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സാരാംശം
ബ്രാഹ്മിയിൽ നിന്നും ഗ്രന്ഥലിപിയിൽ നിന്നും പരിണമിച്ച മലയാളലിപി
െബഞ്ചമിൻ െബയ്ലിയും മറ്റും അച്ചടിക്കു് േവണ്ടി നിർമ്മിച്ച അക്ഷരങ്ങളാൽ
ഉറച്ചു കിട്ടിയതു് 1971-െല ലിപിപരിഷ്കരണവും തുടർന്നുള്ള അച്ചടിയിെല മാ
റ്റങ്ങളും കാരണം വിഘടിതവും വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതുമായി. 2022-ൽ തനതു
ലിപിയിേലയ്ക്കു് പകുതിദൂരം തിരിച്ചു േപാകാൻ വീണ്ടുെമാരു പരിഷ്കരണ നിർ
േദ്ദശം വന്നിരിക്കുന്നു. വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭാഷാസാേങ്കതികതയുെടയും
നവമാദ്ധ്യമങ്ങളുെടയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ അറിവിനും ജ്ഞാനാർജ്ജനത്തി
നും ഭാഷാസാേങ്കതികതയ്ക്കും ലിപിപരിഷ്കരണേമല്പിച്ച ആഘാതെത്തക്കുറി
ച്ചു് ബഹുമുഖങ്ങളായ വീക്ഷണേകാണുകളിലൂെട ഒരു വിശകലനം നടത്തുക
യാണു് ഈ േലഖനത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം.

പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന ലിപിപരിഷ്കരണവാർത്ത, ആ വാക്കിെന െതറ്റായി ഉപ
േയാഗിക്കുകയും വായനക്കാർ െതറ്റായി മനസ്സിലാക്കുകയും െചയ്തു എന്നാണു് േതാ
ന്നുന്നതു്. യൂണിേക്കാഡ് വ്യവസ്ഥ സാർവ്വജനീനമായി അംഗീകരിക്കെപ്പടുകയും
ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തേതാടുകൂടി അടിസ്ഥാന ലിപികളിൽ മാറ്റം വരുത്തു
കയാെണങ്കിൽ യൂണിേക്കാഡ് കൺേസാർഷ്യത്തിെന്റ അംഗീകാരം േനടുകയും,
വരുത്തുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ യൂണിേക്കാഡ് പട്ടികയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും െച
േയ്യണ്ട ആവശ്യവുമുണ്ടു്. അല്ലാത്തപക്ഷം, നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം പങ്കു
െവക്കാനുള്ള കഴിവു നഷ്ടെപ്പട്ടതും ഉപേയാഗക്ഷമത കുറഞ്ഞതുമായി മാറുകയും
ഉള്ളടക്കെത്ത െതറ്റുകൂടാെത സംസ്കരിക്കാനും വിന്യസിക്കാനും നിലവിലുള്ള േസാ
ഫ്റ്റ്േവറുകൾക്കു് കഴിയാെത വരികയും െചയ്യും.
യൂണിേക്കാഡ് അംഗീകരിച്ച മലയാളലിപി പട്ടികയിൽ ഭാഷയിെല സ്വര
ങ്ങൾ, വ്യഞ്ജനങ്ങൾ, മലയാള അക്കങ്ങൾ, ഭിന്നങ്ങൾ (കാൽ, അര, മുക്കാൽ, മു
ണ്ടാണി, തുടങ്ങിയവ), ചില്ലുകൾ, 1971-ൽ പരിഷ്കരിച്ച ലിപി നിർേദ്ദശിച്ചതടക്കമുള്ള
സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ എന്നിവയും ഇന്നു് പ്രചാരം കുറഞ്ഞ ഏതാനും അക്ഷരങ്ങളും (ബി
ന്ദുേരഫം (0d4e), “ംരം” (0d5f) “ഈ”-യുെട ആദ്യരൂപം, “ഺ” (0d3a) എന്ന അക്ഷ
രം (half റ്റ), തുടങ്ങിയവ) സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഓേരാ അക്ഷരത്തിനും കൃത്യമായ
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സ്ഥാനവും പട്ടികയിൽ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. അതിനു മാറ്റം വരുത്താൻ യൂണിേക്കാ
ഡ് കൺേസാർഷ്യത്തിനു മാത്രേമ കഴിയുകയുള്ളു. ഈ അടിസ്ഥാന അക്ഷരങ്ങൾ
ഉപേയാഗിച്ചു് ഭാഷയിലുള്ള മറ്റു കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ വ്യാകരണനിയമങ്ങൾ
തെന്ന പിന്തുടരുന്നു. യൂണിേക്കാഡ് ലിപിസഞ്ചയങ്ങെളല്ലാം തെന്ന ഈ മാർഗ്ഗ
േരഖ അവലംബിച്ചുെകാണ്ടു് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉപേയാക്താവിനു് നൽകുന്നു. യൂണി
േക്കാഡ് പട്ടികയിൽ മാറ്റം വരുേത്തണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റവും ഇേപ്പാഴെത്ത
ലിപിപരിഷ്കരണ നിർേദ്ദശത്തിൽ ഇല്ല. അതുെകാണ്ടു് ആ പദമുപേയാഗിക്കുന്ന
തിൽ അസാംഗത്യമുണ്ടു്.
ഇേപ്പാഴെത്ത പരിഷ്കാരം എെന്തങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മുെട ഭാഷാസംേവ
ദനെത്ത സ്വാധീനിക്കുെമന്നു് കരുതാൻ വയ്യ. നിലവിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള
യൂണിേക്കാഡ് വ്യവസ്ഥ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ഉപേയാക്താവിനു് സമഗ്രലിപിേയാ
(definitive script), പരിഷ്കരിച്ച വിഘടിതലിപിേയാ (reformed script), അെല്ല
ങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും ഏെതങ്കിലും പ്രേത്യക അനുപാതത്തിേലാ അവരവരുെട താല്പര്യ
മനുസരിച്ചു് െതരെഞ്ഞടുത്തു് ഉപേയാഗിക്കാൻ ഒരു തടസ്സവും സർക്കാർ നിർേദ്ദശം
വരുന്നതിനു മുേമ്പാ പിേമ്പാ നിലവിലില്ല. ഏതു രീതിയാേണാ സ്വീകരിക്കുന്നതു്
അതു് അവലംബിച്ചുള്ള ലിപിസഞ്ചയം ഉപേയാഗിക്കണെമന്നു മാത്രം. ഇതിൽ നി
ന്നു് മനസ്സിലാേക്കണ്ടതു് ‘പഴയലിപി’ എന്നു് െതറ്റായി വിളിക്കെപ്പടുന്ന സമഗ്രലിപി
അെല്ലങ്കിൽ പരിഷ്കരിച്ച ലിപി എന്നതു് സ്വീകർത്താവു് െതരെഞ്ഞടുക്കുന്ന ലിപിസ
ഞ്ചയത്തിെന്റ ഒരു ഗുണം മാത്രമാണു് എന്നതെത്ര. ഇന്നു് സ്വതന്ത്ര േഫാണ്ടുകളായി
ലഭ്യമായിട്ടുള്ള രചന, മീര, അഞ്ജലി, എഴുത്ത്, മഞ്ജരി, ഗായത്രി, പന്മന, സുഗതൻ,
േജായ് തുടങ്ങിയവ സമഗ്രലിപി സഞ്ചയങ്ങളാണു്. കാർത്തിക, േനാേട്ടാ മലയാളം
േപാലുള്ള പരിഷ്കരിച്ച ലിപിസഞ്ചയങ്ങളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണു്.
അേപ്പാൾ ഇേപ്പാഴെത്ത ലിപിപരിഷ്കാരം െകാണ്ടു് എന്താണു് സർക്കാർ ഉേദ്ദ
ശിക്കുന്നതു് ? മലയാളലിപിയിൽ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താത്തതുെകാണ്ടു്
സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്:
1. ലിപിസഞ്ചയ നിർമ്മാതാക്കൾ ഉ/ഊകാരങ്ങൾക്കു് പരിഷ്കരിച്ച രൂപവും ബാ
ക്കിെയല്ലാം സമഗ്രലിപിയും സ്വീകരിച്ചു് നിലവിെല ലിപിസഞ്ചയങ്ങൾക്കു് പു
തിയ പതിപ്പു് ഇറക്കണെമന്നാേണാ?
2. അേതാ ഇനി നിർമ്മിക്കുന്ന ലിപിസഞ്ചയങ്ങൾ എല്ലാം പുതിയ നിർേദ്ദശപ്ര
കാരം ആകണെമന്നാേണാ?
3. അങ്ങെന െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ അതു് കുറ്റകരമാേണാ?
നമ്മുെട സമകാലിക അച്ചടി/ഇന്റർെനറ്റ്/പത്രമാദ്ധ്യമ വ്യവസായരംഗത്തു്
പലതരത്തിലാണു് മലയാള ലിപിവിന്യാസം നടക്കുന്നതു്. ചില ആനുകാലിക
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധകരും സമഗ്രലിപി പിന്തുടരുേമ്പാൾ മി
ക്കവാറും പ്രസിദ്ധീകരണശാലകൾ പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയാണു് ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്.
പത്രങ്ങൾ സമഗ്രേമാ പരിഷ്കരിച്ചേതാ ആയ പല തരത്തിലുള്ള സങ്കരമാണു് ഉപ
േയാഗിക്കുന്നതു്, ജനയുഗം പത്രവും സമകാലികമലയാളം വാരികയും പൂർണ്ണമായും
സമഗ്രലിപി ആണു് ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്. െമാത്തത്തിൽ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കി
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ലിപിപുനഃപരിഷ്കരണവും അറിവിെന്റ വ്യാപനം േനരിടുന്ന െവല്ലുവിളികളും

ടയിൽ ഒരു ഐകരൂപ്യം കാണാനാവില്ല. േകാടിക്കണക്കിേനാ ദശലക്ഷക്കണ
ക്കിേനാ വരിക്കാരുെട സ്വീകാര്യതയും അംഗീകാരവും അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പത്ര
ങ്ങെളാന്നും തെന്ന അവരുെട രീതി ഉേപക്ഷിക്കാനും േപാകുന്നില്ല. അങ്ങെന െച
േയ്യണ്ടിവന്നാൽ േനരിേടണ്ടി വരുന്ന സാമ്പത്തിക ബാദ്ധ്യതയാണു് പ്രധാന കാര
ണം. ഇേപ്പാൾ സർക്കാർ നിർേദ്ദശിക്കുന്ന രീതി ചില പത്രങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിെന
അങ്ങെനതെന്ന സ്വീകരിച്ചതുേപാെലയുണ്ടു്. അേപ്പാൾ സർക്കാർ നിർേദ്ദശം നട
പ്പിലാക്കാൻ അവർക്കു് സാമ്പത്തികബാദ്ധ്യതയുണ്ടാകില്ല, പെക്ഷ മറ്റു പത്രങ്ങൾ
അവരുെട നിലവിെല ലിപിസഞ്ചയങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ചു് പുതിയ നിർേദ്ദശം നടപ്പിലാ
ക്കും എന്നു േതാന്നുന്നില്ല. കാരണം അവർ സംേവദനം നടത്തുന്നതു് വായനക്കാ
േരാടാണു്, വായനക്കാർക്കു് ആെണങ്കിൽ സംേവദനപ്രശ്നം ഇല്ലതാനും.
തിരിച്ചറിേയണ്ട കാര്യം, സർക്കാർ േരഖകളിൽ എങ്ങെനയുള്ള ലിപിക്രമം
ഉപേയാഗിക്കണെമന്നു മാത്രേമ സർക്കാരിനു് നിഷ്ക്കർഷിക്കാനാവുകയുള്ളു എന്ന
താണു്. ജനങ്ങളിൽ അടിേച്ചല്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വിജയിക്കിെല്ലന്നു് ചരിത്രം സാ
ക്ഷിയാണു്. 1971-െല ലിപി പരിഷ്കാരം [1] ഇന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ല
ന്നു മാത്രമല്ല, അന്നെത്ത പരിഷ്കാരത്തിൽ നിന്നു ഇേപ്പാൾ പിേന്നാട്ടു േപാവുകയും
രചന അക്ഷരേവദി നിർേദ്ദശിച്ച ലിപിരൂപത്തിേലയ്ക്കു്, ഉ/ഊകാരങ്ങളുെട കാര്യെമാ
ഴിെക, പിൻവാങ്ങുകയും െചയ്തു എന്നതു തെന്ന േവണ്ട െതളിവാണു്. പിൽക്കാലത്തു്
ഉേപക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്തിനു നിർേദ്ദശിക്കുന്നു എന്നതാ
ണു് അവേശഷിക്കുന്ന സംശയം.
സമഗ്രലിപി പരിപൂർണ്ണമായി േവെണ്ടന്നു െവ
ച്ചതാണു് 1971-െല ലിപിപരിഷ്കാരം. അതു
മൂലം വിദ്യാഭ്യാസം, പാഠവിന്യാസം, അച്ചടി
എന്നീ േമഖലകളിൽ ഉണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പ
വും അവ്യവസ്ഥയും ചിന്തിക്കാവുന്നതിലപ്പുറമാ
ണു്. അതു് ൈടപ്ൈററ്ററിെന്റ ആവശ്യത്തിനു മാത്രമായി ഒതുക്കി നിറുത്താത്തതി
െന്റ ഫലമാണു് വിദ്യാഭ്യാസ, പ്രസാധന േമഖലകൾ േനരിട്ട സാംസ്ക്കാരിക പീഡന
ങ്ങൾ. ഇന്നു് ആ പീഡനെത്ത അടുത്ത ഘട്ടത്തിേലയ്ക്കു് െകാണ്ടുെചല്ലുന്നതായിട്ടാണു്
േതാന്നുന്നതു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഒരു ദശകത്തിനകം ഇന്നു് നിലനിറുത്തണെമ
ന്നു് ശഠിക്കുന്ന ഉ/ഊകാരങ്ങളുെട പരിഷ്കരിച്ച രൂപം ഉേപക്ഷിച്ചു് സമഗ്രലിപിരൂപം
വ്യാപകമാകുെമന്നു് ഉറപ്പാണു്. ഇതുവെരയുള്ള എല്ലാ ലിപിപരിഷ്കാരങ്ങളും മലയാ
ളെത്ത സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം അേമ്പ പരാജയെപ്പട്ട ഒരു സാംസ്ക്കാരിക ദുരന്തമാ
ണു്. പഴയലിപിയിലും പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയിലും ഇതു രണ്ടും ഇടകലർന്ന സങ്കരലി
പിയിലും (ഈയിെട കണ്ട ഒരു സിനിമാ പരസ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വിചിത്ര സങ്കരലി
പിയാണു് മുകളിലുള്ള ചിത്രത്തിൽ) ഇന്നു് മലയാളം എഴുതെപ്പടുന്ന അവ്യവസ്ഥയ്ക്കു്
ലിപിപരിഷ്കർത്താക്കൾ ഉത്തരവാദിത്തം ഏെറ്റടുേത്ത മതിയാകൂ.
ഉ/ഊകാരചിഹ്നങ്ങെള േവറിട്ടു നിലനിർത്തുന്നതിനു കാരണമായി പല ചർച്ച
കളിലും വിവക്ഷിക്കുന്നതു് വിദ്യാർത്ഥികളുെട ലിപിഭാരമാണു്. സമഗ്രപലിപിയിൽ
ഈ രണ്ടു് സ്വരങ്ങളും വിവിധ വ്യജ്ഞനങ്ങേളാടു് േചർക്കുേമ്പാൾ പുതിയ അക്ഷര
രൂപമുണ്ടാവുന്നു, അങ്ങെന ലിപികളുെട എണ്ണം കൂടുന്നു, അതു് പഠനഭാരം വർദ്ധി

