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Salutmesaĝo al la 1-a Srilanka Kongreso de Esperanto, 

La 23-an de majo 2014 
 

Esperanto, la Internacia Lingvo 

ඵඝ්පෙරාන්ප ො, ජා යන් ර භාෂාව 

எஸ்பெராண்ட ா, சர்வடேச ப ாழி 
Esperanto, the International Language 

 

Saluton ! 

ආයුබ ෝවන් ! 

வணக்கம் ! 

Good afternoon! 
 

සම්භාවනීය නගරාධිපතිවර අන්ජු බපබේරා මැතිතුමනි, ආදරණීය සහෘදබයණි! 
 

පේ දවස ශ්රී ලංකා ඉතිහාසපේ වැදගත් දවසක් පලස සටහන් වන්පන් ය. කවර පහයින් ද යත් අද 
දින පේ දිවයිපන් ප්රථම එස්පෙරාන්ප ො ජාතික සමුළුව ෙැවැත්පවන පහයිනි. මට පේ පමොපහො  
පෙෞද්ගලිකව ද ඉ ාමත් සුවිප ේෂි වන්පන් ය. පමයට වසර 30කට උඩ දී මම ඔබ පේ සුන්දර 
දිවයිනට සෙැමිණිපයමි. එහි දී මට අපනයොනය උෙකාරපයහි  ත්ෙර සුහදශීලී මිනිසුන් රැසක් දැන 

හඳුනා ග  හැකි විය. ඔවුහු එක්පකෝ සංහල භාෂකපයෝ වූ හ; නැතිනේ පදමළ භාෂකපයෝ වූහ; 

සමහරු ක ා කපළේ ඉංගිරිසපයන් ෙමණකි; පේසුදාසන්, ධර්මතිලක, සහ පීරිස ් යන මහත්වරුන් 

සමඟ මම එස්පෙරාන්ප ො බසන් ම අදහස් හුවමාරු කර ගතිමි. එසමපය හි මම ඓ ්වරී පකොරයා, 

අචාර්ය පජෝර්ේ පමන්ඩිස් හා දයා වික්රමසංහ, පප්රේමරත්න යන මහත්ම මහත්මීන් පේ ආධාර 

උෙකාර ඇතිව පකොළඹ මහජන පුස් කාලය, පකොළඹ වි ්ව විදයාලය හා කැළණිය වි ව් විදයාලය 

සහ කේකරු අමා යාං ය යන  ැන් වල එස්පෙරාන්ප ො පිළිබඳ පද් න, ොඩේ මලා සංවිධානය 
කපළමි.   
 
එවකට මපගන් උගත් ඇ ැේ සසුන්  ැෙැල් ලිපි මගින් (කවර පහයින් ද යත් එවකට අන් ර්ජාලය 
පනො වූ නිසා මා සතු වූපේ ඔවුන් පේ  ැෙැල් ලිපින ෙමණි.) යළි මෑ ක දී දැන හඳුනා ගැනීමට මට 
හැකි වූ බව දන්වා සටින්පන් ඉමහත් ප්රීතිපයනි.  එපහත් අද පේ පමොපහොපත් ඔබ හා එකතු වීමට 
පනො හැකි වීම ගැන මම කණගාටු පවමි. නමුත් මම ලිපියකින් පමපසේ ඔබ අම ා මපේ අදහස් ඔබ 
හා පබදා හදා ගනිමි. 
 

පමම සමුළුපේ පත්මා ොඨය වන්පන් ආසයාපේ අසරිමත් දිවයින සහ එස්පෙරාන්ප ො යන්න ය.  

දිගු කාලීනව ෙැවැති යුධමය වා ාවරණයන් ජය පගන සාමය, සහජීවනය සහ සංවර්ධනය කරා 

යන ගමපන් ශ්රී ලංකාපේ පත්මා ොඨය වන ආසයාපේ ආ ්චර්ය යන්න ඇසුරු පකොට පගන ය, 

සමුළු පත්මා ොඨය සකස් වූපේ. 
 
සාමය උදා වූ අවධියක ජන ාව එකසත් කිරීපේත් සමගි සේෙන්න කිරීපේත් අපනයෝනය 
අවපබෝධය ඇති කරවීපේත් සමත් කමක් ඇති එස්පෙරාන්ප ො බස පමරට වැස්සනට ආශිර්වාදයක් 
වනු නිසැක ය. එපමන් ම පලෝකය සමඟ සංවාදයක් ඇරඹීමට ද එස්පෙරාන්ප ො මපහෝෙකාරී වනු 

නිසැක ය. එස්පෙරාන්ප ො අන් ර්ජාතික භාෂාපේ නිර්මා ෘවර, විචක්ෂණ බුද්ධියකින් පහබි 

ෙඬිවරපයක් වූ සාපමන්පහොෆ් මානව වර්ගයාපේ අනාග  යහ ෙැවැත්මත්, අභිවෘද්ධියත් සඳහා 
අන් ර්ජාතික භාෂාවක් නිර්මාණය කළා ෙමණක් පනොව ඒ මාර්ගපේ යාමට උදේ උෙකාර වන 
ආචාර ධර්ම ෙද්ධතියක් ද නිර්මාණය කපළේ ය.  
 

