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തനതുലിപി തെന്ന േവണം;
അതുമാത്രം േപാര

(‘മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പി’െന്റ 2013 ഡിസംബർ 29–2014
ജനുവരി 4 ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച േലഖനം കാേലാചിത�
മായ മാറ്റം വരുത്തി പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്.)

ആട്ടം കാണുന്നതു കഥ അറിഞ്ഞിട്ടുതെന്ന േവണം.
അെല്ലങ്കിൽ ഒരു കഥയും ഇല്ലാതായിേപ്പാകും.

നമ്മുെട ഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിങ് രംഗത്തു വിപ്ലവകരമായ വി�
കാസപരിണാമങ്ങളാണു സമീപകാലത്തായി സംഭവി�
ച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. അധികമാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതും
ഉത്തരവാദെപ്പട്ടവർക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതും നിക്ഷിപ്ത�
താത്പര്യക്കാർ അവഗണിക്കുന്നതും ഒെക്കയായ ആ
സംഭവവികാസങ്ങൾ പെക്ഷ, നമ്മുെടയും നമ്മുെട ഭാ�
ഷയുെടയും ഭാവിെയ നിയന്ത്രിക്കുന്നവയാണു്.

ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞൻപിള്ള 1967-ൽ നൽകിയ ലിപിപരിഷ്ക്കരണറി�
േപ്പാർട്ടിെല ഉപസംഹാരത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതു് ഈ ലിപി
എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കരുതു്; ഇതു് അച്ചടിക്കും ൈടപ്പ് ൈററ്ററിനും
േവണ്ടി മാത്രമാണു് എന്നതായിരുന്നു.

രണ്ടു ദശാബ്ദത്തിനപ്പുറം ഭാഷയുെട എൻേകാഡിങ്ങിനു
നിലവിൽവന്ന യൂണിേക്കാഡ് സ്റ്റാൻഡാർഡും സ്വത�
ന്ത്രേസാഫ്റ്റ് െവയർ രംഗത്തുണ്ടായ കുതിപ്പും സംസ്ഥാ�
നെത്ത ഭരണരംഗവും വിദ്യാഭ്യാസരംഗവുെമാെക്ക ഇവ�
െയ സർവ്വാത്മനാ വരിച്ചതും പകർപ്പവകാശം ഉേപ�
ക്ഷിക്കുന്ന ‘േകാപ്പി െലഫ്റ്റ്  ’ േപാലുള്ള വിപ്ലവകരമായ
ആശയങ്ങളും മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇതരഭാഷകെള
കടത്തിെവട്ടി വികസിച്ചതും സാേങ്കതികവിദ്യയുെട പരി�
മിതികൾ മൂലം ഒരിക്കൽ ഛിന്നഭിന്നമാേക്കണ്ടിവന്ന
മലയാളത്തിെന്റ തനതുലിപിസഞ്ചയം വീണ്ടും അച്ചടി�
ക്കു പ്രാപ്തമായതും അതു് ഓൺൈലനിലടക്കം സാർവ്വ�
ത്രികമായതും ഒെക്കയായി ഒേട്ടെറ സാേങ്കതികവികാ�
സങ്ങൾ ഈ രംഗത്തു സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാനും സ്വാ�
ധീനം െചലുത്താനും തുടങ്ങിയേതാെട ഇെതല്ലാം ചർ�
ച്ചാവിഷയമായി ഉയർന്നുവരുന്നു എന്നതാണു പുതിയ
സാഹചര്യം. എന്നാൽ കാര്യങ്ങെള സമഗ്രതയിൽ കാ�
ണാെത ഏെതങ്കിലും ചില വശങ്ങൾ മാത്രം പരിഗണി�
ച്ചു നടത്തെപ്പടുന്ന ചർച്ചകൾ ഇന്നെത്ത മുേന്നറ്റെത്ത
സഹായിക്കുകയല്ല െചയ്യുന്നതു് എന്നതു നിരാശാജനക�
മാണു്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഈ സാഹചര്യമാണു നില�
നില്ക്കുന്നതു്.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രംഗെത്ത സംഭവവികാ�
സങ്ങളിൽ പ്രധാനെപ്പട്ട ചിലകാര്യങ്ങൾ െപാതുശ്രദ്ധ�
യിൽ െകാണ്ടുവരിക എന്നതാണു് ഈ എഴുത്തിെന്റ
ഉേദ്ദശ്യം. ചില്ലറ സാേങ്കതികകാര്യങ്ങൾ ലളിതമായി
വിശദീകരിച്ചുെകാണ്ടു തുടങ്ങാം.

എന്താണു യൂണിേക്കാഡ്?
ഏതു ഭാഷയിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപേയാഗിക്കാൻ േലാക�
ജനതെയ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യേത്താെട േലാ�
േകാത്തരകമ്പ്യൂട്ടർക്കമ്പനികൾ േചർന്നു രൂപംെകാ�
ടുത്ത സംരംഭമാണു യൂണിേക്കാഡ് കൺേസാർഷ്യം.
‘ഒേരസമയം ഭാഷകളുെട ആേഗാളീകരണത്തിനും
പ്രാേദശികവത്ക്കരണത്തിനും േവണ്ടിയുള്ള ഉദ്യമം’
എന്നാണു് ഇതിെന അവർ വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു്.
ആപ്പ്ൾ, എച്ഛ്പി, ഐബിഎം, ജസ്റ്റ് സിസ്റ്റംസ്, ൈമ�
േക്രാേസാഫ്റ്റ്, ഓറക്ക്ൾ, സാപ് (SAP), എൽഡാപ്
(LDAP), േകാർബ 3.0, ഡബ്ലിയുഎംഎൽ, യാഹൂ, ഗൂ�
ഗ്ൾ, അേഡാബി സിസ്റ്റംസ് തുടങ്ങിയവെരാെക്ക
1991-ൽ രൂപംെകാണ്ട കൺേസാർഷ്യത്തിെല അം�
ഗങ്ങളാണു്.

എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും ഒറ്റ ക്യാരക്ടർേക്കാഡ് എന്നതാണു് യൂ�
ണിേക്കാഡ് എന്ന ആശയത്തിെന്റ അന്തസ്സത്ത. ഏതു
പ്ലാറ്റ്േഫാേമാ േപ്രാഗ്രാേമാ ഭാഷേയാ ആകെട്ട, ഏതു
േലാകഭാഷയിെലയും ഓേരാ ലിപിക്കും ഓേരാ സംഖ്യാ�
മൂല്യം നല്കാനും അതിെനല്ലാം തനതായ വ്യക്തിത്വം
നല്കാനും കഴിയുന്നു എന്നതാണു് ഇതിെന്റ െമച്ചം. ഈ
വമ്പൻ കമ്പനികൾ സമയവും അദ്ധ്വാനവും ധനവുെമാ�
െക്ക മുടക്കി ഇങ്ങെനാരു സംരംഭത്തിനു് ഇറങ്ങിയതു്
അതിനു് അത്രയ്ക്കു പ്രാധാന്യമുള്ളതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു്.

പൂജ്യവും ഒന്നും എന്ന ദ്വന്ദ്വം മാത്രം പലതരത്തിൽ കൂ�
ടിേച്ചർന്നുണ്ടാകുന്ന അത്ഭുതമാണേല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർവിദ്യ.
ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങളുെട എത്രതരം േചരുവകൾ സാദ്ധ്യമാ�
േണാ അത്രയും എണ്ണം വിവരങ്ങളാണു് കമ്പ്യൂട്ടറിനു
മനസിലാക്കാനും ൈകകാര്യം െചയ്യാനും കഴിയുക
എന്നു ലളിതമായി പറയാം. നാലു സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ
ദ്വന്ദ്വം എത്രതരത്തിൽ സേമ്മളിക്കും? 0000, 0001, 0010,
0011, 0100, 0101, 0110, 0111,… എന്നിങ്ങെന എത്ര േച�
രുവകൾ എന്നു് എഴുതിേനാക്കൂ.

യൂണിേക്കാഡ് സമ്പ്രദായം നിലവിൽവരുന്നതിനു മുമ്പ്
എട്ടുബിറ്റ് സമ്പ്രദായമാണു നിലനിന്നതു്. ഈ സമ്പ്രദാ�
യത്തിൽ സാദ്ധ്യമാകുന്ന േചരുവകൾ 28 എണ്ണമാണു്.
അതായതു് 256 എണ്ണം. ഇത്രയും ക്യാരക് ടറുകൾ വിഭാ�
വനം െചയ്യാേന ഈ സംവിധാനത്തിനു കഴിയൂ. ഇതാ�
യിരുന്നു യൂണിേക്കാഡ് സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വരുന്ന�
തിനു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ. ഒരു ഭാഷ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ൈക�
കാര്യം െചയ്യണെമങ്കിൽ ലിപികളും അക്കങ്ങളും ശാ�
സ്ത്ര-ഗണിത-ഭാഷാചിഹ്നങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ചിഹ്നങ്ങ�
ളുെമാെക്ക േവണമേല്ലാ. ഇവയും കമാൻഡ് കീകളുമട�
ക്കം എല്ലാ വിവരങ്ങളും 256 ക്യാരക്ടറുകളിൽ നില്ക്കണം.
അതിേലക്കു ചുരുക്കിയാേല ഏതു ഭാഷെയയും കമ്പ്യൂ�
ട്ടറിൽ പ്രേയാഗക്ഷമമാക്കാൻ പറ്റൂ. ഇംഗ്ലിഷുതെന്ന ചി�
ഹ്നങ്ങളും സാേങ്കതികാടയാളങ്ങളും അടക്കം എടുക്കു�
േമ്പാൾ ഒറ്റ എൻേകാഡിങ്ങിൽ ഒതുങ്ങുമായിരുന്നില്ല.
അേപ്പാൾ മലയാളത്തിെന്റ കാര്യം പറയാനില്ലേല്ലാ.

ൈടപ്പ് ൈററ്ററിനുേവണ്ടി മലയാളലിപിസഞ്ചയെത്ത
പരുവെപ്പടുത്തുന്ന കാലത്തിനും യന്ത്രവത്ക്കൃത അച്ചു�
നിരത്തലായ ലിേനാ ൈറ്റപ്പിനും േശഷം േഫാേട്ടാ
കേമ്പാസിങ് വഴി ഡിറ്റിപിയിെല കമ്പ്യൂട്ടർ ൈടപ് െസ�
റ്റിങ്ങിേലക്കു കടക്കുന്ന കാലത്താണു നാം ഈ പ്രതിസ�
ന്ധിെയ മുഖാമുഖം കാണുന്നതു്. നമുക്കു സംഗതി എളുപ്പ�
മായിരുന്നു. ൈടപ്പ് ൈററ്ററിനുേവണ്ടി പരിഷ്ക്കരിക്കുകയും
സമാനമായ കീ േബാർഡ് ഉപേയാഗിച്ചുള്ള യാന്ത്രിക�
യച്ചടിക്കു് ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്ത ലിപിസമ്പ്രദായം
തെന്ന ഇതിനും നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങെന നാട്ടുനടപ്പായ
കമ്പ്യൂട്ടറച്ചടിയുെട ലിപി ‘പുതിയലിപി’ എന്നു പിൽ�
ക്കാലത്തു് അറിയെപ്പട്ട വിഘടിതലിപിസഞ്ചയമായി.
സമ്പൂർണ്ണലിപിസഞ്ചയം ‘പഴയലിപി’യുമായി.

അച്ചടി തുടങ്ങുന്നതിനും എത്രേയാ മുമ്പുമുതൽ എഴുത്തി�
നു് ഉപേയാഗിക്കുകയും പിന്നീടു രൂപഭംഗി വരുത്തി
അച്ചടിക്കു് ഉപേയാഗിക്കുകയും ചില മിനുക്കലുകൾ
വരുത്തിയും വിട്ടുേപായിരുന്ന ഏകാരെമാെക്ക കൂട്ടി�
േച്ചർത്തും കുറവുകൾ തീർത്തു സർവ്വസമ്മതമായി വള�
രുകയും െചയ്തതാണേല്ലാ സമ്പൂർണ്ണലിപിസഞ്ചയം.
ഇതിെന എൺപതുകൾക്കുേശഷം മാത്രം പ്രചുരപ്രചാ�
രം േനടിയ വിഘടിതലിപികളിൽനിന്നു തിരിച്ചറിയാൻ
‘തനതുലിപിസഞ്ചയം’ എന്നു വിളിക്കാനാണു് എനിക്കു
താത്പര്യം. ഇതിെന്റ സാംഗത്യം പിന്നാെല ചർച്ചെച�
യ്യുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൂെട കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.

കമ്പ്യൂട്ടറച്ചടിയുെട ബാല്യകാലെത്ത സ്ഥിതിയിേല�
ക്കു തിരിെകവരാം. ലഭ്യമായ 256 ക്യാരക്ടർ ഇടങ്ങ�
ളിൽ കമാൻഡുകളും െപാതുചിഹ്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞുള്ള
ഇടങ്ങളിൽ ലിപികെള നിശ്ചയിച്ചുെകാണ്ടുള്ള സമ്പ്ര�
ദായങ്ങൾ ഓേരാ ഭാഷക്കാരും ആവിഷ്ക്കരിച്ചു. ഇവ�
യിൽ അേമരിക്ക പിന്തുടർന്ന സമ്പ്രദായം അേമരി�
ക്കൻ സ്റ്റാൻഡാർഡ് േഫാർ ഇൻഫർേമഷൻ ഇന്റർ�
േചയ്ഞ്ജ് (ASCII—ആസ്കി) ആണു്. ഇൻഡ്യൻ ഇലേക്ട്രാ�
ണിക്സ് വകുപ്പ് ഇതിെന്റ ചുവടുപിടിച്ചു് 1986–88 കാല�
ത്തു് ഇൻഡ്യൻ സ്റ്റാൻഡാർഡ് (ISCII—ഇസ്കി) ആവി�
ഷ്ക്കരിച്ചു. എട്ടു ബിറ്റ് േകാഡായ ഇതിനു് ബിഐഎസ്
അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതു് 1991-ലാണു്. അേപ്പാേഴക്കു്
16 ബിറ്റ് േകാഡായ യൂണിേക്കാഡ് സ്റ്റാൻഡാർഡ് �
പ്രഖ്യാപിക്കെപ്പട്ടിരുന്നു!