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ

4

പ്പിക്കുന്നു എന്നതാണു് ആേക്ഷപത്തിെന്റ നിദാനം. മാത്രവുമല്ല, ഈ അക്ഷര രൂപ
ങ്ങൾക്കു് സാരൂപ്യമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കു
ന്നു എന്ന തുടർവാദവും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടു്. കൂടുതൽ പരിേശാധിച്ചാൽ ആ വാദങ്ങ
ളിൽ വലിയ കഴമ്പില്ല എന്നു കാണാവുന്നതാണു്:
1. 1971-െല ലിപിപരിഷ്കരണം വിദ്യാഭ്യാസേമഖലെയ ലാക്കാക്കി നടത്തിയേത
യല്ല. ഔേദ്യാഗിക ഭാഷ മലയാളമാവുേമ്പാൾ സർക്കാർ േരഖകൾ സൃഷ്ടി
ക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന എഴുത്തുപകരണമായ ൈടപ്ൈററ്ററിെന്റ പരിമിതി
മറികടക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഔേദ്യാഗിക േരഖകൾ നിർമ്മിക്കാൻ
ൈടപ്ൈററ്റർ ഉപേയാഗിക്കുേമ്പാൾ മാത്രം സാംഗത്യമുെള്ളാരു ലിപിരീതി
യായിരുന്നു പരിഷ്ക്കരിച്ച ലിപി. അതു് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ൈകെയഴുത്തിലും
ഉപേയാഗിക്കരുെതന്നു് പരിഷ്കരണ സമിതിയുെട നിർേദ്ദശവും ഉണ്ടായിരുന്നു.
2. നൂറ്റാണ്ടുകളായി സമഗ്രലിപിയുപേയാഗിച്ചു് എഴുത്തും വായനയും നടന്നേപ്പാ
െഴാന്നും ഇല്ലാത്ത ലിപി–പഠനഭാരങ്ങൾ 1971 മുതൽ പുതുതായി െപെട്ടന്നു
ഉടെലടുത്തതല്ല. സമഗ്രലിപിയുെട മുദ്രണ സൗകുമാര്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാ
ത്തവരുെടയും അച്ചടിശാലകൾക്കു് േലാഹ അച്ചിെന്റ എണ്ണം കുറച്ചു വാണിജ്യ
ലാഭത്തിൽ കണ്ണുെവച്ചവരുെടയും ആഗ്രഹപൂർത്തിക്കായി കണ്ടുപിടിച്ച ഇല്ലാ
ത്ത കാരണങ്ങളായിരുന്നു ലിപി–പഠനഭാരങ്ങൾ.
3. മലയാളേത്തക്കാൾ പഴക്കമുള്ള നമ്മുെട സേഹാദരഭാഷകളായ തമിഴിലും
കന്നഡയിലും െതലുങ്കിലും മലയാളെത്തേപ്പാെല ഉ/ഊകാരങ്ങൾ വ്യഞ്ജന
ങ്ങേളാടു േചർക്കുേമ്പാൾ പുതിയ അക്ഷര രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ചുവെട േചർ
ത്തിട്ടുള്ള ചിത്രം കാണുക.
3.1. മലയാളത്തിൽ ഉകാരം േചർക്കുേമ്പാൾ അനന്യമായ നാലു തരത്തിലാ
ണു് വ്യഞ്ജനങ്ങൾ മാറുന്നതു് — കു, ചു, ണു, തു
3.2. തമിഴിൽ മാറുന്നതും ഏതാണ്ടു് ഇതുേപാെലയാണു് — கு, சு, ண, ளு
3.3. മലയാളം: ഊകാരം — കൂ, ചൂ, നൂ, രൂ
3.4. തമിഴ്: ഊകാരം — கூ, சூ, தூ, ரூ
ചിത്രം 1: തമിഴിെല ഉ/ഊകാരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനങ്ങേളാെടാപ്പം േചരുേമ്പാൾ.

3.5 െതലുങ്കിൽ ഉകാരരൂപങ്ങൾ — కు, చు, ణు, తు
3.6 െതലുങ്ക് ഊകാരം — కూ, చూ, తూ, నూ, రూ
3.7 ഈ ഭാഷകളിെലല്ലാം ഉ/ഊ എന്നീ സ്വരങ്ങളും വ്യഞ്ജനങ്ങളും േചരു
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ലിപിപുനഃപരിഷ്കരണവും അറിവിെന്റ വ്യാപനം േനരിടുന്ന െവല്ലുവിളികളും
ചിത്രം 2: െതലുങ്കിെല ഉ/ഊകാരങ്ങൾ വ്യഞ്ജനങ്ങേളാെടാപ്പം േചരുേമ്പാൾ.

ചിത്രം 3: തമിഴ് നാടു് സർക്കാർ 26-02-2022-ൽ പുറെപ്പടുവിച്ച ഒരു വിളംബരത്തിെന്റ സ്ക്രീൻേഷാട്ട്.

േമ്പാൾ ഉണ്ടാവുന്ന ലിപിരൂപങ്ങളുെട എണ്ണം ഏതാണ്ടു് ഒന്നു തെന്ന
യാണു്. തമിഴിേലാ െതലുങ്കിേലാ ലിപിഭാരത്തിെന്റ പ്രശ്നം ഒരിക്കലും
ഉന്നയിച്ചു കാണുന്നില്ല. തമിഴ് നാടു് സർക്കാർ 26-02-2022-ൽ പുറെപ്പ
ടുവിച്ച ഒരു വിളംബരത്തിെന്റ സ്ക്രീൻേഷാട് ചിത്രം 3-ൽ കാണാം [2].
ഉ/ഊകാരങ്ങൾക്കു് തനതുരൂപം തെന്നയാണു് ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്
എന്നു കാണാം.
ചിത്രം 4: െതലുങ്കിെല ഒരു പത്രവാർത്തയിൽ നിന്നുള്ള സ്ക്രീൻേഷാട്ട്.

നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന താളിേയാലയുെടയും നാരായത്തിെന്റ
യും പരിമിതികൾ നമ്മുെട അക്ഷരരൂപങ്ങളുെട വികാസത്തിൽ നിർണ്ണായക
സ്വാധീനം െചലുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. േനർവരകൾക്കും േകാണുകൾക്കും പറ്റിയതല്ല
നാരായവും താളിേയാലയും അതുെകാണ്ടാണു് നമ്മുെട അക്ഷരങ്ങൾ വൃത്താകൃ
തി/അർദ്ധവൃത്താകൃതി സ്വീകരിച്ചതും. ഉ/ഊകാരങ്ങൾക്കു് പ്രേത്യകചിഹ്നം അന്നു
വികസിക്കാത്തതിെന്റ, സ്വീകരിക്കാത്തതിെന്റ കാരണം അന്നെത്ത എഴുത്തുപക
രണങ്ങളുെട ഈ പരിമിതിയാകാം.
എഴുത്തുപകരണങ്ങളുെട പരിമിതി പിന്നീടു് നാം േനരിട്ടതു് ൈടപ്ൈററ്ററിൽ
മലയാളലിപി നടപ്പിലാേക്കണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായേപ്പാഴാണു്. 1971-െല ആദ്യ
പരിഷ്കാരം ഈ പുതിയ എഴുത്തുപകരണത്തിെന്റ പരിമിതിയിൽ ഒതുക്കിനിറു
ത്താൻ േവണ്ടിമാത്രമായിരുന്നു. ആ ലിപിരൂപങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിേനാ എഴു
താേനാ ഉപേയാഗിക്കരുെതന്നു് ലിപിസമിതിയുെട നിർേദ്ദശമുണ്ടായിട്ടു േപാലും
അതു് പാലിക്കെപ്പട്ടില്ല. ഭരണേനതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിമിതഭാവന
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യും അല്പബൗദ്ധികേശഷിയുമുള്ള ഏതാനും േപർ േചർന്നു് അവെരേപ്പാെലയാണു്
എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്ന സാമാന്യവൽക്കരണത്തിെന്റ പിൻബലേത്താെട നമ്മു
െട കുട്ടികൾ ലിപിഭാരവും അതുമൂലം പഠനഭാരവും അനുഭവിക്കുന്നുെവന്നും അവെര
േമാചിപ്പിക്കാൻ പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയ്ക്കു് മാത്രേമ കഴിയുകയുള്ളു എന്ന നിഗമനത്തി
െലത്തുകയും െചയ്തു. ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കിയതിെന്റ ദുരന്തം ഇന്നും നെമ്മ
േവട്ടയാടുന്നു.
ആദ്യപരിഷ്കാരം വരുത്തിയ ഏതാനും വിനകൾ അടുത്ത കാലെത്താന്നും മാ
റുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല. അവയിൽ ചിലെതാെക്ക ചുവെട േചർക്കുന്നു:
1. ഇന്നു് വാക്കുകളുെട അന്ത്യത്തിൽ സംവൃേതാകാരം ആവശ്യമുള്ളിടത്തു് ഉപ
േയാഗിക്കുക എന്നതു് ഏതാണ്ടു് ഇല്ലാെതയായി എന്നുതെന്ന പറയാം. ഉകാ
രം എവിെടെയാെക്ക ഉേപക്ഷിക്കാേമാ അവിെടെയാെക്ക ഉേപക്ഷിച്ചു തുട
ങ്ങി. “കതക് ”, “കഥക് ” എന്നീ പദങ്ങൾ എഴുതാൻ ഒേര രീതി സ്വീകരിക്കുക
യും ഉച്ചരിക്കാൻ രണ്ടു രീതി സ്വീകരിക്കുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. സന്ദർഭാനുസ
രണം “കതക് ” എെന്നഴുതിയാലും “കതകു് ” എന്നു വായിക്കണം എന്നാണു്
ഇന്നെത്ത നയം. ഉച്ചരിക്കുന്നതുേപാെല എഴുതുന്ന നമ്മുെട ഭാഷയിൽ സി
ലബിൾ അടിസ്ഥാനപ്പടുത്തി ഉച്ചരിക്കുന്ന യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളുെട രീതി സ്വീ
കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. “but” എെന്നഴുതി “ബട് ” എന്നുച്ചരിക്കുകയും
“put” എെന്നഴുതി സമാനമായി “പട് ” എന്നു വായിക്കാെത “പുട് ” എന്നു് വാ
യിക്കുകയും െചയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥയിേലയ്ക്കു് നമ്മുെട സ്വാഭാവിക ഭാഷാശാസ്ത്രഘ
ടന മാേറണ്ടതുേണ്ടാ?
2. േകരളപാണിനീയത്തിെല സംവൃേതാകാരെത്തക്കുറിച്ചു് വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാ
ഗം േപാലും എ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ നിർേദ്ദശിച്ച രീതിയിൽ അച്ചടിക്കാൻ
പുതിയലിപിയിൽ അച്ചടിപ്പതിപ്പു് ഇറക്കിയവർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതു് കുട്ടിക
െള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനയയ്ക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിേയണ്ടതാണു്. ലളി
തവൽക്കരണം പലേപ്പാഴും നമ്മുെട കുട്ടികൾ ആർജ്ജിേക്കണ്ട ബൗദ്ധിക
ൈനപുണ്യെത്ത അവരിൽ നിന്നു് അകറ്റുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. നമുക്കു് മികച്ച
ഭാഷാദ്ധ്യാപകരും, ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞരും, ൈവയാകരണരും ആവശ്യമാണു്.
ഭാഷയും സംസ്കൃതിയും നിലനിറുത്തുന്നതിൽ ഇവരുെട പങ്കു് പ്രേത്യകം പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ. ലിപി േപാലും ശരിയായി പഠിപ്പിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ വിഷയത്തിൽ
താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളും ഗേവഷകരും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാദ്ധ്യതകെള
ല്ലാം പൂർണ്ണമായി അടച്ചു കളയുകയാണ് െചയ്യുന്നതു്.
3. വൃത്തമഞ്ജരി േപാലുള്ള വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ
വൃത്തം പഠിപ്പിക്കാൻ അക്ഷരങ്ങൾ ഗുരു, ലഘു േരഖെപ്പടുത്തി ഗണം തിരിച്ചു്,
ഗണങ്ങളുെട അനുക്രമം അനുസരിച്ചു് വൃത്തം തിരിച്ചറിയാൻ പഠിപ്പിേക്കണ്ടതു
ണ്ടു്. അതിനു ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ, 1971-െല പരിഷ്കരിച്ച ലിപി വരുത്തിയ ദുർഘട
ങ്ങൾ അതു പഠിപ്പിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകേരാടു് േചാദിച്ചാൽ അറിയാൻ കഴിയും.
വൃത്തം പഠിപ്പിക്കാൻ അദ്ധ്യാപകനു് സമഗ്രപിയിേലയ്ക്കു് തിരിച്ചു േപാേകണ്ടി
വരുന്നതുെകാണ്ടും, അതറിയാത്ത ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികെള സമഗ്രലി

7

ലിപിപുനഃപരിഷ്കരണവും അറിവിെന്റ വ്യാപനം േനരിടുന്ന െവല്ലുവിളികളും

പിയുെട സഹായേത്താെട ഗുരു/ലഘു നിർണ്ണയം പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാ
ഴാണു് ഈ പഠനമുറികൾ കൂടുതൽ ദുരന്തപൂർണ്ണമാകുന്നതു്. എത്ര സാർത്ഥക
മാണു് നമ്മുെട ഭാഷാപഠനം!
4. പല അദ്ധ്യാപകരും (പ്രേത്യകിച്ച് ലിപിപരിഷ്കരണത്തിെന്റ ആദ്യ കാൽനൂറ്റാ
ണ്ടിൽ) േബാർഡിൽ എഴുതിയിരുന്നതു് ‘പഴയ’ ലിപിയിലായിരുന്നു. പാഠപു
സ്തകത്തിൽ കുട്ടികൾ കാണുന്നതും പഠിക്കുന്നതും പുതിയ ലിപിയിലും. മാ
തൃഭൂമി പത്രം വായിക്കുന്നവർ കാണുന്ന അക്ഷരങ്ങളല്ല മേനാരമയിലുള്ളതു്.
ആയിരക്കണക്കിനു വരുന്ന ഗ്രാമീണ വായനശാലകളിെലത്തി പുസ്തകെമടു
ത്തു വായിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഴയ ലിപികളുള്ള അേനകം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായി
േക്കണ്ടതായി വരുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സത്യേവദ പുസ്തകം (ൈബബിൾ)
േപാലും വളെര പഴയ ലിപിയിലാണു്. എന്നാൽ ഐടി@സ്കൂൾ ലിനക്സിൽ കുട്ടി
കെള മലയാളം സന്നിേവശിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതു് സമഗ്രലിപിയിലാണു്.
വർഷം േതാറും മലയാളം പഠിക്കുന്ന േകരളത്തിെല 50 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥി
കൾ ദിവേസന അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സന്നിഗ്ദ്ധതകൾ ഇന്ത്യയിൽ മെറ്റാരു ഭാ
ഷയിലും സംസ്ഥാനത്തുമില്ല.
5. ജ്ഞാനസമ്പദ്വ്യവസ്ഥ (knowledge economy)-യിേലക്കു കുതിക്കുന്നുെവ
ന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മലയാള സമൂഹത്തിൽ വിജ്ഞാനനിർമ്മിതിയും ജ്ഞാ
േനാൽപ്പാദനവും, ആഴത്തിലും പരപ്പിലുമുള്ള മൗലികഗേവഷണവും എന്തുമാ
ത്രം നടക്കുന്നുണ്ടു് ? മദ്ധ്യവർത്തികളായ െതാഴിലേന്വഷകെര ഉത്പാദിപ്പി
ക്കുക മാത്രമായിരിക്കരുതു് വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം, നാെളയുെട ജ്ഞാന
സങ്കീർണ്ണതകളുമായി വ്യവഹരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ബൗദ്ധികേശഷിെയ വാർ
െത്തടുക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കണം. ഭാഷെയയും
സംസ്കാരെത്തയും വികസിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന സാേങ്കതികമാദ്ധ്യമത്തിേലയ്ക്കു്
വിളക്കിേച്ചർക്കാനനുേയാജ്യമായ തരത്തിൽ ൈകകാര്യം െചയ്യുവാൻ പ്രാപ്തി
യുള്ളവരാവണം വരുംതലമുറ. (ഇതരവിഷയങ്ങൾക്കു പുറെമ) ഭാഷയുെടയും
ലിപിയുെടയും ലളിതവത്കരണവും സാേങ്കതിക/ജ്ഞാന സങ്കീർണ്ണതകേളാ
ടു പുറംതിരിഞ്ഞു നില്പും വിപരീതഫലേമ ഉളവാക്കൂ.

