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pant in many of the literary events organ-
ised by organisations promoting Tamil lit-
erature. Her short stories and poems are 
reflections of Singapore and its people. 

Kanagalatha (Latha) is currently 
the Sunday editor of Tamil Murasu. She 
has published two collections of poetry 
in Tamil: Theeveli (Firespace) (2003), 
and Paampu Kaattil  Oru Thaazhai  
(A Screwpine in a Snake Forest) (2004). 
She also published a short story 
collection titled Naan Kolai Seiyum 
Pengal (Women I Murder) in 2007, which 
won the biennial Singapore Literature 
Prize in 2008. Her poems and short 
stories have been published in Words, 
Home and Nation (1995), a multilingual 
anthology published by The Centre 
for the Arts, National University of 
Singapore; Rhythms, a Singaporean 
Millennial Anthology of Poetry, published 
by the National Arts Council (2000); Fifty 
on 50 and Tumasik published by the 
National Arts Council (2009); and various 
Tamil literary journals in India, Malaysia, 
Sri Lanka and France. Her works have 
been translated into English, French  
and German.

Her bilingual poem Still Human, 
Poems on the Move series was featured 
on MRT trains by the National Arts Council 
(1996), and Karanguni was displayed in 
the MOVING WORDS 2011 showcasing 
Singaporean literature on the MRT network 
by The Literary Centre (2011).

Suriya Rethnna, a former school 
teacher, has written for Singaporean and 
Malaysian Tamil newspapers, as well as 
for local radio and television stations. Her 
works include fiction, non-fiction, plays 
and translated works. She has won several 
competitions in Singapore and Malaysia, 
and was awarded the Montblanc-NUS-CFA 
Young Writers’ Fellowship in 1998. Her first 
novel Merkkey Uthikkum Sooriyan (The 
Sun Rises in the West), published in 1989, 
was the first Tamil novel published by a 
female writer in Singapore.

சிங்கப்பூரில் ஆங்கிலம், சீனம், மலதாய் ்மிழ் ஆ்கிய நதான்கு அ்ி்கதாரததுவை 

பமதாழி்களிலும் இலக்கியங்கள் த்தான்்ி வைளர்்ந் வைி்த்் வைரலதாற்றுப் 

பூர்வைமதா்க ஆரதாய முற்ெடும்தெதாது மலதாயதாவைிலிரு்நது்தான் அவவைரலதாற்்் நதாம் 

ப்தாடர தவைண்டியுள்ளது. 1965ககுப் ெி்கு்தான் சிங்கப்பூர் இலக்கியத்ிற்கு ஒரு 

்னிப்ெடட வைரலதாறு அ்ம்கி்து.

19ஆம் நூற்்தாண்டின் ப்தாடக்கத்ில் ் மிழ் இலக்கியம் தவைர்வைிடத ப்தாடங்கிரு்ந்தாலும் 

ஆண்்கதள ெ்டப்ெிலக்கியத து்்யில் அ்ி்கம் ெங்கதாற்்ினர். ெத்ிரி்்க்களுககு 

எழு்ிய பெண்்கள் மி்கச் சிறுெதான்்மயினதர. உஷதா நதாயர் என்ெவைர் 1948 

மு்ற்ப்கதாண்டும், ் ிரும்ி ்கதாமதாடசி ஆறுமு்கம் (ஈப்தெதா) 1949 மு்ற்ப்கதாண்டும் எழு்ி 

வை்நதுள்ளனர். மலதாயதாவைில் ஐம்ெதுககு முன்னர் எழு்த ப்தாடங்கிய இவைர்்க்ளப் 

பெண் எழுத்தாளர்்களின் முன்தனதாடி்கள் என்ெ்ில் ்வை்ில்்ல.

்ிரும்ி ்கமலதாது்ர சிங்கப்பூர் வைதாபனதாலியில் பெண் எழுத்தாளர்்களுகப்கனச் 

சிறு்க்்்க்ள வைதாசிககும் ்னிதயதார் நி்கழ்ச்சி்யப் ெ்டத்த்தாடு மடடுமல்லதாமல் 

அறுெது்களில் ்மிழ் முரசில் சிறு்க்்்கள் ெ்டத்வைர். எழுெது்களிலும் 

எண்ெது்களிலும் ் மிழ் முரசில் ்க்்்கள் ெ்டததுச் சிறு்க்் வைரலதாற்்ில் ் னகப்கன 

ஓர் இடம் பெறுெவைர் லடசுமி ரதா்தா்கிருஷ்ணன் ஆவைதார்.