ഇസ്കി നിലവിൽ വെന്നങ്കിലും ഇവിെട നമ്മുെട ഭാഷയിൽ
അച്ചുനിരത്താനായി പല കമ്പനികളും സ്ഥാപനങ്ങളും
ആവിഷ്ക്കരിച്ച വിവിധ െടക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററുകളിൽ ഓേരാരു�
ത്തരും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ക്യാരക്റ്റർസ്ഥാനങ്ങൾ നി�
ശ്ചയിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നുവച്ചാൽ, ഈ ഓേരാ െട�
ക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിലും മലയാളം ൈടപ്പു െചയ്യുന്നതിനുള്ള
രീതി ഓേരാന്നാണു്. സാേങ്കതികമായി പറഞ്ഞാൽ
ഓേരാന്നിനും െവേവ്വെറ കീേബാർഡുകൾ. ഇംഗ്ലിഷ്
അക്ഷരത്തിെന്റ കീയിൽ അമർത്തുേമ്പാൾ ആ അക്ഷ�
രത്തിനു പകരം ഒരു മലയാളം അക്ഷരം പതിയത്ത�
ക്കവിധം ഒരു ‘ഒട്ടിച്ചുേചർക്കൽ’പ്പണി ആണു് അന്നു
െചയ്തിരുന്നതു്. അതിനു് ആശ്രയിേക്കണ്ടിയിരുന്ന മദ്ധ്യ�
വർത്തി േസാഫ്റ്റ് െവയറാണു െടക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ—ഐ
എസ് എം ജിസ്റ്റ്, തൂലിക, ശ്രീ എന്നിങ്ങെന. ഒേരഭാ�
ഷയ്ക്കു പല ൈടപ്പിങ് രീതി ഉണ്ടാകുന്നതിെന്റ അപക�
ടങ്ങൾ പലതാണു്. ഒരു കീേബാർഡ് വശമാക്കിയ
ഒരാൾക്കു് മെറ്റാന്നിലും ൈടപ്പുെചയ്യാനാവില്ല. ഒന്നിൽ
ൈടപ്പുെചയ്ത സാമഗ്രി ആ െടക്റ്റ് എഡിറ്റർ ഇൻേസ്റ്റാൾ
െചയ്ത കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാത്രേമ വായിക്കാേനാ തിരുത്താ�
േനാ ആകൂ. ഇത്തരം ഏെതങ്കിലും ഒരു ഉരുപ്പടി (ഫയൽ)
മെറ്റാന്നിേലക്കു പരിവർത്തിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. അച്ച�
ടിക്കും മറ്റുമുള്ള സാമഗ്രികൾ അതതു പ്രസുകളിൽ ഉപ�
േയാഗിക്കുന്ന പാേക്കജിലാക്കി െകാടുക്കണം.

ഇ-െമയിലാെയാെക്ക അയച്ചാൽ അതതുതരം േഫാണ്ടു�
കൾ സ്വീകർത്താവിെന്റ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉെണ്ടങ്കിേല പ്ര�
േയാജനമുള്ളൂ. പത്രങ്ങൾ ഓൺൈലൻ ആയകാലത്തു്
ഓേരാ പത്രത്തിെന്റയും ൈസറ്റു വായിക്കണെമങ്കിൽ
അതതിെന്റ േഫാണ്ടു ഡൗൺേലാഡ് െചയ്യണമായി�
രുന്നു. ഒരു ഫയലിൽ ഇംഗ്ലിഷും മലയാളവും ഒരുമിച്ചു
പറ്റില്ല. േഫാണ്ടു മാറ്റിയാൽ എല്ലാംകൂടി മാറും. ഏകീ�
കൃത എൻേകാഡിങ് അല്ലാത്തതിനാൽ െതരയലും
(searching) തരംതിരിക്കലും (sorting) ഒന്നും നടക്കില്ല.
സർവ്വത്ര ഏടാകൂടമായിരുന്നു അന്നു്.

അങ്ങെന വിഘടിതലിപികൾ ഉപേയാഗിച്ചുവരേവത�
െന്ന ഇതിൽ ഓേരാ െടക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററുകാരും േശഷിച്ച
ക്യാരക്റ്റർ ഇടങ്ങളിൽ ചില്ലറ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾവീതം എൻ�
േകാഡ് െചയ്തു േചർത്തുെകാണ്ടിരുന്നു. അവരവർക്കു യു�
ക്തെമന്നു േതാന്നിയവ. അങ്ങെന നല്ലയളവു കൂട്ടക്ഷര�
ങ്ങൾ മടങ്ങിെയത്തിെയങ്കിലും സാേങ്കതികവിദ്യയുെട
പരിമിതിമൂലമുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ നിലനിന്നു. ലിപി�
ക്കു് ഇരുനൂേറാളം ഇടം മാത്രം ഒരു േഫാണ്ടിൽ ലഭ്യമാ�
യിരുന്ന അക്കാലത്തു് 900 മലയാളലിപികൾ ‘രചന’
ഉൾെക്കാള്ളിച്ചതു് ആറു് ആസ്കി േഫാണ്ടുകൾ ഉപേയാ�
ഗപ്പടുത്തിയണു്!

ഇതിനിെട 16 ബിറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇടവുമായി യൂണിേക്കാ�
ഡ് സമ്പ്രദായം അതിേവഗം പുേരാഗമിക്കുകയായിരു�
ന്നു. േനരേത്ത പറഞ്ഞതുേപാെല, ഇതിൽ ആസ്കിയി�
െല 256-െന്റ സ്ഥാനത്തു് 65,536 (216) ഇടങ്ങളാണു�
ള്ളതു്! ഈ പരിശ്രമം ആരംഭിച്ച 1988-ൽ േലാകെമ�
ങ്ങുമുള്ള, എല്ലാ ഭാഷയിലുമുള്ള, പത്രങ്ങളും ആനുകാ�
ലികങ്ങളുമടക്കമുള്ള ആധുനികപ്രസാധനങ്ങളിെല മുഴു�
വൻ അക്ഷരങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ യൂണിേക്കാഡ് കൺ�
േസാർഷ്യം തീരുമാനിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. ഇതത്രയും
ഉൾെക്കാള്ളാൻ 216-െന്റ രണ്ടു ഘാതം കുറവുള്ളത്ര
സ്ഥാനങ്ങൾ മതിയാകുെമന്നു് അവർ കണക്കാക്കി—
214 അഥവാ 16,384 ഇടങ്ങൾ. ഒരു ലിപിയും െവട്ടിമുറി�
ക്കാെത മുഴുവൻ മലയാളലിപിെയയും ചിഹ്നങ്ങെളയു�
െമല്ലാം ഉൾെക്കാള്ളാൻ ഇതിെന്റ ഒരു മൂല മതി.

അങ്ങിെനയിരിെക്ക, 1996-ൽ 16 ബിറ്റിെന്റ പരിമിതിക�
െളക്കൂടി ഉല്ലംഘിച്ചു് യൂണിേക്കാഡിെന്റ സ്റ്റാൻഡാർഡു�
കൾ പിെന്നയും വികസിച്ചു. ദശലക്ഷത്തിേലെറ ഇട�
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടു. ഈ വികാസത്തിനുമുമ്പു്, ലക്ഷ�
ക്കണക്കിനു ലിപികൾ (ചിഹ്നങ്ങൾ) ഉള്ള ൈചനീസ്
ഭാഷയിെല അനിവാര്യമെല്ലന്നുകണ്ട ചില ചിഹ്നങ്ങൾ
എൻേകാഡ് െചയ്യാെത മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. അവയും ഇനി
ഏെതങ്കിലും ഭാഷ ബാക്കിയുെണ്ടങ്കിൽ അവെയയുംകൂ�
ടി ഉൾെപ്പടുത്താൻ ഇേതാെട തീരുമാനിച്ചു! മലയാള�
ത്തിെല കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും സ്വരമുദ്രകൾ േചർന്ന അക്ഷര�
രൂപങ്ങളുെമല്ലാം യൂണിേക്കാഡിൽ ഇടം േനടി. യൂണി�
േക്കാഡ് 5.0 എന്ന പതിപ്പുമുതൽ പൂർണ്ണമലയാളപി�
ന്തുണ വരികയും പ്രചാരത്തിലാകുകയും െചയ്തു.

മൂരാച്ചികളുെട മണ്ടത്തരങ്ങൾ
എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രേയാഗങ്ങൾക്കും ഓേരാ ഭാഷെയ�
യും പ്രാപ്തമാക്കുകയാണു് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുെടയാ�
െക ലക്ഷ്യം. ഓേരാ ഭാഷയിെലയും ഓേരാ ലിപിക്കും
പ്രേത്യക നമ്പരുകൾ (ക്യാരക്ടർ സ്ഥാനം) നിശ്ചയിക്കു�
കയും വിവിധ ഭാഷകെളത്തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തേതാെട വിപ്ലവകരമായ കാര്യങ്ങളാണു സംഭവി�
ച്ചതു്.

വളെര ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ലിപ്യന്തരണം (transliter-
ation), ഭാഷാന്തരണം (translation), ലിഖിതരൂപെത്ത
ശബ്ദമാക്കൽ, ശബ്ദെത്ത ലിഖിതമാക്കൽ, ലിഖിതെത്ത
അന്ധലിപി (െബ്രയിൽ) ആക്കൽ, മറിച്ചാക്കൽ എന്നി�
ങ്ങെന ഒേട്ടെറ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രേയാഗങ്ങൾ ഇേതാെട സു�
സാദ്ധ്യമായി. ഇവയ്ക്കുപുറേമ െതരയൽ, തരംതിരിക്കൽ,
അച്ചടിവസ്തുവിെന െടക്സ്റ്റ് ആയി സ്ക്യാൻ െചയ്യൽ,
നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കി അർത്ഥവും സമാനപദങ്ങളും
കെണ്ടത്തൽ, വ്യാകരണപരിേശാധന തുടങ്ങിയ മേറ്റ�
താനും ഭാഷാപ്രയുക്തികളും ലിപിേയകീകരണം (പല�
തരം കീേബാർഡുകളും െടക് സ്റ്റ് എഡിറ്റിങ്ങും ഇല്ലാത്ത
സ്ഥിതി) എളുപ്പമാക്കും.

െപാതുവിൽ എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും ൈകവന്ന സാദ്ധ്യതക�
ളാണിവെയല്ലാം. ഇവയ്ക്കു പുറെമ മലയാളത്തിനുണ്ടായ
മെറ്റാരു സൗകര്യമാണു് 80-കൾക്കുമുമ്പുവെര ഏതാ�
െണ്ടല്ലാ സാമഗ്രികളും അച്ചടിക്കെപ്പട്ട സമ്പൂർണ്ണലിപി�
സഞ്ചയം 90-കളിൽത്തെന്ന പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള
സുവർണ്ണാവസരം. 1998-ൽത്തെന്ന ഈ േലഖകൻ
ആ സാദ്ധ്യതെയയും ആ വഴിക്കു നടക്കുന്ന പരിശ്രമ�
ങ്ങെളയും പറ്റി വിശദമായ േലഖനം എഴുതിയിരുന്നു.
പിെന്നയും പല സന്ദർഭത്തിലും ഈ രംഗെത്ത പുതിയ
പുേരാഗതികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എഴുതുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
എന്നാൽ ഇെതല്ലാം ഭാഷാരംഗെത്ത പ്രമാണിമാരുെട
ബധിരകർണ്ണങ്ങളിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു.

മെറ്റാരു ദൗർഭാഗ്യം ഈ വിഷയങ്ങൾ ഐ.റ്റി.വകുപ്പിെന്റ
പരിഗണനയിലാണു വരുന്നതു് എന്നതാണു്. യൂണി�
േക്കാഡ് എൻേകാഡിങ്ങുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു ഭാഷാപ�
രമായ പല കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിേക്കണ്ടതുണ്ടായി�
രുെന്നങ്കിലും സാംസ്ക്കാരികം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ
വകുപ്പുകളുമാേയാ ഈ രംഗങ്ങളിെല യഥാർത്ഥ വി�
ദഗ്ദ്ധരുമാേയാ കൂടിയാേലാചിക്കാേനാ സമഗ്രമായ
പഠനം നടത്തി ശരിയായ തീരുമാനെമടുക്കാേനാ ഈ
വകുപ്പുകെള ഏേകാപിപ്പിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പിക്കാേനാ ഒരു
സർക്കാരിെന്റ കാലത്തും ഉത്തരവാദെപ്പട്ടവർക്കു കഴി�
ഞ്ഞില്ല.

നമ്മുെട ഭാഷാപണ്ഡിതരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും കമ്പ്യൂ�
ട്ടറിൽ ഒരു വരി ൈടപ്പുേപാലും െചയ്യാത്തവേരാ കമ്പ്യൂ�
ട്ടറിെനെയാെക്ക സർഗ്ഗാത്മകത ഇല്ലാതാക്കുന്നേതാ
തരംതാണേതാ ആയ എേന്താ ആെയാെക്ക കണ�
ക്കാക്കുന്നവേരാ ആയിരുന്നു. േവെറ ചിലരാകെട്ട,
പണ്ടു പഠിച്ച പാഠം മാത്രം പാടുന്നവരും. ൈടപ്പ് ൈററ്റ�
റിനുേവണ്ടി ലിപിെയ െവട്ടിമുറിച്ച ‘മഹാവിപ്ലവ’ത്തിെന്റ
ഹാേങ്ങാവറിൽ നില്ക്കുകയും ആ നടപടിയുെടയും അതു
നടപ്പാക്കിയ മഹാരഥന്മാരുെടയും ൈപതൃകം അവകാ�
ശെപ്പടുകയും പുതിയ സാേങ്കതികവിദ്യാമുേന്നറ്റങ്ങൾ
മനസിലാക്കാെത അക്കാലെത്ത വാദങ്ങളുെട തുടർ�
വ്വാദങ്ങൾ നടത്തുകയുെമാെക്കയാണു് അവർ. മറുപ�
ക്ഷത്താകെട്ട, ഭാഷാപഠനം അവഗണിക്കുകയും മാ�
തൃഭാഷ അവമാനമായി കണക്കാക്കുകയും നിവൃത്തി�
േകടുെകാണ്ടുമാത്രം രണ്ടാംഭാഷയായി േപരിനുേവണ്ടി
പഠിെച്ചന്നു വരുത്തുകയും െചയ്ത പുതുതലമുറക്കാരായ
ഐ.റ്റി.വിദഗ്ദ്ധരും.

അമ്പു കുമ്പളത്തും വില്ലു േചപ്പാട്ടുമായി നമ്മൾ അങ്ങെന
നിഴൽയുദ്ധങ്ങൾ നയിച്ചു വിേനാദിച്ചു കാലം ഒരുപാടു
പാഴാക്കി. കാലെത്ത പിടിച്ചുനിർത്താൻ യുദ്ധം െചയ്തു�
െകാണ്ടിരുന്ന ഇവരുെട അണെക്കട്ടുകൾക്കു കീേഴകൂടി
കാലം പേക്ഷ, അതിേവഗം ഒഴുകുകയായിരുന്നു.

അനിവാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ
ഭാഷാേസ്നഹികളായ, ശമ്പളേമാ പ്രതിഫലേമാ ഇല്ലാ�
െത പ്രവർത്തിച്ച, ഒരുകൂട്ടം സുമനസുകളുെട ശ്രമഫല�
മായി മലയാളത്തിെന്റ യൂണിേക്കാഡ് എൻേകാഡി�
ങ്ങും അതിെന്റ അനവധിയായ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രയുക്തികളും
ഇതിനകം യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയും ആ രംഗങ്ങളിെല�
ല്ലാം ഒേട്ടെറ മുേന്നാട്ടുേപാകുകയും ആസന്നമരണെമ�
ന്നു പലരും ഭയന്നിരുന്ന മലയാളത്തിെന്റ നവവസ�
ന്തം ഇന്റർെനറ്റിെന്റ മായാേലാകത്തു വിരിയിക്കാൻ
വഴിെയാരുക്കുകയും ഒെക്ക െചയ്തിരിക്കുന്നു. (എടുത്തുപ�
റയെട്ട, യൂണിേക്കാഡ് കൺേസാർഷ്യത്തിൽ അംഗ�
മാകുകേയാ അേതപ്പറ്റി ആേലാചിക്കുകേയാേപാലും
േകരളസർക്കാർ െചയ്തിട്ടില്ല എന്നുമാത്രമല്ല, സർക്കാർ
സംവിധാനത്തിെന്റ ഒരു പങ്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാ�
യിട്ടുമില്ല).