1 ഉപകരണങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
ലിപി പരിഷ്കാരം നടന്നിട്ടുള്ളതു് ഒരിക്കലും വിദ്യാർത്ഥികളുെട ലിപി-പഠനഭാരം കു
റയ്ക്കാനായിരുന്നില്ല എന്നതു് വ്യക്തം. ഇന്നു് പലരും ഇങ്ങെനെയാരു സൂചനേയാ
െട വാദിക്കുന്നതു കാണാം. പരിഷ്കാരത്തിെന്റ മുഖ്യകാരണം എേപ്പാഴും ഉള്ളടക്ക
ത്തിെന്റ യാന്ത്രിക പകർത്തൽ, ഒേന്നാ രേണ്ടാ പകർപ്പുകൾ മാത്രം േവണ്ടിവരു
ന്ന, അച്ചടി ആവശ്യമില്ലാത്ത, സർക്കാർ േരഖകളുെടയും നീട്ടുകളുെടയും നിർമ്മിതി
യും സൂക്ഷിക്കലും ലാക്കാക്കിയായിരുന്നു. എഴുത്തുപകരണങ്ങളുെട പരിമിതികൾ
തെന്നയായിരുന്നു ലിപി പരിഷ്കരണെത്ത എേപ്പാഴും നയിച്ചിരുന്നതു്. ആദ്യ പരി
ഷ്കരണത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ൈകെയഴുത്തിനും പരിഷ്കരിച്ച ലിപി ഉപേയാഗി
ക്കരുെതന്നു് നിർേദ്ദശിച്ചിരുന്നു [1]. എന്നിട്ടും പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയുെട വക്താക്കൾ
വിദ്യാർത്ഥികെള ഇതിേലയ്ക്കു് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതിെന്റ കാരണം മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
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താളിേയാല, നാരായം, കടലാസ്, േപന, ൈടപ്ൈററ്റർ, കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിവ
ഭാഷയിെല അക്ഷരങ്ങളുെട രൂപവികാസം മുതൽ ഉപേയാഗക്രമെത്ത വെര സാ
രമായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വളെരയധികം പരിമിതി അക്ഷരങ്ങളിൽ അടിേച്ചൽ
പ്പിച്ചതു് ൈടപ്ൈററ്ററിെന്റ വരവേവാെടയാണു്. ഈ ഉപകരണത്തിെന്റ പരിമി
തമായ എണ്ണങ്ങളുള്ള കട്ടകളിൽ ഒതുങ്ങത്തക്കവിധം അക്ഷരങ്ങളുെട എണ്ണം കു
റേയ്ക്കണ്ട ആവശ്യം വന്നു, 1971-െല പരിഷ്കരണത്തിെന്റ പ്രധാന ഉേദ്ദശ്യം തെന്ന
അതാണു്. ഭരണഭാഷ മലയാളത്തിലാക്കുേമ്പാൾ േരഖകൾ ൈകെയഴുത്തുപ്രതിക
ളായി സൂക്ഷിക്കുക ദുഷ്ക്കരമാണു്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ൈകെയഴുത്തിലും ഈ പരി
ഷ്കരിച്ച ലിപി ഉപേയാഗിക്കരുെതന്നു് പരിഷ്കരണ സമിതി നിർേദ്ദശിക്കുകയുണ്ടായി.
പെക്ഷ അച്ചടിയിൽ അനുവദിച്ചു. ഇന്നു് തിരിഞ്ഞുേനാക്കുേമ്പാൾ ആദ്യലിപിപരിഷ്ക
രണെത്ത അന്നെത്ത ഒരു പ്രമുഖ പത്രം സ്വാധീനിച്ചിരുേന്നാ എന്ന സംശയം ഉണ്ടാ
വുന്നുണ്ടു്. ഭാഷയിെല അക്ഷരങ്ങളുെട എണ്ണെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി പത്രങ്ങൾക്കു
ണ്ടായിരുന്നു [3]. അക്ഷരങ്ങളുെട എണ്ണം കുറയ്ക്കുക മൂലം േലാഹയച്ചിനു േവണ്ടി പ്ര
തിവർഷം െചലവിട്ടിരുന്ന ഭാരിച്ച തുകയിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാവുന്നതുെകാണ്ടു്,
സാംസ്ക്കാരിക ദുേര്യാഗങ്ങെളക്കാൾ ചില പത്രങ്ങെളെയങ്കിലും സ്വാധീനിച്ച ഘടകം
വാണിജ്യലാഭമായിരുന്നു.
ആദ്യപരിഷ്കരണം ഒരു സാംസ്ക്കാരിക ദുരന്തമാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങ
ളിൽ ഒന്നു് പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയുെട ഉപേയാഗം അച്ചടിയിൽ അനുവദിച്ചതാണു്.
അേതാടുകൂടി സർക്കാർ േരഖകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽേക്കണ്ട, അങ്ങെന വി
ഭാവനം െചയ്തിരുന്ന, പരിഷ്കരിച്ച ലിപി പാഠപുസ്തകങ്ങളടക്കമുള്ള അച്ചടി പുസ്ത
കങ്ങളിലൂെട, പത്രങ്ങളടക്കമുള്ള ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂെട സർവ്വ
േമഖലകളിലും കടന്നുകൂടി. സമഗ്രലിപിയിൽ എഴുതിയിരുന്ന അന്നെത്ത അദ്ധ്യാ
പകർ ബ്ലാക്േബാർഡിൽ എഴുതിയതു് അവർ പഠിച്ച ലിപിയിലാവുക സ്വാഭാവികം.
എഴുത്തിൽ അങ്ങെനതെന്ന േവണെമന്നു് നിർേദ്ദശവുമുണ്ടായിരുന്നേല്ലാ. പെക്ഷ
വിദ്യാർത്ഥികൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കണ്ടതു് പരിഷ്കരിച്ച ലിപി ആയിരുന്നു. ബാല
മനസ്സുകളിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിെന്റ വിത്തു് പാകുന്നതു് ഇവിടം മുതലാണു്. അച്ചടി
യിലും (കുറഞ്ഞപക്ഷം പാഠപുസ്തകങ്ങെളങ്കിലും) പഠനമുറിയിലും ഉപേയാഗിക്കുന്ന
ലിപി ഒന്നുേപാെലയാവണം എന്നതാണു് ഇതിൽ നിന്നു് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ
ഗുണപാഠം.
2022-െല രണ്ടാം പരിഷ്കാരം ആദ്യെത്ത െതറ്റു് ആവർത്തിക്കുകയാണു്. ആദ്യ
പരിഷ്കാരെത്ത അന്നെത്ത ഒരു പ്രമുഖ പത്രം സ്വാധീനിച്ചതുേപാെല രണ്ടാം പരി
ഷ്കാരെത്ത േവെറാരു പ്രമുഖപത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നതായി േതാന്നുന്നു.
വീണ്ടും നമുക്കു് എഴുത്തുപകരണങ്ങളിേലയ്ക്കു് വരാം. ൈടപ്ൈററ്ററിെന കമ്പ്യൂ
ട്ടർ ഒന്നര ദശകത്തിനകത്തു തെന്ന നിഷ്ക്കാസനം െചയ്തു. ൈടപ്ൈററ്ററിെന്റ പരി
മിതികൾ ഇല്ലാത്ത, സാദ്ധ്യതകൾ വളെരക്കൂടുതലുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണേല്ലാ
കമ്പ്യൂട്ടർ. സമഗ്രലിപിേയാ, പരിഷ്കരിച്ച ലിപിേയാ എന്തിനധികം ഐ എസ് ഓ
iso [4] അംഗീകരിച്ച എല്ലാ ഭാഷകളിെലയും അക്ഷരങ്ങൾ ഒരു പ്രമാണത്തിൽ നി
േവശനം െചയ്യാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായിക്കുന്നു. ഈ ആനുകൂല്യെത്ത മുതലാക്കി സമ
ഗ്രലിപിയുെട പൂർണ്ണരൂപം സ്വീകരിക്കാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരം ആണു് ഇേപ്പാൾ
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ലിപിപുനഃപരിഷ്കരണവും അറിവിെന്റ വ്യാപനം േനരിടുന്ന െവല്ലുവിളികളും

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു്. അതു സ്വീകരിക്കാെത രണ്ടാം പരിഷ്കരണത്തിേലതു േപാെല
ഖണ്ഡഃശ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങേണാ? മൂന്നാം പരിഷ്കരണത്തിനു കാത്തുനിൽക്കാെത
ഇേപ്പാൾ തെന്ന ഒറ്റയടിക്കു് സമഗ്രത സ്വീകരിച്ചുകൂെട? അടുത്ത രണ്ടു തലമുറയുെട
കാലയളവിെലങ്കിലും ഭാഷയ്ക്കു് അതിെന്റ നഷ്ടസ്വത്വം വീെണ്ടടുക്കാൻ ഇതുമൂലം കഴി
േഞ്ഞയ്ക്കും. പാഠനിേവശനത്തിെന്റ സങ്കീർണ്ണതകെള പാെട ഇല്ലാതാക്കി അേങ്ങ
യറ്റം ലളിതമാക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വളെരയധികം സഹായിക്കുന്നു എന്നതു് പരിഷ്കരിച്ച
ലിപിയുെട ലളിതവൽക്കരണ വാദങ്ങെള േതാല്പിക്കാൻ സമർത്ഥവുമാണു്. പുതിയ
ഉപകരണത്തിെന്റ അനന്തസാദ്ധ്യതകെള ഭാഷയുെട, ഭാഷാപഠനത്തിെന്റ, ഗേവ
ഷണത്തിെന്റ സാർത്ഥകമായ വളർച്ചയ്ക്കു് പ്രേയാജനെപ്പടുത്തുവാൻ ഇനിയും ൈവ
മുഖ്യമുെണ്ടങ്കിൽ നാം എേങ്ങാട്ടു് എന്നു് സ്വയം േചാദിക്കുന്നതാവും നല്ലതു്.

2 ലിപികളുെട എണ്ണം
ഈയിെട േഫസ്ബുക്കിൽ കണ്ട ഒരു പ്രതികരണത്തിെന്റ പ്രസക്തഭാഗം കാ
ണുക:
ലിപികളുെട എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഭാഷാമരണെത്ത േവഗത്തിലാക്കും. ആയി
രം കാലുള്ള അട്ടകൾ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുേമ്പാൾ രണ്ടുകാലുള്ള മനുഷ്യർ ഓടി നടക്കുക
യും പക്ഷികൾ പറന്നു നടക്കുകയും െചയ്യുന്നു. േലാകമാെക വ്യാപിച്ചു കീഴടക്കുന്ന
ഇംഗ്ലീഷിന് അക്ഷരങ്ങൾ 26 മാത്രം ലിപികളും അത്ര തെന്ന. കൂടുതൽ അക്ഷര
ങ്ങളും ലിപികളും ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്കൃതവും ലാറ്റിനും എേന്ന മൃതഭാഷകളായിക്ക
ഴിഞ്ഞു. മലയാള ഭാഷയുെട അതിജീവനവും വ്യാപനവും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതി
െന്റ അക്ഷരങ്ങളുെടയും ലിപികളുെടയും എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയാണ് േവണ്ടത് [8].

ലിപികളുെട എണ്ണം കൂടുതലുള്ള ഭാഷകെളാന്നും തെന്ന മരിച്ചുേപായതായിട്ടു്
അറിവില്ല. ഉദാ: യൂണിേക്കാഡ് വ്യവസ്ഥയിെല ലിപിപട്ടികയിൽ അറുപത്തയ്യാ
യിരത്തിൽപരം കള്ളികൾ ഉള്ളതിൽ മുപ്പതിനായിരത്തിൽപരം കള്ളികൾ കയ്യട
ക്കി െവച്ചിരിക്കുന്നതു് സിെജെക (Chinese, Japanese, Korean) എന്നു് അറിയ
െപ്പടുന്ന മൂന്നു ഭാഷകളാണു്. ഇവയിൽ ഓേരാന്നിനും പതിനായിരേത്താളം ഏതാ
ണ്ടു് നമ്മുെട അക്ഷരേത്താടു് താരതമ്യം െചയ്യാവുന്ന മുദ്രാക്ഷരങ്ങൾ (ideographs)
ഉണ്ടു്. ഒരാൾക്കു് സാമാന്യം നന്നായി ൈചനീസ് ൈകകാര്യം െചയ്യണെമങ്കിൽ നാ
ലായിരേത്താളം മുദ്രാക്ഷരങ്ങൾ അറിയണം. ഈ രാജ്യങ്ങളിെലാന്നും തെന്ന പഠ
നഭാരം അെല്ലങ്കിൽ ലിപിഭാരം പ്രശ്നമായിട്ടില്ല. ഈ രാജ്യങ്ങളുെട സാമ്പത്തികവ
ളർച്ചയും സാേങ്കതികവളർച്ചയും അതു് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടു്.
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ (െപാതുെവ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകൾ) ഉപേയാഗിക്കുന്നതു് ലാറ്റിൻ
ലിപികളാണു്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏറ്റവുമധികം ഉപേയാഗിക്കുന്ന ൈടംസ് ന്യൂ േറാമൻ
േഫാണ്ടിൽ ആെകയുള്ള 3,634 അക്ഷരങ്ങളിൽ ലാറ്റിനു് മാത്രമായി 746 അക്ഷ
രങ്ങളാണുള്ളതു് [6]. േദവനാഗരി സ്ക്രിപ്റ്റിൽ 1,296 സംയുക്തകങ്ങൾക്കുള്ള സാ
ദ്ധ്യതകളുണ്ടു് [7]. ഹിന്ദ് കുടുബത്തിൽ െപട്ട േഫാണ്ടുകളിൽ െതാള്ളായിരത്തില്പരം
അക്ഷരരൂപങ്ങൾ (ഗ്ലിഫ് ) ഉണ്ടു് [9]. മലയാളത്തിേനക്കാളും കന്നഡേയക്കാളും
പ്രായമുള്ള െതലുങ്കിൽ ആയിരേത്താളം കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. മലയാളത്തിെന്റ സമ
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ഗ്രലിപിയിൽ ആയിരേത്താളേമയുള്ളുെവന്നറിയുക. സംസ്കൃതത്തിെന്റ േദവനാഗരി
ലിപിയാണു് ഹിന്ദിയും മറാഠിയും ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്. േമല്പറഞ്ഞ വാദം ശരിയാ
െണങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മറാഠി എന്നീ ഭാഷകൾ വളരാൻ പാടില്ലാത്തതേല്ല?
ഇതിനകം മൃതഭാഷകളാേവണ്ടതേല്ല? സത്യം തിരിച്ചാെണന്നു് ഏവർക്കും അറിവു
ള്ളതാണു താനും.
മലയാളവും മിക്ക ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളും ഉച്ചരിക്കുന്നേപാെല തെന്നയാണു് എഴു
തുന്നതും. അതുെകാണ്ടു് നമുക്കു് ഓേരാ ശബ്ദത്തിനും ഓേരാ അക്ഷരം വീതമു
ണ്ടു്. ലാറ്റിൻ ഭാഷകൾ അങ്ങെനയല്ല. അതിെല വാക്കുകൾ ഉപേയാഗിക്കുന്ന
അക്ഷരങ്ങളും ഉച്ചാരണവും തമ്മിൽ പലേപ്പാഴും ബന്ധമില്ല. ഉദാ: psychology,
lieutenant, genre, neighbour, തുടങ്ങിയവ (but എെന്നഴുതി “ബട് ” എന്നും put
എെന്നഴുതി “പുട് ” എന്നും മറ്റുമുള്ള അവ്യവസ്ഥകൾ േവെറയും). ഇവിെട ഒന്നിൽക്കൂ
ടുതൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഉള്ള സിലബിളുകൾ േചർന്നാണു് വാക്കുകളുണ്ടാവുന്നതു്. അടി
സ്ഥാന സിലബിളുകളുെട എണ്ണെമടുത്താൽ നമ്മുെട അക്ഷരങ്ങളുേടതിെനക്കാൾ
വളെര കൂടുതലായിരിക്കും എന്നറിയുക. അടിസ്ഥാന അക്ഷരങ്ങളും സംയുക്താക്ഷ
രങ്ങളും പഠിച്ചാൽ, ഉച്ചരിക്കുന്ന ഏതു വാക്കും നമുക്കു് എഴുതാൻ കഴിയും. ഇംഗ്ലീഷു
കാർക്കു് ഓേരാ വാക്കുകളുെടയും െസ്പല്ലിങ് െവേവ്വെറ പഠിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
ആശയങ്ങെള/ശബ്ദങ്ങെള േരഖെപ്പടുത്താനുപേയാഗിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ചി
ഹ്നങ്ങളാണു് അക്ഷരങ്ങൾ. അതു് ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാ
ഷയാണു് ഗണിതം. therefore, if and only if, there exists, belongs to എന്നു
തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ആശയങ്ങൾ ഓേരാന്നിനും ഒറ്റ ചിഹ്നം െകാണ്ടാണു് ഗണിത
ത്തിൽ േരഖെപ്പടുത്തുന്നതു്. പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വരിയിൽ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു
സമവാക്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന േപാെല വാക്കുകളിേലയ്ക്കു് മാറ്റുകയാെണങ്കിൽ
ഒരു ഖണ്ഡിക തെന്ന േവണ്ടിവരും. എണ്ണായിരേത്താളം ചിഹ്നങ്ങളുള്ള ലിപിസഞ്ച
യങ്ങളാണു് ഒരു ഗണിതജ്ഞെന ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതു്. ചിഹ്നങ്ങൾ
കൂടിയതുെകാണ്ടു് ഗണിതശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും പിേന്നാട്ടു േപാകുകേയാ, അവഗണി
ക്കെപ്പടുകേയാ, ഭാരെപ്പട്ടു് നശിക്കുകേയാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറിച്ചു് ഒന്നിെനാന്നു് വള
രുകയാണു് ഉണ്ടായതു്. ഇന്നു് നമ്മുെട ജീവിതങ്ങെള മാറ്റിമറിച്ച, െമച്ചെപ്പട്ട അവ
സ്ഥയിെലത്തിച്ച സാേങ്കതിക വളർച്ചയുെട നിദാനം ഗണിതശാസ്ത്രമാണു്. കുട്ടികൾ
ക്കു് പഠനഭാരം കൂടുന്നുെവന്നു് കരുതി ഗണിതചിഹ്നങ്ങൾ േവെണ്ടന്നു െവയ്ക്കുകേയാ
എണ്ണം കുറയ്ക്കുകേയാ െചയ്തിരുന്നുെവങ്കിൽ സ്ഥിതി എന്താവുമായിരുന്നു? ഗണിത
ത്തിൽ സാമാേന്യന ഉപേയാഗിക്കുന്ന ചുരുക്കും ചില (ams math) ചിഹ്നങ്ങളുെട
പട്ടിക ചിത്രം 5, ചിത്രം 6 എന്നിവയിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നു; സമഗ്രസംഖ്യ ആയിര
ക്കണക്കിനു വരും.
പ്രശസ്ത ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ െപ്രാഫ. െക. എസ്. എസ്. നമ്പൂരിപ്പാടു്
പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിലാണു് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുന്നതു്. അതുവെര അേദ്ദഹ
െത്ത േവദപഠനത്തിനാണു് കുടുംബം നിേയാഗിച്ചതു്. േവദപഠനത്തിെന്റ വ്യാപ്തി
യും കാർക്കശ്യവും അന്നു് വളെര പ്രയാസങ്ങൾ േതാന്നിപ്പിച്ചുെവങ്കിലും ഒരിക്കലും
പഠനഭാരമായി േതാന്നിയിട്ടില്ല, മാത്രവുമല്ല, പിൽക്കാലത്തു് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനാ
യേപ്പാൾ 20 നിബന്ധനകൾ വെര ഏകകാലത്തിൽ മനസ്സിൽ നിരത്തി ചിന്തി
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ചിത്രം 5: അേമരിക്കൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ െസാൈസറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗണിത ലിപിസഞ്ചയത്തിൽ
നിന്നുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ.