்மிழ்முரசு நடத்ிய மதா்தா்ந்ிரச் சிறு்க்்ப் தெதாடடி்கள், மதா்ணவைர் ம்ணிமன்்ம், 

்மிழர் ்ிருநதாள் இலக்கியப் தெதாடடி்கள், ்க்் வைகுப்பு, ரச்னவைகுப்பு தெதான்்்வை 

ஏற்ெடுத்ிய இலக்கிய எழுச்சி ்கதார்ணமதா்கவும் ்ிரும்ி தவை்ம்ணி ஜதார்ஜ், பசல்வைி, 

எஸ். ஸ்ரீத்வைி, அ. ெதார்வை்ி தெதான்் பெண்்கள் எழுததுதது்்யில் ்டம் ெ்ித்னர்.

எண்ெது்களில் உள்ளூரில் ெி்்நது வைளர்்ந் ெ்டப்ெதாளி்களதா்கவும், இஙத்கதய 

தவைரூன்்ிய எழுத்தாளர்்களதா்கவும் சிறு்க்்த து்்யில் மு்னப்புக ்கதாடடியவைர்்கள் 

சூர்ய ரதனதா, ெதால மலர், இலடசுமி ் னத்கதாெதால், ்கண்்ணம்மதா, நூர்ஜஹதான் சு்லமதான், 

ல்தா, ்கல்ெனதா ்கலியபெருமதாள், ெிரெதாவை்ி ்தாஸ், இலடசுமி இரதா்தா்கிருஷ்ணன், 

முததுலடசுமி ்கருப்்ெயதா தெதான்த்தார். மு்ன்மு்லில் நூல் பவைளியிடட பெண் 

எழுத்தாளர் என்் பெரு்ம அமரர் சங்கரி இரதாமதானுஜம் அவைர்்க்ளதய தசரும். 

அவைரு்டய வைச்ந்த்ின் வைதாசலிதல என்் சிறு்க்்த ப்தாகுப்பு நூல், 1984 இல் 

பவைளிவை்ந்து. 

இன்று ெலர் எழுததுத து்்யில் ்ங்கள் ்ி்்ம்ய பவைளிப்கதா்ணர்்கின்்னர். 

்கல்வைியிலும் பெதாருளதா்தாரத்ிலும் தமம்ெடடுள்ள்தால், ்ங்கள் ெ்டப்பு்க்ள 

புத்்கமதா்கவும் ெலர் பவைளியிடடுள்ளனர். ்்கவைல் ப்தாழில்நுடெம் முன்தன்ிய 

இக்கதால்கடடத்ில் ெலரும் மின் வை்ல்ளங்களிலும் ்ங்கள் ெ்டப்பு்க்ள 

பவைளியிடு்கின்்னர். அவைர்்களுள் சில்ர இக்கடடு்ரயில் ்கதா்ணலதாம்.

சிங்கப்பூர் 
பெண் எழுத்தாளர்்கள்

ஒரு ெதார்்வை

Sundari Balasubramaniam is a librarian with 
the National Library’s Content and Services 

division. Her responsibilities include managing 
and developing content as well as providing 

reference and research services. She also 
manages the Tamil collection at the Lee Kong 

Chian Reference Library.
To trace the history of Sin-

gapore Tamil literature, 
one has to start from the  
period when Singapore was 
part of the Federation of  
Malaya. Tamil literature in 

Singapore gained momentum only after 
the country’s independence in 1965. 

In the early 1900s when Tamil 
literature was in its infancy, writers were 
predominantly males. There were only 
a few female writers. One of them was 
Usha Nair, who started writing in 1948, 
and another was Kamatchi Arumugam 
(originally from Ipoh, Malaysia), who wrote 
from 1949 onwards. We can acknowledge 
them as the first Singapore Tamil female 
pioneer writers. 

When the daily newspaper, Tamil 
Murasu, was launched in 1935, there 
were many opportunities for people of all 
ages to demonstrate their talents. Tamil 
Murasu ran monthly short story writing  
competitions, students’ creative sections, 
literary competitions, story writing work-
shops, literary appreciation workshops 
and much more, which kindled the aspi-
rations of local literary enthusiasts. With  
this encouragement, Singapore women  
writers like Kamala Durai, Letchumi 
Rajakrishnan, Vedamani George, Selvi,  
S. Sridevi and A. Parvathi were spurred on 
to take an active interest in writing.

In the 1980s and 1990s, more Sin-
gaporeans as well as expatriates started 
contributing to the literary world. The 
first Tamil female writer to have her book  
published (Vasanthathin Vasalile, a col-
lection of short stories, 1984) was Sankari 
Ramanujam. Today, we see many publi-
cations written by various prolific female 
writers, with the younger generation mak-
ing themselves heard across digital plat-
forms. Their writings portray the essence 
of day-to-day life with characters that 
we come across in our daily lives. This 
article introduces Kamaladevi Aravindan,  
Jeyanthi Sankar, Nurjahan Sulaiman, 
Mathangi, Latha and Suriya Rethnna who 

are all very active in the Singapore literary 
scene today.