2002 കാലത്തു ‘തൂലിക’ എന്ന യൂണിേക്കാഡ് േഫാ�
ണ്ടു് തനതുലിപിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി. 2004-ൽ ‘അഞ്ജലി
ഓൾഡ് ലിപി’യും 2005-ൽ ‘രചന’ യൂണിേകാഡ് േഫാ�
ണ്ടും ഇറങ്ങി. 2008-ൽ ‘മീര’ യൂണിേകാഡ് േഫാണ്ടും.
ഇവെയാെക്ക തനതുലിപി സഞ്ചയത്തിലുള്ളവ ആണു്.
ഇവയ്ക്കു മുമ്പും േശഷവും ഇടയിലും വിഘടിതലിപിരൂപ�
ത്തിലുള്ള യൂണിേക്കാഡ് േഫാണ്ടുകളും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്.
തുടർന്നു േവെറയും യൂണിേക്കാഡ് േഫാണ്ടുകൾ വന്നു.
മലയാളം വിക്കിപീഡിയ തുടക്കകാലത്തു് ഉപേയാഗി�
ച്ചതു് തൂലികയായിരുന്നു. പ്രിന്റിങ്ങിൽ അത്രവലിയ ചല�
നം തനതുലിപി േഫാണ്ടുകൾ അന്നു് ഉണ്ടാക്കിയിെല്ല�
ങ്കിലും ഓൺൈലനിൽ അതു വലിയ വിജയമാകുകയാ�
യിരുന്നു.

രചനയുെട ലിപിസഞ്ചയെത്ത ആസ്പദിച്ചുണ്ടാക്കിയ
‘മീര’ േഫാണ്ടാണു് ഇന്നു മലയാളത്തിെന്റ ഓൺൈലൻ
പ്രസാധനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപേയാഗിക്കെപ്പടു�
ന്നതു്. ആദ്യം ‘മംഗള’മാണു് ഇതു സ്വീകരിച്ചത് . പിന്നീടു്
‘മാതൃഭൂമി’, പിെന്ന ‘േദശാഭിമാനി’. ഇേപ്പാൾ നൂറുകണ�
ക്കിനു ഓൺൈലൻ പത്രങ്ങളും മാഗസിനുകളും സ്വന്തം
േഫാണ്ടായി ‘മീര’യും ‘രചന’യും ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
രചനയുെട കാരക്ടർ െസറ്റിൽനിന്നു പ്രേചാദനം ഉൾ�
െക്കാണ്ടിറങ്ങിയ ‘അഞ്ജലി ഓൾഡ് ലിപി’ േഫാണ്ടു്
മലയാളത്തിെന്റ യൂണിേകാഡ് കാലങ്ങളിെല പ്രചാര�
േമറിയ സാന്നിദ്ധ്യമായിരുന്നു. (ഇേപ്പാൾ ഈ േലഖനം
പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുേമ്പാൾ േകരളകൗമുദി, മലയാ�
ളമേനാരമ, മാതൃഭൂമി, ജനയുഗം, േദശാഭിമാനി എന്നീ
പത്രങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ സ്വന്തം യൂണിേക്കാഡ് േഫാണ്ടു�
കൾ നിർമ്മിച്ചു് ഉപേയാഗിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്).

അമ്മാത്തൂന്നിറങ്ങി ഇല്ലെത്തത്താത്ത അവസ്ഥ: പരിഷ്ക്കരിച്ചതും
തനതുമായ ലിപികളുെട സങ്കരമായി 1987 ജൂണിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ
മാധ്യമം പത്രത്തിെന്റ ആദ്യലക്കത്തിെല ഒരു ഭാഗം.

ഇന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സ്വതന്ത്ര െറൻഡറി�
ങ് എൻജിനാണു് ഹാർഫ്ബസ്. അതിൽ മലയാളമട�
ക്കം ഇന്ത്യൻഭാഷകളുെട പിന്തുണ െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതി�
നുള്ള വലിയ പരിശ്രമം നടന്നുവരികയാണു്. ഇതു െച�
യ്യുന്നതു സ്വതന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് പ്രവർത്തകരാ�
ണു്. പാൻേഗാ, ലിെബ്ര ഓഫീസ്, സീെടക് തുടങ്ങിയ
സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ് െവയറുകളിെല ഏറ്റവും പുതിയ പതി�
പ്പുകളിലും ആൻേഡ്രായിഡ് സ്മാർട്ടു് േഫാണുകളുെടയും
ടാബ് ലറ്റുകളുെടയും പുതിയ പതിപ്പുകളിലും പൂർണ്ണമല�
യാളപിന്തുണ ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതു് ഹാർ�
ഫ് ബസ്സിെല പരിഷ്കരണങ്ങൾ വഴിയാണു്. അങ്ങെന,
നാമാരും അറിയാത്ത, ശ്രദ്ധിക്കാത്ത, ഒട്ടനവധി േമഖ�
ലകളിൽ നമുക്കും നമ്മുെട ഭാഷയ്ക്കും േവണ്ടി നാം അറി�
യാത്ത കുേറേയെറേപ്പർ അക്ഷീണം യത്നിച്ചുെകാണ്ടി�
രിക്കുകയാണു്. നമ്മൾ അതിെന്റെയാെക്ക ഗുണഫല�
ങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയും.

അല്പം ലിപിവിചാരം
യൂണിേക്കാഡിൽ മലയാളത്തിെന്റ തനതുലിപിസഞ്ച�
യം മുഴുവൻ എൻേകാഡു െചയ്യെപ്പട്ടുെവങ്കിലും യൂണി�
േക്കാഡ് േഫാണ്ടു് എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിപിസഞ്ച�
യം എന്നു് അർത്ഥമില്ല. അങ്ങെന െതറ്റിദ്ധരിച്ചും െതറ്റി�
ദ്ധരിപ്പിച്ചും ചിലർ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനും മുതെല�
ടുപ്പു നടത്താനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നുമാത്രം. വിഘടിത�
ലിപികളും യൂണിേക്കാഡിൽ ഉണ്ടു്. ഓേരാരുത്തർക്കും
ഇഷ്ടമുള്ളതു െതരെഞ്ഞടുക്കാൻ സൗകര്യവുമുണ്ടു്.

എന്നാൽ ഇന്റർെനറ്റിെല ഏതാെണ്ടല്ലാ േസവനദാ�
താക്കളും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു് തനതുലിപിസഞ്ചയം
ആെണന്നതിനാൽ അതിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യമാണു സർവ്വ�
ത്ര. അതു് ആ ലിപിസഞ്ചയത്തിെന്റ സ്വീകാര്യതയാണു
കാണിക്കുന്നതു്. കെയ്യഴുത്തിനു് ഈ തനതുലിപിയാ�
ണു് അന്നും ഇന്നും സൗകര്യം. ഒരു ഘട്ടത്തിെല യാന്ത്രി�
കാച്ചടിക്കു മാത്രമായിരുന്നു വിഘടിതലിപികൾ സൗ�
കര്യം. അതിനിടയാക്കിയ സാേങ്കതികപരിമിതി മാറി�
യേതാെട അവിെടയും സൗകര്യവും ലാഭവും ഭംഗിയും
എല്ലാം തനതുലിപിക്കായി. അതാണു് ഈ സ്വീകാര്യത�
യ്ക്കു കാരണം.

സർക്കാരിെന്റ നിർേദ്ദശം അവഗണിച്ചു് 70-കൾ മുതൽ
തനതുലിപി പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും വിഘടിതലിപി
എഴുതിപ്പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്ത വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പു വരു�
ത്തിവച്ച വിനയാണു് ഇന്നെത്ത തലമുറയ്ക്കു തനതുലി�
പി എഴുതാൻ വശമില്ലാതാക്കിയതു്. എന്നാൽ കെയ്യഴു�
ത്തിെന്റ േമഖലകൾ പരിമിതെപ്പട്ടുവരികയും കമ്പ്യൂട്ടർ
ൈടപ്പുെചയ്യൽ വ്യാപകമാകുകയും െചയ്തേതാെട ആ
കുറവ് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഏതു ലിപി കിട്ടാനും ഒേര
കീ േബാർഡിൽ ഒേരതരം ൈടപ്പിങ് െചയ്താൽ മതി.
ഇഷ്ടമുള്ള ലിപി െതരെഞ്ഞടുക്കാം. കൗതുകകരമായ
കാര്യം, ഇന്നെത്തയും നാളെത്തയുെമല്ലാം തലമുറകൾ
തനതുലിപി ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു എന്നതാണു്.

മാതൃഭൂമി, േദശാഭിമാനി, മംഗളം, ചന്ദ്രിക, ജനയുഗം,
ജന്മഭൂമി, മാദ്ധ്യമം, സിറാജ്, വർത്തമാനം തുടങ്ങിയ
പ്രധാന പത്രങ്ങളുെട ഓൺൈലൻ എഡിഷനുകളും
ഏഷ്യാെനറ്റ് ന്യൂസ്, ഇന്ത്യാവിഷൻ, മീഡിയാവൺ തു�
ടങ്ങിയ റ്റിവി ചാനലുകളും അടക്കം നൂറുകണക്കിനു്
ഓൺൈലൻ പത്രങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും മുതൽ
േകരളസർക്കാരിെന്റ ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പദ്ധതി വെര ഇന്നു്
സ്വേത എംെബഡ് െചയ്തു് ഉപേയാഗിക്കുന്നതു് മലയാള�
ത്തിെന്റ തനതു ലിപിസഞ്ചയമാണു്. പഴയലിപി എന്നു
വിളിക്കുന്ന ഇേത ലിപികളാണു് ഐ.റ്റി അറ്റ് സ്കൂളിെല
ഓപ്പേററ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്വേതയുള്ള അക്ഷരരൂപ�
ങ്ങൾ. ഐ.റ്റി അറ്റ് സ്ക്കൂളിൽ 2005 മുതൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ
35–40 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളും ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന�
തും ഇതുതെന്ന. (ഇതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന 2013 വെരയു�
ള്ള കണക്കാണിതു്. പിന്നീടുള്ള ബാച്ചുകളും ഇതുതെന്ന�
യാണു പഠിക്കുന്നതു്.)

മിക്കവാറും എല്ലാ ഓൺൈലൻ പ്രേയാഗങ്ങളിലും ഈ
ലിപിസഞ്ചയം തെന്നയാണു കൂടുതലായി ഉപേയാഗി�
ക്കുന്നതു്. െഡബിയൻ, െഫേഡാറ, ഉബുണ്ടു, വിക്കി
പീഡിയ തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാെരല്ലാം ഇതിനു് അംഗീകാ�
രം നല്കി സ്വീകരിച്ചു. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഇനിയുള്ള
എല്ലാ ഇന്റർെനറ്റധിഷ്ഠിതപ്രേയാഗങ്ങൾക്കും ഇതുത�
െന്ന ആയിരിക്കും ആധാരം. എല്ലാ സർക്കാേരാഫീ�
സിലും സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ് െവയർ നിർബ്ബന്ധമാക്കിയി�
ട്ടുള്ളതിനാൽ അവിടങ്ങളിെലല്ലാം സ്വാഭാവികമായും
തനതുലിപിയാണു പ്രേയാഗത്തിലുള്ളതു്.

അെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതി�
നു സജ്ജമായിട്ടു നാേളെറയായി. സർക്കാർ വകുപ്പു�
കളും അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങളും കത്തുകളും മറ്റു വി�
വരങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്നതും െവബ്ൈസറ്റുകൾ നിർ�
മ്മിക്കുന്നതും യൂണിേക്കാഡ് മലയാളം േഫാണ്ടുകൾ
ഉപേയാഗിച്ചു് ആയിരിക്കണെമന്നു നിഷ്ക്കർഷിക്കുന്ന
വിവരസാേങ്കതികവകുപ്പിെന്റ 2009 ജൂൈല 30-െല
2826/ബി1/09/വി.വ.സ. നമ്പർ ഉത്തരവും 2008 ഓഗ�
സ്റ്റ് 21-െല ജിഒ (എംഎസ്) നം: 31/2008/വി.വ.സ.
നമ്പർ ഉത്തരവും സർക്കാരിെന്റ പതിനായിരക്കണ�
ക്കിനു കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ൈസറ്റുകളിലും യൂണിേക്കാഡ്
അധിഷ്ഠിതമായി തനതുലിപി ഉപേയാഗം സാദ്ധ്യമാക്കി�
യിരിക്കുന്നു. എന്തിേനെറ, നിരവധി സർക്കാരുത്തരവു�
കെളല്ലാം ൈടപ്പ് ൈററ്റർ ലിപിയുെട വായിക്കാനാവാ�
ത്ത രൂപങ്ങളിൽനിന്നു തനതുലിപിയുെട സൗകുമാര്യ�
ത്തിേലക്കു് എേന്ന സ്വാഭാവികമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നു.

മലയാളത്തിെന്റ എല്ലാ കൂട്ടക്ഷരങ്ങെളയും ഉൾെക്കാ�
ള്ളാനാവുന്ന യൂണിേക്കാഡിെന്റ ഓപ്പൺ ൈടപ്പ് േട�
ബിളുകളുെട വരേവാെടതെന്ന ആസ്കിയുെട 256 ക്യാര�
ക്റ്റർ എന്ന പരിമിതിെയ നാം മറികടന്നുകഴിഞ്ഞതാണ�
േല്ലാ. ഇനി ആ പഴയ പരിമിതിയുെട ഭാരം നാമും നമ്മു�
െട ഭാഷയും േപേറണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉകാരവും ഋകാര�
വുെമാെക്ക അക്ഷരങ്ങേളാടു േചർന്നുവരുന്നു എന്നതും
ചന്ദ്രക്കലയിട്ടു പിരിക്കുന്ന ഗ്ദ്ധ േപാലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ
ഒന്നിച്ചുേചർന്നുവരുന്നു എന്നതുെമാെക്ക മാത്രമാണു്
തനതുലിപിക്കു വിഘടിതലിപിയിൽനിന്നുള്ള വ്യത്യാ�
സം. ഇതു വിഘടിതലിപി പഠിച്ചവർക്കു് ആശയക്കുഴപ്പ�
വും വായിക്കാൻ പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കും എെന്നാെക്ക�
യുള്ള വിതണ്ഡവാദങ്ങൾക്കു കഷ്ടം എന്നല്ലാെത എന്തു
മറുപടി പറയാൻ! അവെരല്ലാം ഇേപ്പാൾ ധാരാളമായി
അെതല്ലാം വായിക്കുകയും ൈടപ്പ് െചയ്യുകയുെമാെക്ക
െചയ്യുന്നു എന്നും ആരും ഒരു പരാതിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല
എന്നും അവരിേലെറേപ്പരും അതു് ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു എന്നു�
െമാെക്കയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാത്തവരാണു്, അഥ�
വാ, കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കുന്നവരാണു് ഇത്തരം തട്ടാമുട്ടി�
വാദങ്ങളുയർത്തി ശകുനം മുടക്കുന്നതു്.

