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പാഠസംരക്ഷണത്തിെന്റ
അനുഭവപാഠങ്ങൾ
(ഹുൈസൻ—രാധാകൃഷ്ണൻ സംഭാഷണം)

െക. എച്. ഹുൈസൻ: അന്തർേദ്ദശീയ സയൻസ്
േജർണലുകൾ ൈടപ്െസറ്റു േനടിയ അനുഭവത്തിൽ നി
ന്നാണു് (അതു് ഇന്ത്യയിൽ തെന്ന അപൂർവ്വമാണു്) ‘സാ
യാഹ്ന’യിേലക്കുള്ള വരവു്. ഇന്ത്യൻഭാഷകളിൽതെന്ന
സംഭവിച്ച അപൂർവമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ആർൈക്കവാ
ണ് ‘സായാഹ്ന’. ഇതിേലക്കു നയിച്ച സാംസ്കാരിക–
സാേങ്കതിക പരിസരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാേമാ?
സി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ: സായാഹ്നയുെട ആവിർഭാവ
ത്തിനു സാേങ്കതികേമാ സാംസ്കാരികേമാ ആയ കാര
ണങ്ങെളാന്നുമില്ല. തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ചുറ്റുപാടു
കളിൽ സ്വകാര്യാവശ്യമായി ഉടെലടുത്ത ഒരു ആശയ
മായിരുന്നു അതു്. ൈദനംദിനേജാലിയിൽ നിന്നും വി
രമിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു പ്രധാനകാരണം.
വിരമിക്കുവാൻ ഒരു കാരണം കാത്തിരിക്കുേമ്പാഴാണു്
സായാഹ്ന എന്ന ആശയം മുന്നിലുദിക്കുന്നതു്. സായാ
ഹ്ന േപാലുള്ള ഒരു സംരംഭത്തിനു വളെര പ്രസക്തിയു
ള്ള ഒരു സാേങ്കതിക പരിസരമായിരുന്നു അന്നു് നിലവി
ലുണ്ടായിരുന്നതു് (ഇന്നും അതിനു വലിയ മാറ്റെമാന്നും
സംഭവിച്ചിട്ടില്ല). ഡിജിൈറ്റേസഷൻ െവറും വാച്യാർത്ഥ
ത്തിൽ മാത്രം മനസ്സിലാക്കെപ്പട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു.
പാഠെത്ത ഏെതങ്കിലും ഒരു േവഡ്േപ്രാസസ്സർ രൂപ
ത്തിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിൈറ്റേസഷെന്റ ദൗത്യം
പൂർത്തിയായി എന്നും അതു് കാലഘട്ടങ്ങെള െവല്ലുവിളി
ച്ചുെകാണ്ടു് നിലനിൽക്കുെമന്നും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാ
ലും ഉപേയാഗക്ഷമത നഷ്ടെപ്പടാെത സൂക്ഷിക്കാെമ
ന്നുമാണു് സാേങ്കതികവിജ്ഞാനം േനടിയവർ േപാലും
കരുതുന്നതു്.
ഈ സങ്കല്പം െവറും അജ്ഞതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവു
ന്നതാണു്. േവഡ്േപ്രാസസ്സർ പ്രവർത്തകനിബന്ധി
യായ (operating system dependent) ഒരു പ്രേയാഗ
മാണു് (application). മാത്രവുമല്ല, പാഠം സൂക്ഷിച്ചിരി
ക്കുന്നതു് അതതു് പ്രേയാഗത്തിെന്റ സ്രഷ്ടാക്കൾ വിഭാ
വനം െചയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ആന്തരികസാേങ്കതിക
ഘടനയിലാണു്. അതു് െപാതുസമൂഹത്തിനു് അപ്രാ
പ്യവുമാണു്, ഒരിക്കലും സുതാര്യമാവാനും േപാകുന്നില്ല.
അക്കാരണം െകാണ്ടുതെന്ന പ്രേയാഗത്തിെന്റ പതി
പ്പുകൾ മാറുകേയാ പ്രവർത്തകം മാറുകേയാ െചയ്യു
േമ്പാൾ പാഠം ഉപേയാക്താവിെന്റ പിടിയിൽ നിന്നും
അകലുക തെന്ന െചയ്യും, പിെന്ന വീണ്ടും വരുതിയിൽ
െകാണ്ടുവരണെമങ്കിൽ പ്രേയാഗത്തിെന്റ പുതിയ പതി
പ്പു് വാങ്ങണം. അെതാരു വിപണനതന്ത്രത്തിെന്റ സാ
േങ്കതിക െകണിയായി തുടർന്നുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു.