Kamaladevi Aravindan is a bilingual 
author who writes in Malayaalam and Tamil. 
She has written short stories for Tamil 
Murasu and for newspapers in Malaysia. She 
has written many novels, radio and TV plays, 
as well as articles for various reputed Tamil 
and Malayalam magazines published in  
Singapore and overseas.

Kamaladevi is a three-time winner 
in the short story competitions conducted 
by Tamil Nesan, a Malaysian daily, and 
has won several prizes in radio drama 
competitions held in Malaysia. She was 
bestowed the prestigious Karikalan award 
for her novel Nuval in 2012. This annual 
award is organised by Musthafa Tamil 
Trust, Singapore. 

Jeyanthi Sankar, a permanent 
resident of Singapore, has been writing 
since 1995. She has written many short 
stories, essays and novels. She has received 
numerous awards and accolades for her 
works in Singapore and India. Her works 
have been translated into English and 
other Indian languages. Her book Naalegal 
Dollar was recommended for the Read!  
Singapore campaign by the National 
Library Board in 2006. She received the 
prestigious Karikalan award for her novel 
Thirinthalaiyum Thinaigal in 2013.

Nurjahan Sulaiman was born in 
Singapore. In spite of a childhood mired in 
poverty, she managed to develop an interest 
in Tamil literature and has been writing 
since 1966. Her first book of poetry Uyir 
Nilavu was published in 2011 and she was 
also the first Muslim woman in Singapore 
to publish a book of poems. Since then she 
has published two novels. Her writings 
are based on real life situations and her 
characters depict the sufferings of people 
from all walks of life.

Mathangi is one of Singapore’s up-
and-coming Tamil writers and her works 
have been published in newspapers, maga-
zines and literary websites in Singapore, 
Malaysia and India. She is an active partici-
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்மிழ் முரசு, முன்ெிரு்ந் சிங்்க எகஸ்ெிரஸ், சிங்்கச் 

சுடர் தெதான்்்வை அவைரின் எழுததுச் தசதா்்ன்களுககு 

நல்ல ்ளங்களதாயின. ்ிண்்்ண, ்ி்ச்கள் ்வைிர சமதாச்சதார், 

இ-சங்கமம், ் மிதழதாவைியம், ் டஸ் ் மிழ், ெ்ிவு்கள் நிலதாச்சதாரல் 

தெதான்் மின்னி்ழ்்களிலும் இவைரின் சிறு்க்்்கள், ்கடடு்ர்கள் 

ெிரசுரிக்கப் ெடடுள்ளன. இவைரின் எழுதது்கள் சிங்கப்பூர் 

வைதாழ்வைிய்லயும் அ்ன் ெின்புலத்்யும் சதார்்ந்்தாகும். 

சமூ்கப் ெிரச்ச்ன்கள், பெண்்கள் சதார்்ந் நி்கழ்வு்கள், மன்் 

பநருட்வைககும் நி்கழ்வு்கள் ஆ்கியன இவைர் ்க்்்களின் 

்கருப்பெதாருள்்களதாகும். 2006 - சிங்கப்பூர் த்சிய நூல்க 

வைதாரியத்ின் வைருடதா்ந்ிர வைதாசிப்தெதாம் சிங்கப்பூர் இயக்கத்ில் 

related reading ெிரிவைில் நதாதல்கதால் டதாலர் சிறு்க்்த ப்தாகுப்பு 

வைதாச்கர்்களுககுப் ெரி்நது்ரக்கப் ெடடது. இலக்கிய உலகுககு 

இவைர் ஆற்றும் ெ்ணியி்னச் சி்ப்ெிககும் வைி்மதா்க 2013ஆம் 

ஆண்டு இவைரின் ் ிரி்ந்்லயும் ் ி்்ண்கள் நூலுககு ்கரி்கதாலன் 

வைிருது வைழங்கப்ெடடது.

நூர்்ஜஹதான் சு்ைமதான்  (nurJAHAn suLAiMAn)

சிங்கப்பூரில் ெி்்நது வைளர்்ந் நூர்ஜஹதான் சு்லமதானின் 

இலக்கியப் ெய்ணம் 1966 ஆம் ஆண்டு வைதாபனதாலியில் 

ஒலிெரப்ெதான அவைரது மு்ல் ்கடடு்ரயுடன் ப்தாடங்கியது. 

்கவைி்், சிறு்க்், ்கடடு்ர, நதாட்கம், எனப் ெல ்ளங்களில் 

இயங்கிவைரும் நூர்ஜஹதான் சு்லமதான் ஜஹதாக ெவீைி என்னும் 

பு்னபெயரிலும் எழு்ிவைரு்கி்தார். சிங்கப்பூர்த ்மிழ் முரசு 

நதாளி்லும், வைதாபனதாலியும் இவைரது இலக்கிய வைளர்ச்சிககுப் 

பெரும்ெங்கதாற்்ியுள்ளன. உயிர் நிலவு என்் ்கவைி்்த 

ப்தாகுப்ெி்ன 2011 இல் பவைளியிடடு சிங்கப்பூரில் ்கவைி்் 

நூல் பவைளியிடட மு்ல் முஸ்லீம் இனப் பெண் ெ்டப்ெதாளி 

என்் பெரு்ம பெரு்கி்தார்.