അച്ചടിരംഗെത്ത സ്ഥിതി
പരിഷ്ക്കരിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങളിെലാഴിെക പുസ്തകയച്ചടി�
യിൽ വാസ്തവത്തിൽ 80-കൾ മുതലാണു പരിഷ്ക്കരിച്ച ലി�
പി ഉപേയാഗിച്ചുതുടങ്ങിയതു്. അതുവെര അവെരല്ലാം
പഴയ അച്ചുനിരത്തൽ തെന്നയാണു പിന്തുടർന്നതു്.
ൈകെകാണ്ടുള്ള അച്ചുനിരത്തൽ വ്യാപകമായി നില�
നിന്ന 90-കളിൽേപ്പാലും തനതുലിപിയിൽ പത്രങ്ങളും
വാരികകളും പുസ്തകങ്ങളും ധാരാളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്.
അതിനു് ഏതാനും വർഷ ംമുമ്പു മാത്രമാണു വിഘടിതലി�
പി െസറ്റ് െചയ്യുന്ന േഫാേട്ടാ കേമ്പാസിങ് പ്രമുഖപത്ര�
ങ്ങളിൽേപ്പാലും നടപ്പിലാകുന്നതു് എന്നും ഓർക്കണം.
േനരേത്ത പറഞ്ഞതുേപാെല ലിപിപരിഷ്ക്കരണത്തിൽ
ഉേപക്ഷിച്ച കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും മറ്റും 2000-നു മുമ്പുതെന്ന
സാധാരണ അച്ചടിയിേലക്കു മടങ്ങിവന്നുതുടങ്ങുകയും
െചയ്തു. യൂണിേക്കാഡ് േഫാണ്ടുകൾ അച്ചടിയിേലക്കും
വന്നേതാെട 2010-കളുെട ആദ്യഘട്ടം മുതേല സമ്പൂർ�
ണ്ണലിപിസഞ്ചയത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ആനുകാലി�
കങ്ങളും പുറത്തിറങ്ങിത്തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. ഭട്ടതിരി�
യു ംമറ്റും നിഷ്ഠേയാെടതെന്ന ഇതു െചയ്തുവരുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു െചറിയ കാലയളവിൽ (15–20 െകാ�
ല്ലം) അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണു് ഉത്തരവുവഴി
സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ലിപിയിൽ ഉള്ളതു്. ഇവ�
യിൽ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണേയാഗമുള്ളവെയല്ലാം ൈവ�
കാെത തനതുലിപിയിൽ വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങാനാണു
സാദ്ധ്യത.

അതുെകാണ്ടു് ഈ െചറിെയാരുകാലെത്ത അവ്യവ�
സ്ഥ അവഗണിക്കുന്നതാകും ദീർഘമായ ഭാഷാചരിത്ര�
ത്തിനും അതിെന്റ സ്വാഭാവികവികാസത്തിനും അഭികാ�
മ്യം. ഭാവിയിലുള്ള ചരിത്ര-ഭാഷാഗേവഷണങ്ങൾക്കും
തനതുലിപിസഞ്ചയത്തിേലക്കുള്ള മടക്കം അനുേപക്ഷ�
ണീയമാണു്.

െചറുൈപതങ്ങൾ (1824) – ഒരു ഭാഗം.

അച്ചടിരംഗത്തുമാത്രം ചില സാേങ്കതികകാരണങ്ങ�
ളാൽ കുറച്ചുകാലം ഉപേയാഗിക്കാൻ കഴിയാെതേപായ
ഈ ലിപികൾ യൂണിേകാഡ് മലയാളം വരുന്നതിനു
മുമ്പുതെന്ന, 1990-കളുെട അവസാനേത്താെട, ആ രം�
ഗത്തും യാഥാർത്ഥ്യമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ‘സമകാലി�
കമലയാളം’ വാരിക െപ്രാഫ: എം.കൃഷ്ണൻ നായരുെട
‘സാഹിത്യവാരഫലം’ തനതുലിപിയിൽ 1997-മുതൽ
പതിവായി അച്ചടിച്ചിരുന്നു. 500-ഓളം പുസ്തകങ്ങളും
അടുത്തകാലത്തായി തനതുലിപിയിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
രചന എന്ന െടക് സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഉപേയാഗിച്ചാണു് ഇതു
സാധിച്ചതു്.

ഇതുവെര കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മലയാളം ൈടപ്പ് െചയ്യണെമ�
ങ്കിൽ ഒരു മദ്ധ്യവർത്തി േസാഫ്റ്റ് െവയർ (െടക് സ്റ്റ് എഡി�
റ്റർ) അവശ്യമായിരുന്നു. അതുകൂടി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുെകാ�
േണ്ട ൈടപ്പു െചയ്യാൻ പറ്റൂ. യൂണിേക്കാഡ് വന്നിട്ടും
യുണിേക്കാഡ് പിന്തുണയുള്ള മലയാളം പ്രസിദ്ധീകര�
ണേസാഫ്റ്റ് െവയറുകൾ നിലവിലില്ലാതിരുന്നതു വലിയ
ന്യൂനതയായി തുടരുകയായിരുന്നു.

കുത്തകേസാഫ്റ്റ് െവയർ രംഗത്തു യുണിേക്കാഡുപിന്തു�
ണയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണേസാഫ്റ്റ് െവയറുകൾ നിലവി�
ലില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ് െവയറുകളിൽ
ഇതിനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ രംഗ�
െത്ത വാണിജ്യതാത്പര്യം ഇക്കാര്യം മറച്ചുപിടിച്ചു. കു�
ത്തകേസാഫ്റ്റ് െവയറുകളുെട നിരന്തരമായ ഉപേയാഗ�
ത്തിലൂെട അവേയാടു് ആശ്രിതത്വം പുലർത്തുന്ന മലയാ�
ളം പ്രസാധകർ അവെയക്കാേളെറ സാദ്ധ്യത നല്കിയി�
രുന്ന ൈസ്ക്രബസ് (Scribus), െടക് (TEX) എന്നിവെയ
അവഗണിച്ചു. മലയാളം പ്രസാധകർ ഒന്നടങ്കം ആസ്കി
(ASCII) സംവിധാനെത്ത ആശ്രയിക്കുന്നതു മലയാളം
ഉള്ളടക്കനിർമ്മാണെത്ത വലിയ സാേങ്കതികപ്രതിസ�
ന്ധിയിലാണു് ആഴ്ത്തിയതു്.

ഇങ്ങെനയിരിെക്ക, ഈ രംഗത്തു നടന്ന ഒരു െചറിയ
ഇടെപടലും അതിെന്റ േനട്ടവുമാണു് മലയാളത്തിൽ യൂ�
ണിേകാഡുപേയാഗിക്കാനുള്ള േശഷി ൈസ്ക്രബെസന്ന
പ്രസിദ്ധീകരണേസാഫ്റ്റ് െവയറിൽ കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടതു്.
ൈസ്ക്രബസ് സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ് െവയർ ആയതിനാലാ�
ണതു സാദ്ധ്യമായതു്. ഇടതുപക്ഷാഭിമുഖ്യമുള്ള സ്വതന്ത്ര
വിജ്ഞാന ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിെന്റ (DAKF) സഹാ�
യേത്താെടയാണിതു സാധിച്ചതു്. പുതിയ സഹസ്രാബ്ദ�
ത്തിെന്റ തുടക്കകാലത്തു് െതലുങ്കുപത്രമായ ‘പ്രജാശ�
ക്തി’ക്കുേവണ്ടിയാണിതു വികസിപ്പിച്ചതു്. പിന്നീടു മല�
യാളത്തിനും അനുഗുണമാക്കി. അതിെന്റ ഏതാണ്ടു പൂർ�
ണ്ണരൂപത്തിലുള്ള വികാസം സംഭവിച്ചതു് 2019-ലാണു്.
‘ജനയുഗം’, ‘േദശാഭിമാനി’ എന്നീ പത്രങ്ങൾ െവേവ്വെറ
സാേങ്കതികവിദഗ്ദ്ധരുെട സഹായേത്താെട ൈസ്ക്രബ�
സ് വികസിപ്പിച്ചു് േബ്രാഡ് ഷീറ്റ് പത്രത്തിെന്റ രൂപകല്പ�
നയ്ക്കു േയാഗ്യമാക്കി.

കൂടാെത െടക് (TEX), ലാെടക് (LATEX), സീെടക്
(XƎTEX), േകാെണ്ടക് സ്റ്റ് (ConTEXt) തുടങ്ങിയ സ്വത�
ന്ത്രേസാഫ്റ്റ് െവയറുകെളാെക്ക യൂണിേക്കാഡ് മലയാ�
ളെത്ത സ്വാംശീകരിച്ചു. യൂണിേക്കാഡ് മലയാളം േന�
രിട്ടു ൈടപ്പ് െചയ്യാവുന്നതരത്തിൽ അവ സജ്ജമായി�
ക്കഴിഞ്ഞു. ഇംഗ്ലിഷ് ൈടപ്പ് െചയ്യുന്നേപാെല അത്രയ്ക്കു്
അനായാസമായി േവഡിലും റിച്ച് െടക് സ്റ്റിലും ഒ.ഡി.റ്റി.
യിലും ഇൻഡിൈസനിലുെമാെക്ക മലയാളത്തിെല
ഏതു കൂട്ടക്ഷരവും അടിക്കാം; േല ഔട്ടു െചയ്യാം. ഇേതാ�
െട, മദ്ധ്യവർത്തി േസാഫ്റ്റ് െവയറുകളായ ഗിസ്റ്റും േവണ്ട,
തൂലികയും േവണ്ട, രചന എഡിറ്ററും േവണ്ട എന്ന നില�
യായി.

വാസ്തവത്തിൽ, േലാേകാത്തര സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ് െവ�
യറായ െടക്കിേന്റതു വലിെയാരു സാദ്ധ്യതയാണു്.
േലാേകാത്തരങ്ങളായ ശാസ്ത്ര—അക്കാദമിക പ്രസിദ്ധീ�
കരണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ േസാഫ്റ്റ് െവയറുകൾ
നമ്മുെട പ്രസാധനരംഗേത്തക്കും ഡി. ടി.പി. രംഗേത്ത�
ക്കും കടന്നുവരുന്നതു വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കും. ഇതി�
നു വഴിതുറക്കുന്ന വലിെയാരു ചുവടുവയ്പായിരുന്നു
2013-ൽ മൂന്നു ക്ലാസുകളിെല മലയാളം പാഠപുസ്തക�
ങ്ങൾ െടക്കിലും യൂണിേക്കാഡ് േഫാണ്ടിലും രൂപകല്പ�
നെചയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമം. എന്നാൽ
ചില വിതണ്ഡവാദങ്ങളുയർത്തി ചില തത്പരകക്ഷി�
കൾ അതു് അട്ടിമറിച്ചതായാണു പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടതു്.

സ്വകാര്യേസാഫ്റ്റ് െവയറുകളുെട രംഗത്താകെട്ട, േഫാ�
േട്ടാേഷാപ്പ്, ഇല്ലേസ്ട്രറ്റർ തുടങ്ങിയ േസാഫ്റ്റ് െവയറുകളുെട
ഉടമകളായ അേഡാബി പുറത്തിറക്കിയ ഇൻ ഡിൈസൻ
സിസി7 മുതലുള്ള പതിപ്പുകളിലും േനരിട്ടു തനതുലിപി
ൈടപ്പ് െചയ്യാം. അച്ചടിയും യൂണിേകാഡധിഷ്ഠിതം
ആയതിെന്റ ഫലമാണിതു്.

പുറംതിരിഞ്ഞു നില്ക്കാൻ ആർക്കുമാവില്ല
യൂണിേക്കാഡ് ഉപേയാഗിച്ചുതുടങ്ങുന്നേതാെട, സമഗ്ര�
ലിപിസഞ്ചയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗണ്യമായ സ്ഥലലാഭം
പരിഗണിച്ചു് പത്രമാസികകളും പ്രസാധകരും കഴി�
വതും േവഗം ഇതിേലക്കു മാറാനുള്ള വഴി െതളിഞ്ഞി�
രുന്നു. ചില മുൻനിരപ്രസാധകരും പത്രങ്ങളും ഇതി�
നുള്ള സന്നദ്ധത േനരേത്തതെന്ന വ്യക്തമാക്കുകയും
െചയ്തിരുന്നു. മുഴുവൻ ഡി. ടി.പി. െസന്ററുകളിലും ഇവ
ൈവകാെത നടപ്പിലാേകണ്ടതുണ്ടു്. ഇൻഡിൈസനു
വില ഉയർന്നതായതിനാൽ സ്വീകാര്യമാകുന്ന വാടക�
യ്ക്കു് അതു് ആവശ്യക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി
അേഡാബ് നടപ്പാക്കിയേതാെട പല ഡിൈസനർ�
മാരും യൂണിേക്കാഡിൽ ഡിൈസൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
അതും യൂണിേക്കാഡിെന്റ വ്യാപനം ത്വരിതെപ്പടുത്തുന്നു.

േകരളത്തിൽ പതിനായിരത്തിേലെറ ഡി. ടി.പി. െസ�
ന്ററുകളുണ്ടു്. നൂറു ശതമാനവും അേഡാബിയുെട േപ�
ജ് േമക്കറും േഫാേട്ടാേഷാപ്പുമാണു് ഉപേയാഗിക്കുന്ന�
തു്. കൂെട േകാറൽേഡ്രായും ഉണ്ടു്. പത്തു വാണിജ്യ�
യിടങ്ങളിൽേപാലും ക്വാർക്കു് എക് സ പ്രസ്സും െടക്കും
(QarkXpress, TEX) ഉപേയാഗിക്കുന്നില്ല. വൻകിടക്കാ�
രും െചറുകിടക്കാരുെമാെക്ക മലയാളം ഡിറ്റിപിക്കു്
െതാണ്ണൂറുശതമാനവും ISM-ജിസ്റ്റ് ആണേല്ലാ ഉപേയാ�
ഗിച്ചുവന്നതു്. േശഷിക്കുന്നവർ തൂലികയും പഞ്ചാരിയു�
െമാെക്കയും. വിൻേഡാസ് 2007 വന്നേതാെട ഈ സം�
വിധാനങ്ങളിൽ പല അക്ഷരങ്ങളും കിട്ടാതായിത്തുട�
ങ്ങിയിരുന്നു. ‘ണ്ട’ െയാെക്ക വരുത്താൻ വലിയ ബുദ്ധി�
മുട്ടായി. അതുെകാണ്ടു് ഇവരുെമല്ലാം മലയാളം യൂണി�
േക്കാഡ് േഫാണ്ടു് സാദ്ധ്യമാക്കിക്കഴിഞ്ഞ സ്വതന്ത്ര�
േസാഫ്റ്റ് െവയറുകളിേലക്കു മാേറണ്ടതുണ്ടു്. ഇവയിൽ
മലയാളം യൂണിേക്കാഡ് േഫാണ്ടു് മേനാഹരമായി െച�
യ്യാൻ കഴിയുെമന്നു് 2013-െല പാഠപുസ്തകം തയ്യാറാക്കു�
ന്ന േവളയിൽ െതളിയിക്കെപ്പടുകയും തനതുലിപിയിൽ
തയ്യാറാക്കിയ ആ പുസ്തകങ്ങൾക്കു കരിക്കുലം കമ്മി�
റ്റിയുെട പ്രശംസ ലഭിക്കുകയും െചയ്തതു പത്രവാർത്ത
ആയിരുന്നു.

