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Ĉu vi scias pri esperanto? : ஓர் ம ொழித்தேடல்! 

 

இன்று சர்வதேச ோய்ம ாழி ேினம் (பிப்.21) யுமனஸ்த ா 
அம ப்பினால் ம ாண்டாடப்பட்டுவரு ிறது. இமேம ாட்டி சிறப்பு 
பேிவா  எஸ்பரண்தடா எனும் புேி  ம ாழி பற்றி இங்கு 
அறி த்ேரு ிதறாம். 

மசம்ம ாழி ா  ஒரு  ம ாழிம  மேரிவு மசய்  அேன் இலக் ி  
பமடப்புக் ள் வளம்  ிகுந்ேோ வும், பழம  ானோ வும், அேன் 
தோன்றல் ஏமன  ம ாழி ளில் சாராேிருத்ேலும் தவண்டும் என்பது 
ம ாழிவல்லுனர் ள் த ாட்பாடு. உல ில் இன்று தபசப்படும் 6,900 

ம ாழி ளில் 8 ம ாழி தள உல ின் பண்மட   ால 
மசம்ம ாழி ளா  அறிவிக் ப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் ே ிழும்  ஒன்று 
என்பது மபரும க்குரி து ோன். இக்  ட்டுமர ே ிழ் ம ாழி ில் 
அேி ம் அலசப்பட்டிராே ஓர் புேி  ம ாழிம  பற்றி விவரிக் ிறது. 

Esperanto (எஸ்மபராண்தடா); இன்று உல ில் அேி ம் தபசப்படும் 

'உருவாக் ப்பட்ட ம ாழி' என்ற மபரும ம , தோற்றம் மபற்ற 
நூறாண்டு ளுக்குள் மபற்றுக்ம ாண்ட ம ாழி. உல ின் அமனத்து 
இன  க் ளாலும் இலகுவா  புரிந்து ம ாள்ளக்கூடி  வம  ில், 

ே வல் மள பரி ாற்றம் மசய்து ம ாள்ள ஒரு மபாதுவான 
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ம ாழிம ான்மற உருவாக் ினால், எனும் த ாசமன ில், 

எல்.எல்.சா ன்த ாஃப் என்பவரால், 1877ம் ஆண்டு உருவாக் ப்பட்டது. 

அதே ஆண்டில் அவர் எழுேி  'உனுவா 
லிப்தரா' எனும் நூலில் எஸ்மபராண்தடா 
ம ாழி பற்றி  ே வல் மள 
முேன்முமற ா  உலகுக்கு மவளி ிட்டார். 
 ற்றலுக்கு எளிோ வும்,நாடு ளுக்கு 
இமடத  ம ாழித்ேமட மள தபாக் ி உல  
மபாது ம ாழி ா  எஸ்பராண்தடா இருக்கும் 
என அப்தபாது அவர் ஊ ம் மவளி ிட்டார். 
 

 

அவரது கணிப்பு மவற்றி மெற்றேொ?  

 

இல்மல. எனினும் முன்தனற்ற ர ா  ேனது ப ணத்மே ேற்தபாது 
மோடர்ந்து ம ாண்டிருக் ிறது. உல ில் இன்று சு ார் 10,000 தபர் 
இம்ம ாழிம  சரள ா  தபசுவதுடன், 100,000 தபர் ே து அன்றாட 
வாழ்நாளில் ப ன்படுத்து ிறார் ள். 1  ில்லி ன் தபரால் 

இம்ம ாழிம  புரிந்து  ம ாள்ள முடி ிறது. 10  ில்லி ன் தபர் 
இம்ம ாழிம   ற்  ஆர்வ ா  உள்ளார் ள்.  
 

2000 ற்கு த ற்பட்ட  க் ள் Esperanto ஐ ோய்ம ாழி ா  
ம ாண்டுள்ளனர். அவர் ளது அடுத்ேடுத்ே ேமலமுமற ினரும் 
எஸ்பமரண்தடா ம ாழி தபசுபவர் ளா  உள்ளார் ள்.  டந்ே 2011 

நவம்பர்  ாேம், எஸ்மபராண்தடா வமலப்பேிமவான்று இரண்டாம் 
ேமலமுமற எஸ்மபமராண்தடா இமளஞர் ஒருவமர மசவ்வி 
 ண்டது.  

நீங்கள் இரண்டொம் ேலைமுலற எஸ்மெரண்தடொ ம ொழிக்கொரரொ?  

 

ஆம், எனது ோ ாரின் மபற்தறார் எஸ்மபராண்தடா ம ாழி மூலம் 
ோன் அறிமு  ா ி ம ாண்டார் ள். அவர் ள் ே க்குள் இம்ம ாழிம  
சரள ா  தபசத்மோடங் ி  தபாது எனது ோ ார் பிறந்ோர். நான் 
பிறந்ே தபாதும், எனது மபற்தறார்  எஸ்மபராண்தடா ம ாழி ிதலத  
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என்னுடன் உமர ாட மோடங் ிவிட்டனர்.  
 