எல்தலதாருககும் புரியும் எளிய பமதாழியில் ்மது வைதாழ்வைின் 

அனுெவைத்்தய ்கவை ி்்யதா்கவும் ்க்்்களதாவும் 

வைடிததுள்ளதார். நூர்ஜஹதான் ் னது இள்மக ்கதாலக ்கனவு்க்ள 

மிகு்ந் சிரமங்களுககு இ்டயில் ப்தாடர்்ந்தாலும், ்மிழ் மீது 

ப்கதாண்ட ்கதா்ல் கு்்யவைில்்ல. அ்ன் ்தாக்கத்் இவைரின் 

ெ்டப்பு்களில் ்கதா்ணலதாம். இவைரின் உயிர் நிலவு அ்ற்கு ஒர் 

உ்தார்ணம்.

மற்ப்தாரு பவைளியீடதான பெதாழுது புலருமதா என்் நதாவைலில் 

்கதா்்ல ்மயப்ெடுத்ியுள்ளதார். உடல் சதார்ெற்், – 

மனத்ளவைில் ஒன்்ிய, ்கதாலபவைள்ளத்்யும் ்கட்நது நிற்கும் 

ஒரு ப்ய்வை வீ்கக ்கதா்ல் ்க்்்ய ்கருப்பெதாருளதாக்கிச் சி்ப்ெதா்கப் 

ெ்டததுள்ளதார். தவைர்்கள் என்் இவைரது நதாவைலில் குடும்ெ 

உ்வு்களின் தமன்்ம்யச் சித்ிரிததுள்ளதார். புலம்பெயர்்ந் 

்மிழர்்களின் பூர்வை வீ்கப் பூமியதான ்மிழ்நதாடடில் ப்தாடங்கி 

சிங்கப்பூர், ்மிழ்நதாடு என மதா்ி மதா்ித ்ன் தவைர்்க்ள 

வைிரிக்கி்து. சரதாசரி வைதாழ்வைில் ெழ்கிப்தெதான சதாமதானியர் 

ஒருவைரின் வைதாழ்க்்கச் சம்ெவைங்க்ளயும் உ்வு்களும் 

நடபு்களும் அவைரது வைதாழ்க்்கயில் உண்டதாக்கிய சு்கங்க்ளயும் 

தசதா்கங்க்ளயும் எளிய ந்டயில் நதாவைலதாக்கியுள்ளதார். இ்ில் 

ெதது வைிழுக்கதாடு மடடுதம ்கற்ெ்ன. மீ்ி 90 வைிழுக்கதாடு 

உண்்மச் சம்ெவைங்களின் அடிப்ெ்டயில் வை்ரயப்ெடட்வை.

்ிரும்ி ்கமைதா த்வைி அரவைிந்ன்  

(kAMALAdevi ArAvindAn)

்கமலதாத்வைி அரவைி்ந்ன் ெி்ப்ெதால் ம்லயதாளி எனினும் 

்மிழ்ெதால் ்்ணியதா் ்கதா்ல் ப்கதாண்டவைர். மி்க இளம் 

வைய்ிதலதய எழு் ஆரம்ெிதது இன்று வை்ர எழு்ி வைருெவைர். ் ம் 

்தாய்பமதாழியதான ம்லயதாளத்ிலும் ்மிழிலும், ஏ்ககு்்ய 

120 சிறு்க்்்கள், 18 ப்தாடர்்க்்்கள், 142 வைதாபனதாலி நதாட்கங்கள், 

100ககும் தமற்ெடட இலக்கியக ்கடடு்ர்கள் எழு்ியுள்ளதார். 