http://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C
http://www.kln.ac.lk/humanities/department/linguistics/html/staff/profdmw.html
http://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A._%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A._%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B7%86%E0%B7%8A
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යුපනස්පකෝ සංවිධානයට අනුව පලොව පුරා භාෂා 6000 කට අධික සංඛ්යාවක් ෙවතී. ඉන් ඉ ා 

වි ාල සංඛ්යාවක් වඳ වී යාපේ  ර්ජනයට මුහුණ ො ඇ . ඉන් පබෝමයක් ම පනො පබෝ කලකින් ම 

මිහි මතින් තුරන් වී යනු ඇ . භාෂාවක මිය යාම යනු මානව වර්ගයාපග කැෙ වීේ තුළින් උෙන් 

 වත් සංස්කෘතියක, දැනුම ෙද්ධතියක මිය යාමකි. ඉන් ොඩු ලබන්පන් මානව සංහතියම ය.  

අන් ර්ජාතික එස්පෙරාන්ප ො සංගමය පලොව විවිධ සංස්කෘතීන් අ ර සන්නිපේදන මාධයයක් 

ව පයන් වසර 127ක් වයසැති එස්පෙරාන්ප ො අන් ර්ජාතික භාෂාව පයෝජනා කරයි. 

සංස්කෘතිකමය ව පයන් ෙක්ෂග්රාහී භාෂාවක් පනො වන නිසා, එස්පෙරාන්ප ො බස ජා යන් ර 

සන්නිපේදනයට පයොදා ගන්නා අපනකුත් භාෂා පමන්, එය පදවැනි බසක් ව පයන් වහරන්නන් 

පේ සංස්කෘතිය ගිල ගැනීමක් පහෝ ඔවුන් පකපර් එම බස මේබස වන රපේ සංස්කෘතිය ෙැටවීම 

පහෝ පනො කරයි. එනයින් පලොව පුරා භාෂා විවිධත්වය, මනව වර්ගයාපේ සංසක්ෘතික විවිධත්වය 

රැක දීමට එස්පෙරාන්ප ො බස ක්රියා කරයි. පමම පමපහවර ඇගයීම වස් 2008 දී අන් ර්ජාතික 

එස්පෙරාන්ප ො සංගමය, ස්විස් ෙර්ලිපේන්තුව විසන් පනොපබල් සාම  යාගය සඳහා නිර්පද්  කරන 

ලදි. 

පලෝ ප්රකට භාෂා වි ාරදපයක් වන ආචාර්ය Tove Skutnabb-Kangas පමපසේ ප්රකා  කරයි: 
අන් ර්ජාතික සන්නිපේදනය සඳහා පලොව වයාප්  අන් ජාතික භාෂා පමන් පනොව එස්පෙරාන්ප ො 
භාෂාවට කිසදු අධිරාජයවාදී නයාය ෙත්රයක් පනො මැ . එය එවැනි නයාය ෙත්රයකට යටත් කර 
ගැනීම ද කළ පනො හැක්කකි. කිසදු රාජයයක ආර්ථික පද් ොලන උොය මර්ගික ආස්ථානයක 
පනො වන පහයින් ස්වාධීනත්වය රිස ජාතීනට එස්පෙරාන්ප ො කදිම සන්නිපේදන පමවලමකි. 

එස්පෙරාන්ප ො භාෂාව පනො සලකා හැරීම, අව ක්පසේරු කිරීම පහෝ අවිචාරශීලී පූර්ව නිගමන 
ගැටළුවට ඵලදායක විසඳුමක් පසවීමට බාධාවකි. 
 

සේභාවනීය නගරාධිෙති අන්ජු පෙපර්රා මැති තුමනි, අත්ට්රැක්ටරයකින් නගර සභා  ාලාව පව  
යාමට  රේ පෙරළිකාර වූ ඔබතු මා දිගට ම අෙපේ අධාරකරුපවකු ව පයන් රැඳී සටි ැයි මම 
බලපෙොපරොත්තු පවමි. 
 

මම ඔබට සතුට පිරුණු එස්පෙරාන්ප ො සමුළුවක් ප්රාර්ථනා කරමි. එහි දී ශ්රී ලංකාපේ 

එස්පෙරාන්ප ො අධයාෙනය සහ එස්පෙරාන්ප ො වයාොරය නඟා සටු වීමට, ප්රවර්ධනයට ඵලදායක 

සංවාද, පයෝජනා හා අදහස් ඇති කර ගැනීමට හැකි පේවා යයි මම ඉ  සතින් ෙ මි. 
 

පමයට ඔබපග හි වත් ස්ටීවන් පකල(ර්), 
අන් ර්ජාතික එස්පෙරාන්ප ො සංගමපේ සභාෙතිවර.  
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