യൂണിേക്കാഡ് അച്ചടിയിൽ വ്യാപകമാകുന്നേതാെടാ�
പ്പം ഒന്നിനും പ്രതിേരാധിക്കാനാവാത്തവിധം നമ്മുെട
തനതുലിപി അതിേവഗം അതിശക്തമായി തിരിച്ചുവ�
രാനുള്ള സാഹചര്യം നിലനില്ക്കുന്നു. മലയാളഭാഷയുെട
നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട ചരിത്രത്തിലുടനീളം പറഞ്ഞും എഴു�
തിയും വന്നതും ഗുണ്ടർട്ടിെന്റ കാലം മുതൽ അച്ചടിച്ചുവ�
രുന്നതുമായ തനതു ലിപിസഞ്ചയം 20–25 െകാല്ലെത്ത
െചറിയ ഇടേവളയ്ക്കുേശഷം സമ്പൂർണ്ണമായി വീണ്ടും നി�
ലവിൽ വരുേമ്പാൾ ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചു്
സമൂഹം ഉയേരണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, പത്രങ്ങളുെട കാര്യെമടുത്താൽ ‘മേനാരമ’,
‘മാതൃഭൂമി’, ‘േദശാഭിമാനി’, ‘മാദ്ധ്യമം’ എന്നീ പത്രങ്ങൾ
സ്വന്തം േഫാണ്ടുകൾ വികസിപ്പിച്ചു യൂണിേക്കാഡിേല�
ക്കു മാറിയതു് സർക്കാർ പരിഷ്ക്കരിച്ച ലിപിയിേലാ സമ�
ഗ്രലിപിരൂപത്തിേലാ അല്ല. സ്വരച്ചിഹ്നങ്ങളും ചില കൂ�
ട്ടക്ഷരങ്ങളും മാത്രം പിരിച്ചും മറ്റുള്ളവ സംേയാജിപ്പി�
ച്ചും ഉള്ള ഒരിനം ലിപിയിലാണു്. വിേശഷിച്ചു മാനദ�
ണ്ഡെമാന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ ലിപിസഞ്ചയമാണു് ഇവർ
ആസ്കിക്കാലത്തിെന്റ പില്ക്കാലങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരു�
ന്ന ലിപിതെന്ന പിൻതുടരുന്നതായാണു കാണുന്നതു്.
‘ജനയുഗം’ തനതുലിപിസഞ്ചയത്തിലാണു േഫാണ്ടു
നിർമ്മിച്ചതു്. അവേശഷിച്ച പത്രങ്ങൾ ഏതു ലിപിയാ�
കും െതരെഞ്ഞടുക്കുക എന്നു വ്യക്തമല്ല. ഇതു ഫല�
ത്തിൽ ലിപിക്കാര്യത്തിെല അവ്യവസ്ഥ തുടരാൻ ഇട�
യാക്കും.

ആനുകാലികങ്ങളിൽ ‘സമകാലികമലയാളം’ സമഗ്ര�
ലിപിസഞ്ചയത്തിേലക്കു മാറി. േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റി�
റ്റ്യൂട്ടിെന്റ ‘ഗ്രന്ഥാേലാകം’ ഈ ലിപിയിലാണു്. ‘പ്രസാ�
ധകൻ’ അടക്കം ഒട്ടനവധി ആനുകാലികങ്ങളും സമഗ്ര�
ലിപിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നു. മേനാരമ, മാതൃഭൂമി, േദശാ�
ഭിമാനി എന്നിവയുെട ആനുകാലികങ്ങൾ സ്വാഭാവിക�
മായും ആ കമ്പനി വികസിപ്പിച്ച സങ്കരലിപിയിലാണു്
ഇറങ്ങുന്നതു്.

1791-ൽ അച്ചടിച്ച നൂറുപഴെഞ്ചാല്ലുകളിെല ഒരു പുറം.

ഏതായാലും മറ്റു പത്രങ്ങൾക്കും ആനുകാലികങ്ങൾ�
ക്കും യൂണിേക്കാഡിേലക്കു മാേറണ്ടതുണ്ടു്. കാരണം
സ്വന്തം ഓൺൈലൻ പത്രത്തിേലക്കും തിരിെകയും
വാർത്തകൾ മാറ്റിെയടുക്കാൻ ഇേപ്പാൾ ഇവെരല്ലാം
ഓേരാ വാർത്തയും പ്രേത്യക കൺേവർഷൻ എൻ�
ജിൻ ഉപേയാഗിച്ചു മാറ്റിെയടുേക്കണ്ട ഗതിേകടിലാണു്.
അതിനാൽ അവെരല്ലാം ഒരു േമാചനം കാത്തിരിക്കുക�
യാണു്.

അങ്ങെന മാറുേമ്പാൾ സ്വന്തം േഫാണ്ടു രൂപകല്പന
െചയ്യിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വാഭാ�
വികമായും ലഭ്യമായവയിൽ ഭംഗിയുള്ളതും സ്ഥലലാഭം
നല്കുന്നതുമായ സമഗ്രലിപിസഞ്ചയമുള്ള േഫാണ്ടുകൾ
സ്വീകരിക്കാനാണു സാദ്ധ്യത. കാരണം, തലെക്കട്ടു�
കൾക്കു പറ്റുന്നവയടക്കം ഇരുപതിേലെറ മലയാളം
േഫാണ്ടുകൾ യൂണിേക്കാഡിൽ ലഭ്യമാണു്. അവയിൽ
രണ്ടു മൂെന്നാഴിെക എല്ലാം സമഗ്രലിപിസഞ്ചയത്തിൽ
ഉള്ളവയാണു്.

പുസ്തകപ്രസാധനവും യൂണിേക്കാഡിെനാപ്പം സമഗ്ര�
ലിപിസഞ്ചയത്തിേലക്കു മാറുന്നതാണു കാണുന്നതു്.
േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടു് ആദ്യേമതെന്ന ഈ വഴി
െതരെഞ്ഞടുത്തിരുന്നു. ഇ-ബുക്കുകളിേലക്കു പ്രസാധ�
നം മാറുന്നതു് ഇതിെന ത്വരിതെപ്പടുത്തുന്നു. ‘സായാ�
ഹ്ന’യുെടയും മറ്റും മുൻൈകകൾ ഇതിനു േപ്രരണയാ�
കുന്നുണ്ടു്. ഭട്ടതിരിെയേപ്പാലുള്ള സ്വകാര്യഡിൈസനർ�
മാരുെട േസവനം ഉപേയാഗിച്ചു രൂപകല്പന െചയ്യുന്ന
പ്രസാധകരുെട പുസ്തകങ്ങൾ സമഗ്രലിപിയിലാണു്
ഇറങ്ങുന്നതു്.

മാറ്റത്തിെന്റ വിളംബരധ്വനി
മറ്റു പുസ്തകപ്രസാധകരും സമഗ്രലിപിസഞ്ചയം െത�
രെഞ്ഞടുക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യത വളെരയാണു്. ടൺക�
ണക്കിനു് കടലാസ്സും അതിെന്റ വിലയും ആണു് ലാഭി�
ക്കാൻ േപാകുന്നതു്. പുസ്തകങ്ങളുെട വിലയും കുറയ്ക്കാം.
അച്ചടിെച്ചലവു കുറയ്ക്കാനും പരസ്യസ്ഥലം ഒഴിെകയു�
ള്ളിടത്തു കൂടുതൽ വാർത്തയും വിവരങ്ങളും ഉൾെക്കാ�
ള്ളിക്കാനുമായി വാരികകളും മാസികകളും സമഗ്രലി�
പിയിേലക്കു മാറാൻ ആരംഭിക്കും. സമാന്തര-ലിറ്റിൽ
പ്രസാധനങ്ങളിലാണു് ഈെയാരു മാറ്റം ആദ്യം പ്രകട�
മാവുക. വൻകിടപത്രക്കാർക്കു പിന്നീടു് ഈ നിലയിേല�
ക്കു മാേറണ്ടിവരും എന്നുതെന്ന േവണം കരുതാൻ.

സമഗ്രലിപിയിൽനിന്നു വിഘടിതലിപിയിേലക്കുള്ള
മാറ്റത്തിൽ പത്തു മുതൽ പതിനഞ്ചു ശതമാനംവെര
അധികം സ്ഥലം അച്ചടിക്കാനാെയടുക്കും എെന്നാരു
കണക്കു് മുമ്പുതെന്നയുണ്ടു്. ‘കു’ യും ‘കൂ’ യും ‘ക്ത’ യു�
െമാെക്ക പിരിച്ചു നീളംെവപ്പിക്കലായിരുന്നെല്ലാ പരി�
ഷ്കരണം! പഴയലിപിയിേലക്കു് തിരിച്ചുേപാകുേമ്പാൾ
സ്വാഭാവികമായും ഇത്രയും സ്ഥലം അച്ചടിയിൽ ലാഭി�
ക്കാൻ കഴിയും. ജിസ്റ്റിൽ അടിച്ച ഒരു പുസ്തകം രചന�
യിൽ ആക്കുേമ്പാൾ (കൺവർട്ട് െചയ്യുേമ്പാൾ) ഇരുപ�
തു ശതമാനംവെര കുറവുവരാറുണ്ടു്. േഫാണ്ടിെന്റ ൈസ�
സിൽ ഒരു െചറുതാക്കലും വരുത്താെതയാണിതു്. നൂ�
റുേപജ് അച്ചടിക്കുന്ന പുസ്തകം എൺപതു േപജായി
ചുരുങ്ങുക എന്നതു് പ്രസാധനവ്യവസായെത്ത സം�
ബന്ധിച്ചു് അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത കണക്കാണു്.
ഇതു പേത്താ അേഞ്ചാ ശതമാനം എന്നു പരിഗണി�
ച്ചാൽേപ്പാലും വലിയ േനട്ടമാണു്.

പത്രങ്ങളിേലക്കും ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളിേലക്കും വരുേമ്പാൾ
ഈ േസ്പസ് ലാഭം മെറ്റാരു രൂപം ൈകെക്കാള്ളുന്നു.
സമഗ്രലിപിയിൽ േസ്പസ് കുറയുെമന്നുവച്ചു പത്രങ്ങളും
മാഗസിനുകളും േപജുകളുെട എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ േപാകു�
ന്നില്ല. പഴയലിപിയിേലക്കു മാറുകയാെണങ്കിൽ അഞ്ചു
ശതമാനം േസ്പസ് ലാഭിക്കാെമന്നു വയ്ക്കുക. പ്രധാന�
ദിനപ്പത്രത്തിൽ എല്ലാ േപജുകളിലുമായി അത്രയും
േസ്പസിൽ ഇടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദിവസെത്ത പരസ്യ�
ങ്ങൾക്കു് എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ വിലവരും? ഇവിെടയാണു്
പുതിയ സാേങ്കതികതയും സമഗ്രലിപിയും പ്രസാധന�
വ്യവസായെത്ത ഭ്രമിപ്പിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതു്.

ഇെതല്ലാം മുന്നിൽക്കണ്ടു്, വരുംതലമുറെയ ഈ സാഹ�
ചര്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പാകത്തിൽ വളർത്തിെയടുക്ക�
ണെമങ്കിൽ ഇേപ്പാേഴ സമഗ്രലിപി അവെര പരിചയ�
െപ്പടുത്തുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും േവണം. അതിനു്
പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി േവണ്ടതു് ഇനിയുള്ള പാഠപു�
സ്തകങ്ങെളല്ലാം ആ ലിപിയിൽ അച്ചടിക്കുക എന്നതാണു്.

പാഠപുസ്തകങ്ങൾ യൂണിേക്കാഡ് ആക്കുന്നതിെന്റ ഗു�
ണങ്ങൾ േവെറയുമുണ്ടു്. അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്തിനു പുറേമ
ഇ-പുസ്തകരീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും െമാൈബലിലും
ആകാശ് േപാലുള്ള ടാബ് െലറ്റുകളിലും എല്ലാം ലഭ്യമാ�
ക്കാനും കാഴ്ചാേശഷിക്കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്കു െടക്സ്റ്റ് ടു
സ്പീച്ച് സംവിധാനത്തിലൂെട ശബ്ദിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ
ആയി ലഭ്യമാക്കാനും അന്ധർക്കായി െബ്രയിൽ ലിപി�
യിേലക്കു പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പരിവർത്തിപ്പിക്കാനുെമാ�
െക്ക ഇതിലൂെട സാധിക്കും. യൂണിേക്കാഡ് ഉപേയാ�
ഗിച്ചാൽ മാത്രേമ ഇെതാെക്ക കഴിയൂ. െഫഡേറഷൻ
ഓഫ് ൈബ്ലൻഡ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ ആവശ്യ�
െപ്പടുന്ന കാര്യങ്ങൾകൂടിയാണിവ.

തുറന്നതും സ്വതന്ത്രവുമായ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസവിഭ�
വങ്ങൾ 2013-മുതൽ വിതരണം െചയ്യണെമന്ന േകന്ദ്ര
മാനവേശഷിമന്ത്രാലയത്തിെന്റ നിർേദ്ദശവും ഇവിെട
പ്രസക്തമാണു്. എൻസിഇആർടി അവരുെട വിദ്യാഭ്യാ�
സവിഭവങ്ങൾ ക്രിേയറ്റീവ് േകാമൺസ് സ്വതന്ത്രാനുമ�
തിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു എന്നതും നാം
ഓർക്കണം. േകരളത്തിനുമാത്രം പിന്തിരിപ്പൻ സമീപ�
നെമടുത്തു് എത്രകാലം മാറിനിൽക്കാനാകും എന്നതാ�
ണു നാം ഇതുവെര അഭിമുഖീകരിച്ച േചാദ്യം. അറിയാ�
ത്ത പിള്ളമാർ െചാറിയുേമ്പാെഴങ്കിലും അറിഞ്ഞേല്ല തീ�
രൂ! ഏതായാലും േകരളത്തിൽ അവ 2019 മുതെലങ്കി�
ലും ഇലേക്ട്രാണിക് രൂപത്തിൽ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയിരി�
ക്കുന്നു. ബാക്കി മാറ്റങ്ങളും വരാെതവയ്യേല്ലാ.

മാനകീകരണം അനിവാര്യം
തിരുവനന്തപുരം േസ്റ്ററ്റ് െസൻട്രൽ ൈലബ്രറിയിൽ
1904 മുതലുള്ള തിരുവിതാംകൂർ, തിരു-െകാച്ചി, േകരള
ഗസറ്റുകൾ ഡിജിൈറ്റസ് െചയ്യുന്നതിനിെട കെണ്ട�
ത്തിയ ഒരു െചറിയ പ്രശ്നത്തിലൂെട ഒരു പ്രതിസന്ധി
ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം. അവയിെല എൈക്സസ് വകുപ്പുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട വിവരങ്ങളിൽ ‘കള്ളുഷാപ്പ്’ എന്ന പദം
പതിനഞ്ചു തരത്തിെലങ്കിലും അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടേത്ര! കള്ള്
ഷാപ്പ്, കള്ള്ഷാപ്പ്, കള്ളുഷാപ്പ്, കള്ളുഷാപ്, കള്ള്ഷാ�
പ്, കള്ള് ഷാപ്, കള്ളു ഷാപ്, കള്ളു ഷാപ്പ്, കള്ള് േഷാ�
പ്പ്, കള്ളു േഷാപ്,… ഇങ്ങെന േപാകുന്നു അതു്.

1790-ൽ കുറിയർ പ്രസ്സ് അച്ചടിച്ച ‘A Specimen of Malabar Types’-
െല ഒരു ഭാഗം.

ഇവിെട വാക്കുകൾക്കിടയിെല ശൂന്യസ്ഥലം നമ്മെള
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം െവറും ശൂന്യതയാെണങ്കിലും
കമ്പ്യൂട്ടറിനു് അതിനുള്ള ‘വിവരം’ ഇല്ല. അതിനു േസ്പ�
സും അക്ഷരം േപാെലതെന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർമൂല്യമാണു്.
ഈ ഡിജിറ്റൽേശഖരത്തിൽനിന്നു് കള്ളുഷാപ്പുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ െതരയണെമങ്കിൽ േമല്പറഞ്ഞ
പതിനഞ്ചു തരത്തിലും െതരയണം! എങ്കിേല മുഴുവൻ
പരാമർശങ്ങളും കിട്ടൂ. എത്രയായിരം പദങ്ങളുെട കാര്യ�
ത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എെന്നാന്നു ചിന്തിച്ചു�
േനാക്കൂ!