்மிழிலும் ம்லயதாளத்ிலும் 22 தம்ட நதாட்கங்க்ள எழு்ி 

இயக்கியுள்ளதார். சிங்்கயில், ம்லயதாளத்ில் முழு நவீள 

ஆய்வு நதாட்கம் எழு்ி இயக்கிய மு்ல் பெண் எழுத்தாளர் 

இவைர். ம்லயதாள நதாட்கதது்்யில் வைிருது்க்ளயும் சவைதால் 

்கிண்்ணங்க்ளயும் இவைர் பெற்்ிருக்கி்தார். ்மிழ்தநசன் 

நடத்ிய சிறு்க்்ப் தெதாடடியில் மும்மு்் மு்ல் ெரிசு 

பெற்்ிருக்கி்தார். ்மிழ் மலரில் ஏழு மு்் இவைரின் 

சிறு்க்்்கள் சி்ப்புச் சிறு்க்்யதா்க பவைளிவை்நதுள்ளன. மதலசிய 

வைதாபனதாலி நடத்ிய நதாட்கப் தெதாடடி்களில் ெலமு்் மு்ல் 

ெரிசு பெற்றுள்ளதார். ் மிழ்நதாடு, த்கரளப் ெல்்க்லக்கழ்கங்களில் 

ஆய்வுக்கடடு்ர்கள் ெ்டததுள்ளதார். ்மிழ், ம்லயதாளம், 

என இரண்டு பமதாழி்களிலும் சி்்ந் இலக்கியங்க்ள பமதாழி 

பெயர்ததுள்ளதார். சிங்கப்பூரின் ்மிழ் ெ்டப்ெிலக்கிய உல்கில் 

பெயர் ெ்ிததுள்ள முக்கியமதான எழுத்தாளர்.

சமூ்கத்ில் வைலுவைிழ்நத்தார் ெடும் இன்னல்்க்ள அப்ெடிதய 

ெடம் ெிடிதது, ்க்் மதா்ந்ர்்களின் பமதாழியில் அவைருகத்க 

உரிய ்னிததுவைம் பெற்் ெதா்ணியில் எழுதும் இவைரின் 

எழுதது அக்கதால வைதாச்கர்்க்ளயும் இக்கதால வைதாச்கர்்க்ளயும் 

்கவைர்்கி்து எனக கூ்லதாம். இ்ற்குக ்கதார்ணம் இவைரின் 

எழுத்ில் புத்தாக்கச் சி்ந்்னயும், உண்்மச் சம்ெவைங்களின் 

ெதா்ிப்பும் பெதா்ி்ந்ிருககும்.

இவைரின் சூரிய்கிரஹ்ணத ப்ரு சிங்கப்பூரின் இருண்ட 

பவைளி்யக ்கதாடடு்கி்து. அப்ெதாவைிப் பெண்்கள் ஏமதாற்்ப்ெடடு, 

எப்ெடிப் ெதாலியல் ப்தாழிலுககு வைரு்கி்தார்்கள் என்ெ்் 

உ்ணர்த் எழு்ிய ்க்். இ்ற்்கதா்க, அ்ந்ப் பெண்்க்ளத 

த்டிக ்கண்டுெிடிதது அவைர்்கதளதாடு உ்ரயதாடி இக்க்்்ய 

வைடிததுள்ளதார். நு்கத்டி என்் ்க்்யில் மனநலம் 

ெதா்ிக்கப்ப்ெடடவைர்்க்ளப் ெற்்ி எழு்ியுள்ளதார். அ்ற்்கதா்க ஒரு 

மனநலக ்கதாப்ெ்கத்ிற்குச் பசன்று ஆய்வுபசய்து இக்க்்்ய 

எழு்ியுள்ளதார். இவைரின் ்க்்்கள் யதாவும் பெண்்கள் சதார்்ந், 

பெண்்களின் ெிரச்சி்ன்க்ளப் தெசும் ்க்்்களதாகும். 

சூரிய்கிரஹனத ப்ரு, நுவைல் என்் இரு நூல்்க்ள 

பவைளியிடடுள்ளதார் ்கமலதாத்வைி அரவைி்ந்ன். இலக்கிய 

உலகுககு இவைர் ஆற்றும் ெ்ணியி்னச் சி்ப்ெிககும் வைி்மதா்க 

2013ஆம் ஆண்டு இவைரின் நுவைல் நூலுககு ்கரி்கதாலன் வைிருது 

வைழங்கப்ெடடது.

ப்ஜயந்ி சங்கர்  (JeyAnTHi sAnkAr)

பஜய்ந்ி சங்கர் ்ன் வைதாழ்வைிடத்ின் இருப்்ெயும் 

வைதாழ்்வையும் சிறு்க்்்களதா்கவும் பநடும்பு்னவு்களதா்கவும் 

எழுதுவை்ன் மூலம் அவைற்்் உல்க அனுெவைங்களதாககுவைதார். 

எளிய நி்கழ்வு்க்ளயும் உல்க வைதாழ்வைின் அனுெவைமதா்க 

உ்ணர ்வைப்ெத் இவைரது எழுத்ின் பவைற்்ி எனலதாம். ்னது 

சூழ்லயும் சமூ்கத்்யும் துருவைி ஆரதாய்்நது பு்னவு்களதா்க 

ச ிருஷடிககும் இவைரின் ஆற்்லதானது உல்களதாவைிய 

்மிழிலக்கியப் பெரு்ந்ி்ரயில் ஒரு நிர்ந்ர இடத்்ப் 

பெதா்ிதது வைரு்கி்து.