അേപ്പാൾ പാഠസംരക്ഷണം െവറുെമാരു അബദ്ധേബാ
ധമായി അവേശഷിക്കുകേയ നിർവാഹകമുള്ളു. േവ
ഡ്േപ്രാസസ്സറിെന ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കു് െവറും മൂ
ന്നു-നാലു െകാല്ലങ്ങൾക്കകം സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങ
ളാണിവെയാെക്ക. അേപ്പാൾ പിെന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു്
അപ്പുറെത്ത കഥ പറയാനുമില്ലേല്ലാ. ഏറ്റവും വലിയ
ൈവരുദ്ധ്യെമെന്തന്നാൽ, സാേങ്കതികമുേന്നറ്റെത്തക്കു
റിച്ചു് ഊറ്റം െകാള്ളുേമ്പാൾ നമ്മൾ ഡിജിൈറ്റസ് െചയ്ത
പാഠത്തിനു് താളിേയാലയുെട ആയുർൈദർഘ്യം േപാ
ലും അവകാശെപ്പടുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതെത്ര.
ഈ സാേങ്കതികപരിസരത്തിലാണു് സായാഹ്ന എന്ന
ആശയം ആവിർഭവിക്കുന്നതു്. നിത്യെതാഴിലായി െച
യ്തിരുന്നതു്, ഗണിതശാസ്ത്രനിബന്ധിയായ ഗേവഷണപ്ര
ബന്ധങ്ങൾ ദീർഘകാലസംരക്ഷണത്തിനായും ഭാവി
യിൽ അന്നു് നിലവിലുള്ള സാേങ്കതികയ്ക്കു് അനുസൃതമാ
യി പുനരുപേയാഗിക്കുവാൻ പാകത്തിനു രൂപെപ്പടുത്തു
ന്ന പണിയായിരുന്നു. ഭാഷയിൽ ഒട്ടും തെന്ന നടന്നിട്ടി
ല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും അതുതെന്നയായിരുന്നു.
സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷെന്റ പ്രധാന ഉേദ്ദശ്യം ഭാഷാകൃ
തികെള ഈ സംരക്ഷണ സാേങ്കതികതയ്ക്കുള്ളിൽ െകാ
ണ്ടുവരിക; ആർൈക്കവൽ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു് ഉത്തമ
മാതൃകകൾ കാണിച്ചുെകാടുക്കുക; പുതുതായി രൂപെപ്പ
ട്ടുവരുന്ന വായേനാപകരണങ്ങൾക്കു് ഉപേയാഗിക്കാവു
ന്ന രീതിയിൽ ഭാഷാകൃതികെള മാറ്റിെയടുക്കുക; പാഠവി
ന്യാസത്തിനു് ഇന്നു് ആശ്രയിക്കുന്ന പഴഞ്ചൻരീതികൾ
ഉേപക്ഷിച്ചു് യൂണിേകാഡിലധിഷ്ഠിതമായ നൂതനസാേങ്ക
തികവിദ്യകൾ ഉപേയാഗിച്ചു് പാശ്ചാത്യേലാകത്തിൽ
ഇറങ്ങുന്ന അച്ചടിപ്പതിപ്പുകേളാടു് കിടപിടിക്കുന്ന പതി
പ്പുകൾ ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക; ഇതിനു് േവണ്ട
േസാഫ്റ്റ്െവയർ േശഖരങ്ങൾ സ്വതേന്ത്രാപേയാഗത്തി
നായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നിവയാണു്.
േചാദ്യം: ‘പാഠങ്ങളുെട സംരക്ഷണം’ ഡിജിറ്റൽ സാ
േങ്കതികതയിലൂെട എങ്ങെന സാധിെച്ചടുക്കാം എന്ന
താണു് താങ്കൾ േകരളത്തിനും മലയാളികൾക്കും മു
മ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയം. അതിനുേവണ്ട സാേങ്ക
തികത ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല 100 ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രന്ഥങ്ങ
ളുെട നിർമ്മിതിയിലൂെട കാണിച്ചു െകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
നൂറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അന്നെത്ത െടൿേനാളജിക്കു്
അനുസൃതമായി പുനരുപേയാഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ
ഇന്നെത്ത, അെല്ലങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിെല ഗ്രന്ഥ
ങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കാ
ഴ്ച കണ്ടാണു്, വിശദീകരണങ്ങൾ േകട്ടാണു് ഹാർഡ്
ഡിസ്കുകളിലും സിഡിയിലും േസവ് െചയ്തു് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കു
ന്നതല്ല സൂക്ഷിപ്പു് എന്നു് മനസ്സിലാക്കാനിടയാകുന്നതു്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ പാഠസംരക്ഷണങ്ങൾ മറ്റു
ഭാഷകളിൽ (ഭാരതീയവും അന്തർേദശീയവും) എത്ര മു
േന്നാട്ടു േപായിരിക്കുന്നു?