ക്കാനും, അേപാദ്ധരിക്കാനും, താർക്കികഭദ്രതയുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താനും
സഹായിച്ചതു് ഈ േവദപഠനത്തിെന്റ കാർക്കശ്യതയാണു് എന്നു് അേദ്ദഹം അനു
സ്മരിച്ചിരുന്നു. േവദപഠനത്തിലൂെട പഠനഭാരത്തിലുപരി ചിട്ടയായ ബൗദ്ധിക വ്യാ
യാമം സാദ്ധ്യമായി എന്നാണു് അേദ്ദഹം കരുതിയിരുന്നതു്.

3 ബിഗ് ഡാറ്റ േകാർപ്പേറഷനുകളും ഭാഷാസാേങ്കതികതയും
ഇന്നു് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങെള സാന്ദർഭികമാ
യി സ്വീകരിച്ചു് പരസ്പരം ആശയവിനിമയം െചയ്യുന്ന സാർവ്വജനീനമായ രീതികൾ
പ്രചാരത്തിേലറി വരുന്നു. ഇതുവെര കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ഗണിതചിഹ്നങ്ങൾ കാ
ലികമായി പ്രേത്യകം സൃഷ്ടിച്ചു് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ഒരു ഗേവഷണ പ്രബ
ന്ധത്തിെന്റ ഭാഗം ഉദാഹരണമായി ചിത്രം 7-ൽ േചർക്കുന്നു [10].
ഇേമാജികൾ ഇതിെന്റ ആദ്യെത്ത ചുവടുെവയ്പാണു്. ഇേമാജികൾ ഉപേയാ
ചിത്രം 6: അേമരിക്കൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ െസാൈസറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗണിത ലിപിസഞ്ചയത്തിൽ
നിന്നുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ (തുടർച്ച).
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ചിത്രം 7: സാന്ദർഭികമായി നിർമ്മിച്ച ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ 1

ക്താവിെന്റ ഇഷ്ടാനുസരണം സ്വന്തം ചിത്രം േപാലും ഉപേയാഗിച്ചു് സാന്ദർഭികമാ
യി േഭദഗതി വരുത്തി ഉപേയാഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇേപ്പാൾ തെന്ന ആപ്പിൾ
നൽകുന്നുണ്ടു്. ചിഹ്നഭാരം, ചിഹ്നബഹുത്വം എെന്നാെക്ക ആേരാപണങ്ങളുയർത്തി
ഈ സ്വാഭാവിക പരിണാമങ്ങെള എതിർക്കുകയും അതിൽ നിന്നു് മാറിനിൽക്കുക
യും െചയ്യുന്നുെവങ്കിൽ, മലയാളം സാവധാനം മൃതഭാഷയായി മാറും എന്നും അറി
േയണ്ടതുണ്ടു്. സംേവദനത്തിെന്റ അനന്തസാദ്ധ്യതകളിേലയ്ക്കു് ലിപിരൂപങ്ങളും ചി
ഹ്നങ്ങളും സാേങ്കതികവിദ്യയുെട സഹായേത്താെട മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നതിെന്റ ഒരു
ദാഹരണം കൂടി ചിത്രം 8-ൽ കാണുക [10].
ചിത്രം 8: സാന്ദർഭികമായി നിർമ്മിച്ച ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ 2

ഈ നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പു തെന്ന, സംേവദനപ്രക്രിയ
യിൽ ലിപി/ചിഹ്ന രൂപങ്ങളുെട സേമ്മളനത്തിലൂെട പുത്തൻ ഉപേയാഗക്രമങ്ങളി
േലയ്ക്കു് ഇന്നു് നമുക്കു് വിഭാവനം െചയ്യാൻ േപാലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ സാേങ്ക
തിക വിദ്യ നെമ്മ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും.

4 യൂണിേക്കാഡ് അംഗീകരിച്ച എല്ലാ ലിപിരൂപങ്ങളുെടയും
ചിഹ്നങ്ങളുെടയും പരിശീലനത്തിെന്റ ആവശ്യം
ഇന്നെത്ത അച്ചടി/ഓൺൈലൻ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ സമഗ്രലിപി, സങ്കരലിപി, പരിഷ്ക
രിച്ച ലിപി എന്നിങ്ങെന എല്ലാത്തരം ലിപിരൂപങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
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ന്നു. അതിനു് അതാതു വ്യവസായങ്ങെള നിലനിറുത്താനുള്ള ഉപേഭാക്താക്കളുണ്ടു്.
ഇക്കാരണം െകാണ്ടു് ഇന്നെത്ത വിവിധ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കുന്ന വിന്യാ
സരീതിയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ സർക്കാർ നിർേദ്ദശത്തിനു കഴിയുകയില്ല.
അക്ഷരേബാധനേത്താടു് ബന്ധെപ്പട്ടു് സർക്കാറിെന്റ വിദ്യാഭ്യാസരംഗെത്ത ബാദ്ധ്യ
തയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഒരു ലിപിപരിഷ്കരണം െകാണ്ടു് എളുപ്പത്തിൽ മാനകീക
രിക്കാൻ മാത്രം സാദ്ധ്യമല്ല, മാത്രവുമല്ല കടമകൾ കൂടുകയാണു്:
1. യൂണിേക്കാഡ് വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ച എല്ലാ ലിപിരൂപങ്ങളും അതുപേയാഗി
ച്ചു് നിർമ്മിക്കാവുന്ന എല്ലാ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും വായിക്കാനും എഴുതാനും തിരിച്ചറി
യാനും ഉള്ള പരിശീലനം നമ്മുെട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് നൽകിേയ മതിയാകൂ.

2. അങ്ങെന െചയ്യാത്തപക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് സമഗ്രലിപി പിന്തുടരുന്ന പു
സ്തകങ്ങളും, ജനയുഗം, സമകാലികമലയാളം തുടങ്ങിയ അച്ചടി മാദ്ധ്യമങ്ങളും
മേനാരമ േപാലുള്ള പരിഷ്കരിച്ച ലിപി പിന്തുടരുന്ന പത്രങ്ങളും േവണ്ടവിധം വാ
യിക്കാൻ കഴിയാെതവരും.
3. വികലമായ ഭാഷാപഠനം മൂലം നമ്മുെട വിദ്യാഭ്യാസ/മാദ്ധ്യമ/പ്രസാധകേലാകം
ആവശ്യെപ്പടുന്ന തരത്തിലുള്ള, സമഗ്രമായി ഭാഷ ൈകകാര്യം െചയ്യാൻ പ്രാ
പ്തിയുള്ള ഉേദ്യാഗാർത്ഥികെള നൽകാൻ യൂണിേവഴ്സിറ്റികൾക്കു് കഴിയാെത
വരും.
4. അതു് നിയുക്ത ഉേദ്യാഗാർത്ഥികൾക്കു് പുനഃപരിശീലനം നൽേകണ്ട സാഹച
ര്യമുണ്ടാക്കുന്നു.
5. ബൗദ്ധികൈനപുണ്യത്തിെന്റ അഭാവം സ്വകാര്യേമഖലയിെല ഉേദ്യാഗാർത്ഥി
കളുെട േവതന വിലേപശൽ െചയ്യാനുള്ള കഴിവിെന, സാദ്ധ്യതെയ തുേലാം
പരിമിതെപ്പടുത്തുന്നു.

5 ലിപി പരിഷ്കരണവും കീേബാഡ് പരിശീലനവും
എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതു് വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ
ഒന്നാണു്. കടലാസിൽ േപന െകാെണ്ടഴുതുന്ന കാലം ഇന്നു് പ്രാേയണ നഷ്ടപ്രാ
യമാണു്. വിദ്യാഭ്യാസകാലത്തിലും, പരീക്ഷകളിലും മാത്രമായി ൈകെയഴുത്തിെന്റ
ആവശ്യം പരിമിതെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ൈദനംദിന ജീവിതത്തിലും െതാഴിൽ
ജീവിതത്തിലും കീേബാർഡിലൂെട പാഠനിേവശനം നടത്താൻ ഇന്നു് നാം നിർബ
ന്ധിതരാണു്. കടലാസിെന്റയും േപനയുെടയും സ്ഥാനം ഇന്നു് കീേബാർഡിനാ
ണു്. ഇന്നെത്ത കാലത്തിൽ കീേബാർഡ് ഉപേയാഗിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നു പറ
ഞ്ഞാൽ എഴുതാനറിയില്ല എന്നു പറയുന്നതിനു് തുല്യമാണു്. നിർഭാഗ്യവശാൽ,
ഇന്നു് വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു് പുറത്തിറങ്ങുന്ന 95% േപർക്കും ശരിയാ
യി രീതിയിൽ കീേബാർഡ് ഉപേയാഗിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നതു് ഭാഷാസംബന്ധി
യായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ േനരിടുന്ന ഏറ്റവും
വലിയ അടിസ്ഥന ൈനപുണ്യപ്രശ്നമാണു്. കാരണങ്ങളിൽ ചിലതു്:
1. മാറിയ സാേങ്കതികപരിസരത്തിൽ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ വിദ്യാ
ഭ്യാസവകുപ്പു് പരാജയെപ്പട്ടു. എഴുത്തുപകരണത്തിൽ വന്ന മാറ്റം, വിവിധ നി
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േവശനരീതികെളക്കുറിച്ചുള്ള അറിവു്, അവയിെല ചിട്ടയായ പരിശീലനം, ലി
പി വ്യവസ്ഥകെളക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ധാരണ എന്നിവ അടിയന്തിരമായും
ഘട്ടംഘട്ടമായും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾെക്കാള്ളിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു്
പരിശീലനം ഇനിെയങ്കിലും നൽകുകയും േവണം.
2. ൈടപ്പിങ്ങിേനാടുള്ള സമീപനം ഇന്നും നമ്മിൽ അന്തർലീനമായി ഉറങ്ങിക്കി
ടക്കുന്ന െതാഴിൽപരമായ ഫ്യൂഡൽ മേനാഭാവത്തിെന്റ ബഹിർസ്ഫുരണമാമാ
യി കാേണണ്ടിവരും. ഒരുകാലത്തു് പഠനത്തിൽ പിേന്നാക്കം നിന്നിരുന്നവ
രുെടയും, ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസം േനടാൻ സാമ്പത്തികഭദ്രത അനുവദിക്കാത്തവ
രുെടയും, മറ്റു ബലഹീനരുെടയും താവളമായാണു് ൈടപ്പിങ്ങ്, അതിൽ അടി
സ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ െതാഴിൽ എന്നിവെയ സമൂഹം കണ്ടിരുന്നതു്. അതു
െകാണ്ടു് വേരണ്യേശ്രണിയിൽെപ്പട്ടവരും, അങ്ങെന സ്വയം കരുതുന്നവരും,
അെല്ലങ്കിൽ അങ്ങെന വളർത്തെപ്പട്ടവരും ൈടപ്പിങ്ങ് അറിയില്ല എന്നു് പറ
യുന്നതു് െതെല്ലാരു അഭിമാനേത്താെടയാണു്. സ്കൂൾ തലത്തിൽ െവച്ചുതെന്ന
ഈ മേനാഭാവത്തിനു മാറ്റം വരുത്തി ശരിയായ രീതിയിൽ കീേബാർഡ് ഉപ
േയാഗിക്കാൻ പരിശീലനം നൽേകണ്ടതു് സമൂഹത്തിെന്റയും സർക്കാരിെന്റ
യും ഒന്നുേപാെലയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണു്.
3. എഴുതാനുള്ള അറിവു് ഒരു വ്യക്തിയ്ക്കുണ്ടായിരിേക്കണ്ട അടിസ്ഥാന ൈനപുണ്യ
ത്തിൽ ഒന്നായി കരുതുന്നേപാെല തെന്ന കീേബാർഡ് ശരിയായി ഉപേയാഗി
ക്കാനുള്ള കഴിവിെനയും അടിസ്ഥാനൈനപുണ്യമായി കാേണണ്ടതുണ്ടു്. വി
ദ്യാഭ്യാസരംഗം ഇതിനനുസൃതമായി മാറാത്തപക്ഷം നമ്മുെട ഉേദ്യാഗാർത്ഥി
കൾ ഇവിെട മാത്രമല്ല, േലാകത്തിൽ എവിെടെച്ചന്നാലും മത്സരക്ഷമത തീ
െര കുറഞ്ഞവരായി പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങും. മിടുക്കരായ കമ്പ്യൂട്ടർ േപ്രാഗ്രാമ
െറ േപാലും സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മുെട വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു കഴിയില്ല എന്ന ദാരുണ
സത്യം െപാതുനയരൂപീകരണത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിയണം.

6 ചിഹ്നനവും ശൂന്യസ്ഥല വിനിേയാഗവും ഭാഷാപഠനവും
മുദ്രണകലയും
ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ ആണു് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ചിഹ്നനം (punctuation), ശൂന്യസ്ഥലവിനിേയാഗം (usage of space) എന്നിവെയക്കുറിച്ചു് മാർഗ്ഗേരഖ
തയ്യാറാക്കുകയും പുസ്തകരൂപത്തിലാക്കുകയും െചയ്തതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹി
ത്യസാഹ്യം [11] എന്ന പുസ്തകം അങ്ങെന എഴുതെപ്പട്ടതാണു്. അതിെന്റ ആമു
ഖത്തിൽ പറയുന്നേപാെല യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാേളജിെല ഭാഷാദ്ധ്യാപനത്തിനായി
തയ്യാറാക്കിയ പഠനസഹായ കുറിപ്പുകളുെട സമാഹരണമായിരുന്നു ഈ പുസ്തകം.
എന്നുെവച്ചാൽ ചിഹ്നനം, ഗദ്യെമഴുത്തിൽ പാലിേക്കണ്ട മറ്റു ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ
അന്നു് ഭാഷാപാഠ്യപദ്ധതിയുെട ഭാഗമായിരുന്നു. അെതവിെട േപായി, ഇന്നതിെല്ല
ങ്കിൽ ഉേപക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണെമന്താണു് എന്നിവ െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതു് പാഠ്യ
പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയ സർവ്വകലാശാലകളുെട കടമയാണു്.
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ലിപിപുനഃപരിഷ്കരണവും അറിവിെന്റ വ്യാപനം േനരിടുന്ന െവല്ലുവിളികളും