மது்ரயில் ெி்்ந் இவைர் 1990 மு்ல் சிங்கப்பூரில் 

பெதா்ியதாளரதான ்க்ணவைர் மற்றும் இரு ம்கன்்களுடன் வைசிதது 

வைரு்கி்தார். எழுதது ் வைிர இ்சயிலும் இவைருககு ஆர்வைமுண்டு. 

ஓர் எழுத்தாளரதா்கத ்தான் உருவைதா்க முக்கிய ்கதார்ணம் ்னது 

ப்தாடர்்ந் வைதாசிப்பும் அ்ற்கு உறுது்்ணயதா்க அ்ம்ந் 

சிங்கப்பூரின் நூல்கங்களுதம என்்கி்தார்.

எளிய எ்தார்த் ந்டயில் எழுதும் இவைர் சீனக ்கலதாசதாரத்ின் 

மீது ்னி ஆர்வைத்ி்ன வைளர்ததுக ப்கதாண்டிருக்கி்தார். நி்்ய 

சிறு்க்், ்கடடு்ர, குறுநதாவைல் மற்றும் நதாவைல் தெதான்்வைற்்் 

எழு்ியுள்ள இவைர் ஏரதாளமதான ெரிசு்கள் வைதாங்கியுள்ளதார். 

உல்களதாவைிய வைதாச்கர்்க்ளப் பெற்் இவைர் சிங்கப்பூ்ரக 

்களமதா்கக ப்கதாண்ட இவைரின் பு்னவு்களுக்கதா்கப் ெரவைலதா்க 

அ்ியப் பெறுெவைர். நதாதல்கதால் டதாலர், முடிவைிலும் ஒன்று 

ப்தாடரலதாம், ஏழதாம் சு்வை, பெருஞ்சுவைருககுப் ெின்தன, ெின் 

சீட, வைதாழ்்நது ெதார்க்கலதாம் வைதா, நியதாயங்கள் பெதாதுவைதான்வை, 

சிங்கப்பூர் வைதாங்க என நவீள்்கி்து இவைரு்டய ெ்டப்பு்களின் 

வைரி்ச. இதுவை்ர இவைர் பவைளியிடடுள்ள்வை ஆறு சிறு்க்்த 

ப்தாகு்ி்கள், ஒரு குறுநதாவைல், ஐ்நதுபு்ினங்கள், ஆறு ்கடடு்ரத 

ப்தாகு்ி்கள் மற்றும் நதான்கு பமதாழிபெயர்ப்பு்கள் ஆ்கியன. 

இவைரின் ஒவபவைதாரு நூலும் ஒவபவைதாரு வை்்கயில் ்கவைனிக்கத 

்கு்ந்்வை. சிங்கப்பூரின் ்மிழ் இலக்கியத்ின் ெக்கம் உல்கத 

்மிழர்்களின் ெதார்்வை்யத ்ிருப்ெககூடிய்வை. ்மிழ்கப்கதாடி 

2006 என்் ஆழி ெ்ிப்ெ்கத்ின் ஆண்டு மலர் தெதான்் ெல்தவைறு 

நூல்்களிலும் இவைரது ்கடடு்ர்கள் பவைளியதா்கியுள்ளன.

்கமலதாத்வைி அரவைி்ந்ன் (Kamaladevi Aravindan) -

்மிழ், ம்லயதாள எழுத்தாளர், நதாட்க ஆசிரியர், வைிமர்ச்கர், 

ஆய்வுக்கடடு்ரயதாளர், நூலதாசிரியர்.

பஜய்ந்ி சங்கர் (Jeyanthi Sankar) -

ச ிறு்க்், பநடுங்க்், ்கடடு்ர, பு் ினம் மற்றும் 

பமதாழிபெயர்ப்பு நூல் ெ்டப்ெதாளர். 

நூர்ஜஹதான் சு்லமதான் (Nurjahan Sulaiman) -

்கவைிஞர், சிறு்க்் மற்றும் நதாவைலதாசிரியர்
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சூர்ய ரத்தா (suriyA reTHnnA)
ச ிங்கப்பூரிதலதய ெ ி ் ்நது வைளர்்ந்  மூன்்தாவைது  

்்லமு்்்யச் தசர்்ந் சூர்ய ரதனதா ஒரு முன்னதாள்  

ஆசிரி்ய. 1986லிரு்நது உள்ளூர் மதலசியத ்மிழ் 

ெத்ிரிக்்க்களுககும், உள்ளூர் வைதாபனதாலி ப்தா்லக்கதாடசி 

நி்லயங்களுககும் எழு்ி வைரு்கி்தார். சில நதாட்கங்களில் 

நடிததும் இருக்கி்தார். ்க்் ்கடடு்ர தெதாடடி்களில் இவைரு்டய 

ெ்டப்பு்களுககுப் ெரிசு்கள் ்கி்டத்த்தாடு 1998 ஆம் ஆண்டில் 

Montblanc-NUS CFA இ்ளய எழுத்தாளர் அங்ீக்கதாரத்்யும் 

பெற்்தார். பு்ினம், பு்ினம் அல்லதா் எழுததுக்கள், நதாட்கம், 

பமதாழி பெயர்ப்பு நூல்்கள் தெதான்்்வை அவைரது ெ்டப்பு்களில் 

அடஙகும். தமற்த்க உ்ிககும் சூரியன் என்் ்னது மு்ல் 

நதாவைல் மூலம் சிங்கப்பூர் பெண் எழுத்தாளர்்களிதலதய மு்லில் 

நதாவைல் ெ்ிப்ெித்வைர் என்் பெரு்ம்ய அவைர் பெற்்தார்.

