலயஙகள் 
பற்்றியும் அடவ எவவாறு இறுதியில் 
உலகததின் முதல்தர விமான நிடலயம் 
என்்
சபருடமடயத தாஙகி நிற்கும் ொஙகி 
விமான நிடலயமாக உருசவடுததன 
என்பது கு்றிததும் ்பசும் மரபுக் கவிடத –
அறு சீர விருததம்-பாைல்கடளக் சகாண்ை 
நூல் இது.  

இடைப்பு B எஸ். எல். பி 2020 
இறு்கிப்பட்டியல் 
(்ெிழ் பிரிவு்கள்)

பிரிவு: ்கெித்
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2 ெறிததுராஜ் சபான்ராஜ்
“இததாலியனாவது சுலபம்”

(அகநாழிடக, 2019)

ெறிததுராஜ் சபான்ராஜ் 18 வயதிலிருநது 
தமிழிலும் ஆஙகிலததிலும் கடதகள், 
கவிடதகள் எழுதி வருகி்ார. இதுவடர 
தமிழில் “சபரனுய்லியின் ்பய்கள்” “விளம்பர 
நீளததில் ஒரு மரைம்” ஆகியநாவல்கடளயும், 
“மா்றிலிகள்”, “சர்மான் ்தவடத ஆகி்ான்” 
ஆகிய ெறிறுகடதத சதாகுப்புகடளயும் 
எழுதியிருக்கி்ார. “காற்்ாய்க் கைநதாய்”, 
“ெனிக்கிழடமகுதிடரகள்” ஆகிய இரண்டு 
கவிடதத சதாகுப்புக்கடளயும்,“கடதசொல்லி
யின் ஆயிரம் இரவுகள்” என்் கட்டுடர 
நூடலயும் சவளியிட்டுள்ளார.  ்மலும் 
“சகௌண்டில்யன் ெதுரம்”, “துப்ப்றியும் லலிதா” 
என்் இரண்டு ெறிறுவர நாவல்கடள 
எழுதியுள்ளார. 

“இததாலியனாவது சுலபம்” ெறிஙகப்பூர 
எழுததாளர் ெறிததுராஜ் சபான்ராஜ்-இன் 80 
கவிடதகள் அைஙகிய சதாகுப்பு. 
உலகமயமாகிவரும் சூழலில் தனது 
அடையாளதடதயும் கலாச்ொரதடதயும் 
தக்க டவததுக்சகாள்ள நிடனக்கும் 
ெறிஙகப்பூர தமிழரகளின் முன் நிற்கும் 
ெவால்கடள இக்கவிடதகள் பல 
்காைஙகளிலிருநது ஆராய்கின்்ன. 
இநத அலெடலச் செய்யும் விதததில் 
இதசதாகுப்பின் கவிடதகள் மூவாயிரம் 
ஆண்டு பழடம வாய்நத தமிழ் இலக்கிய 
பாரம்பரியதடதத தமக்குள் நிடல 
நிறுததிக் சகாள்ளும் அ்த ்நரததில் 
கவிடதகளில் பழக்கமாக்கிவிட்ை 
ெறிததிரஙகடளயும் உததிகடளயும் தள்ளி 
தமக்சகன்று புதிய உததிகடளயும் 
சொல்லாைல்கடளயும் அடமததுக் 
சகாண்டுள்ளன. இதசதாகுப்பின் 
தடலப்்ப ெறிஙகப்பூர ்பான்் பன்னாட்டு, 
பல கலாச்ொரச் சூழலில் வாழும் தமிழரகள் 
எதிர்நாக்கும் அடையாளச் ெவால்கடளச் 
சொல்லும் விதமாக அடமநதிருக்கி்து. 
தனது சமாழி, தனது கலாச்ொரம் என்் 
பிடைப்பு உள்ளவனக்குக் கூை இடையம் 
்வச்ாரு அடையாளதடத உடுததிக் 
சகாள்ளும் வாய்ப்டப எளிதில் 
வழஙகுகி்து. இததடகய சூழலில் 
விருப்பம் இருநதால் ெந்தக்ம இல்லாமல் 
யாரும் இததாலியனாவது சுலபம்தான்.  

3 சுபா செநதில்குமார 
“கைசலனும் வசீகர 
மீன்சதாட்டி ”

(Yaavarum Publisher, 2019)

சுபா செநதில்குமார தமிழ்நாட்டில் உள்ள 
கும்ப்காைம் நகடரச் ்ெரநதவர. 
ெறிஙகப்பூரில் கைநத பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக 
வெறிதது வருகி்ார. 
ெறிஙகப்பூர ்தெறிய கடலகள்மன்்ம் வழஙகும், 
தஙகமுடன விருதிடன 
(கவிடதக்கான பிரிவில்), 2015 ஆம் ஆண்டும் 
(இரண்ைாவது பரிசு), 2019 ஆம் ஆண்டும் (முதல் 
பரிசு) இவர சவன்றுள்ளார. இவரது 
கவிடதகள் ெறிஙகப்பூர மற்றும் தமிழகததின் 
இதழ்களில் சவளிவநதுள்ளன. இது 
இவரது முதல் கவிடதத சதாகுப்பாகும்.

இநத கவிடதத சதாகுப்பு மிக 
அைரததியான கருப்சபாருடளக் சகாண்டு 
கட்ைடமக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவசவாரு 
கவிடதயும் சொல்லவரும் கருததுகடளக் 
காட்ெறிப்படுததும் விதம் பிரம்மிப்டப 
ஏற்படுததும். சதாகுப்பில் உள்ள 
கவிடதகள் தனிடம, பிரிவு, ஏக்கம், 
அயல்நாட்டு வாழ்க்டக, தவிப்பு, வலிகள், 
ஆடெகள், காதல், ெமூக அவலஙகள் 
மற்றும் இயற்டக என்று பல திடெகளில் 
விரிகின்்ன. இயற்டகடயயும், 
அழகியடலயும் மட்டு்ம இல்லாது ெமகால 
வாழ்வில் இருக்கும் அரெறியடலயும் 
கவிடதகள் சவளிப்படுததுகின்்ன. 