ചിഹ്നനചിഹ്നങ്ങൾ (punctuation marks) ലിപിയുെട അവിഭാജ്യഘടകങ്ങ
ളാണു്. ലിപിപഠനേത്താെടാപ്പം ചിഹ്നനത്തിെന്റ ശരിയായ ഉപേയാഗം കൂടി പഠി
പ്പിച്ചാൽ മാത്രേമ ഭാഷാപഠനം പൂർത്തിയാവുന്നുള്ളു. അതുേപാെല തെന്ന പ്ര
ധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണു് ഗദ്യെമഴുത്തിൽ ശൂന്യസ്ഥലത്തിെന്റ (space) വിനിേയാ
ഗം. ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങളും പാെട വിസ്മരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ലിപി പഠനം ഭാഷയിൽ
ഗദ്യം ശരിയായി എഴുതാനറിവില്ലാത്തവെര സൃഷ്ടിക്കാൻ മാത്രേമ സഹായിക്കുന്നു
ള്ളൂ. ഇന്നു് പുറത്തിറങ്ങുന്ന 99% ബിരുദ, ബിരുദാനന്തരബിരുദ, ഗേവഷണബിരു
ദധാരികൾ ഭാഷയിെല ചിഹ്നന/ശൂന്യസ്ഥല വ്യവസ്ഥകെളക്കുറിച്ചു് പരിപൂർണ്ണമാ
യി അജ്ഞരാണു്. അദ്ധ്യാപകരുെട സ്ഥിതിയും ഇതിൽ നിന്നു് ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല.
സർവ്വകലാശാലാ തലത്തിൽ െപ്രാഫസ്സർ ആയി പഠിപ്പിക്കുന്നവർ േപാലും ഈ ദു
േര്യാഗത്തിനു് വിേധയരാണു് എന്നതു് നമ്മുെട ഭാഷാപഠനത്തിെന്റ ജീർണ്ണാവസ്ഥ
യിേലയ്ക്കു് വിരൽചൂണ്ടുന്നു.
ഈ ദുേര്യാഗം മലയാളഭാഷയിൽ മാത്രം ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്നു്
നാം തിരിച്ചറിയണം. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നമ്മുെട ഉേദ്യാഗാർത്ഥികൾ ഗദ്യം എഴു
തുേമ്പാഴും ചിഹ്നന/ശൂന്യസ്ഥല/വലിയ-െചറിയ അക്ഷര നിയമങ്ങെള കാറ്റിൽ പറ
ത്തിെക്കാണ്ടാണു് െചയ്യുന്നതു്. ഭാഷാേമഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉന്നതസ്ഥാപ
നങ്ങളിൽ (ഉദാ: ഗാർഡിയൻ പത്രം, ബിബിസി, ഓക്സ്ഫർഡ് യൂണിേവഴ്സിറ്റി പ്രസ്,
തുടങ്ങിയവയിൽ) െതാഴിൽേനടാനുള്ള സാദ്ധ്യതെയ തുേലാം പരിമിതെപ്പടുത്തുന്നു
എന്ന കാര്യെത്തക്കുറിച്ചു് നമ്മുെട വിദ്യാഭ്യാസേലാകം തീർത്തും അജ്ഞരാണു്.
ഈ അജ്ഞതയുെട ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതേമൽക്കുന്നതു് മലയാളത്തിെല
പാഠസംസ്ക്കരണത്തിലും (text processing) മുദ്രണകലയിലുമാണു് (typography).
േലാഹ അച്ചു നിരത്തിയ കാലത്തുള്ള കേമ്പാസിറ്റർമാരുെട മുദ്രണകലാേബാധ
ത്തിെന്റ നൂറിെലാന്നുേപാലും ഇന്നെത്ത പാഠവിന്യാസത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
വർക്കു് ഇല്ല. അതുെകാണ്ടാണേല്ലാ 1947-ൽ സാേങ്കതികതയിൽ ഇന്നെത്ത
ക്കാൾ തുേലാം പിേന്നാക്കാവസ്ഥയിലാെണന്നു നാം കരുതുന്ന മംഗേളാദയത്തി
െല േലാഹ അച്ചുനിരത്തിയവർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേമ്പാസിറ്റ് െചയ്തു് അച്ചടിച്ച േജ്യഷ്ഠ
േദവെന്റ യുക്തിഭാഷ [12] െകാല്ലങ്ങേളാളം അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടും പ്രമുഖ പ്രസാധകരു
െട, ആധുനിക സാേങ്കതികയിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന പാഠവിന്യാസ സംഘങ്ങൾക്കു്
ഒരിക്കലും ൈകവരിക്കാൻ കഴിയാെത േപായതു്. വികലമായ ലിപി പഠനം ഭാഷ
യിെല െവല്ലുവിളികെള േനരിടാേനാ, ഭാഷയുെട സാദ്ധ്യതകെള അടുത്ത ഘട്ടത്തി
െലത്തിക്കാേനാ നെമ്മ ശക്തരാക്കുന്നില്ല.

7 െപഡേഗാഗിയും അക്ഷരമാലാ പഠനവും
ബിസി 2000-െന്റ പരിസരത്തിലാണു് അക്ഷരങ്ങളുെട ആശയം രൂപീകൃതമാവുന്ന
തു് [13]. നാം സംസാരിക്കുന്ന ഓേരാ വാക്കും വീണ്ടും വിഭജിക്കാനാവാത്ത െച
റിയ യൂണിറ്റുകളായി തരംതിരിക്കാെമന്നും അങ്ങെന സ്വയം അസ്തിത്വമുള്ള അന
ന്യമായ ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാെമന്നും അവയുെട അനന്തമായ സങ്കലനമാണു്
നാം സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളായി മാറുന്നെതന്നുമുള്ള അറിവാണു് അക്ഷരങ്ങളു
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െട കണ്ടുപിടിത്തത്തിേലയ്ക്കു് നയിച്ചതു്. ഈ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകെള േരഖെപ്പടു
ത്താനായി ഇന്നു് നാം അക്ഷരങ്ങൾ എന്നു് വിളിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ രൂപം െകാണ്ടു.
േകൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്നു് എഴുതുന്ന ഭാഷയിേലയ്ക്കും എല്ലാേപർക്കും ഒരുേപാ
െല വായിക്കാനാവുന്ന ഭാഷയിേലയ്ക്കും ഉള്ള പരിണാമം സംഭവിച്ചതു് അങ്ങെനയാ
ണു്. ഈ സഞ്ചാരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാെണങ്കിൽേപ്പാലും
മനുഷ്യചരിത്രത്തിെല ഐതിഹാസികമായ കണ്ടുപിടിത്തമാണു് ചിഹ്നങ്ങളുെട േശ
ഖരമായ അക്ഷരമാല. ചിത്രങ്ങളിൽക്കൂടി ആശയവിനിമയം സാദ്ധ്യമാക്കിയ ചിത്ര
ലിപിയിൽ നിന്നും അക്ഷരമാലയിേലയ്ക്കുള്ള എത്തിേച്ചരൽ ആണു് മനുഷ്യെന്റ ബൗ
ദ്ധികപുേരാഗതിയുെട േവഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനു് വായിക്കാ
നും എഴുതാനുമുള്ള കഴിവും സാഹചര്യവും ഒരുക്കിയതും [14].
ഗർഭസ്ഥശിശു അവസാന മൂന്നുമാസം മുതൽ ചുറ്റുമുണ്ടാവുന്ന ശബ്ദം ശ്രവിച്ചുതു
ടങ്ങുന്നു എന്നാണു് ആധുനികശാസ്ത്രത്തിെന്റ കെണ്ടത്തൽ [15, p. 65]. അമ്മയിൽ
നിന്നു് പൂർവാർജ്ജിതമായി േവണ്ടത്ര വിവരേശഖരം തലേച്ചാറിൽ സ്വീകരിച്ചുെകാ
ണ്ടാണു് ശിശു ജനിക്കുന്നതു്. ശിശുക്കളിൽ നടത്തിയ വിവിധതരം എംആർഐ
പഠനങ്ങൾ ഇന്നു് സംശയത്തിനു് ഇടനൽകാത്ത രീതിയിൽ ഇതു് െതളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പ്രേത്യകിച്ചു് സംസാര ഭാഷയിെല ശബ്ദങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശിശുവിെന്റ കഴി
വാണു് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നതു്. ശിശുക്കൾ മറ്റു ഭാഷകെള അേപ
ക്ഷിച്ചു് അമ്മയുെട ഭാഷ േകൾക്കാനാണു് താല്പര്യെപ്പടുന്നെതന്നു് കെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടു്
[16, 17]. മാതൃഭാഷയിൽ േകൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ മുതിർന്നവരുെട മസ്തിഷ്ക്കത്തിൽ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരംഗ വ്യതിയാന പ്രതികരണങ്ങൾ അേത രീതിയിൽ തെന്നയാണു്
ശിശുക്കളുെട മസ്തിഷ്ക്കത്തിലും ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. ഈ പ്രതികരണം മസ്തിഷ്ക്കത്തിെല പ്രാ
ഥമിക ശ്രവണ േമഖല, െടേമ്പാറൽ, ഫ്രണ്ടൽ എന്നീ പ്രേദശങ്ങൾ വഴി ക്രമത്തിൽ
സഞ്ചരിച്ചു് ആശയ/അനുഭവ വ്യവസ്ഥിതിയിേലയ്ക്കു് പരിണമിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്ന
തു്, മുതിർന്നവരുെട മസ്തിഷ്ക്കത്തിലും സഞ്ചാരക്രമം ഇതുതെന്നയാണു് [15, p. 149].
ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തുടങ്ങുന്ന ശബ്ദശ്രവണം ജനനേശഷം കുെറക്കൂടി സംേയാ
ജിതമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നു. രണ്ടുമൂന്നു് െകാല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശിശുവിൽ പദാ
വലി ആർജ്ജിക്കുന്നതിെന്റ വിേസ്ഫാടനം തെന്നയുണ്ടാവുകയാണു്. ശിശു പ്രതിദി
നം ഇരുപതു് മുതൽ മുപ്പതു് വെര അനന്യമായ വാക്കുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും പദ
സമ്പത്തിേലയ്ക്കു േചർക്കുകയും െചയ്യുന്നു [15, p. 41], [17]. ആറു് വയസ്സു് തിക
ഞ്ഞു് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ ആദ്യ പാഠം തുടങ്ങുേമ്പാൾ കുട്ടിയുെട പദ
സമ്പത്തു് ആയിരങ്ങൾ ആവുകയും മാതൃഭാഷയിെല അടിസ്ഥാന വ്യാകരണ നിയ
മങ്ങൾ, പ്രേയാഗങ്ങൾ എന്നിവ സ്വായത്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയും െചയ്യും. ഈ
നിയമങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാെത, അവർ മുതിർന്ന
വെരേപ്പാെല അതിെനക്കുറിച്ചു് അറിയുന്നവരല്ല. വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുേമ്പാഴാണു്,
അതിനുമുമ്പു് ചിത്രങ്ങളിലും വസ്തുക്കളിലും മാത്രം ഇണക്കി നിറുത്തിയിരുന്ന ശബ്ദ
ങ്ങൾക്കു് പുതിെയാരു മാനം ൈകവരുന്നതു്. അതിെന വർണ്ണങ്ങളായി പിരിെച്ച
ടുത്തു് ഓേരാ വർണ്ണത്തിെന്റയും അക്ഷരരൂപങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി കു
ട്ടി സ്വായത്തമാക്കുകയായി. മുമ്പു് ചിത്രങ്ങളും വസ്തുക്കളുമായി മാത്രം േചർന്നു നിന്ന
ശബ്ദങ്ങെള അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തു് വാക്കുകളായി എഴുതാൻ കുട്ടി ശീലിച്ചു തുട
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ലിപിപുനഃപരിഷ്കരണവും അറിവിെന്റ വ്യാപനം േനരിടുന്ന െവല്ലുവിളികളും

ങ്ങുന്നു. ഈ കഴിവാണു് കുട്ടിെയ സംസാരഭാഷെയ അേപാദ്ധരിച്ചു് വാക്യങ്ങളായും
വാക്കുകളായും അക്ഷരങ്ങളായും എഴുതാൻ പ്രാപ്തി േനടിെക്കാടുക്കുന്നതു്. ഇവിെട
യാണു് ഭാഷയിെല അക്ഷരങ്ങൾ കുട്ടി കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ട ആവശ്യകത
യുണ്ടാവുന്നതു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ മസ്തിഷ്ക്കത്തിൽ വിവരേശഖരണം, സംഭരണം
എന്നിവ നടക്കുേമ്പാൾ, ഈ ഘട്ടത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളുെട കൂടി ആവശ്യം ഉണ്ടാകു
ന്നു. അക്ഷരങ്ങൾ െതറ്റിെച്ചഴുതിയാണു് വാക്കുകൾ മസ്തിഷ്ക്കത്തിൽ പതിയുന്നെത
ങ്കിൽ വിവരസമ്പാദനം വികലമാവുന്നതു കൂടാെത, വിവരം പുനരുപേയാഗിക്കാനു
ള്ള, സമാഹരിച്ച വിവരം ഉപേയാഗിച്ചു് പുതിയ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിേച്ചരാനുള്ള
മസ്തിഷ്ക്കത്തിെന്റ കഴിവുകളിൽ താളപ്പിഴവുകൾ ഉണ്ടാവുകയും െചയ്യുക സ്വാഭാവികം.
അക്ഷരമാല കൃത്യമായി കുട്ടികെള പഠിപ്പിേക്കണ്ട ആവശ്യം ഇതിൽനിന്നു് അനു
മാനിക്കാം. വിവിധ ലിപി പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ അവ്യവസ്ഥകളും പല തര
ത്തിൽ അച്ചടിച്ച ഉള്ളടക്കവും കണ്ടു് വിവരേശഖരണത്തിേലർെപ്പടുന്ന ഒരു കുട്ടിയു
െട മസ്തിഷ്ക്കത്തിെന്റ പരിതാപാവസ്ഥ പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

8 മദ്ധ്യവർത്തികെള ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ
നയരൂപീകരണത്തിൽ പരെക്ക കണ്ടുവരുന്നതു് മദ്ധ്യവർത്തികെള പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന
ചായ്വു്, ബൗദ്ധികാദ്ധ്വാനെത്ത നിരുത്സാഹെപ്പടുത്തുന്ന അദ്ധ്യാപനരീതി, അതി
നു സമൂഹത്തിലും അക്കാദമിക േലാകത്തും കിട്ടുന്ന സ്വീകാര്യത എന്നീ വിപരീത
ഘടകങ്ങളാണു്. നൂറു് ശതമാനം സാക്ഷരത േനടിയ ഒരു സമൂഹത്തിനു് ആനുപാ
തികമായി അറിവിെന്റ വ്യാപനത്തിൽ ഉത്കൃഷ്ടത അവകാശെപ്പടാനാവുന്ന സ്ഥാ
പനങ്ങൾ (centers of excellence) സൃഷ്ടിക്കാനും ഗേവഷണവും ബൗദ്ധികവളർ
ച്ചയും പരിേപാഷിപ്പിക്കാനും കഴിയാെതേപായതു് അതുെകാണ്ടാണു്. ചുറ്റും നടക്കു
ന്ന അറിവിെന്റ വിേസ്ഫാടനെത്തേയാ, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഗേവഷണ പുേരാഗതി
െയേയാ തിരിച്ചറിയാൻ അശക്തരായ, അതിൽ പങ്കാളികളാവാൻ താല്പര്യമില്ലാ
ത്ത ഒരു കൂട്ടം ശരാശരിക്കാരായ ഉേദ്യാഗാർത്ഥികെള ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടറിക
ളായി അധഃപതിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുെട സർവ്വകലാശാലകൾ. നയരൂപീക
രണത്തിെല ഈ ജീർണ്ണത അതിെന്റ എല്ലാ ശക്തിേയാടുംകൂടി ലിപിപരിഷ്കരണ രം
ഗെത്തയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. ദീർഘദൃഷ്ടിേയാെടയുള്ള, കാേലാചിതമായ, ബൗ
ദ്ധികവളർച്ചെയ ലാക്കാക്കിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസനവീകരണവും ഭാഷാപഠനവും നട
പ്പിലാക്കിയിെല്ലങ്കിൽ യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാേളജിനു് ഇനി താണു പത്മനാഭെന േപാ
ലുള്ള ഒരു മൗലികപ്രതിഭെയ വളർത്തിെയടുക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, നമ്മു
െട ഭാഷ േലാകെത്തമ്പാടും നടക്കുന്ന സാേങ്കതികവളർച്ച ഉൾെക്കാള്ളാനാവാെത
അകാല മൃത്യുവിനടിമെപ്പടുകയും െചയ്യും എന്നതിനു് സംശയം േവണ്ട.
നമ്മുെട സാംസ്ക്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇേപ്പാൾ പരെക്ക ചർച്ച
െചയ്യെപ്പടുന്ന ജ്ഞാന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ നാം നിരന്തരം അഭിമുഖീകരിക്കാൻ
േപാകുന്നതു് വികസിതവും സങ്കീർണ്ണവുമായ മൗലികാശയങ്ങേളയും ആശയപ്ര
കാശനക്ഷമമായ മാദ്ധ്യമങ്ങെളയുമായിരിക്കും. നാം നിർമ്മിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും
കെണ്ടത്തലുകളും അേതാ അതിലും മികച്ചേതാ ആയ നിലവാരത്തിലുള്ളതുമാവ
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ണം. അറിവിെന്റ സങ്കീർണ്ണതകെള െമരുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയാണു് ആവശ്യം,
അല്ലാെത അതിൽനിന്നു പഠനഭാരത്തിെന്റ മറവിൽ കൃത്രിമമായി ഒഴിഞ്ഞു നിൽ
ക്കുകയല്ല.