பாடசாமல ில் சவாலா  இருந்ேது.  ற்மற  ம ாழி மள விட 
எஸ்மபரண்தடாமவ இலகுவா   ற்றுவிடலாம். ஆனால் இம்ம ாழி 
தபசத்மேரிந்ேவர் அரு ில் இருந்ோல்  ட்டுத  எம் ால் உமர ாட 

முடியும் என் ிறார் அந்ே இமளஞர். 
 

இம்ம ொழியின் உருவொக்கத்ேிற்கொன ெிண்ணனி:  
 

இம்ம ாழிம  உருவாக் ி  சாம ன் ாஃப் ஒரு யூே  ண் 
மவத்ேி ர். அவருமட  புமனப்மப ர் Doktoro Esperanto (Doctor Esperanto). 

எஸ்மபராண்தடா ம ாழிம  உருவாக் ி  தபாது அவர் அமே La 

Internacia Lingvo (The International Language) என அமழத்ோர். எனினும் 
அம்ம ாழி பிரபல மடந்ே தபாது Esperanto ஆ   ாற்றம் மபற்றது. 
Esparanto என்பேன் அர்த்ேம் 'ஒன்று என்பதே எேிர்பார்ப்பு'.  

 

மபல்ஸ்தடாக் எனும் தபாலந்து ந ரில் பிறந்து வளர்ந்ே 
சாம ன்த ாஃப், தபால்ஸ், ரஸ்சி ன், யூே ம ாழி, 
லிதுவானிம ன்ஸ், தேர் னி  ம ாழி தபசும் 
 க் ள் இமடத  வாழ்ந்ோர்.  
 

இம் க் ளிமடத  புரிந்துணர்வு, அவநம்பிக்ம  
ஏற்படுவேற்கு  ாரணம் இவர் ளுமட  ம ாழி ள் 

வித்ேி ாச ா  இருப்பதே என்பது அவரது வாேம். 
இேற்கு ேீர்வா  மபாதுவான சர்வதேச 

ம ாழிம ான்மற உருவாக் ினால் என்ன என 
சிந்ேித்ோர். அேனடிப்பமட ில் 16 அடிப்பமட இலக் ண விேி மள 
வகுத்து இப்புேி   ம ாழிம  உலகுக்கு அறிவித்ோர்.  
 

இம்ம ாழிம  வளர்த்மேடுப்பேற்கு ஆதராக் ி  ான  ருத்துக் மள 
மோடர்ந்து எேிர்பார்ப்போ வும் கூறிவந்ோர். அவரது மு ற்சிக்கு 
பலன்  ிமடத்து. பலர் இம்ம ாழி ினால் ஈர்க் ப்பட்டு இேமன 
 ற் த்மோடங் ினர். அேன் ப ணா  1905ம் ஆண்டு முேலாவது 
எஸ்மபராண்தடா சர்வதேச  ாங் ிரஸ்  ாநாடு கூடி ேன் மூலம் 

இம்ம ாழிப்பரம்பல் த லும் துரிே ானது.  
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இம்ம ொழியின் ேன்ல : 
 

லத்ேீன் ம ாழி ள், ஆங் ிலம், தேர் ன், தபாலந்து, ரஷி  ம ாழி ளின் 
ஆேி ம் எஸ்மபராண்தடாவில் நிமறந்துள்ளது. ஆனால்  ற்பேற்கு 
 ி  இலகுவா  வடிவம க் ப்பட்டுள்ளது.  
 

உேொரண ொக  

 

' ற்றல்' என்பேற்கு எஸ்மபராண்தடாவில் மசால்: Lerni,  

பாடசாமல என்பேற்கு: Lernejo,  

 ாணவருக்கு: Lernanto 

ஆசிரி ருக்கு: Lernejestro 

 

ejo: என்றால் 'இடம்' 

estro: என்றால் 'வழிநடத்துபவர்' என மபாருள்படு ிறது.  
 

Lerni எனும் மசால்லுடன் இறுேி எழுத்துக் மள  ாத்ேிரம் இவ்வாறு 
தேமவக்த ற்றால் தபால்  ாற்றி அம த்து ம ாள் ிறார் ள் 

 

இம்ம ொழியின் குலறெொடு:  
 

இம்ம ாழிக்த  உரி  சில சிறப்பு எழுத்துக் ளுக்கு படிவ முமற 
இல்லாேது இம்ம ாழி ின் குமறபாடு ளில் ஒன்று. அோவது,  ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ 

எனும் எழுத்துக் ள் இம்ம ாழி ில்  ாத்ேிரத  உள்ளன. 
இவற்றிற் ான எழுத்து படிவம் ம த்மோமலதபசி ளில்  ிமட ாது. 
எனினும் எஸ்மபராண்தடா ம ாழி ில் h(X) எனும் எழுத்து 
இல்லாேோல், ch(cx) gh(gx) hh(hx) jh(jx) sh(sx) u(ux) என இந்ே சிறப்பு 
எழுத்துக் மள எழுது ிறார் ள்.  
 