பிரிவு: ்கெித்
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1 அ. கி. வரதராென்  
“கம்பனின் இராமன் மானுைனா 
மாலவனா?”

(Vanathi Pathippakam, 2018)

அ.கி. வரதராென் தமிழ்நாட்டில் 1944ஆம் 
ஆண்டு பி்நதவர. ெறிஙகப்பூரில் ்வடல்யற்க 
1982 இல் வநதவர. கைநத 25 ஆண்டுகளாக, 
ெறிஙகப்பூர குடிமகனாக வாழ்நது வருகி்ார. 
மரபுக் கவிடதகள் எழுதுபவர. இவரது மரபுக் 
கவிடத நூல்கள் ெறிஙடகயில் பல பரிசுகடளப் 
சபற்றுள்ளன. கம்படன ஆய்வு செய்து பல 
நூல்கடள எழுதியுள்ளார.இநநூல்கள் 
தமிழ்நாட்டிலுள்ள கம்பன் கழகஙகளால் 
அவரகள் நைததும் கம்பன் விழாக்களில் 
சவளியீடு கண்டு, அக்கழகஙகள் வழஙகும் 
பரிசுகடளயும் விருதுகடளயும் வரதராென் 
சபற்றுள்ளார. கைநத ஆறு ஆண்டுகளாக, 
இயக்கம், பாைலாக்கம், ்மடை அடமப்பு, ஒட்டு 
சமாதத நிரவாகம் எனப் பல 
சபாறுப்புகடளயும் ஏற்று இடெ மற்றும் நாட்டிய 
நாைகஙகடளயும் இவர ்மடை்யற்்றி 
வருகி்ார. கைநத மூன்று ஆண்டுகளாக, 
கம்பராமாயை வகுப்புகடளயும் வாரம் 
்தாறும் வரதராென் நைததி வருகி்ார.

இநத புததகததில், கம்பனின் 
தி்டமகளும், அவரது கதாபாததிர 
உருவாக்கததில் அவர காட்டும் ஒப்பற்் 
்நரததியும் ஆராயப்படுகின்்ன. அதில், 
காப்பியநாயகன் ராமடர அவரது காவியம் 
கம்ப ராமாயைததில் ஒரு ொதாரை 
மனிதனாக ெறிததரிப்படத டமயமாகக் 
சகாண்டுள்ளது. ராமரின் செயல்கடள 
கம்பன் எவவாறு சதய்வீக தன்டமயின் 
சவளிப்பாைாக அல்லாமல், மா்ாக 
பல்்வறு சூழ்நிடலகளில் ஒரு ெராெரி 
மனிதனினுடையது என இப்புததகம் 
விளக்குகி்து. அகில இளஙடக கம்பன் 
கழகம் நைததிய கம்பன் விழாவில் மாரச் 
2018 இல் இநத புததகம் 
அ்றிமுகப்படுததப்பட்ைது.

2 அழகுநிலா 
“ெறிறுகாட்டுச் 
சுடன”

(Self published, 2018)

எழுததாளர், ்மடைப் ்பச்ொளர மற்றும் 
பயிற்றுவிப்பாளரான அழகுநிலா “ஆ்ஞ்சு” 
(2015), “ெங கன்ச்ெறில்” (2019) என்் இரண்டு 
ெறிறுகடதத சதாகுப்புகடளயும் “ெறிறுகாட்டுச் 
சுடன” (2018) என்் ெறிஙகப்பூர மரபுடைடம 
பற்்றிய ஒரு கட்டுடரத சதாகுதிடயயும் எழுதி 
சவளியிட்டுள்ளார. இவர குழநடதகளுக்காக 
நான்கு பைப் புததகஙகள எழுதியுள்ளார: 
“சகாண்ைாம்மா சகண்ைாமா” (2016), 
“சமலிஸாவும் சமலயனும்”(2016), 
“சமலிஸாவும் ஜப்பானிய மூதாட்டியும்” (2018), 
“பா அங பாவ” (2019). ெறிஙகப்பூர புததக 
மன்்ததின் ‘Beyond Words 2015’ ்பாட்டியில் 
“சகாண்ைாம்மா சகண்ைாமா” நூல் பரிசு 
சபற்்து. ெமூகததில் கலாச்ொர பண்பாட்டு 
விழுமியஙகடள உருவாக்கும் முடனப்்பாடு 
கைநத எட்டு ஆண்டுகளாக சதாைக்கநிடல 
மற்றும் உயரநிடலப் பள்ளி மாைவரகளுக்கு 
வகுப்புகள் எடுதது வருகி்ார. சபா்றியியலில் 
முதுகடலப் பட்ைதாரியான இவர ACTA 
ொன்்றிதழும் சபற்றுள்ளார. 

ெறிஙகப்பூடர அ்றியாதவரகளுக்குக் 
களிநயத்தாடு கூடிய புதிய 
தகவல்கடளயும், பல்லாண்டுகளாக 
இங்க்ய வாழ்பவரகளுக்கு அவரகள் 
அ்னகமாகப் சபயரளவில் மட்டு்ம 
அ்றிநதிருக்கும் ஒரு விையதடதக் 
கு்றிததுச் செ்றிவுள்ள தகவல்கடளயும் 
நிதானமான பாரடவகடளயும் 
வழஙகுபடவ இக்கட்டுடரகள். ஒவசவாரு 
கட்டுடரயும் தனிததுவமிக்கடவ மற்றும் 
அவற்்றின் ொராம்ெம் வாெறிப்பவரகளின் 
நிடனவில் நீண்டிருக்கும். இநநூல் 
அளவிற் ெறி்றியது என்்ாலும் ெரளமான 
வாெறிப்பின் பததுக்கும் தீரக்கமான 
ெறிநதடனகளுக்குமான புடதயல் வீடு. 