ഇംഗ്ലിഷിൽ ‘Toddy shop’ എന്ന ഒറ്റപ്പദേമയുള്ളൂ. ഒരാൾ�
ക്കും ഇതു് ഇഷ്ടേമ്പാെല എഴുതാനാവില്ല. ഒരു പ്രസാ�
ധകനും സ്വന്തം ൈശലീപുസ്തകംവച്ചു് ഇതു മാറ്റാനും
ആവില്ല. മലയാളം മാത്രം ആർക്കും േതാന്നിയേപാ�
െലാെക്ക െചയ്യാവുന്ന ഭാഷയാണു് എന്നു വരുന്നതു
മുെമ്പാെക്ക നമ്മുെട ആത്മാഭിമാനമില്ലായ്മെകാണ്ടു മാ�
ത്രമായിരുെന്നങ്കിൽ, പുതിയകാലത്തു് അതു സാേങ്കതി�
കവിദ്യാകാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തതുെകാണ്ടുകൂടിയാണു്.
അതു പുേരാഗമനെമാന്നും അെല്ലന്നു് ഏറ്റവും പുതിയ
സാേങ്കതികവിദ്യാവികാസംതെന്ന േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തുക�
യും െചയ്യുന്നു.

ഈ അവ്യവസ്ഥകൾ നാം എഴുത്തിലും അച്ചടിയിലും
തുടർന്നുെകാേണ്ടയിരിക്കുകയാണു്. എന്നുവച്ചാൽ,
വരുംകാലെത്ത പത്രങ്ങളിൽനിന്നും എെന്തങ്കിലും ഇല�
േക്ട്രാണിക് ആയി െതരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കണെമങ്കിൽ
ഇേത പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്നു്. ഒരുപെക്ഷ, അവ്യവ�
സ്ഥകൾ ഇന്നു ശതഗുണീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഉദാഹര�
ണം േനാക്കുക: പെണ്ടല്ലാം ‘തല്ക്കാലം’ എെന്നഴുതിയി�
രുന്നതു് ഇന്നു് ഇതിനുപുറെമ ‘തത്കാലം’, ‘തത്ക്കാ�
ലം’, ‘തൽകാലം’, ‘തൽക്കാലം’, ‘തല്കാലം’, ‘തല്ക്കാ�
ലം’, ‘തല് കാലം’, ‘തല് ക്കാലം’, (‘ല’യ്ക്കുകീേഴ ‘ക’യും
‘ക്ക’യും എഴുതുന്ന രണ്ടുരൂപങ്ങളും ലയ്ക്കു ചന്ദ്രക്കലയിട്ടു
പിരിെച്ചഴുതുന്ന രണ്ടു രൂപങ്ങളും) എന്നിങ്ങെനെയല്ലാം
എഴുതുന്നു. ‘ഉദ്ഘാടന’മാണു മെറ്റാരുവാക്കു്. ‘ഉത്സ�
വം’ ‘ഉത് സവ’വും ‘ഉൽസവ’വും ‘ഉല്സവ’വും വെര
ആയിരിക്കുന്നു. ‘ൽ’ എന്നതു് ‘ത’യുെട ചിേല്ലാ ‘ല’യുെട
ചിേല്ലാ എന്നു തർക്കിക്കുന്നിടത്താണു് ഇന്നു നമ്മുെട
നില്പു്!

ഇവിെടയാണു് ഭാഷയുെട മാനകീകരണം (standard-
ization) പ്രസക്തമാകുന്നതു്. ൈടപ്പ് ൈററ്ററും ലിേനാ
ൈടപ്പ് അച്ചടിയും വന്നേപ്പാൾ അതിനുേവണ്ടി ലിപി�
കൾ െവട്ടിമുറിക്കാൻ നാം നിർബ്ബന്ധിതരായതുേപാെല
ഭാഷെയ മാനകീകരിക്കാൻ നാം ഇന്നു നിർബ്ബന്ധിത�
രായിരിക്കുന്നു. അനിവാര്യമായിത്തെന്ന ആ സമസ്യ
നമുക്കു മുന്നിൽ നില്ക്കുന്നു. അതിെന അഭിമുഖീകരിക്കാൻ
ൈവകുേന്താറും ഇതുമായി ബന്ധെപ്പട്ട പ്രതിസന്ധി കൂടു�
തൽ രൂക്ഷമായിവരികയും െചയ്യും.

മാനകീകരണേത്താടു ചിലെരങ്കിലും വിേയാജിക്കുന്ന�
തായി കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അതു് അസാദ്ധ്യമാെണന്നും അതു
ഭാഷയുെട േദശ്യേഭദങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുെമന്നും ഒെക്ക�
യാണു് ഇക്കൂട്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു്. േദശ്യേഭദങ്ങൾ
സംഭാഷണഭാഷയിൽ മാത്രമാണു് ഉള്ളെതന്നും എഴു�
ത്തിൽ സർഗ്ഗാത്മകസാഹിത്യത്തിെല സംഭാഷണങ്ങ�
ളിൽ മാത്രേമ അതു കടന്നുവരുന്നുള്ളൂെവന്നും ബാക്കിയു�
ള്ള അതിവിപുലമായ ലിഖിതരൂപങ്ങളിലാണു മാനകീ�
കരണം ആവശ്യമുള്ളെതന്നും ഇംഗ്ലിഷ് അടക്കമുള്ള ഭാ�
ഷകളിെലല്ലാം മാനകഭാഷ ഉെണ്ടന്നും അതു േദശ്യേഭ�
ദങ്ങെള ബാധിച്ചിട്ടിെല്ലന്നും ആേലാചിച്ചാൽ ഈ ഭയം
അസ്ഥാനത്താെണന്നു മനസിലാകും.

മാനകീകരണത്തിനുള്ള വഴി
ഭാഷാമാനകീകരണം സാദ്ധ്യമാക്കാൻ ഇന്നെത്ത
അവസ്ഥയിൽ െചയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടു്.
ഒന്നാമതായി, പത്രങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പ്രസിദ്ധീകര�
ണങ്ങളും പുസ്തകപ്രസാധകരും സ്വന്തം പ്രസിദ്ധീകര�
ണങ്ങളിൽ ഇതു പാലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി.
പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഇതു കർശനമായി പാലിക്കുകയും
വിദ്യാലയങ്ങളിെല ഭാഷാപഠനത്തിൽ ഇതു പ്രേത്യകം
ഊന്നുകയും െചയ്താൽ ജനകീയെയഴുത്തുകളിലും ഇതു
തനിെയ പാലിക്കെപ്പടും. പ്രസാധനംതെന്ന ജനകീ�
യവത്ക്കരിക്കെപ്പട്ട വിവരവിപ്ലവകാലത്തു് ൈസബർ�
േലാകത്തു് എഴുതുന്നവർ നിരവധിയാണു്. ഇവർ പദങ്ങ�
േളാ വാക്യങ്ങേളാ െതറ്റായി ൈടപ്പുെചയ്താൽ ഇംഗ്ലിഷ്
ൈടപ്പുെചയ്യുേമ്പാൾ വരുന്നതുേപാെല ചുവന്ന അടിവ�
രെകാണ്ടു പിശകു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന െസ്പൽ െചക്കും
ഗ്രാമർ െചക്കും ഏർെപ്പടുത്തി അതും പരിഹരിക്കാം.

ഇവിെട മെറ്റാരു പ്രശ്നം വരുന്നതു് മാനകീകരണം ആരു
നടത്തും എന്നതാണു്. ഭാഷയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട കാര്യ�
ങ്ങൾ ഏെതങ്കിലും സർക്കാർസ്ഥാപനം സ്വന്തം നില�
യ്ക്കു തീരുമാനിേക്കണ്ടേതാ ഉത്തരവിറക്കി നടപ്പാക്കാൻ
കഴിയുന്നേതാ അല്ല. അതു േവാട്ടിനിേട്ടാ ഭൂരിപക്ഷാ�
ടിസ്ഥാനത്തിേലാ തീർപ്പാേക്കണ്ടതല്ല. ആേലാചിച്ചു
തീരുമാനിേക്കണ്ടതുതെന്ന അല്ല. തീരുമാനം േവണ്ടിവ�
രുന്നതു തർക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആണേല്ലാ. അതിനു്
ഇെതാരു തർക്കവിഷയേമ അല്ലേല്ലാ.

ഭാഷ സമൂഹത്തിെന്റ ഉപയുക്തി എന്ന നിലയിൽ അത�
തു കാലെത്ത സാമൂഹികഘടനയ്ക്കും ബന്ധങ്ങൾക്കും
സംസ്ക്കാരത്തിനും ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപേയാഗത്തി�
നും ഒെക്ക അനുസരിച്ചു തനിെയ രൂപെപ്പടുകയും വിക�
സിക്കുകയും പരിണമിക്കുകയും ഒെക്ക െചയ്യുന്ന ഒന്നാ�
ണു്. അതിെല ഓേരാ പദവും ഒരു മൂലധാതുവിൽനിന്നു്
ഓേരാ പ്രേത്യക ആശയം സംേവദിപ്പിക്കത്തക്കവി�
ധം രൂപെമടുത്തതാണു്. അവേയാെടാപ്പം വിഭക്തിപ്ര�
ത്യയങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇഴുകിേച്ചർന്നും
വിേശഷണങ്ങളും മറ്റും മുന്നിൽ േചർന്നും ആഖ്യയും
ആഖ്യാതവും (കർത്താവും കർമ്മവും ക്രിയയും) ഒെക്ക
പൂർവ്വാപരബന്ധേത്താെട ക്രമത്തിൽ നിരന്നും വാക്യ�
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവയിൽ എെന്തങ്കിലും അേങ്ങാ�
േട്ടാ ഇേങ്ങാേട്ടാ മാറിയാൽ ശരിയായ ആശയം വിനിമ�
യം െചയ്യെപ്പടില്ല. ഈ ഘടകങ്ങൾക്കും ക്രമങ്ങൾക്കും
എല്ലാം ഭാഷാശാസ്ത്രപരമായി ഉള്ള വ്യവസ്ഥകൾ മി�
ക്കവാറും നാം കെണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളതാണു്. ഇന്നെത്ത
ഭാഷാപ്രേയാഗത്തിൽ െപാതുെവ ഉണ്ടാകുന്ന ൈവ�
കല്യങ്ങൾ ഇവയനുസരിച്ചു പരിേശാധിച്ചു് അവ ഒഴി�
വാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണു നമു�
ക്കു് ആവശ്യം. അതല്ലാെത, സൗകര്യം, സ്ഥലലാഭം,
പ്രേയാഗസാധുത്വം തുടങ്ങിയവ പരിഗണിക്കെപ്പടാ�
േന പാടില്ല. ‘വർഗം’ എന്നു മതിേയാ ‘വർഗ്ഗം’ എന്നു
േവേണാ, ‘അദ്ധ്യാപകൻ’ എന്നു േവേണാ ‘അധ്യാപ�
കൻ’ എന്നു മതിേയാ, ‘വിദഗ്ദ്ധ’െന ‘വിദഗ്ദ’േനാ ‘വി�
ദഗ്ധ’േനാ ആക്കാേമാ എെന്നല്ലാമുള്ള തർക്കങ്ങൾ
അർത്ഥരഹിതമാണു്. അതതു പദങ്ങൾ എങ്ങിെന
രൂപെപ്പേട്ടാ അങ്ങിെന എഴുതണം. എങ്ങിെന പറ�
യുേന്നാ അങ്ങിെന എഴുതണം. ഇതായിരിക്കണം മാന�
കീകരണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം.

മാനകീകരണത്തിൽ വരുന്ന മെറ്റാരു കാര്യം ദിവേസന
കടന്നുവരുന്ന പുതിയ പദങ്ങളും േപരുകളുമാണു്. ശാ�
സ്ത്രസാേങ്കതികപദാവലികൾ മുതൽ കലാകായികതാ�
രങ്ങളുെടയും േനതാക്കളുെടയുെമാെക്ക േപരുകൾവ�
െര വരും ഇതിൽ. ഇതു് അന്നന്നു രാത്രി ഓേരാ പത്ര�
ത്തിെലയും ചുമതലക്കാർ സ്വന്തം യുക്തിക്കനുസരി�
ച്ചു് ഓേരാ തരത്തിൽ അങ്ങു് എഴുതും. അങ്ങെനയാ�
ണു് Amphan എന്ന ഒരു പാവം ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉൻപുൻ,
ഉ ംപുൻ, ഉ ംപുൺ, അ ംഫാൻ, ഉൻപൻ, അൻപുൻ ഒെക്ക
ആയതു്! എന്തിനു്, അക്രമം വിതച്ച ആ കാറ്റു് അൻ�
പൻ വെര ആയി!

ഇതിനു പുതിയകാലത്തു് അനായാസപരിഹാരമുണ്ടു്.
ഒരു ഓൺൈലൻ േഫാറം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. മീ�
ഡിയ അക്കാദമി ഇതിനു മുൻൈക എടുക്കണം. ഭാഷാ�
വിദഗ്ദ്ധർ, പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങളിെല വിദഗ്ദ്ധപ്രതിനിധികൾ,
സാഹിത്യ അക്കാദമി, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, മലയാളം
സർവ്വകലാശാല, മീഡിയ അക്കാദമി, മലയാളം െലക്സി�
ക്കൺ, പ്രധാനസർവ്വകലാശാലകളിെല മലയാളവി�
ഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നിേയാഗിക്കുന്ന വിദഗ്ദ്ധപ്രതിനി�
ധികൾ എന്നിവർ അടങ്ങിയ ഒരു േവദിയാകണം ഇതി�
െല ഭാഗഭാക്കുകൾ. ഇവർ ഓൺൈലൻ ചർച്ചയിലൂെട
അന്നന്നു കടന്നുവരുന്ന സാേങ്കതികപദങ്ങളിൽ ആവ�
ശ്യമായി വരുന്നവയുെട തർജ്ജമയും ഏെതങ്കിലും പദം
എഴുതുന്നതു സംബന്ധിച്ചു് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളിലും
ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളിലും തീർപ്പുണ്ടാക്കലും ആവശ്യമായ�
വയുെട ശരിയായ ഉച്ചാരണത്തിനനുസരിച്ച എഴുത്തുരൂ�
പം നിശ്ചയിക്കലും ഒെക്ക നടത്തണം. ഇതു് ഇേപ്പാേഴ
തുടങ്ങാം.

1791-ൽ അച്ചടിച്ച നൂറുപഴെഞ്ചാല്ലുകൾ പുസ്തകത്തിെന്റ മുഖത്താൾ.