9 മലയാളഭാഷ േകരളസർക്കാരിെന്റ സ്വത്തല്ല
മലയാളഭാഷ േകരളസർക്കാരിെന്റ സ്വകാര്യ സ്വത്താണു് (നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാ
ണു് ) എെന്നാരു ധ്വനി എല്ലാ ലിപിപരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളിലുമുണ്ടു്. സത്യം മെറ്റാന്നാ
ണു്. ഭാഷ, അതു് സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളുേടതുമാണു്. ഈ നാട്ടിെല മാത്രമ
ല്ല, എല്ലാ നാട്ടിെലയും. അവരാണു് മലയാള ഭാഷയുെട ജീവൻ നിലനിറുത്തുന്നതും
പരിേപാഷിപ്പിക്കുന്നതും. യു.എസ്.-െല െടക്സാസ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല മലയാള വി
ഭാഗം അടക്കം ഭാഷെയ പരിേപാഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്ന
സാഹചര്യം ഇന്നുണ്ടു്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പിൻനിരയിലാണു് േകരള സർക്കാ
രിെന്റ സ്ഥാനം. പ്രസക്തമായ ചില േചാദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കെട്ട:
1. സ്വതന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് (smc) എന്ന സന്നദ്ധസംഘടനയിെല േസവ
കരുെട ദീർഘകാലെത്ത പ്രവർത്തനമാണു് ഇന്നു് മലയാളികൾക്കു് സ്മാർട്ട്
േഫാണിൽ മലയാളഭാഷ ഉപേയാഗിക്കാനും സേന്ദശമയയ്ക്കാനും സഹായി
ക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കു വഹിച്ചതു്. ഒട്ടനവധി മലയാളി ജീവിതങ്ങെള സ്വാ
ധീനിച്ച, സഹായിച്ച, ഇന്നും സഹായിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാേങ്കതിക
പ്രവർത്തനത്തിൽ സർക്കാരിെന്റ പങ്കു് എന്താണു് ?
2. േലാകം അംഗീകരിച്ച സംരക്ഷണരൂപമായ എക്സ് എം എൽ (xml) പതിപ്പു
കൾ നിർമ്മിച്ചു് സാർത്ഥകമായി ഭാവിയിൽ പുനരുപേയാഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന
ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകളായി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള രീതിശാസ്ത്രം വികസിപ്പിക്കാൻ
സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷനും മലയാളം വിക്കിേസാഴ്സും േവണ്ടിവന്നു. ഭാഷയിൽ
ഇതുവെര പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എൺപതിനായിരത്തിൽപരം പുസ്തകങ്ങളുെട സം
രക്ഷണമാണു് ഇതു് മൂലം സാദ്ധ്യമാകുക. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിെന്റ പങ്കു്
എന്താണു് ?
3. ഗൂഗ്ൾ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനാെണങ്കിൽ േപാലും െചയ്ത ചില ഭാഷാസാേങ്ക
തിക മുേന്നറ്റങ്ങൾ (text to speech, ocR, office suit, Noto series fonts)
സർക്കാരിെന്റ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചുേവാ? ലിപി പരിഷ്കരണത്തിെന്റ അവകാശ
വാദേത്താെടാപ്പം മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങൾ സർക്കാരിെന്റ കടമയായി
എെന്നങ്കിലും േതാന്നിയിട്ടുേണ്ടാ?
4. ശബ്ദതാരാവലി എന്ന വിശ്രുതമായ, ഇന്നും ആധികാരികമായി കണക്കാക്ക
െപ്പടുന്ന, നിരന്തരം വായനക്കാർ ആശ്രയിക്കുന്ന നിഘണ്ടുവിെന്റ സ്വതന്ത്ര ഡി
ജിറ്റൽ പതിപ്പുകളും സംരക്ഷണരൂപവും നിർമ്മിച്ചതു് സർക്കാേരാ, അതിെന്റ
കീഴിൽ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങേളാെട സ്ഥാപിച്ച ഏെതങ്കിലും സ്ഥാപനേമാ അല്ല, മറി
ച്ചു് സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷനും േകരളമടക്കം േലാകത്തിെന്റ പല ഭാഗങ്ങളിലാ
യി ജീവിക്കുന്ന സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും േചർന്നാണു്. മാതൃഭൂമി പത്രം 2021-
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ലിപിപുനഃപരിഷ്കരണവും അറിവിെന്റ വ്യാപനം േനരിടുന്ന െവല്ലുവിളികളും

െല പ്രധാന േനട്ടങ്ങളിെലാന്നായി ശബ്ദതാരാവലിയുെട ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പി
െന േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. സർക്കാരും സർവ്വകലാശാലകളും മലയാളം െല
ക്സിക്കനും മറ്റും ഇത്തരം സംരഭങ്ങളിൽ അവർെക്കെന്തങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വമു
ള്ളതായി ഇതുവെര പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
5. യാന്ത്രികവിവർത്തനത്തിെന്റ കാലത്തിലാണു് നാം ജീവിക്കുന്നതു്. അതു് സാ
ദ്ധ്യമാക്കുന്നതിനു് േവണ്ട കൺേകാഡൻസ് െസർവറുകളും ഡാറ്റയടക്കമുള്ള
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുക എന്നതു് സർക്കാർ ചിന്തിച്ചിട്ടുേപാലുമി
ല്ല. യൂേറാപ്യൻ യൂണിയനിെല െലക്സിക്കൽ സമൂഹം ഒന്നര േകാടി മലയാളം
വാക്കുകളുള്ള കൺേകാഡൻസ് െസർവർ നടത്തുന്നുണ്ടു്. ഇതിെന്റ സഹാ
യേത്താെടേയാ, ഈ മാതൃക പിൻപറ്റി നമ്മളുെട െസർവർ സ്ഥാപിച്ചുെകാ
േണ്ടാ, സ്വതന്ത്ര ഡിജിറ്റൽ ലക്സിക്കൺ മലയാളഭാഷയിൽ പ്രവർത്തന ക്ഷമ
മാേകണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ടി ഇ ഐ എക്സ് എം എൽ (tei xml) വ്യ
വസ്ഥയനുസരിച്ചു് സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട ഓക്സ്ഫർഡ് െലക്സിക്കൺ നെല്ലാരു മാതൃക
യാണു്. ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ അേങ്ങയറ്റം വിഭവസഹകരണം നൽകാൻ
കഴിയുന്ന േകരള സർവ്വകലാശാലയിെല ലക്സിക്കൺ വകുപ്പു്, ഈ ലക്ഷ്യസാ
ദ്ധ്യത്തിനു അനുേയാജ്യമല്ലാത്ത േനതൃത്വ നിയമനേത്താടുകൂടി ആ സാദ്ധ്യത
െയ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുകയാണു്. അങ്ങെന ഈ ദൗത്യം നടത്തിെയടുക്കാ
നുള്ള ബാദ്ധ്യത സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഭാഷാേസ്നഹികളും ഏെറ്റടുേക്കണ്ട
സ്ഥിതിവിേശഷം സംജാതമായിരിക്കുന്നു. എത്രയും േവഗം ഈ ദൗത്യം നിർ
വഹിച്ചിെല്ലങ്കിൽ, സംസാരിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്ന സാ
േങ്കതികവളർച്ചയുെട അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഭാഷ പിന്തള്ളെപ്പടുകയും, പകരം
ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മുെട ൈദനംദിന സംേവദനം ഏെറ്റടുക്കുകയും െചയ്യും. മലയാ
ളം മൃതഭാഷയാവുകയാെണങ്കിൽ അതിെലാരു പ്രധാനപങ്കു് സർക്കാരിനായി
രിക്കും.
6. യുക്തിഭാഷ: ശാസ്ത്രസാേങ്കതികസാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിെലല്ലാമുള്ള ൈവ
ജ്ഞാനിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും ചച്ച ൎകളിലും ഗണിതസമവാക്യങ്ങളും
നിദ്ധൎാരണങ്ങളും സുലഭമായി കാണാം.
ഈ േമഖലകളിെല ഉപരിപ
ഠനത്തിൽ ആദ്യം പരിചയിക്കുന്ന ചില ഗണിത രീതികളാണു് അവകല
നം (differentiation), സമാകലനം (integration), അനന്തേശ്രണികൾ
(infinite series) മുതലായവ. പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഐസൿ ന്യൂട്ടനും
വില്യം േഗാട്ട്ഫ്രീഡ് ൈലബ്നിറ്റ്സും ആണു് കലനം [18] (calculus) എന്ന
ഗണിതശാഖ ഇന്നു കാണുന്ന കൢപ്ത (formal) രൂപത്തിേലക്കു് വികസിപ്പിെച്ച
ടുത്തതു് എന്നാണു് െപാതുേവ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്. ഇതിനു് വളെര മുമ്പു്
കലനശാസ്ത്രത്തിെല അടിസ്ഥാന രീതികേളാടു് വളെരയധികം സാമ്യമുള്ള രീ
തിശാസ്ത്രങ്ങളും ആശയങ്ങളും പ്രേയാഗത്തിലിരുന്നതായി െതളിവുകൾ ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. ആ കൂട്ടത്തിൽ, േകരളീയഗണിതസരണി [19] (ക്രി.വ. 14–18
നൂറ്റാണ്ടുകൾ) എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന വികസിതമായ ഒരു ഗണിതപാര
മ്പര്യം േകരളത്തിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിതമായ
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ആര്യഭടീയത്തിൽ നിന്നും മുേന്നാട്ടു േപായി പുതിയ ഗണിതേമഖലകളും സുപ്ര
ധാന സിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ഈ സരണി കണ്ടുപിടിക്കുകയുമുണ്ടായി.
തത് പരമ്പരയിൽെപ്പട്ട 1500—1610 കാലഘട്ടത്തിൽ േകരളത്തിൽ ജീവിച്ചി
രുന്നുെവന്നു് കരുതെപ്പടുന്ന േജ്യഷ്ഠേദവൻ [20] എഴുതിയ സുപ്രധാനമായ
ഗണിതശാസ്ത്രഗ്രന്ഥമാണു് “ഗണിതന്യായസംഗ്രഹം” എന്നുകൂടി അറിയെപ്പ
ടുന്ന “യുക്തിഭാഷ”. ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ ഉജ്ജ്വലതയും േമന്മയും ശാസ്ത്രീയതയും
കൂടാെത, “യുക്തിഭാഷ”യുെട പ്രാധാന്യം ചുരുങ്ങിയതു് നാലു് വിധമാണു്:
(a) ൈവജ്ഞാനികവും സാഹിതീയവുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചനകളും പ്രാ
േയണ വേരണ്യ ഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘ
ട്ടത്തിൽ മലയാളഭാഷയിലാണു് “യുക്തിഭാഷ” എഴുതെപ്പട്ടതു്.
(b) രചനകൾ െപാതുേവ പദ്യൈശലിയിലായിരുന്ന സമയത്തു് “യുക്തി
ഭാഷ” ഗദ്യൈശലിയാണു് അവലംബിച്ചതു്.
(c) പുരാതന–മദ്ധ്യകാല ഭാരതത്തിൽ കനെപ്പട്ട ൈവജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങ
ളിൽ വളെര പുേരാഗമിച്ച ഗണിത ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും കാ
ണാെമങ്കിലും അവയുെട നിദ്ധൎാരണം (proof) നല്കിയിരുന്നില്ല എന്നതു്
ഒരു േപാരായ്മയായി വിമശൎിക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്—അേങ്ങയറ്റത്തു് സൂര്യസിദ്ധാ
ന്തം െതാട്ടു് ഇേങ്ങയറ്റത്തു് രാമാനുജെന്റ ൈകെയ്യഴുത്തു പുസ്തകം വെര.
ഇവിെടയാണു്, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, സിദ്ധാന്തങ്ങളും അവയുെട നിദ്ധൎാ
രണവും വ്യക്തമായി േരഖെപ്പടുത്തി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കെപ്പ
ട്ട “യുക്തിഭാഷ”, നിർദ്ധാരണത്തിനു പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അനുമാ
നങ്ങൾ ശരിയെല്ലന്നു െതളിയിക്കുന്നതു്.
(d) ന്യൂട്ടനും ൈലബ്നിറ്റ്സും കെണ്ടത്തുന്നതിനും രണ്ടു നൂറ്റാെണ്ടങ്കിലും മുമ്പു്
പൗരസ്ത്യേദശത്തു് കലനം (calculus), അനന്തേശ്രണികൾ (infinite
series) മുതലായവ ആധുനിക ശാസ്ത്രമാവശ്യെപ്പടുന്ന നിദ്ധൎാരണ കാക്കൎ
ശ്യേത്താെട കെണ്ടത്തിയിരുന്നു എന്നും തിരിച്ചറിയെപ്പടുന്നു. ൈവകി
െയങ്കിലും, സാവധാനം പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രസമൂഹം പൗരസ്ത്യ ശാസ്ത്രസമൂ
ഹത്തിെന്റ സംഭാവനകെള തിരിച്ചറിയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും െചയ്യു
ന്നതിനു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ കെണ്ടത്തൽ ഘനസ്വാധീനം െചലുത്തിയി
ട്ടുണ്ടു്. മാധവ–ഗ്രിഗറി േശ്രണി [21], മാധവ–ൈലബ്നിറ്റ്സ് േശ്രണി,
മാധവ–ന്യൂട്ടൻ േശ്രണി എന്നും കൂടിയാണു് പ്രമുഖ അനന്തേശ്രണികൾ
ഇേപ്പാൾ അറിയെപ്പടുന്നതു്.
ഭാഷയിൽ എഴുതെപ്പട്ട അതിപ്രാചീനമായ, അമൂല്യമായ, കരണഗണിതഗ്ര
ന്ഥമായ യുക്തിഭാഷെയ ഗ്രന്ഥകർത്താവു് രചിച്ച രീതിയിൽ ഡിജിറ്റലായി പു
നഃസൃഷ്ടിച്ചു് വായനക്കാർക്കു് എത്തിക്കാൻ സർക്കാരിേനാ അനുബന്ധസ്ഥാ
പനങ്ങൾേക്കാ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണു് സർക്കാർ ഭാഷാവികസനെത്ത
കാര്യമായി കാണുന്നില്ല എന്നു പറയാൻ മെറ്റാരു കാരണം. തിരിച്ചറിേയണ്ട
മെറ്റാരു കാര്യം, സായാഹ്നയിെല സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുെട അക്ഷീണ പ്രയ
ത്നം മൂലം ഉന്നത ൈവജ്ഞാനിക, സാേങ്കതിക പാഠസംസ്ക്കരണത്തിനും വി
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ലിപിപുനഃപരിഷ്കരണവും അറിവിെന്റ വ്യാപനം േനരിടുന്ന െവല്ലുവിളികളും