பிரிவு: இலக்ககியப் பு்கினம் அல்லா்தெ 
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3 சுப்ரமைியன் பாலா பாஸ்கரன்  
“ெறிஙகப்பூர-ம்லெறியா: தமிழ் இலக்கியத 
தைம் ெறில திருப்பம்?”

(Self published, 2018)

சுப்ரமைியன் பாலா பாஸ்கரன் ஒலிபரப்பாளர, 
பததிரிடகயாளர, ஆய்வாளர என்று பல 
பரிமாைஙகள் சகாண்ைவர. மலாயாப் 
பல்கடலக்கழக முன்னாள் விரிவுடரயாளர. 
ஐநது நூல்களின் ஆெறிரியர. அவற்றுள் 
இரண்டு ஆஙகிலததில் எழுதப்பட்ைடவ. 
ஆஙகிலம், தமிழ், மலாய் சமாழிகளில் பல 
கட்டுடரகள் எழுதியவர. “்கா.
ொரஙகபாைியும் தமிழ் முரசும்: இன்ட்ய 
பாரடவ” எனும் ஆய்வு நூலுக்கு 2018 
ெறிஙகப்பூர இலக்கியப் பரிசு சவன்்வர. 
கவிமாடல அடமப்பின் கடையாழி விருது, 
தஞ்ொவூர தமிழ்ப் பல்கடலக்கழகம்– ெறிஙகப்பூர 
முஸ்தபா தமிழ் அ்க்கட்ைடள இடைநது 
வழஙகிய கரிகாலன் விருது வாஙகியவர.  

ஒன்பது கட்டுடரகள் மற்றும் ஆறு 
்நரகாைல்கள் மூலம், ெறிஙகப்பூர மற்றும் 
மலாயாவின் தமிழ் பததிரிடகயாளரகள் 
மற்றும் எழுததாளர்களின் பயைம் மற்றும் 
அவரகளின் படைப்புகடளப் பற்்றி, இநத 
புததகம் சொல்கி்து. இரண்ைாம் உலகப் 
்பாரும் அதன் ஜப்பானிய ஆக்கிரமிப்பும் 
நமது எழுததுப் பாடதடய எவவாறு 
திருப்பியது என்படதயும், ஜப்பானிய 
ஆட்ெறியின் கீழ், ெறிஙகப்பூரில் எழுதப்பட்ை 
இநதியாவின் சுதநதிரததிற்கான 
்பாராட்ைததின் ஏராளமான தமிழ் 
ெறிறுகடதகளுைன், பிரிட்டிஷ் இநதியாவில் 
தடைசெய்யப்பட்ை புததகஙகடள தமிழில் 
சமாழிசபயரக்கப்பட்டு ்காலாலம்பூரில் 
சவளியிைப்பட்ைடதயும் இது ஆராய்கி்து. 
நாராயைரின் இலக்கியப் படைப்பின் 
முதல் முழு ெறிததரிப்பு இதுவாகும்.

4 வ ்ேமலதா 
“வாடழமர ்நாட்டு”

(Self published, 2018)

வ ்ேமலதா, கைநத பதது வருைஙகளாக 
பல்்வறு தளஙகளில் எழுதி வருகி்ார. 
ெறிஙகப்பூர மாத இதழான “தி ெறிராஙகூன் 
டைம்ஸ்” இல் இரண்ைாம் உலகப்்பார 
சதாைரபான இவரது கட்டுடரத சதாைர 17 
மாதஙகளுக்கு சவளிவநதது. இவரது 
“சவயிற்துண்டுகள்” கவிடத ெறிஙகப்பூர ்தெறிய 
கவிடதப் ்பாட்டி 2018ல் முதல் பரிடெப் 
சபற்்து. இவரது ெறிறுகடத ”சபயரச்ெறி” 
தஙகமுடன விருது 2019-இல் இரண்ைாம் 
பரிடெப் சபற்்து. இவரது ெறிறுகடதகள் 
உள்ளூர மற்றும் அகில உலக ெறிறுகடதப் 
்பாட்டிகளில் சவற்்றி சபற்றுள்ளன. இவரது 
கடதகள் பல்்வறு நாளிதழ்களிலும், மாத 
இதழ்களிலும், இடைய இதழ்களிலும் 
சவளிவநதிருக்கின்்ன. “வாடழமர ்நாட்டு” 
இவரது முதல் புததகம் ஆகும். 

சவ்றிததாக்குதல்களுக்கு உள்ளானாரகள். 
ஏழ்டமயும் உைவுப் பஞ்ெமும் 
ெறிஙகப்பூடரப் பீடிததது. ஜப்பானிய 
ஆதரவுைன் ஐ.என்.ஏ செழிததது, அ்த 
்நரததில் ஃ்பாரஸ் 136 இயக்கம் 
ஜப்பானியரகளுைன் ்பாராை ்தான்்றியது. 
ஜப்பான் இறுதியாக ்நெ நாடுகளிைம் 
ெரைடையும் வடர, நிகழ்நத நிகழ்வுகள் 
உலகளாவிய ்பாக்குகடள மாற்்றின.