ഇേത സംഘെത്ത മാനകീകരണത്തിെന്റ ചുമതലയും
ഏല്പിക്കാം. അേങ്ങയറ്റം േപായാൽ ആറുമാസം െകാ�
ണ്ടു് മലയാളത്തിെല എല്ലാ പദങ്ങളുെടയും മാനകീകര�
ണം നടത്താനാകും. സത്യത്തിൽ അതിെന്റെയാന്നും
ആവശ്യമില്ല മാനകീകരണത്തിനു്. പദനിഷ്പത്തിശാ�
സ്ത്രം അടക്കം പരിേശാധിച്ചു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മലയാ�
ളം െലക്സിക്കൻ അങ്ങെനതെന്ന അംഗീകരിേക്കണ്ട കാ�
ര്യേമയുള്ളൂ. അതിൽ തർക്കമുള്ളവയുെണ്ടങ്കിൽ മാത്രേമ
പരിേശാധനയുെട ആവശ്യമുള്ളൂ.
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പരിഷ്ക്കാരത്തിനായുള്ള പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ
പിന്തിരിപ്പെനന്നു ചിലർെക്കങ്കിലും െപാടുന്നെന േതാ�
ന്നാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണു മുകളിൽ പറഞ്ഞവയിൽ പല�
തും. എന്നാൽ പുതിയ കാലം അവെയാെക്ക അനിവാ�
ര്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ഇവെയാെക്ക�
യാണു ശരിക്കും പുേരാഗമനപരം. മാറ്റത്തിനുേവണ്ടി
മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവരാണു മലയാളികൾ. ഒരു വ്യത്യാ�
സവും ഇെല്ലങ്കിലും ‘വ്യത്യസ്തമായ’ എന്നു് എവിെടയും
േചർത്തു പറയുന്നവർ. വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത ഒരു സിനിമ�
യും ഇേപ്പാൾ ഇറങ്ങുന്നില്ലേല്ലാ. വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത ഒരു
േവഷവും ഇേപ്പാൾ ആരും െചയ്യുന്നില്ലേല്ലാ. കുളിച്ചിെല്ല�
ങ്കിലും േകാണകം പുരപ്പുറത്തിടുന്ന നമ്മൾ കുളിക്കാൻ
കിട്ടുന്ന അവസരം കളയുേമാ? എവിെടയാണു പരിഷ്ക്കര�
ണം േവണ്ടതു് എന്നു േനാക്കിനടക്കുേമ്പാൾ കാണുന്നി�
ടെത്തല്ലാം അതു പ്രേയാഗിക്കാൻ േതാന്നും. ഇത്രയും
കാലം വായിൽക്കൂടി ആഹാരം കഴിച്ചു; ഇനി അെതാ�
ന്നു മറിച്ചിട്ടുകളയാം എന്ന നില.

മാേറ്റണ്ടാത്തതല്ലാത്തതും മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്തതും
ഒെക്കയായ ചിലതുകൂടി ഉെണ്ടന്ന മിനിമം ചിന്ത നാം
വളർത്തിെയടുേക്കണ്ട സ്ഥിതിയാണു് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന�
െതന്നു പല പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും േതാന്നിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങി�
െന എനിക്കു േതാന്നിയ ഒരു പരിഷ്ക്കാരെത്തപ്പറ്റിക്കൂടി
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് ഉപസംഹരിക്കാം. നിങ്ങളിൽ പലർ�
ക്കും െപെട്ടന്നു േയാജിക്കാൻ േതാന്നിയിെല്ലങ്കിലും
ഒന്നു ചിന്തിക്കുകെയങ്കിലും െചയ്യണെമന്ന അഭ്യർത്ഥ�
നേയാെടയാണിതു കുറിക്കുന്നതു്. അതിനാണു് ഇത്രയും
ആമുഖം പറഞ്ഞതും. വിഷയം ഇങ്ങെന അവതരിപ്പി�
ക്കാം:
അ ആ ഇ ഉ ഋ …
തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ഒരു സാമ്യവും ഇല്ല. കുട്ടികൾ ഇെതാ�
െക്ക എങ്ങെന പഠിക്കും!

‘ലളിതമായതിൽനിന്നു സങ്കീർണ്ണമായതിേലക്കു്’ എന്ന�
താണേല്ലാ അദ്ധ്യാപനത്തിെന്റ തത്വശാസ്ത്രം. െപാട്ട�
ന്മാരായ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു് ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല. അെല്ല�
ങ്കിൽ അവർ I L T J H A F E N M C D P B… എന്ന ക്രമത്തി�
ലേല്ല പഠിപ്പിക്കൂ.

പല കാര്യത്തിലും േലാകത്തിനു മാതൃക കാട്ടിയ േക�
രളത്തിേലക്കു് അവറ്റകൾക്കു് ഒന്നു േനാക്കാമായിരു�
ന്നിേല്ല? ഇവിടിേല്ല ഒന്നാന്തരം േകരളേമാഡൽ! റ ന
ത വ പ ല… എന്നിങ്ങെന പഠിപ്പിച്ചു് ണ്ട-യും ക്ഷ-യും
ജ്ഞ-യും ഒെക്ക െഞാടിയിടയിൽ എഴുതിക്കുന്ന വി�
ദ്യ. ‘അമ്മ’യ്ക്കു പകരം ‘തറ’ എന്നു് എഴുതിത്തുടങ്ങുന്ന
വിദ്യ.

എെന്ന അത്ഭുതെപ്പടുത്തുന്ന കാര്യമാണിതു്. എന്തുെകാ�
ണ്ടു് ഇംഗ്ലിഷുകാർ അങ്ങെന ചിന്തിച്ചില്ല!

അവർക്കു നമ്മേളാളം ‘ബുദ്ധി’ ഇെല്ലങ്കിലും വിവരം
ഉണ്ടു്. അവർ ABCD… യ്ക്കു നല്ല പാട്ടുണ്ടാക്കിയും മറ്റും
അവരുെട തനതുസമ്പ്രദായത്തിൽത്തെന്ന അങ്ങു പഠി�
പ്പിച്ചു.

അവർക്കു നമ്മേളാളം അക്ഷരം ഇല്ല എന്നതു േനരു്.
പെക്ഷ, നമ്മൾ മലയാളികൾ അക്ഷരം മാത്രം പഠി�
ച്ചാൽ മതി. ഏതു വാക്കും എഴുതാം. കാരണം, പറയു�
ന്നതുേപാെല എഴുതുന്ന ഭാഷ ആണേല്ലാ മലയാളം.
ഇംഗ്ലിഷുകാേരാ? അക്ഷരം 26 പഠിച്ചാൽ മതിെയങ്കിലും
മുഴുവൻ വാക്കും പഠിക്കണം! കാരണം, ഓേരാ വാക്കും
േതാന്നിയേപാെല അേല്ല എഴുതുന്നതു് (spelling)! (സി�
എറ്റി എെന്നഴുതും, ക്യാറ്റ് എന്നു വായിക്കും, അർത്ഥം
പൂച്ച എന്നു േകാമഡിക്കാർ പറയുന്നതുേപാെല).

എന്നാൽ, വാക്കുകളുെട കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയും
െവള്ളിയാഴ്ചയും വരുത്താം എന്നും ആ ‘യാഥാസ്ഥിതി�
കർ’ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുെട ഭാഷെയങ്ങാനും ആകണ�
മായിരുന്നു; കാണിച്ചുെകാടുക്കാമായിരുന്നു!

ആേറഴു നൂറ്റാെണ്ടങ്കിലും ഇവിടത്തുകാർ െചാല്ലിയും
എഴുതിയുെമാെക്ക കാലേക്ഷപം നടത്തിേപ്പാന്നതു് ‘അ
ആ ഇ ഈ …’ എന്ന ഹൃദ്യമായ വായ്ത്താരിയിൽ ആണു്.
ആ സമ്പ്രദായം ബുദ്ധിമുട്ടാെണന്നു പരിഷ്ക്കരണബുദ്ധി�
ജീവികൾ അല്ലാെത ആരും പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടില്ല. അെല്ല�
ങ്കിൽത്തെന്ന ഇത്തിരിെയാെക്ക ബുദ്ധിമുട്ടാെത എന്താ�
ണു െചയ്യാൻ പറ്റുക, ഭാഷാപരിഷ്ക്കരണം അല്ലാെത?
(ഭാഷ തനിെയ പരിണമിേക്കണ്ടതാെണന്നു് എങ്കിലും
ഈ ആസ്ഥാനപണ്ഡിതർക്കു് ആരും പറഞ്ഞുെകാടു�
ക്കാൻ ഇല്ലേല്ലാ! എവിെട യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതർ⁈)

കുറിയർ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച മലയാളം ൈബബിളിെല ഒരു ഭാഗം.

‘ക ഖ ഗ ഘ ങ…’ എന്നു കൂട്ടമായി കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിൽ
െചാല്ലിപ്പഠിക്കുേമ്പാൾ ഉറയ്ക്കുന്നേപാെല ഉച്ചാരണം ഉറ�
യ്ക്കാൻ േവെറ എന്തു് ആധുനികബുദ്ധിയാണു് ഉള്ളതു്! റ,
ന, ത, വ രീതിക്കു് അതു് പറ്റുേമാ?

ഇനി വിഷയത്തിേലക്കു വരാം. എഴുപതുകളിൽ റ, ന,
ത സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കിയേശഷം ഭാഷ പഠിച്ച തലമു�
റെയപ്പറ്റി ആെരങ്കിലും പഠനം നടത്തിയിട്ടുേണ്ടാ? അവ�
രുെട ഭാഷാേസ്നഹം, വായനാശീലം, വായനേവഗം,
ഉച്ചാരണശുദ്ധി (ൈവകല്യം) തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ
മുൻകാലതലമുറകെള അേപക്ഷിച്ചു് എെന്തങ്കിലും വ്യ�
ത്യാസം ഉേണ്ടാ?

ഉച്ചാരണക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടു് എന്നാണു് എെന്റ നിരീ�
ക്ഷണം. (പഠനം നടത്തിയവർ മാത്രം തർക്കിക്കുക).

ഇേത തലമുറ തെന്നയാണു് ലിപിപരിഷ്ക്കരണം എന്ന
മഹാപരീക്ഷണത്തിനും ഇരയായതു്. ഈ പരീക്ഷണം
അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മനഃശാസ്ത്രാത്മകമായ ഒരു മാ�
റ്റം, ‘ഭാഷയേല്ല, ആർക്കും എന്തും ആകാം’ എന്ന ചിന്ത�
യാണു്. വല്ലവെന്റയും ഭാഷയായ ഇംഗ്ലിഷിൽ ഒരക്ഷ�
രേമാ അല്പം വ്യാകരണേമാ െതറ്റിയാൽ ആത്മഹത്യ�
െചയ്യുന്ന ദുരഭിമാനിയായ ഇേത മലയാളിതെന്നയാണു
സ്വന്തം ഭാഷയുെട കാര്യത്തിൽ ‘എങ്ങെന എഴുതിയാ�
െലന്താ, കാര്യം മനസിലായാൽേപ്പാെര’ എന്നു േചാ�
ദിക്കുന്നതു്! ഞാൻ ഉന്നയിച്ചവയിൽ അളെന്നടുക്കാവു�
ന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടു്—വായനേവഗവും വായനാശീല�
വും. പരിഷ്ക്കരിച്ച ലിപിയിൽ അച്ചടിച്ചതും തനതു ലിപി�
യിൽ അച്ചടിച്ചതുമായ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏതാണു േവഗ�
വും സുഗമമായും വായിക്കാവുന്നതു് എന്നതു ശാസ്ത്രീയമാ�
യി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേത ഉള്ളൂ.

ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണു്. പരിഷ്ക്കരിച്ച ലിപിയിൽ അച്ച�
ടിച്ച പത്തുേപജ് അേത േപായിന്റിൽ തനതുലിപിയി�
േലക്കു മാറ്റിയാൽ എെട്ടട്ടര േപേജ വരൂ. പത്തുേപ�
ജ് വായിക്കാൻ േവണ്ട സമയം േവണ്ടേല്ലാ എട്ടരേപ്പ�
ജ് വായിക്കാൻ. ആയിരം േപജിെന്റ സമയം േവണ്ട�
േല്ലാ 850 േപജിനു്. മെറ്റാന്നുകൂടിയുണ്ടു്. നാം വായിക്കു�
േമ്പാൾ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകണ്ടു് ആണ�
േല്ലാ തുടർച്ചയായ വായന സാദ്ധ്യമാകുന്നതു്. മൂന്നു
െസന്റീമീറ്ററാണു് ഇങ്ങെന കാണുന്നതു് എെന്നടുത്താൽ
മൂന്നു െസന്റീമീറ്ററിൽ അഞ്ചു് അക്ഷരമുള്ളേതാ ഏഴക്ഷര�
മുള്ളേതാ ഏതാണു കൂടുതൽ േവഗം വായിക്കാനാകുക?
എനിക്കു േതാന്നുന്നതു്, ലിപിപരിഷ്ക്കാരം മലയാളിയു�
െട വായനെയ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നാണു്.
അതു ശരിയാെണങ്കിൽ, വായന വളരാൻ തനതു ലിപി
ആണു നല്ലതു്. (പ്രസാധകർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതു്).

പരിസ്ഥിതിക്കും രക്ഷ
വായനയിെല സമയലാഭം മാത്രമല്ല; അതിലും വലിയ
ചില ലാഭങ്ങൾകൂടി ഉണ്ടു്. പത്തുപതിനഞ്ചു ശതമാനം
സ്ഥലലാഭമാണു് ഒന്നു്. നൂറുേപജ് പുസ്തകം 85–90 േപ�
ജിൽ ഒതുങ്ങും എന്നു വന്നാൽ, െകാല്ലേന്താറും ഇറങ്ങു�
ന്ന മലയാളപുസ്തകങ്ങളുെട എണ്ണവും േപജും േകാപ്പി�
യും കണക്കാക്കുേമ്പാൾ, പതിനായിരക്കണക്കിനു മര�
ങ്ങെള രക്ഷിക്കാനാകും. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു പുസ്തകങ്ങൾ
ഇറക്കി കൂടുതൽ വില്പനയും സാദ്ധ്യമാക്കാം.

പത്രത്തിെന്റ കാര്യം േനാക്കിയാൽ, ഇേപ്പാൾ പത്തു
േപജിൽ നിറയുന്ന മാറ്റർ എട്ടര–ഒമ്പതു േപജിൽ നി�
ല്ക്കും. അത്രയും കൂടുതൽ വാർത്തേയാ പരസ്യേമാ ഉൾ�
െപ്പടുത്താെമന്നു് അർത്ഥം. ഇരുപതു േപജ് അച്ചടിക്കു�
ന്ന ഒരു പത്രത്തിനു ദിവേസന കിട്ടുന്നതു് രണ്ടു ഫുൾ
േപജ്! എത്രലക്ഷം രൂപ വരും ഇത്രയും പത്രസ്ഥ�
ലത്തിെന്റ വില! അെല്ലങ്കിൽ അത്രയും േപജ് ഒഴിവാ�
യാൽ കടലാസുവില, അച്ചടിെച്ചലവു് തുടങ്ങിയവയിൽ
വരുന്ന കുറവു് എത്രയാണു്? ഏതു പത്രമാണു് ഇതു േവ�
െണ്ടന്നുവയ്ക്കുക? ഈ ഇനത്തിെല ഒരാഴ്ച്ചെത്ത ലാഭം
മുഴുവൻ േവണ്ടാ തനതുലിപിയിൽ അത്യാവശ്യം േഫാ�
ണ്ടുകൾ രൂപകല്പന െചയ്യിക്കാൻ. േഫാണ്ടുരൂപകല്പന�
യ്ക്കു േവണ്ട പണം നമ്മുെട പത്രങ്ങൾ മുടക്കിയാൽേപ്പാ�
ലും വൻ ലാഭം!