ന്യാസത്തിനും ഉള്ള പ്രാപ്തി സർക്കാർ സഹായം കൂടാെത മലയാളഭാഷ ൈക
വരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതെത്ര.
7. സ്വത്രന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്, രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ൈടേപാഗ്രഫി
എന്നിവ ഇെല്ലങ്കിൽ ഇന്നു് മലയാളത്തിൽ നിരന്തരം സംരക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന,
മലയാളികളും പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങളും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും എന്നും
ഉപേയാഗിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സമഗ്രലിപി സഞ്ചയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുേന്നാ?
ൈക്രസ്തവർ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുരാതനമായ ൈബബിൾ വിവർത്തന
ത്തിെന്റ (സത്യേവദപുസ്തകത്തിെന്റ) അച്ചടി സാദ്ധ്യമാകുമായിരുേന്നാ? സർ
ക്കാരിനു് എന്താണു് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളതു് ?
8. ഇതിെനാെക്ക സ്ഥാപിതമായ മലയാളസർവ്വകലാശാല കുെറേപ്പർക്കു് ഭാരി
ച്ച ശമ്പളം െകാടുത്തു് തീറ്റിേപ്പാറ്റാനും അവർക്കു് പദവിയുെട േമന്മ പറഞ്ഞു് ലി
പിപരിഷ്ക്കരണസമിതി േപാലുള്ളവയിൽ ചടഞ്ഞുകൂടാനും മാത്രേമ സഹായിച്ചി
ട്ടുള്ളു.
9. ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കുത്തകമുതലാളി നയവും: നിലവാരെപ്പട്ട പാഠപുസ്ത
കങ്ങൾ ഭാഷയിൽ ലഭ്യമാക്കുക, സാേങ്കതിക പദങ്ങൾ ഭാഷയിൽ കെണ്ട
ത്തുക, പുതിയതായി നിർവ്വചിക്കുക, ഭാഷാസാേങ്കതികത വികസനത്തിൽ
ക്രിയാത്മകമായി ഇടെപടുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങേളാെട സ്ഥാപിതമായ േക
രളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതിനകം നാലായിരത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. മിക്കതും വിദ്യാർത്ഥിസമൂഹെത്ത ലാക്കാക്കിയുള്ളതാ
ണു്. ഈ പുസ്തകങ്ങളുെട ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ സ്വതന്ത്രപ്രകാശന ൈല
സൻസിൽ പ്രസാധനം െചയ്യുന്ന കാര്യം ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതുവെര ചി
ന്തിച്ചിട്ടുേപാലുമില്ല. െപാതുജനങ്ങളുെട നികുതിപ്പണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സ്ഥാപനം കുത്തകമുതലാളിമാെരേപ്പാെല അറിവിെന്റ സ്വകാര്യവൽക്കരണം
നടത്തുന്നതു് േക്ഷമരാഷ്ട്രം ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന നമ്മുെട നാട്ടിനു് ഒട്ടും േചർന്നതല്ല.
സഹായിക്കാൻ േകന്ദ്ര സർക്കാർ 2017-ൽ ഇറക്കിയ ഓപ്പൺ ഡാറ്റ ൈല
സൻസും നാഷണൽ ഡാറ്റ െഷയറിങ് അന്റ് അക്സസ്സിബിലിറ്റി േപാളിസിയും
ഉണ്ടു്. അറിവു് പണമുണ്ടാനുള്ളതല്ല എന്നതു് സർക്കാർ അറിയുന്നില്ല എന്നു
േണ്ടാ? ഇതു കാണുക [22–25].
10. യൂണിേക്കാഡ് കൺേസാർഷ്യത്തിെല അംഗത്വം [26]: െവറും 32 സ്ഥാ
പനങ്ങളും 189 വ്യക്തികളും മാത്രം അംഗങ്ങളായുള്ള ഒരു ജനകീയ സംരഭമാ
ണു് യൂണിേക്കാഡ് കൺേസാർഷ്യം. േലാകത്തിൽ ഇന്നു വ്യവഹരിക്കെപ്പടു
ന്ന എല്ലാ ലിപികളും ഒെത്താരുമിച്ചു് ഒറ്റ പട്ടികയിലാക്കി ഓേരാ അടിസ്ഥാന
അക്ഷരത്തിനും ചിഹ്നത്തിനും അനന്യമായ (unique) സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കുക
യും നിലനിറുത്തുകയും അങ്ങെന മാനകീകരണം സാദ്ധ്യമാക്കുകയും െചയ്യുക
എന്നതാണു് ഈ സംഘടനയുെട ലക്ഷ്യം. ഇതുമൂലം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവർ
ത്തകങ്ങൾക്കും (operating systems) പ്രേയാഗങ്ങൾക്കും (applications)
വിവിധ ലിപി ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഭാഷകൾ ൈകകാര്യം െചയ്യാനും ഒറ്റ ശൃംഖല
യ്ക്കുള്ളിൽ പരസ്പരം ആശയ/വിവരവിനിമയം പ്രശ്നങ്ങെളാന്നുമില്ലാെത അനാ

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ
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യാേസന നടത്താനുള്ള കഴിവും സൗകര്യവും സിദ്ധിക്കുന്നു. ഇന്നിേപ്പാൾ സർ
ക്കാേരാ, അധികാരെപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങേളാ ലിപി പരിഷ്കരണം നടത്തിയാൽ
യൂണിേക്കാഡ് കൺേസാർഷ്യത്തിെന്റ അംഗീകാരം അവശ്യം ആവശ്യമാണു്.
അതില്ലാത്തപക്ഷം നമ്മളുെട ഉള്ളടക്കത്തിനു് മുകളിൽ പറഞ്ഞ തരത്തിലു
ള്ള പരസ്പരപ്രവർത്തനക്ഷമത നഷ്ടെപ്പട്ടു് അതിെന്റ സ്രഷ്ടാവിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂ
ടുകേയ സാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ. യൂണിേക്കാഡിെന്റ അംഗീകാരം േനടുന്ന കാ
ര്യത്തിൽ േവാട്ടവകാശമുള്ള അംഗത്വം അത്യാവശ്യമാണു്. എങ്കിൽ മാത്രേമ
സാേങ്കതിക കൗൺസിലുകളിൽ നമ്മുെട വാദം അവതരിപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ
ആവശ്യെപ്പടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അംഗീകരിപ്പിക്കാനാവുകയും കഴിയുകയുള്ളൂ. നിർ
ഭാഗ്യവശാൽ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു് േവാട്ടവകാശമുള്ള അംഗമായിട്ടുള്ളതു് തമിഴ്
നാടു് സർക്കാർ മാത്രമാണു്. ലിപിപരിഷ്കരണെത്തക്കുറിച്ചു് ഊറ്റം െകാള്ളു
േമ്പാൾ യൂണിേക്കാഡ് കൺേസാർഷ്യത്തിെല അംഗത്വം സർക്കാരിെന്റ പരി
ഗണനയിൽ എന്തുെകാണ്ടാണു് വരാത്തതു് ?

10 ലിപിപരിഷ്കരണവും യുണിേകാഡും

മലയാളം യുണിേകാഡ് എൻേകാഡിങിലും1 അനുബന്ധമാനകീകരണങ്ങളിലും
’71-െല വിഘടിതലിപിപരിഷ്കാരവും അതിനനുകൂലമായ നിലപാടുള്ള പരിമിതഭാ
വനയും പരിമിത ബൗദ്ധികേശഷിയും േചർന്ന ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിേയാെടയുള്ള ഇടെപട
ലുകളും ഇതുവെരയില്ലാത്ത അവ്യവസ്ഥകൾക്കും പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങ
ൾക്കും കാരണമാകുകയും േസാഫ്റ്റ്െവയറുകളിൽ സങ്കീർണത സൃഷ്ടിക്കുകയും െച
യ്തിട്ടുണ്ടു്.
മലയാളം യൂണിേകാഡിൽ അടിസ്ഥാന അക്ഷരങ്ങൾ (സ്വരങ്ങൾ, വ്യഞ്ജന
ങ്ങൾ, സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ, അക്കങ്ങൾ, ഭിന്നങ്ങൾ എന്നിവ, [27]-െല പട്ടിക കാ
ണുക) ആണു് േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അകാരാദിക്രമം എങ്ങെനയാവണെമ
േന്നാ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങെന നിർമ്മിക്കണെമേന്നാ യൂണിേകാഡ് നിഷ്കർഷിക്കു
ന്നില്ല; ഇവ രണ്ടും ഭാഷാനിയമങ്ങളനുസരിച്ചു് എങ്ങെന െചയ്യണെമന്നു് അതതു
േസാഫ്റ്റ്െവയറുകൾക്കു് നിർവ്വഹിക്കാം എന്നാണു് നിർേദ്ദശം. ഉദാഹരണത്തി
നു് അകാരാദിക്രമത്തിനു് cldR,2 ഗ്നു സി ൈലബ്രറി3 എന്നിവ അവരുേടതായ
സവിേശഷ നിർമ്മിതികൾ—എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും ഭാഷാനിയമങ്ങൾ അനുസ
രിച്ച്—ആണു് പ്രേയാഗത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. അതിനാൽ തെന്ന പല േസാ
ഫ്റ്റ്െവയറുകളും പലതരത്തിലാണു് മലയാള അക്ഷരങ്ങളുെട ചിത്രീകരണം (വിേശ
ഷിച്ചു് കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെടയൂം േരഫം, ഉ/ഊ-കാരങ്ങൾ എന്നിവയുെടയും) െചയ്തിരുന്ന
തു് (അടുത്ത ഖണ്ഡത്തിൽ ഇതു വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു് ).
ഇതിന്നു വിരുദ്ധമായി യുണിേകാഡിൽ—ഭാഷാ/സാേങ്കതിക വിദഗ്ദ്ധരുെട
1
2
3

ലിപിയിെല അടിസ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങൾക്കു് ഒരു കൢപ്ത മൂല്യം നല്കുകയും മാനകീകരിക്കുകയും െചയ്യുന്ന
പ്രവൃത്തി.
Unicode cldR: https://cldr.unicode.org/.
The gnu c library: https://www.gnu.org/software/libc/.
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ലിപിപുനഃപരിഷ്കരണവും അറിവിെന്റ വ്യാപനം േനരിടുന്ന െവല്ലുവിളികളും

എതിർപ്പുകൾ വകവയ്ക്കാെത—െകാണ്ടുവരെപ്പട്ട ചില വികല മാനകീകരണങ്ങൾ
വിശകലനം െചേയ്യണ്ടതുണ്ടു്.
1. അേറ്റാമിൿ ചില്ല്, ‘ന്റ’ എൻേകാഡിങ് [5, 28–30], ബിന്ദുേരഫം പ്രേത്യകം
എൻേകാഡ് െചയ്തതു്, pRi250 [31] എന്നീ വികല മാനകീകരണങ്ങൾ യു
ണിേകാഡിൽ െകാണ്ടുവരികയും അംഗീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തേപ്പാൾ ആദ്യ
െത്ത രണ്ടിലും സിഡാൿ അംഗങ്ങളുെടയടക്കം വിഘടിതലിപിവാദക്കാരുെട
കാർമികത്വമുണ്ടായിരുന്നു. വ്യാകരണ നിയമങ്ങെളേപ്പാലും പാേട െതറ്റിച്ചു്
(ചില്ലുകൾ ഇേപ്പാൾ യുണിേകാഡിൽ കൂട്ടക്ഷരമുണ്ടാക്കുന്നു!) കമ്പനികളുെട
വാണിജ്യതാല്പര്യത്തിൽ മാത്രം ഹ്രസ്വകാലദൃഷ്ടിേയാെട െകാണ്ടുവന്ന ഇത്ത
രം പരാജയെപ്പട്ട4 നിർേദ്ദശങ്ങൾെക്കതിെര രചന അക്ഷരേവദി, സ്വതന്ത്രമ
ലയാളം കംപ്യൂട്ടിങ്, വിരലിെലണ്ണാവുന്ന ചില ഭാഷാ വിദഗ്ദ്ധർ എന്നിവർ മാത്ര
മാണു് യുണിേകാഡ് കൺേസാർഷ്യത്തിനു് എതിർവാദങ്ങളും പ്രതിനിർേദ്ദശ
ങ്ങളും േരഖാമൂലം നല്കിയതു് [28, 29]. ഈ നിർേദ്ദശങ്ങൾ മാനകീകരണങ്ങളാ
വുന്നതിെന ഫലപ്രദമായി തിരുത്തുവാേനാ പ്രതിേരാധിക്കുവാേനാ ഗവെണ്മ
േന്റാ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂേട്ടാ മറ്റു് ഉത്തരവാദെപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങേളാ, ഇത്തരം
മാനകീകരണങ്ങെളപ്പറ്റി ഏതാണ്ടു് പൂർണ്ണമായും അജ്ഞരും അശ്രദ്ധരുമായ
അക്കാദമിക സമൂഹേമാ ഒന്നും െചയ്തില്ല.
2. ‘ന്റ’ എന്ന കൂട്ടക്ഷരത്തിെന്റ എൻേകാഡിങ്, േകട്ടുേകൾവിയില്ലാത്ത വിധം,
യുണിേകാഡ് പ്രമാണത്തിൽ േചർക്കുകയുണ്ടായി. ‘ന്റ’ എന്ന കൂട്ടക്ഷരം,
ഒേന്നാ, രേണ്ടാ അല്ല, മൂന്നു വിധത്തിൽ ഇന്നു് യുണിേകാഡിൽ എഴുതാം! ഈ
മൂന്നു വിധത്തിൽ എഴുതിയതും തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കണെമങ്കിൽ മൂന്നു വിധ
ത്തിലും പ്രേത്യകം എഴുതി തിരഞ്ഞു േനാക്കണം (ഉദാ: ‘അതിെന്റ’ എന്നു തി
രയാൻ മൂന്നുവിധത്തിൽ എഴുതി ഓേരാന്നും തിരയണം). അപൂർവം ചിലർ
ക്കു മാത്രേമ ഇതിെന്റ സാേങ്കതികവശെത്തക്കുറിച്ചു് അറിവുള്ളൂ, അല്ലാത്ത ദശ
ലക്ഷക്കണക്കിനു മലയാളികൾ വിവരം തിരഞ്ഞാൽ അവരുേദ്ദശിച്ചതു് ലഭ്യ
മാകില്ല! ഈ മൂന്നു വിധത്തിൽ എൻേകാഡ് െചയ്യുവാൻ നിർേദ്ദശം സമർ
പ്പിച്ചവരാകെട്ട ഇവ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള എൻേകാഡിങ് തുല്യത (canonical
equivalence) പരിഗണിക്കുകേയാ ആ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം നിർേദ്ദശിക്കു
കേയാ െചയ്തിട്ടുമില്ല. യുണിേകാഡ് 13-ാം പതിപ്പിൽ മാത്രമാണു് ഇവ മൂന്നും
േസാഫ്റ്റ്െവയറുകൾ തുല്യമായി പരിഗണിക്കണെമന്ന നിർേദ്ദശം മെറ്റാരാൾ
അവതരിപ്പിച്ചതു് അംഗീകൃതമായതു്. ഗൂഗ്ൾ, ൈമെക്രാേസാഫ്റ്റ് എന്നീ കമ്പ
നികളുെട േസാഫ്റ്റ്െവയറുകളിലും േഫാണ്ടുകളിലും മലയാളം പ്രവർത്തിപ്പിക്കു
ന്നതിലുള്ള പിശകുകൾ കാരണമാണു് ഈ നിർേദ്ദശം സിബു േജാണി മുതലാ
യവർ യുണിേകാഡ് മുമ്പാെക സമർപ്പിച്ചതു്. ആ േസാഫ്റ്റ്െവയർ പിഴവുകൾ
ശരിയാക്കുന്നതിലുള്ള പ്രയത്നവും പണവും െചലവിടാൻ മടിച്ചു്, അതിനുപക
രം മാനകീകരണം അപ്പാെട മാറ്റുകയാണുണ്ടായതു് (െചരുപ്പിനു േവണ്ടി കാ
ലു് മുറിച്ചു)! മറ്റു േസാഫ്റ്റ്െവയറുകളിൽ, വിേശഷിച്ചും ഐടി@സ്കൂൾ, നിയമസഭ
4

അേറ്റാമിൿ ചില്ല് ഒരു പരാജയവും െചയ്യരുതാത്തതുമായിരുന്നുെവന്നു് അതിെന്റ പ്രേയാക്താക്കൾ
തെന്ന പിന്നീടു് യുണിേകാഡിനു് റിേപ്പാർട്ട് സമർപ്പിച്ചു [30].