பிரிவு: இலக்ககியப் பு்கினம் அல்லா்தெ 
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5 பிச்ெறினிக்காடு இளங்கா  ்  
“என்்னாடு வநத கவிடதகள்”

(Self published, 2018)

பிச்ெறினிக்காடு இளங்கா 21 நூல்களின் 
ஆெறிரியர. கவிடத, கட்டுடர, நாைகம், ெறிறுகடத 
படைப்பாளர. ெறிஙகப்பூர ஒலிபரப்புக் கழகததில் 
(ஒலி 96.8ல்) தயாரிப்பாளராகவும் 
படைப்பாளராகவும் பைியாற்்றியவர. தமிழர 
்பரடவயின் “ெறிஙடகச்சுைர” மாத இதழின் 
ஆெறிரியாராகவும் “புதியநிலா” மாத இதழின் 
சபாறுப்பாெறிரியராகவும் பைியாற்்றியவர. 
“கவிமாடல” என்் அடமப்பின் நிறுவனர. 
இவர எழுதிய நாைகஙகடள ெறிஙகப்பூர 
ரவீநதிரன் நாைகக் குழு, ெறிஙகப்பூர தமிழ் 
இடளயர மன்்ம், அவான்ட் நாைகக் குழு 
அரங்கற்்றியிருக்கி்து. தஙக முடன ஆறுதல் 
பரிசு சபற்்வர. தமிழ் முரெறில் சதாைரநது 
கவிடதகள் எழுதியவர. இநதியாவில் 
அடனததிநதிய வாசனாலியில் பண்டன 
இல்ல செய்தியாளராகப் பைியாற்்றியவர. 
வாசனாலிக்கு நாைகஙகள், 
இடெச்ெறிததிரஙகள் எழுதியவர. ெறி்நத 
்பச்ொளர. பட்டிமன்்ஙகளில் 
கவியரஙகஙகளில் பங்கற்்வர, தடலடம 
தாஙகியவர. இப்சபாழுது “மக்கள் மனம்” என்் 
திஙகளிதடழ நைததிவருபவர. 

எழுததாளரின் பயைதடதப் பற்்றிய 
கவிடத மற்றும் கட்டுடரகளின் 
சதாகுப்பான “என்்னாடு வநத 
கவிடதகள்”, கவிடதயின் ெறி்ப்பு 
அம்ெஙகள் மற்றும் கவிடத நம்டம 
எவவாறு ஈரக்கி்து என்படத ஆராய்கி்து. 
இது புகழ்சபற்் கவிஞரகளுைனான 
ெநதிப்புகளின் தாக்கதடதயும், ஒரு 
கவிஞரின் பரிைாமதடதயும் 
ஆராய்கி்து. இது கவிடதயின் 
வளரச்ெறிடய கவிஞருைன் இடைதது, 
செயல்பாட்டில் சப்ப்பட்ை அ்றிடவயும், 
கல்விய்றிடவயும் பகிரநது சகாள்கி்து. 
வளரும் கவிஞரகளுக்கான ஒரு உநதுதல் 
புததகம், இது பீ்ல ஒரு ்நாபல் பரிசு 
சபற்் டநஜீரிய கவிஞடர ெநதிதத 
பைஙகடள உள்ளைக்கியது. கவிஞரகளின் 
வளரச்ெறிடயயும் ஆராய்கி்து. 

பிரிவு: இலக்ககியப் பு்கினம் அல்லா்தெ 
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1 ெறிததுராஜ் சபான்ராஜ்  
“மரயாடன”

(வம்ெறி books, 2019)

ெறிததுராஜ் சபான்ராஜ் 18 வயதிலிருநது 
தமிழிலும் ஆஙகிலததிலும் கடதகள், 
கவிடதகள் எழுதி வருகி்ார. இதுவடர 
தமிழில் “சபரனுய்லியின் ்பய்கள்” “விளம்பர 
நீளததில் ஒரு மரைம்” ஆகியநாவல்கடளயும், 
“மா்றிலிகள்”, “சர்மான் ்தவடத ஆகி்ான்” 
ஆகிய ெறிறுகடதத சதாகுப்புகடளயும் 
எழுதியிருக்கி்ார. “காற்்ாய்க் கைநதாய்”, 
“ெனிக்கிழடமகுதிடரகள்” ஆகிய இரண்டு 
கவிடதத சதாகுப்புக்கடளயும்,“கடதசொல்லி
யின் ஆயிரம் இரவுகள்” என்் கட்டுடர 
நூடலயும் சவளியிட்டுள்ளார.  ்மலும் 
“சகௌண்டில்யன் ெதுரம்”, “துப்ப்றியும் லலிதா” 
என்் இரண்டு ெறிறுவர நாவல்கடள 
எழுதியுள்ளார.

ெறிஙகப்பூரி்ல்ய வாழ்நத ஒரு வயதான 
தமிழர தனது மடனவிக்கான 
ஈமச்ெைஙகுகடளச் செய்ய ரா்மஸ்வரம் 
்பாக எண்ணுகி்ார. ஆனால் இநதியா 
அவருக்கு உைரவால் அருகில் இருநதும் 
பரிச்ெறியனில்லாத நிலமாக்வ இருக்கி்து. 
அதனால் அவர அடையும் அகச்ெறிக்கடல 
விவரிக்கும் நாவல். 

2 எம்.்க. குமார  
“ஓநதி”

(Yaavarum, 2019)

“மருதம்”, “5.12பிஎம்” ்பான்் ெறிறுகடதத 
சதாகுப்புகடளயும் “சூரியன் ஒளிநதடையும் 
சபண்” என்் கவிடததசதாகுப்பின் ஆெறிரியர. 
கண்ைதாென் விருது, சுநதர ராமொமி விருது 
சபற்்வர. 