த்சிய ்க்ல்கள் மன்்த்ின் (NAC) மதானியம்பெற்று 

பவைளிவை்ந் இவைரின் குழ்ந்்க ்க்்்கள் ெதாலர் ெள்ளி்களிலும் 

ப்தாடக்கநி்லப் ெள்ளி்களிலும் வைிரும்ெி வைதாங்கப்ெடடன. 

2005இல் சிங்்க ்மிழ் ெத்ிரிக்்கயதான ்மிழ் முரசில் 

பவைளிவை்ந் பசதால்லத்தான் நி்னக்கித்ன் என்் சிறு்க்், 

இ்ளஞர்்களுக்கதான அ்ிவைியல் பு்ன்க்் என்னும் ெிரிவைில் 

இவைர் ்கதாடடிய மு்ல் முயற்சியதாகும்.

்ங்கமீன் ெ்ிப்ெ்கத்ின் பவைளியீடதான சிங்கப்பூர் பெண் 

எழுத்தாளர்்களின் சிறு்க்்்களில் இவைரு்டய மு்கமூடி 

என்் ்க்்யும் ெிரசுரிக்கப்ெடடுள்ளது. ்ங்கமீன் மின்னி்ழில் 

உண்்ம்யப் தெதான்் ்க்்்கள் என்் அ்டபமதாழிதயதாடு 

பவைளிவை்ந் 15 சிறு்க்்்க்ளத ப்தாகுதது நதான் என்் 

புத்்கமதா்க பவைளியிடடுள்ளதார். இதப்தாகுப்ெில் இடம்பெற்றுள்ள 

இ்்வைனின் குழ்ந்் என்் ்க்் 2013 ஆம் ஆண்டில் த்சிய 

நூல்க வைதாரியத்ின் வைதாசிப்தெதாம் சிங்கப்பூர் இயக்கத்ிற்குத 

த்ர்வு பசய்யப்ெடடது.

சூர்ய ரதனதா எழு்ிய ‘நதான்’ சிறு்க்்த ப்தாகுப்பு

ல்தா (Latha) -

்கவைி்், பு்ினம், சிறு்க்் மற்றும் ்கடடு்ரப் ெ்டப்ெதாளர். 

மதா்ங்கி (MATHAngi)

பு்ிய ் ்லமு்் சிங்கப்பூர்த ் மிழ் எழுத்தாளர்்களுள் குறு்கிய 

்கதாலத்ில் பெரிய அளவைில் ்ன்்ன அ்டயதாளப்ெடுத்ிக 

ப்கதாண்டிருப்ெவைர் மதா்ங்கி. ்ிருபநல்தவைலி மதாவைடடத்்ச் 

தசர்்ந் மதா்ங்கி 1993 ஆம் ஆண்டு மு்ல் சிங்கப்பூரில் 

்ம் குடும்ெத்ினருடன் வைசிதது வைரு்கி்தார். ெடிககும் 

்கதாலத்ிதலதய எழு்த துவைங்கினதாலும் இவைரின் சிறு்க்் 

மு்லில் ெிரசுரமதானது 1988 ஆம் ஆண்டு சுமங்கலி என்் 

இ்ழில்்தான். ெின் சிங்்கயில்்தான் இவைரின் இலக்கிய தவைட்்க 

வ்ீவைிரம்ட்ந்து எனச் பசதால்லலதாம். இவைர் எழு்ிய ்க்்்கள், 

்கவைி்்்கள் ்மிழ் நதாடடு இ்ழ்்களிலும், ெத்ிரி்்க்களிலும் 

சிங்்கத ் மிழ் முரசு, மதலசிய ் மிழ் தநசன் நதாழி்ழ்்களிலும், 

்ிண்்்ண தெதான்் மின் இ்ழ்்களிலும் பவைளிவை்நதுள்ளன.

்கட்ந் 25 ஆண்டு்களதா்க ்கனமதான வைதாசிப்ெிலும் சீரதான 

ெ்டப்பெழுததுத து்்யிலும் ஈடுெடடிருககும் மதா்ங்கி, 

சிங்கப்பூர் வைதாச்கர் வைடடம், ்கவைிச்தசதா்ல, ்கவைிமதா்ல, ் ங்கமீன் 

வைதாச்கர் ச்ந்ிப்புக கூடடம் மு்லதான்வை நடததும் மதா்தா்ந்ிர 

இலக்கிய நி்கழ்வு்களிலும் ெஙத்கற்றுத ்ம் ெ்டப்புத ்ி்்ன 

பவைளியிடடு வைரு்கி்தார். ெல ெரிசு்க்ளயும் பவைன்றுள்ளதார்.