த லும் எந்ேமவாரு நாட்டினாலும் அரச  ரு ங் ளுக் ா  
எஸ்மபராண்தடா ம ாழி அங் ீ ரிக் ப்படவில்மல. ஐ.நாவும் 
இம்ம ாழிம  எந்ேமவாரு தேமவக்கும் ப ன்படுத்ேி ேில்மல. அரச 
 ல்வி மபாது பரீட்மச ளிலும் இம்ம ாழி ில் விமடம ழுே 
அனு ேி ில்மல.  
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ஆதரொக்கிய ொன வளர்ச்சி?! :  

 

இன்று சீனா,  ிழக்கு 
ஐதராப்பி   நாடு ளில் பிரபல மடந்து வரும் 
இம்ம ாழி,  சமூ  வமலத்ேளங் ளில் தசட்டிங், 

ம த்மோமலதபசி ளில் எஸ்.எம்.எஸ் 
என்பவற்றிற்கு இமளஞர் ளால் புது யுக்ேி ா  
ப ன்படுத்ேப்படு ிறது.  
 

எஸ்மபராண்தடா ம ாழி ில் எழுேப்பட்ட 
இலக் ி ,  விமே புத்ே ங் ள் பல அவற்றின் 
ேனித்துவம்  ருேி பிற ம ாழி ளில் 

ம ாழி ாற்றம் மசய் ப்பட்டு பிரசுரிக் ப்பட்ட நி ழ்வு ளும் உண்டு. 
சில நாட்டு வாமனாலி அமலவரிமச ளில் எஸ்மபராண்தடா 
ம ாழி ில் மசய்ேி ள் வாசிக் ப்படு ின்றன. எஸ்மபராண்தடா 
ம ாழி ிலான இமசப்பாடல் ளும் மபரும்பாலாதனாரால் 
த ட் ப்படு ிறது. 
 

அடிப்ெலட:  
 

இம்ம ாழி ின் அடிப்பமட மசாற் ள் சில : mi - நான்,  vi - நீ, li - அவன், ŝi 

- அவள், ĝi - அது, la - the, jes - ஆம், ne - இல்மல, Bona - வணக் ம்  

 

 'உங் ளது ோய்ம ாழிக் ான  ாற்று ம ாழி ல்ல இது. நீங் ள் 
அறிந்துமவத்ேிருக்  தவண்டி  இரண்டாம் ம ாழி ா  இமே 
ம ாண்டுவருவதே எ து தநாக் ம்' எனக்கூறும்எஸ்மபராண்தடா 

ம ாழி தபசுபவர் ளின் தபரவல், தவ  ா  நிமறதவறத்மோடங்கு ா ி
ன் பண்மட  மசம்ம ாழி ளுக்கு கூட ஆபத்து தநரலாம். ஆனால் 
எஸ்மபராண்தடா ம ாழிக் ாரர் ள் பலர் ேங் ளது சமூ வாழ்க்ம க்கு 
இன்னும ாரு ம ாழிம  மேரிந்ேிருக்  தவண்டி  அவசி ம் என்பது 
ோன் ேற்தபாமே  நிமலம .  
 

உைகில் புேிேொய் உருவொக்கப்ெட்ட ம ொழிகள் தவறு உள்ளனவொ? 

 

 எஸ்மபராண்தடா  ட்டு ல்ல. ேனித்துவ ான எழுத்து 
படிவங் ளுடன், உல ில் புேிோய் உருவாக் ப்பட்ட துமண ம ாழி ள் 
பத்ேிற்கு த ல் உள்ளன. எனினும் எஸ்மபராண்தடா ம ாழித  
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அவற்றில் முேன்ம  மபருக் ிறது. சிறந்ே உோரண ா  விக் ிபடீி ா 

 ற்றும் Google Translater  ளில் Esperanto ம ாழிப்பிரிவு 

உள்ளடக் ப்பட்டிருப்பமே நீங் ள் அவோனிக் லாம்.  
 

Ĉu vi scias pri esperanto? : என்றால் எஸ்மபராண்தடா ம ாழி பற்றி 
மேரிந்துள்ளரீ் ளா? என மபாருள்படு ிறது. 
 

இதுவமர இல்மலம னில் இப்தபாது உறுேி ா  கூறலாம் 'jes'. 

 

 

எஸ்மபராண்தடா :  

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E

0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0

%AF%8B  

 

 

http://www.linguistic-rights.org/srilanko/ 

 

 

http://barato.50webs.org/ 

 

 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Barato 

 

 

http://www.linguistic-rights.org/en/ 

 

 

"125 years of Esperanto" 

by Rita IZSÁK 

UN Independent Expert 

on minority issues 

http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/ 

 

 

Universala Esperanto-Asocio 

http://www.uea.org 

 

 

 

http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8B
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8B
http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%8E%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%8B
http://www.linguistic-rights.org/srilanko/
http://barato.50webs.org/
http://eo.wikipedia.org/wiki/Barato
http://www.linguistic-rights.org/en/
http://www.linguistic-rights.org/esperanto-125/
http://www.uea.org/