ஒநதி (டிராகன் பல்லி) என்பது எட்டு 
ெறிறுகடதகளின் சதாகுப்பாகும். இநத 
தனிததுவமான ெறிஙகப்பூர கடதகள் 
உள்ளூர தமிழ் ெமூகததின் வாழ்க்டக 
மற்றும் விருப்பஙகடளப் பற்்றிய 
விவரஙகடள ஆராய்நது, தன்டம தரஙகள், 
சந்றிமுட் ெஙகைஙகள் மற்றும் மாறுபட்ை 
ெமூக ெக்திகடள கவனமாக 
பரிசீலிக்கின்்ன. நல்சலாழுக்கம், 
விலஙகுகளின் உள்ளுைரவு, ஆடெ, 
அன்பு, மரைம் மற்றும் பி் மனித 
்நாக்கஙகளின் எல்டலகளில் 
பயைிப்பதன் மூலம் ெறிஙகப்பூரில் 
வாழ்க்டகயின் வரம்புகள், நுணுக்கஙகள் 
மற்றும் சதளிவற்் தன்டமகடள இநத 
கடதகள் உயிரப்பிக்கின்்ன. ஒரு ஒநதி 
வானிடல தாஙக அதன் நி்தடத 
மாற்றுவது ்பால, இநத படைப்புகள் 
சமாழி மற்றும் பாைி இரண்டிலும் 
பல்தி்டமடயக் காட்டுகின்்ன. 

பிரிவு: பு்கினம் 
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3 யூசுப் ராவுததர ரஜித்  
“வண்டியும் ஒரு நாள் ஓைததி்லறும்”

(Tamil Pattimandra Kalai Kazhagam, 2019)

எழுததாளர், கவிஞர, கல்வியாளர என்் 
பன்முகக் கடலஞர. 29 நவம்பர 1948ல் 
பி்நதவர. இநதியாவின் தமிழ்நாட்டில் 
கல்லூரியில் இயற்பியல் ்பராெறிரியராக 
பைிடயத சதாைஙகி ெறிஙகப்பூரிலும் 
கல்விப்பைி ஆற்றும் இவர இயற்பியலிலும், 
தததுவததிலும் முதுகடலப் பட்ைம் சபற்்வர. 
இவரின் முதல் கவிடதத சதாகுப்பு 2007ல் 
சவளியீடு கண்ைது. இதுவடர 3 ெறிறுகடதத 
சதாகுப்பும், 4 கவிடதத சதாகுப்பும், 1 நாவலும் 
எழுதியிருக்கி்ார. இவரின் ஒ்ர ்நாக்கம் 
தமிழ் ெமுதாயததின் சபருடமகடள தமிழ் 
ெமூகததிற்கு புதிய ்காைததில் அ்றிவிக்க 
்வண்டும் என்ப்த ஆகும். 2007ஆம் ஆண்டின் 
தஙகமுடன விருது கவிடதப் பிரிவில் 
இவருடைய கவிடதகள் முதல் பரிசு 
சபற்்றிருக்கி்து.

“வண்டியும் ஓரு நால் ஓைதில் எறும்” 
என்பது ஒரு ெறிறுகடதத சதாகுப்பு, இது 
பன்சமாழி ெறிஙகப்பூரில் தமிழ் ்பசும் 
ெமூகம் இடைவதற்கான வழிகடளப் 
பற்்றி விவாதிக்கி்து. சபரிய 
எழுததுருவில் அச்ெறிைப்பட்ை இநத கடதகள், 
தமிழ் குடும்பஙகளின் தினெரி 
பிரச்ெறிடனகடள விவரிப்ப்தாடு 
அவற்ட் எவவாறு ெரிசெய்வது 
என்பதற்கான பரிநதுடரகடளயும் 
வழஙகுகின்்ன. இநதியாவில் பி்நதவர 
மீது ெறிஙகப்பூரரின் சவறுப்பும், 
ெறிஙகப்பூரில் பி்நதவர மீது 
இநதியநாட்ைவரின் சவறுப்பும், இரு 
தரப்பினரும் இறுதியில் தஙகள் 
அணுகுமுட்கடள எவவாறு 
மாற்றுகி்ாரகள் என்படத தடலப்பு கடத 
விவரிக்கி்து. உலசகஙகிலும் உள்ள தமிழ் 
மக்களின் பிரச்ெறிடனகடளப் பற்்றியது, 
இக்கடதகள். 

பிரிவு: பு்கினம் 
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பிரிவு: ்கெித் 

எண். நீ்கிப்கி சுயெிெரம்

1 க.து.மு. இக்பால் `
(தடலடம நீதிபதி)

க.து.மு. இக்பால் பதிடனநது கவிடத நூல்களின் ஆெறிரியர. ெறிஙகப்பூர ஒலிபரப்புக் கழகததின் 
“பாடிப் பழகு்வாம் “என்னும் நிகழ்ச்ெறிக்காக 200க்கும் ்மற்பட்ை ெறிறுவர பாைல்கடள 
எழுதியுள்ளார. ெறிஙகப்பூர சபருவிடரவு வண்டிகளில் 1995ல் வலம் வநத இவருடைய 
“தண்ணீர” என்னும் கவிடத, சஜரமனியின் ே்னாவர நகரில் நடைசபற்் எக்ஸ்்பா 2000 
(EXPO 2000) என்னும் கண்காட்ெறியிலும் இைம்சபற்்து. இவர சபற்் விருதுகளில் “சதன்கிழக்கு 
ஆெறிய இலக்கிய விருது” (2001), ெறிஙகப்பூர அரசு வழஙகிய கலாொர விருது (2014) ஆகியடவ 
அைஙகும்.