ഏതുവഴിക്കു േനാക്കിയാലും തനതുലിപിയും അകാരാ�
ദിക്രമത്തിെല എഴുതിപ്പഠിക്കലും കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിെല
െചാല്ലിപ്പഠിത്തവും ഒെക്ക വീെണ്ടടുക്കുന്നതാകും മലയാ�
ളത്തിനു നല്ലതു്. വിേദശികൾക്കു മലയാളം പഠിക്കാനും
മറ്റും ഇടക്കാലെത്ത പരിഷ്ക്കാരങ്ങളാണു നല്ലെതെന്നാ�
െക്ക വാദിക്കുന്നവർ, ഒരു മാതൃഭാഷയും വിേദശിെയ
പഠിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടായവയെല്ലന്നും വിേദശി ആവശ്യ�
ക്കാരനാെണങ്കിൽ കഥകളിയും കൂടിയാട്ടവും പഠിക്കാൻ
തയ്യാറാകുന്നതുേപാെല സാമ്പ്രദായികമായിത്തെന്ന
പഠിക്കുകയാണു േവണ്ടെതന്നും മലയാളത്തിനു വലിയ
സംഭാവനകൾ െചയ്ത ഗുണ്ടർട്ടും െബയ് ലിയും മുതൽ
ആഷർ വെരയുള്ളവർ കുറുക്കുവഴിയിൽ ഭാഷപഠിച്ചവര�
െല്ലന്നും ഒെക്ക ഓർക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. വിഘടിപ്പി�
ച്ച അക്ഷരെത്ത േചർത്തുവായിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കു്
അവയുെട കൂട്ടുരൂപം മനസിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന
വാദവും അർത്ഥശൂന്യമാെണന്നു് ഓർക്കാവുന്നതാണു്.
അതുെകാണ്ടു്, കാലത്തിനു പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കാ�
െത അതിെന്റ വിളി േകൾക്കാനും കാലത്തിെനാത്തുയ�
രാനും തയ്യാറാകണെമന്നും അെല്ലങ്കിൽ നാെള േലാ�
കം നിങ്ങെള കുറ്റക്കാെരന്നു വിധിക്കുെമന്നുംകൂടി ഓർ�
ക്കുക.

േവണ്ടതു വാദിച്ചു ജയിക്കലല്ല; കൂട്ടായി
പരിഹാരം േതടൽ
അച്ചടിവന്നേതാെടയാണു് എഴുതുന്ന സാമഗ്രികൾ
സാർവത്രികമായി ലഭ്യമായതും വായനയും സാ�
ക്ഷരതയും സാർവത്രികമായതും സംസ്ഥാനത്തു�
ടനീളമുള്ള ഭാഷ ഏകീകരിക്കെപ്പടാൻ വഴിെയാ�
രുങ്ങിയതുെമാെക്ക. അതിനുമുമ്പു് ഉണ്ടായിരുന്ന
ലിഖിത സാമഗ്രികളിൽ പ്രസക്തമായവെയല്ലാം
ഇേതാെട അച്ചടിച്ച രൂപത്തിേലക്കു മാറുകയും െച�
യ്തു. േശഷിച്ചവയ്ക്കു് േകവലം ഗേവഷണമൂല്യേമ ഉള്ളു
എന്നു തത്ത്വത്തിൽ പറയാം. അതുെകാണ്ടു് ഏതു
ലിപിവിചാരത്തിലും അച്ചടി സാർവത്രികമായ കാ�
ലഘട്ടം മാത്രമാണു് പ്രസക്തം. വെട്ടഴുത്തും േകാ�
െലഴുത്തുെമാന്നും അത്തരം ചർച്ചയിൽ കടന്നുവ�
രുന്നതു യുക്തിസഹമല്ല.

അതുെകാണ്ടു് ലിപിചർച്ചയിൽ തനതുലിപി എന്ന�
തുെകാണ്ടു് ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു് അച്ചടിയുെട കാലത്തു്
ഏറ്റവുമധികം കാലം നിലനിന്ന, കമ്പ്യൂട്ടറിെന്റ ബാ�
ലാരിഷ്ടതെകാണ്ടുമാത്രം പത്തിരുപതുെകാല്ലേത്ത�
ക്കുമാത്രം െവട്ടിമുറിക്കുകേയാ മാറ്റിനിർത്തുകേയാ
െചേയ്യണ്ടിവന്ന, ലിപിസഞ്ചയെത്തയാണു്. തന�
തുകല എന്നതിെന്റ െപാരുൾേതടുേമ്പാൾ കാട്ടു�
മനുഷ്യെന്റ ആദിമ കൂക്കുവിളികളാണെതന്നു് ആരും
വാദിക്കാറില്ലേല്ലാ.

കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ േമലും കീഴുമായി എഴുതുേമ്പാൾ താ�
െഴ വരുന്ന അക്ഷരം െചറുതാകുന്നതിനാൽ െവ�
െള്ളഴുത്തുള്ളവർക്കു വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന
വാദം നിങ്ങെള ചിരിപ്പിക്കിേല്ല? ഈ ആഴ്ചപ്പതി�
പ്പിലടക്കം പുതിയ ലിപി ഉപേയാഗിക്കുന്നിടെത്ത�
ല്ലാം ഇേപ്പാൾത്തെന്ന ബ്ദ, സ്ത, ല്ല, ഗ്ല, ഗ്ഗ തുടങ്ങി�
യവെയല്ലാം േമല്പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണുള്ളതു്.
ഇതുവായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നു് ഇതുവെര ആരും
പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടില്ല. അതിെന്റ കീഴിെലാരു ‘ഋ’ കാ�
രേമാ ‘റ’കാരച്ചിഹ്നേമാ വന്നാൽ അവയും
കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല. കാരണം അവയുെട രൂ�
പവ്യത്യാസംതെന്ന.

അല്പം െചറുതായിേപ്പാകാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ളതു് ‘ഉ’
കാര, ‘ഊ’കാര ചിഹ്നങ്ങൾ വരുേമ്പാഴാണു്. അതു
തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്നം ഇേപ്പാ�
ഴെത്ത ‘ ു’ എന്ന തൂക്കിയിടുന്ന ‘ഉ’കാരത്തിെന്റ
കുനുപ്പിനും ബാധകമേല്ല? അതിനു കുഴപ്പമില്ല
എന്നാെണങ്കിൽ ആ വലുപ്പം തനതുലിപിയിെല
കൂട്ടക്ഷരത്തിനു ചുവട്ടിൽ വരുന്ന കുനുപ്പുകൾക്കു്
ഉറപ്പാക്കിയാൽേപാേര? പരിഹാരമില്ലാത്ത കാ�
ര്യെമാന്നുമല്ലേല്ലാ അതു്. അതിെന്റ േപരിൽ ആ
ലിപിസഞ്ചയം തെന്ന േവെണ്ടന്നു െവക്കേണാ?

മെറ്റാരു വിമർശനം ഇങ്ങെന രണ്ടും മൂന്നും തട്ടുകൾ
വരുേമ്പാൾ വരികൾക്കിടയിെല അകെല കൂടും
എന്നതാണു്. രണ്ടുതട്ടുകൾ ഇേപ്പാഴെത്ത ഈ ലി�
പിയിൽത്തെന്നയുണ്ടു്. അതിനുള്ള അകലം ഇട്ടാ�
ണു് ഇന്നു ൈടപ്പ്െസറ്റുെചയ്യുന്നതു്. കൂടുതൽ തട്ടു�
കൾ വരുന്നതു് സാധാരണനിലയ്ക്കു് സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ
േചർക്കുേമ്പാഴാണു്. തനതുലിപികളുെട രൂപക�
ല്പനയുെട സാേങ്കതികവിദ്യയിൽ അല്പെമാരു മാ�
റ്റം വരുത്തി ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം
സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് പ്രവർത്തകർ തുട�
ങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

രണ്ടു് അക്ഷരങ്ങൾ രണ്ടു തട്ടായി േചരുേമ്പാൾ മു�
കളിൽവരുന്ന അക്ഷരത്തിെന്റ െപാക്കം അല്പം
കുറച്ചു് രണ്ടക്ഷരവും കൂടി ഒരക്ഷരത്തിെന്റ െപാക്ക�
ത്തിേലക്കു െകാണ്ടുവരികയാണതു്. അേപ്പാൾ താ�
ഴെത്ത അക്ഷരം കൂടുതൽ െചറുതാകുന്നു എന്ന
പരാതിയും പരിഹരിക്കാനാവും. അതിെന്റ കീെഴ
ഒരു ‘റ’ കാരച്ചിഹ്നവും അതിനും കീെഴ ഒരു ‘ഉ’
കാരചിഹ്നവും കൂടി വന്നാലും (സ്ക്രു) ഇേപ്പാഴെത്ത
ഇരട്ടയക്ഷരം എടുക്കുന്നത്ര സ്ഥലേമ േവണ്ടിവ�
രൂ. വരികൾക്കിടയിെല ഇടം കൂേട്ടണ്ടിവരുന്നില്ല
എന്നർത്ഥം.

ആ ഇടം കൂടുന്നിെല്ലങ്കിൽപ്പിെന്ന, ‘റ’, ‘ഉ’, ‘ഊ’ കാ�
രച്ചിഹ്നങ്ങളുെട കുനിപ്പുകളും ഗ്ദ്ധ, ഗ്ഘ തുടങ്ങിയ കൂ�
ട്ടക്ഷരങ്ങൾ പിരിക്കാൻ ഇടുന്ന ചന്ദ്രക്കലയുെമല്ലാം
ഒഴിവാകുേമ്പാഴും ‘സ്ക’, ‘ക്ഷ്മ’, ‘ഷ്ക’, ‘ഫ്റ്റ’, ‘ക്ല’, ‘സ്ഫ’
േപാെലയുള്ള ധാരാളം കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിെല ഒരക്ഷ�
രം കീേഴക്കുമാറുകയും ചന്ദ്രക്കല ഒഴിവാകുകയും
െചയ്യുേമ്പാഴുെമാെക്ക നീളത്തിൽ വരുന്ന കുറവു്
േകവലമായ സ്ഥലലാഭമായിത്തെന്ന മാറുമേല്ലാ.
സ്ഥലലാഭം എന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കേമ േവ�
ണ്ടാത്ത സ്ഥിതി. ‘ർ’ എന്നതു പദത്തിെന്റ അന്ത്യ�
ത്തിലല്ലാെത വരുേമ്പാൾ മുകളിൽ കുത്തിട്ടു സൂചി�
പ്പിക്കുന്ന രീതികൂടി നടപ്പായാൽ സ്ഥലലാഭം എത്ര�
മടങ്ങാവും! (അതു് അങ്ങെന േവണേമാ എന്നതു
േവെറ വിഷയം).

മലയാളത്തിൽ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിൽ മൂന്നുതട്ടുള്ളവ ഇല്ല�
തെന്ന. ‘യ’കാരം ‘റ’കാരം എന്നിവയുെട ചിഹ്ന�
ങ്ങേളാെടാപ്പം ‘ഉ’ കാരേമാ ‘ഊ’ കാരേമാ േച�
രുന്ന രൂപം മാത്രമാണു പിെന്നയുള്ളതു്. ഇരട്ടയ�
ക്ഷരങ്ങൾ ഒറ്റയക്ഷരത്തിെന്റ െപാക്കത്തിേലക്കു
ചുരുങ്ങേമ്പാൾ ഈ രണ്ടു ചിഹ്നങ്ങളും കീേഴകീേഴ
വന്നാൽേപ്പാലും ഇന്നെത്ത കൂട്ടക്ഷരത്തിെല താ�
ഴെത്ത അക്ഷരത്തിെന്റ െപാക്കത്തിൽ ഒതുക്കി
നിർത്താൻ കഴിയും.

പ്രശ്നങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ അവ ഉന്നയിച്ചു പരിഹാ�
രം േതടുകയാണു േവണ്ടതു് അല്ലാെത അവ്യവസ്ഥ�
യ്ക്കു കാരണമായ ഒരു കൃത്രിമ വ്യവസ്ഥെയ താങ്ങി�
നിർത്താൻ വാദിക്കുകയല്ല.

ഭാഷയുെട ഭാവി കമ്പ്യൂട്ടറിലാെണന്നു പറയുന്നതു്
അതിെന്റ സാംഗത്യം മനസ്സിലാക്കിയാെണങ്കിൽ
ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിങിെന്റ വിവിധങ്ങളായ പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾക്കു ഭാഷെയ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണു േവണ്ട�
തു്.
അതിനു് ആ വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാേയ തീരൂ. പഴയ
പുസ്തകങ്ങളുെട െടക്സ്റ്റ് സ്കാൻ അടക്കമുള്ള കാര്യ�
ങ്ങൾ, അവയുെട ഡിജിറ്റൈലേസഷൻ ഒെക്ക പരി�
ഗണിച്ചിട്ടാണു തനതു ലിപിയിേലക്കു മാറണെമ�
ന്നു വാദിക്കുന്നതു്. അതു േകവലം കാല്പനികവാ�
ദമാെണന്നു പറയുന്നതു് േകവലം വിഷയം മനസ്സി�
ലാക്കായ്കേയാ മനസ്സിലായിെല്ലന്നു നടിക്കേലാ
മാത്രമാണു്.

□



മേനാജ് െക.പുതിയവിള
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കായംകുളത്തിനു സമീ�
പം കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിെല പുതിയവിളയിൽ
1964 േമയ് 31-നു ജനിച്ചു. 1989 മുതൽ പത്ര�
പ്രവർത്തകൻ. ബാലരമ ൈദ്വവാരിക, യുേറ�
ക്ക മാസിക, േദശാഭിമാനി ദിനപ്പത്രം എന്നി�

വയിൽ സബ് എഡിറ്റർ, അനവധി പത്രങ്ങളിലും ആനുകാ�
ലികങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േകരളസർക്കാരിൽ ഇൻ�
ഫർേമഷൻ ഓഫീസറായും േസവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. വിവിധ
ചാനലുകളിൽ േഡാക്യുെമന്ററികളും ഫീച്ചറുകളും സംേപ്രഷ�
ണം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. പ്രമുഖപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും േലഖനങ്ങ�
ളും റിേപ്പാർട്ടുകളും ഫീച്ചറുകളും അഭിമുഖങ്ങളും എഴുതിവരുന്നു.
2006–11 കാലെത്ത വി.എസ്. മന്ത്രിസഭയുെട പ്രവർത്തനം
വിലയിരുത്തി രചിച്ച േകരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതു്, േതാമ�
സ് ഐസക്കും പുത്തലത്തു ദിേനശനുമായി േചർന്നു രചിച്ച
99 ശതമാനം വാൾ സ്ട്രീറ്റ് കയ്യടക്കുേമ്പാൾ, കാലത്തിെന്റ മുഴ�
േക്കാൽ, കാലൻഡർ, വിശ്വാസം ശിക്ഷിച്ചു എന്നിവയാണു മറ്റു
പുസ്തകങ്ങൾ. നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ എഡിറ്റ് െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ശാ�
സ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിൽ സംസ്ഥാനതലത്തിൽവെര പല�
നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േകരള സമ്പൂർണ്ണസാക്ഷരതാ�
പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കീ റിേസാഴ്സ് േപഴ്സൺ, ജനകീയാസൂത്രണ�
പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആസ്ഥാനത്തു് മീഡിയ േകാർഡിേനറ്റർ
എന്നീ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ദീർഘകാലം ൈകരളി
ടി വി-യിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ജീവിതപങ്കാളി: േഡാ: പി.ആർ.സബിത.
മകൻ: അമൻ എം.എസ്.

ചിത്രങ്ങൾ: മേനാജ് െക.പുതിയവിള



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷ�
നുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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