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ
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മുതലായവയും ഗവെണ്മന്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും അനവധി സ്വകാര്യ കമ്പനികളും
സർവ്വകലാശാലകളും മറ്റും ഉപേയാഗിക്കുന്ന ലിനക്സ് മുതലായ സ്വതന്ത്ര േസാ
ഫ്റ്റ്െവയറുകളിൽ ഇതിെന്റ പ്രത്യാഘാതം ഭീകരമായിരുന്നു, അതിലുപരി മല
യാള ഭാഷയ്ക്കും.
3. pRi250 [31] എന്ന യുണിേകാഡ് നിർേദ്ദശം ലിപിപരിഷ്കരണത്തിെന്റ െവളി
ച്ചത്തിൽ പ്രേത്യകം വിശകലനമർഹിക്കുന്നു. തനതുലിപിയും വിഘടിതലിപി
യും ഒരുമിച്ചു് എഴുതുക എന്ന അതിവിചിത്രമായ (അനാ)വശ്യത്തിൽ നിന്നാ
ണു് ഈ നിർേദ്ദശത്തിെന്റ പിറവി. േഫാണ്ടുകളിൽ സമഗ്രലിപി കാണണ
െമന്നു നിർേദ്ദശിക്കാൻ വ്യഞ്ജനങ്ങളുെടയും ഉ/ഊ-കാരങ്ങളുെടയും ഇടയിൽ
zwj (zero width joiner) എന്ന അദൃശ്യാക്ഷരം പുട്ടിനു പീര വിതറുന്നതു
േപാെല േചർക്കുക എന്ന തുഗ്ലൿ നിർേദ്ദശമാണു് ഇതു്. അേറ്റാമിൿ ചില്ല് ഉൾ
െപ്പടുത്തിയതു െതറ്റായിേപ്പായി എന്നു പിന്നീടു് ഏറ്റുപറേയണ്ടി വന്ന സംഘം
തെന്നയാണു് ഈ നിർേദ്ദശത്തിെന്റയും പിറകിലുണ്ടായതു്. മലയാളം യുണി
േകാഡിൽ സമഗ്രലിപി കാണിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക എന്നതുമാത്രമാ
ണു് ഈ നിർേദ്ദശത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം എന്നു േവണം മനസ്സിലാക്കാൻ. സാേങ്കതി
കമായി േനാക്കിയാൽ പൂർണമായും പ്രദർശനത്തിെന്റ (display, അതായതു്
േഫാണ്ടിെന്റ) തലത്തിൽ മാത്രം, ആവശ്യെമങ്കിൽ തെന്ന, ഉത്തരം കാേണ
ണ്ട ഈ നിർേദ്ദശം; അതിനു പകരം മലയാളം എൻേകാഡിങിെന അപ്പാെട
തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന നിർേദ്ദശമായിരുന്നു അതു്. ഭാഷാ, സാേങ്കതിക വിദഗ്ദ്ധരും മല
യാളികളും വിേദശികളും (മലയാളം കംപ്യൂട്ടറുകളിലും െമാൈബലുകളിലും മെറ്റ
ല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്രതലങ്ങളിലും ശരിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു
വഹിച്ച െബഹ്ദാദ് എസ്ഫാേബാദ്, േജാനതൻ ക്യൂ ഉൾപ്പെടയുള്ളവർ) ആഴ
ത്തിലുള്ള സാേങ്കതിക വിശകലനം നടത്തുകയും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങെള ഇഴകീറി വിശദമാക്കുകയും അതിശക്തമായി എതിർക്കുകയും െച
യ്തതാണു് [32–34]. ഈ എതിർവാദങ്ങെളാന്നും കണക്കിെലടുക്കാെത അതി
വിചിത്രവും തലതിരിഞ്ഞതുമായ മലയാളം എൻേകാഡിങ് pRi250 വഴി യു
ണിേകാഡ് മാനകപ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കെപ്പടുകയാണുണ്ടായതു്.
ഇക്കാലയളവിൽ വ്യാപകമായി നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട വിവിധ തുറയിൽെപ്പട്ട
ഉള്ളടക്കങ്ങൾ (ഗവെണ്മന്റ്, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിെല േരഖകളിൽ; ഇന്റർ
െനറ്റിൽ വിക്കിപീഡിയ/അനുബന്ധ സംരംഭങ്ങൾ, േബ്ലാഗുകൾ മുതലായവ
യിൽ, പ്രസിദ്ധീകരണശാലകളിൽ, …) പലവിധം അവ്യവസ്ഥകൾ െകാണ്ടു്
നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണു്; ഈ അമൂല്യ വിവരേശഖരം ഇനി ശരിയാക്കുവാൻ
സാധിക്കുകയുമില്ല. ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത എൻേകാഡിങ്/ലിപി പരിഷ്കാര
ങ്ങളുെട ഇര അന്തിമമായി മലയാള ഭാഷയും സംസ്കാരവും മലയാളിയുമാണു്.
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ലിപിപുനഃപരിഷ്കരണവും അറിവിെന്റ വ്യാപനം േനരിടുന്ന െവല്ലുവിളികളും

11 ലിപിപരിഷ്കരണവും ഓപ്പൺൈടപ് മാനകനിർേദ്ദശവും
(അക്ഷരചിത്രീകരണം)
യുണിേകാഡ് എൻേകാഡിങ് ബഹുഭാഷാപ്രമാണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും ൈകമാ
റ്റം െചയ്യുന്നതും പ്രശ്നരഹിതമാക്കിത്തീർത്തു. എന്നാൽ കംപ്യൂട്ടറുകളിലും മറ്റു ഡിജി
റ്റൽ മാദ്ധ്യമങ്ങളിലും മലയാളം അടക്കമുള്ള ഭാരതീയലിപികളും, അറബിൿ, തായ്
മുതലായ ലിപികളും ‘സങ്കീർണ്ണലിപികൾ’ (complex scripts, ഇനി മുതൽ ‘വിക
സിത ലിപികൾ’/advanced scripts) എന്ന വിഭാഗത്തിലണറിയെപ്പടുന്നതു്. ഇതി
നു കാരണം ലാറ്റിൻ അക്ഷരങ്ങൾ (a, b, c, d…) േചർന്ന വാക്കുകൾ ചിത്രീകരി
ക്കുന്നതുേപാെല ലളിതമല്ല ഈ ലിപികൾ എന്നതാണ്. ഇവയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ
കൂടിേച്ചരുകയും പുതിയ രൂപങ്ങളായി മാറുകയും, ചിഹ്നങ്ങൾ ഇടേത്താ വലേത്താ
ഇരുവശത്തുേമാ നിലെകാള്ളുകയും െചയ്യും (ഉദാ: ഗ + ് + ദ + ് + ധ + ് + ര +
ോ → േഗ്ദ്ധ്രാ ). ഇതു സമർത്ഥമായി ൈകകാര്യം െചയ്യാൻ യുണിേകാഡ് മാത്രം
േപാരാ, ഭാഷാനിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ഓേരാ ലിപിസഞ്ചയെത്തയും ശരിയായി ചിത്രീ
കരിക്കാനാവശ്യമായ േസാഫ്റ്റ്െവയർ അടിസ്ഥാനവും കൂടി േവണം.
യുണിേകാഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ലിപിപരിഷ്കരണത്തിെന്റ ഏറ്റവും വലിയ പ്ര
ശ്നം കംപ്യൂട്ടറുകൾ, പ്രിന്റർ, െമാൈബൽ േഫാൺ, റ്റാബ്െലറ്റ് മുതലായ ഡിജിറ്റൽ
മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ ശരിയായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള സങ്കീർണത
യും തദ്ഫലമായ നിരന്തരപ്രശ്നങ്ങളുമായിരുന്നു. 2004 മുതലുള്ള ഒട്ടനവധി സ്വതന്ത്ര
േസാഫ്റ്റ്െവയർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുെട ഫലമായാണു് 2014 മുതൽ പ്രശ്നരഹിത
മായി മലയാളം വായിക്കുവാനും എഴുതുവാനും സാദ്ധ്യമായതു്.
ലാറ്റിൻ ഇതര വികസിത ലിപികൾ കംപ്യൂട്ടറിൽ ശരിയായി ചിത്രീകരിക്കാൻ
സങ്കീർണ്ണമായ േസാഫ്റ്റ്െവയർ (േഷപിങ് എൻജിൻ/shaping engine) ആവശ്യ
മാണു്; എന്നാൽ അതുമാത്രം േപാരാ; ഓേരാ േഫാണ്ടുകളിലും ഭാഷാനിയമങ്ങൾ
ക്കനുസൃതമായി സംയുക്താക്ഷരങ്ങളുണ്ടാവുന്നതു് എങ്ങെന എന്നു േപ്രാഗ്രാം െച
യ്തു വേയ്ക്കണ്ടതുമുണ്ടു്. േസാഫ്റ്റ്െവയറും േഫാണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടി ഓപ്പൺ
ൈടപ് മാനകനിർേദ്ദശം (OpenType specification) എന്ന ധാരണാപത്രത്തില
ധിഷ്ഠിതമാണു് [36]. ഈ മാനകനിർേദ്ദശം പരിപാലിക്കുന്നതു് ൈമേക്രാേസാഫ്റ്റ്
ആണു്. വിൻേഡാസ് എക്സ്പി മുതൽ ഭാരതീയ ഭാഷകൾക്കുള്ള പിന്തുണ െകാണ്ടു
വരികയും ഈ നിർേദ്ദശത്തിനനുസൃതമായി സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തകങ്ങളിലും (ലിനക്സ്,
ഫയർേഫാക്സ്, ഓപ്പൺ ഓഫീസ്,…) േഫാണ്ടുകളിലും തത്തുല്യ പിന്തുണ േചർക്കു
വാൻ വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയും െചയ്തു. ഈ നിർേദ്ദശങ്ങളിെല ആദ്യ പതി
പ്പിെല പ്രശ്നം (v.1 of Indic opentype shaping specification, ‘mlym’ script
tag for Malayalam) പ്രധാനമായും വിഘടിതലിപി കാരണം േരഫത്തിെന്റ സ്ഥാ
നവും ‘ഹലന്ത് ഷിഫ്റ്റിങ് ’ എന്നറിയെപ്പടുന്ന പ്രശ്നം കാരണവുമായിരുന്നു (‘മുഖ്യമ
ന്ത്രി’ എന്ന വാക്കും ‘േകായ്മ’ എന്ന വാക്കും ഒരുമിച്ചു് ശരിയായി കാണിക്കാൻ സാ
ദ്ധ്യമല്ലായിരുന്നു). വിശദമായ ചില പ്രശ്നവിവരണങ്ങൾ [35]-ൽ െകാടുത്തിരിക്കു
ന്ന വിവിധ കണ്ണികളിൽ ലഭ്യമാണു്.
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മലയാളത്തിനു് തനതുലിപിയും വിഘടിത
ലിപിയുമുള്ളതിനാൽ ‘mal’ (തനതുലിപി/
traditional orthography) എന്നും ‘mlR’
(വിഘടിതലിപി/reformed orthography)
എന്നും രണ്ടു വിധം ലിപികൾ (language
system tags) നല്കുകയുണ്ടായി. 1971-ൽ ലി
പി വിഘടിച്ചേപ്പാൾ വലതു് ഉ/ഊ-കാരങ്ങൾ
വലതു വശത്തു തെന്ന വിഘടിച്ചു നിർത്തിയ 2010-ൽ മലയാള ചിത്രീകരണത്തിെല പ്രശ്നങ്ങൾ.
േപ്പാൾ ( കു → ക ു ) വലതുേരഫം വിഘടിച്ചു്
ഇടതുേരഫമായി ( ക്ര → ്ര ക ) മാറ്റുകയുണ്ടായി! ഇതു ധാരാളം േസാഫ്റ്റ്െവയർ
പ്രശ്നങ്ങൾക്കു വഴിവച്ചു [35], ഉദാഹരണത്തിനു് ചിത്രം 9 മുതലായവ കാണുക.
ഓപ്പൺ ൈടപ് ഒന്നാം പതിപ്പിെന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അതിെന പഴഞ്ചനാ
ക്കി വിൻേഡാസ് വിസ്ത (Vista) മുതൽ രണ്ടാം പതിപ്പു് (v.2 of Indic opentype
shaping specification, known as ‘mlm2’ script tag) ഉപേയാഗിച്ചു തുടങ്ങി.
വിൻേഡാസ് എക്സ്പി കാലത്തിെല േസാഫ്റ്റ്െവയറുകളും (േവഡ്, എക്സൽ, ഇന്റർ
െനറ്റ് എക്സ്േപ്ലാറർ, …) ലിനക്സിൽ ഓപ്പൺഓഫീസ്, Qt4 പ്രേയാഗങ്ങൾ, പഴയ
പാംേഗാ/ജിടിെക (pango/gtK) അധിഷ്ഠിത പ്രേയാഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഇതാ
യിരുന്നു അവസ്ഥ; വിൻേഡാസ് വിസ്ത മുതലുള്ള പ്രേയാഗങ്ങളും, Qt5, പുതുക്കിയ
പാംേഗാ, ഫയർേഫാക്സ്, േക്രാം, ലിെബ്ര ഓഫീസ്, ആൻേഡ്രായിഡ്, എഡ്ജ് ബ്രൗ
സർ മുതലായവ ‘ഹാർഫ്ബസ് ’ സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പദ്ധതി കാരണം മുഴുവ
നായും ‘mlm2’ പിന്തുണച്ചു തുടങ്ങുകയും െചയ്തേതാെട, ഒേര േഫാണ്ട് രണ്ടു വിധം
പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാേക്കണ്ട അവസ്ഥ സംജാതമായി. മലയാള അക്ഷരസഞ്ചയങ്ങ
ളുെട ചിത്രീകരണെത്തപ്പറ്റി കൂടുതലറിയാൻ േകരള മീഡിയാ അക്കാദമി ഉച്ചേകാടി
യിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധാവതരണം േനാക്കുക [37].
ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതും ‘ഹാർഫ്ബസ് ’ സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയർ5 കംപ്യൂ
ട്ടറിലും െമാൈബൽ/റ്റാബ്െലറ്റിലും മലയാളം ശരിയായി കാണിക്കുവാൻ സാധി
ച്ചതും േഫാണ്ടുകെള ആധുനിക മാനകീകരണങ്ങളിേലക്കു െകാണ്ടു വന്നതും സ്വ
തന്ത്ര മലയാളം കംപ്യൂട്ടിങിലും രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ൈടേപാഗ്രഫിയിലുമുള്ള
സന്നദ്ധ സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രവർത്തകരുെട പ്രയത്നഫലമായാണു് [38].
മലയാള സമഗ്രലിപിസഞ്ചയങ്ങൾ ഭാഷാനിയമമനുസരിച്ചു് നിഷ്കർഷമായും കൃത്യ
മായും ചിത്രീകരിക്കുവാനുള്ള ഓപ്പൺൈടപ് സംവിധാനം സ്വതന്ത്രമായും സൗജന്യ
മായും വികസിപ്പിച്ചതു് രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ൈടേപാഗ്രഫിയാണു് [39]. െമാ
ൈബൽ/റ്റാബ്െലറ്റുകളിൽ മലയാളെമഴുതാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇൻഡിൿ കീേബാ
ഡ് വികസിപ്പിച്ചതും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരാണു്. ഇവെരല്ലാം ഭാഷയുെടയും ലി
5

ഹാർഫ്ബസ്: http://harfbuzz.org. ഇന്നു് ലിനക്സ്, Qt, Pango/gtK, ജാവ, ഫയർേഫാക്സ്,
േക്രാം, ലിെബ്ര ഓഫീസ്, ൈസ്ക്രബസ്, സീെറ്റൿ, ലുവാലാെറ്റൿ, ആൻേഡ്രായിഡ്, ൈമെക്രാേസാ
ഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ബ്രൗസർ, 2021-ഓെട അേഡാബി ഇൻഡിൈസൻ, േഫാേട്ടാേഷാപ് എന്നിവയിെല
ല്ലാം മലയാളവും മെറ്റല്ലാ ഭാരതീയഭാഷകളുമടക്കമുള്ള വികസിതലിപിരൂപങ്ങൾ ശരിയായി ചിത്രീ
കരിക്കുന്നതിനു് നന്ദി പറേയണ്ടതു് ഈ സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയറിേനാടാണു്.
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ചിത്രം 9: 2010-ൽ മലയാള ചിത്രീകരണത്തിെല പ്രശ്നങ്ങൾ, മലയാളം വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ നിന്നു് ഒരു
സ്ക്രീൻേഷാട്ട്.

പിയുെടയും സമഗ്രതയും മൂല്യവും തിരിച്ചറിയുകയും വിലമതിക്കുകയും െചയ്തുള്ള പ്ര
വർത്തനത്തിേലർെപ്പട്ടതുെകാണ്ടാണു് സാേങ്കതികവിദ്യാമാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ സാധാര
ണക്കാർക്കുേപാലും മലയാളം വ്യാപകമായി വിനിമയം െചയ്യാനുള്ള പശ്ചാത്തല
സൗകര്യവും സാഹചര്യവുമുളവായതു്. ഇത്തരം സന്നദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂെടയാ
ണു് ഭാഷാസാേങ്കതികത വികസിച്ചതും ഇേപ്പാഴും വികസിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നതും.
അതിെന്റ ഗുണഫലങ്ങളാണു് സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുൾപ്പെട യാെതാ
രു പ്രതിഫലവുമില്ലാെത ഉപേയാഗിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായതും. അച്ചടിയ്ക്കു േവണ്ടി
ൈസ്ക്രബസ് അധിഷ്ഠിത സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രേയാഗങ്ങളിേലയ്ക്കു് ജനയുഗം,
േദശാഭിമാനി, മലയാള മേനാരമ എന്നിവരടക്കം മാറിയതു് ഉദാഹരണം. രണ്ടു
പതിറ്റാണ്ടിേലെറ കാലയളവിൽ നടന്ന ഇത്തരം ശ്രമങ്ങേളയും സന്നദ്ധതകേളയും
ഒരു തരത്തിലും ലിപിപരിഷ്ക്കരണ സമിതികൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. പകരം, കഠി
നയത്നങ്ങളിലൂെട ൈകവരിച്ച അക്ഷരദാർഢ്യങ്ങളിൽ വിള്ളലുകളുണ്ടാക്കാൻ ഈ
പരിഷ്ക്കരണശ്രമങ്ങൾ കാരണമാകുകയും െചയ്യുന്നു.
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(c) Malayalam text not rendered correctly in Qt: https://bugreports.qt.io/browse/

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ
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[36] OpenType specification for Malayalam: https://docs.microsoft.com/enus/typography/script-development/malayalam

[37] On data encoding and complex text shaping: https://rajeeshknambiar.files.
wordpress.com/2019/11/data-and-fonts.pdf

[38] HarfBuzz Indic team discussions: https://lists.freedesktop.org/archives/
harfbuzz/2012-May/001927.html

[39] New opentype shaping rules for Malayalam script: https://rajeeshknambiar.
wordpress.com/2021/09/20/a-new-set-of-opentype-shaping-rules-for-malayalamscript/
□

This volunteer-driven books project relies on readers like you to submit typos,
corrections, and other improvements. The contact id is
<support@sayahna.org>.