2 எம் எஸ் ஸ்ரீ லக்மி முடனவர எம் எஸ் ஸ்ரீ லக்மி ெறிஙகப்பூர ெமூக அ்றிவியல் பல்கடலக்கழகம், நன்யாங 
சதாழில்நுட்பப் பல்கடலக்கழகததின் ்தெறிய கல்விக்கழகம், மலாயாப் பல்கடலக் கழகததின் 
இநதிய ஆய்வியல் துட் ஆகியவற்்றில் விரிவுடரயாளராகப் பைிபுரிநதவர. ெறிஙகப்பூர ெமூக 
அ்றிவியல் பல்கடலக்கழகததுக்காகப் பாைஙகள் எழுதியவர. இலக்கியததுட்யில் இவருக்கு 
உள்ள நுண்மாண் நுடழபுலம், விரிவான ஆழமான ஆய்வுப்பைி, கற்பிக்கும் பைியில் 
இவருக்கு உள்ள ஆழ்நத அனுபவம் ஆகியடவ காரைமாக இவர தமிழில் தடகொல் 
அ்றிஞராக மதிக்கப்படுபவர. இவர ெறிஙகப்பூர, ம்லெறிய, தமிழ்நாட்டுத தமிழ் இலக்கியஙகடள 
ஆய்வுப்சபாருண்டமயாகக்சகாண்டு முப்பது நூல்கடளயும் சதாண்ணூற்று ஏழுக்கு ்மற்பட்ை 
ஆய்வுக்கட்டுடரகடளயும் எழுதியுள்ளார. தமிழில் ஆரவதடதத தூண்டுவதற்காக இவர தம் 
ஆய்வுகடள நூலாகப் பதிப்பிக்கும் பைியில் மிகுநத ஆரவம் காட்டிவருகி்ார. ்தெறிய நூலக 
வாரியததால் நைததப்படும் “வாெறிப்்பாம் ெறிஙகப்பூர” நிகழ்ெறிக்காகச் ெறிஙடகயில் 
எழுதப்பட்டுள்ள மலாய்சமாழிக் கடதகடளத தமிழில் சமாழிசபயரதததன் மூலம் இவர தமிழ் 
இலக்கியததிற்கு வட்ைாரமைம் ்ெரததுள்ளார. 

3 கருப்புொமி ெமய்வல்  கவிஞர ெமய்வல் தமிழகததின் மூதத கவிகளில் ஒருவர. இவரது முதல் கவிடதத சதாகுப்பு” 
காற்்றின் பாைல்” 1987ல் சவளியாகி பலரது கவனதடதயும் ஈரததது. சமாததம் ஏழு கவிடதத 
சதாகுப்புகள், ஒரு ெறிறுகடதத சதாகுப்பு,   இரண்டு கட்டுடரத சதாகுப்புகள், இரண்டு சமாழி
சபயரப்புக் கவிடதத சதாகுப்புகடள சவளியிட்டுள்ளார. “விளக்கு” அடமப்பு வழஙகும் “புது
டமப்பிததன்” விருது, ஆனநத விகைனின் “நம்பிக்டக”   விருது ஆகியவற்ட்ப் சபற்்றிருக்கி
்ார. 1957ல் தமிழகததில் தூததுக்குடி மாவட்ைததில் பி்நத இவர தற்ெமயம் மதுடரயில் குடும்
பததுைன் வெறிதது வருகி்ார. சதாைரநது கவிடதகள் எழுதும் இவர, சமாழிசபயரப்பாளராகவு
ம் செயல்படுகி்ார.  

எஸ். எல். பி 2020 
்டுெர்்கள் (்ெிழ் 
பிரிவு்கள்)

இடைப்பு C
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எண். நீ்கிப்கி சுயெிெரம்

1 ஆ ரா ெறிவகுமாரன்
(தடலடம நீதிபதி)

இடைப் ்பராெறிரியர, ைாக்ைர ஆ ரா ெறிவகுமாரன் நன்யாங சதாழில்நுட்பப் பல்கடலக் 
கழகதடதச் ்ெரநத ்தெறியக் கல்விக் கழகத தமிழ்ததுட்யின் ்மனாள் தடலவர.  ெறிஙகப்பூரக் 
கல்வி அடமச்ொல் தயாரிக்கப்படும் தமிழ்சமாழிப் பாைநூல்களின் மதியுடரஞராகப் 
பைியாற்்றியவர. ்தெறியக் கல்விக் கழகததின் நல்லாெறிரியர விருடத ஆறு முட்கள் 
சபற்்வர. ெறிஙகப்பூரின் நன்யாங சதாழில்நுட்பப் பல்கடலக்கழகததில் தமிழ்சமாழியில் 
ஆய்்வட்டை எழுதி முடனவர (PhD) பட்ைம் சபறுவதற்கு முதன் முதலில் வழி வகுததவர, 
ெறிஙகப்பூரத தமிழ் இலக்கியம் சதாைரபாக முதன் முதலில் முடனவர பட்ைம் சபற்்வர. 
தனியாகவும், ்பராெறிரியரக்ளாடு இடைநதும், பதிப்பாெறிரியராகவும் இருநது 16 
புததகஙகடள சவளியிட்ைவர. அசமரிக்கா, சஜரமனி, கனைா முதலிய நாடுகளில் நடைசபற்் 
பல அடனததுலக ஆய்வரஙகுகளில் கலநதுசகாண்ைவர. ெறிஙகப்பூரத தமிழாெறிரியர 
ெஙகததின் புரவலர. ெறிஙகப்பூரத திருமுட் மாநாட்டின் துடைத தடலவர. 

2 சமௌனகுரு ெறிததாரததன் முடனவர சமௌனகுரு ெறிததாரததன் அவரகளின் ஆராய்ச்ெறி, பல தள களப்பைியில் 
கவனமுடையது. அவரின் ஆராச்ெறி மானுைவியல், வரலாறு, தததுவம் ்பான்் துட்களின் 
தழுவல்கடள உள்ளடிக்கியது. முடனவர சமௌனகுரு தற்்பாது ்தெறிய ெறிஙகப்பூர 
பல்கடலக்கழகததில், சதற்கு ஆெறிய ஆய்வுகள் எனும் பட்ைப்படிப்பின் துடை ்பராெறிரியராக 
பைிபுரிகி்ார.