ஒருத்கதாடி டதாலர்்கள் என்் சிறு்க்்த ப்தாகுப்ெில் இடம்பெறும் 

மதா்ந்ர்்கள் குழ்ந்்்களதா்க, ெ்ின்மவைய்ினரதா்க, தவை்ல 

பசய்யும் ்ம்ெ்ியரதா்க, இல்லத்ரசி்களதா்க, மதாமியதார்்களதா்க, 

உடன் ெி்்ந்வைர்்களதா்க, மூத்குடும்ெ உறுப்ெினர்்களதா்க, 

்ிருநங்்கயரதா்க இயஙகு்கி்தார்்கள். இவைர்்கள் சிங்கப்பூரில் 

குடிதய்ிப் பெரும்ெதாலும் வை வீட்மப்பு வைளர்ச்சிக ்கழ்கத்ின் 

அடுககுமதாடி வை வீடு்களில் வைசிக்கி்தார்்கள். இவைர்்களின் 

ெிரச்சி்ன்க்ள அலசி ஆரதாய்்கி்து இதப்தாகுப்பு. இவைரின் 

மற்ப்தாரு ெ்டப்ெதான நதா்ள ெி்்நது இன்று வை்ந்வைள் என்் 

்கவைி்் நூலில் ெலபமதாழிக ்கலதாசதாரம் ப்கதாண்ட சிங்கப்பூரில் 

வைதாழும் ்மிழர்்களின் சுய அ்டயதாளங்க்ள மி்க தநரடியதா்க 

எளிய பமதாழியில் ்கவைி்்்களதா்க வைடிததுள்ளதார்.

ை்தா (LATHA)

இலங்்கயில் நவீர்ப்கதாழும்ெில் ெி்்ந் ல்தா 1982இல் 

குடும்ெததுடன் சிங்கப்பூருககுக குடிபெயர்்ந்தார். இருெது 

ஆண்டு்களதா்க சிங்கப்பூர் ்மிழ் முரசு ெத்ிரி்்கயில் பசய்்ி 

ஆசிரியரதா்கப் ெ்ணியதாற்றும் இவைர் வ்ீபவைளி (்கவைி்்்கள் 2003), 

ெதாம்புக ்கதாடடில் ஒரு ்தா்ழ (்கவைி்்்கள் 2004) என்் இரு 

்கவைி்்த ப்தாகு்ி்க்ளயும் நதான் ப்கதா்ல பசய்யும் பெண்்கள் 

என்் சிறு்க்்த ப்தாகுப்்ெயும் பவைளியிடடுள்ளதார். நதான் 

ப்கதா்ல பசய்யும் பெண்்கள் நூலுககு 2008 ஆம் ஆண்டுக்கதான 

சிங்கப்பூர் இலக்கிய வைிருது வைழங்கப்ெடடது. ல்தாவைின் 

்கவைி்்்கள் மற்றும் சிறு்க்்்கள் ்க்்ணயதாழி, ்கதாலச்சுவைடு, 

உயிர்நிழல், குஙகுமம் தெதான்் இ்ழ்்களிலும் வைல்லினம், 

்ங்கமீன் தெதான்் மின்னி்ழ்்களிலும் பவைளிவை்நதுள்ளன. 

இவைரது ் வீபவைளி நூல் ் மிழ்நதாடு பெரியதார் ெல்்க்லக்கழ்கத்ின் 

இலக்க ியப் ெதாடத் ிடடத் ில் தசர்க்கப்ெடடுள்ளது 

கு்ிப்ெிடத்க்கது.

த்சியக ்க்ல்கள் மன்்ம் ப்தாகுத் நூற்்தாண்டுக்கதால 

சிங்கப்பூர்க ்கவைி்்்கள் ென்பமதாழித ப்தாகுப்ெிலும், ்கனவும் 

வைிடிவும் என்் இ்ந்ிய சதா்கித்ிய அ்கதா்மி பவைளியிடட 

்ற்்கதாலத ்மிழ்ப் பெண் ்கவைிஞர்்கள் ப்தாகுப்ெிலும் இவைரது 

்கவைி்்்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
மதா்ங்கியின் இரு 

நூல்்கள்

சூர்ய ரதனதா (Suriya Rethnna) -

பு்ினம், நதாட்கம், பமதாழிபெயர்ப்பு நூல், ்கடடு்ர மற்றும் 

சிறுவைர் இலக்கியப் ெ்டப்ெதாளர்.