3 யுவன் ெநதிர்ெகர யுவன் ெநதிர்ெகர மதுடர மாவட்ைததில் உள்ள கரட்டுப்பட்டி என்னும் ெறிறு கிராமததில் 
பி்நதவர. இவர கவிடத, நாவல் ்பான்் பல இலக்கிய படைப்புகடள சவளியிட்டுள்ளார. 
இவருடைய படைப்புகள் பல்்வறு இநதிய சமாழிகளிலும் ஆஙகிலததிலும் 
சமாழிசபயரக்கப்பட்டுள்ளன. “தீரா பகல்”, “ஒற்்்றிதல்” மற்றும் “்வதாளம் சொன்ன கடத” 
்பான்்டவ இவரின் கு்றிப்பிைததக்க படைப்புகளில் அைஙகும். தற்்பாது, யுவன் தன் 
மடனவியுைனும் இரு பிள்டளகளுைனும் சென்டனயில் வெறிக்கி்ார.
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எண். நீ்கிப்கி சுயெிெரம்

1 கனகலதா 
(தடலடம நீதிபதி)

கனகலதா (லதா), “தீசவளி” (2003), “பாம்புக் காட்டில் ஒரு தாடழ” (2004), “யாருக்கும் இல்லாத 
பாடல” (2016) ஆகிய மூன்று கவிடதத சதாகுப்புகடள சவளியிட்டுள்ளார. அவரின் “நான் 
சகாடல செய்யும் சபண்கள்” என்னும் ெறிறுகடதத சதாகுப்பு 2008ல் ெறிஙகப்பூர இலக்கிய 
விருடத சவன்்து. ஆஙகிலம், சஜரமன், பிசரஞ்சு சமாழிகளில் இவரது படைப்புகள் சமாழி 
சபயரக்கப்பட்டுள்ளன. ‘ெறிஙகப்பூர கவிடத விழா’ எனும் அடமப்பின் நிறுவன
இயக்குனரகளில் ஒருவர. லதா தமிழ் முரசு நாளிதழின் இடை ஆெறிரியராகப் பைிபுரிகி்ார.

2 இரா. முருகன் இரா. முருகன் (முருகன் ராமொமி) முன்னாள் கைினித சதாழில்நுட்ப நிரவாகியாவார. இன்று 
தமிழிலும், ஆஙகிலததிலும் நாவலாெறிரியர, ெறிறுகடத எழுததாளர், கவிஞர, நாைக, திடரக்கடத 
ஆெறிரியர மற்றும் பததிரிடக எழுததாளராக இருக்கி்ார. இவர மடலயாளம் – தமிழ் – 
ஆஙகிலம் ஆகிய சமாழிகளில் சமாழிசபயரப்பாளராக இருக்கி்ார. எட்டு நாவல்களும், 
ெறிறுகடத, புடனவு அல்லாதடவ, கவிடதத சதாகுப்புகள், தமிழில் சதாழில்நுட்ப எழுதது என 
நாற்பது இதர சதாகுப்புகடளயும் அவர எழுதியிருக்கி்ார.

3 முகமது கஸிம் ைனாவாஸ் முகமது கஸிம் ைனாவாஸ் ஒரு கவிஞர, ெறிறுகடத எழுததாளர். இவரது “சுடவ சபாருட்ைன்று” 
என்னும் கவிடத நூல் ஆஙகிலததில் சமாழிசபயரக்கப்பட்டுள்ளது. இவர ஒரு பல்துட் 
கட்டுடரயாளர. இவரது தடலெறி்நத படைப்பான, “அயல் பெறி” சதளிவான மற்றும் விவரமான 
கட்டுடரகடள உள்ளைக்கிய சதாகுப்பாகும். இவரது “மூன்்ாவது டக” ெறிறுகடத சதாகுப்பு 
2014 ெறிஙகப்பூர இலக்கிய பரிடெ சவன்்து. இவரது கட்டுடரத சதாகுப்பு “நனவு ்தெம்” 2016 
ெறி்ப்பு இலக்கிய பரிடெ சவன்்து. இதுவடர இரண்டு ெறிறுகடத சதாகுப்பு நூல்களும், 5 
கட்டுடர நூல்களும் எழுதியுள்ளார. தற்்பாது ெறிராஙகூன் டைம்ஸ் மாத இதழ் ஆெறிரியராக 
பைிப்புரிகி்ார.

எழுததாளர்கள், புததக அட்டைகள் 
மற்றும் நீதிபதிகளின் பைஙகடள 
இங்க பதிவி்க்கம் செய்யலாம்.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1efPz0O364Z6AqC31BtRr0xSAuTH_NTsm
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ென்றதத்ப் பறறி

்மலும் தகவலுக்கு, தயவுசெய்து 
www.bookcouncil.sg ஐப் 
பாரடவயிைவும்.

இடைப்பு D

ெறிஙகப்பூர புததக மன்்ம் (எஸ். பி. ெறி) ஐபிெறி 

அநதஸ்துள்ள ஒரு சுயாதீன சதாண்டு நிறுவனம். 

ெறிஙகப்பூர எழுததாளர்கள் மற்றும் 

இலக்கியஙகடள ஆதரிப்பதற்காக 1968 ஆம் 

ஆண்டில் நிறுவப்பட்ை எஸ். பி. ெறி, படைப்பாற்்ல், 

கற்படன, அெல் ெறிநதடன மற்றும் பச்ொததாபம் 

ஆகியவற்ட் வளரப்பதன் மூலம் நமது கற்படன-

்தெதடத உருவாக்குவடத ்நாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. எஙகள் நிகழ்ச்ெறிகள் படைப்பு 

எழுதது, வாெறிப்பு, விளக்கம், சமாழிசபயரப்பு 

மற்றும் கடதசொல்லல் ஆகியவற்்றில் கவனம் 

செலுததுகின்்ன. எஙகள் விழாக்கள், பயிற்ெறி 

பட்ைட்கள் மற்றும் பயிலரஙகஙகள், அததுைன் 

ெறி்நத படைப்புகடள அஙகீகரிப்பதற்காக புததக 

விருதுகள் மூலம் பன்முக கலாச்ொர, மாறுபட்ை 

இலக்கிய கடலத துட்டய வளரப்பதற்கு 

நாஙகள் கைடமப்பட்டுள்்ளாம்.

ந�ொக்கம்: தரம், மாறுபட்ை ெறிஙகப்பூர 

இலக்கியஙகளுக்கான ெரவ்தெ அஙகீகாரம்.

குறிக்நகொள்: ஒரு பன்முக கலாச்ொர இலக்கிய 

கடலத துட்டய விருததி செய்தல், ஆதரிததல் 

மற்றும் பரிநது்பசுதல்.

பன்யன் ட்ரீ ்ோட்ைல் அண்ட் ரிொரட்ஸின் (Banyan 

Tree Hotels and Resorts) இடை நிறுவனர செல்வி 

கிளாரி ெறியாங (Ms Claire Chiang), எஸ்.பி. ெறி-யின் 

தற்்பாது தடலவராக உள்ளார.

வருைாநத “குழநடதகளின் உள்ளைக்கததின் ஆெறிய 

விழா” (AFCC) உட்பை பல்்வறு விழாக்கள் ஏற்பாடு 

செய்தல்; இரு ஆண்டிற்கு ஒரு முட் ்தெறிய 

விருதான ெறிஙகப்பூர இலக்கிய பரிசு ்பான்் 

மதிப்புமிக்க விருதுகடள வழஙகுதல்; #BuySingLit 

இயக்கததின் மூலம் ெமூக நலடன ஆதரிததல்; 

மற்றும் எஙகள் கல்விக்கழகத திட்ைஙகளால் 

சதாழில்முட் தி்டன வளரததல் மூலம் 

ெறிஙகப்பூரின் புததகஙகள் மற்றும் இலக்கிய 

கடலக் காட்ெறிடய புததக மன்்ம் உருவாக்கி 

ஆதரிக்கி்து.

ஏசனன்்ால் இது எல்லாம் ஒரு கடதயுைன் 

சதாைஙகுகி்து.

எஸ்.பி.ெறி. க்கு 2019 முதல் 2021 வடரயிலான 

காலப்பகுதியில் ெறிஙகப்பூர ்தெறிய கடல மன்்ம் 

சபரும்படியான நிறுவன திட்ைததின் கீழ் 

ஆதரவளிக்கி்து. 
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சிங்கப்பூர் 
இலக்ககிய பரிசு 
பறறி

்மல் விவரஙகளுக்கு, 
https://bookcouncil.sg/awards/singa-
pore-literature-prize-ஐப் 
பாரடவயிைவும்.

இடைப்பு E

1992 இல் நிறுவப்பட்ை ெறிஙகப்பூர இலக்கிய பரிசு 

(எஸ். எல். பி), 80 க்கும் ்மற்பட்ை கைநத 

சவற்்றியாளரகளுைன், ெறிஙகப்பூரின் ெறி்நத 

இலக்கிய பரிொகும். புதினம், கவிடத மற்றும் 

இலக்கியப் புதினம் அல்லாதடவடய ஒரு 

கு்றிப்பிட்ை காலததில் ெறிஙகப்பூரி்லா அல்லது 

சவளிநாட்டி்லா சவளியிட்ை ெறிஙகப்பூர 

குடிமக்களுக்கும் நிரநதர குடியிருப்பாளரகளுக்கும் 

இராண்டிற்கு ஒரு முட் நைததப்படும் ்பாட்டி இது. 

ெறிஙகப்பூரின் நான்கு அதிகாரப்பூரவ சமாழிகளான 

- சீன, ஆஙகிலம், மலாய் அல்லது தமிழில் இநத 

படைப்டப சவளியிைப்பட்டிருக்கலாம்.

இநத விருது ஒவசவாரு பிரிவிலும் 

சவற்்றியாளருக்கு $3,000 ெறி்நத பரிடெக் 

சகாண்டுள்ளது. கூடுதலாக, சவற்்றியாளரகளுக்கு 

ெறி்ப்பு பதக்கம் வழஙகப்படும்.

2004 ஆம் ஆண்டிலிருநது இராண்டிற்கு ஒரு முட் 

மற்றும் ெறிஙகப்பூரின் நான்கு சமாழிகளில் 

சவளியிைப்பட்ை படைப்புகளுக்கு எஸ். எல். பி 

விருது வழஙகப்பட்ைது. இலக்கியப் புதினம் 

அல்லாதடவ மற்றும் கவிடத வடககளுக்கான 

பிரிவுகடள உள்ளைக்குவதற்காக இநத விருது 2014 

இல் விரிவாக்கப்பட்ைது.

சமாேமட் லததீப் சமாேமட் (Mohamed Latiff Mo-

hamed), சயங ப்்வ சநா்கான் (Yeng Pway Ngon), 

்க.டி. எம் இக்பால் (K. T. M Iqbal), ெறிரில் ்வாங (Cyril 

Wong), ்ஜாெபின் ெறியா (Josephine Chia), அமண்ைா லீ 

்கா (Amanda Lee Koe) மற்றும் ்ொனி லீவ (Sonny Liew) 

உள்ளிட்ை பல கு்றிப்பிைததக்க ெறிஙகப்பூர 

எழுததாளர்கள் எஸ். எல். பி விருதிடன 

சவன்றுள்ளனர.

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