ഉത്തരം: ഡിജിറ്റൽ പാഠസംരക്ഷണത്തിെന്റ ആവിർ
ഭാവവും വ്യാപനവും നടന്നതു് പാശ്ചാത്യേലാകത്താ
ണു്. പാഠത്തിെന്റ ഉളടക്കവും വിന്യാസവും രണ്ടായി [1]
കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞതും പാശ്ചാത്യർക്കു തെന്ന. പാ
ഠത്തിെന്റ ഈ രണ്ടു ഗുണവിേശഷങ്ങെളയും േവർതിരി
ച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രേമ പാഠസംരക്ഷണം
എങ്ങിെന സാധിക്കാം എന്നതിെന്റ രീതിശാസ്ത്രം ഉരു
ത്തിരിയുകയുള്ളു. [2] കാരണെമെന്തന്നാൽ, സാധാ
രണ കരുതുന്നതിനു് വിരുദ്ധമായി, ഉള്ളടക്കമാണു് സം
രക്ഷണം ആവശ്യെപ്പടുന്നതും അർഹിക്കുന്നതും. വിന്യാ
സമാവെട്ട, കാലികവും, രുചിേഭദങ്ങളിെല മാറ്റത്തിനു്
അനുസൃതമായി/വിേധയമായി നിരന്തരം മാറിെക്കാണ്ടി
രിക്കുന്നതുമാണു്. അതുകൂടാെത, വിന്യാസം നിലവിെല
സാേങ്കതികതയുമായും ഉപകരണങ്ങളുമായും പിരിക്കാ
നാവാത്തവിധം െകട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുമാണു്.
ഉള്ളടക്കമാവെട്ട കാലത്തിെന്റ ഒഴുക്കിൽെപ്പട്ടു് മാറുന്ന
ഒന്നല്ല, അതു് നിത്യവും നിതാന്തവുമെത്ര. അതുെകാണ്ടു്
ആ രീതിയിൽ തെന്ന എേന്നയ്ക്കുമായി സൂക്ഷിക്കെപ്പേട
ണ്ടതാണു്. സംരക്ഷണത്തിെന്റ രീതിശാസ്ത്രം ഇവിെട
തുടങ്ങുന്നു.
1. William Warren Tunnicliffe (April 22, 1922 – September
12, 1996) is credited by Charles Goldfarb as being the
first person (1967) to articulate the idea of separating the
definition of formatting from the structure of content
in electronic documents (separation of presentation and
content). See this Wiki page.
2. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു് ഈ വിക്കി േപജു് കാണുക.

ഡിജിറ്റൽ പാഠസംരക്ഷണം ഒരു വ്യാവസായികാവശ്യ
മായിട്ടാണു് ആവിർഭവിക്കുന്നതു്. ഐ. ബി. എം. േകാർ
പ്പേറഷനിൽ െമയിൻേഫ്രം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുെട സാേങ്കതിക
വിവരണഗ്രന്ഥങ്ങളുെട സമകാലികത നിലനിറുത്തു
വാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാെത വന്നേപ്പാൾ ഒരു അനിവാര്യത
യായിട്ടാണു് പാഠസംരക്ഷണത്തിെന്റ ആശയം ഉദിച്ച
തു്. സാേങ്കതിക വളർച്ചയുെട േവഗതമൂലം യേന്ത്രാപക
രണങ്ങളിൽ വരുത്തെപ്പടുന്ന മാറ്റത്തിനു് അനുേയാജ്യ
മായ േവഗതയിൽ അവയുെട സാേങ്കതികവിവരണ ഗ്ര
ന്ഥാവലി നവീകകരിക്കുവാൻ കഴിയാെത വന്നതു് കമ്പ
നിയുെട ഉല്പന്നങ്ങളുെട വിപണനെത്ത പ്രതികൂലമായി
ബാധിച്ചു തുടങ്ങി. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉൽപ്പാദനേകന്ദ്രങ്ങ
ളിൽ നിന്നും ഉപേഭാക്തൃസ്ഥാപനങ്ങളിേലയ്ക്കു് ലക്ഷക്ക
ണക്കിനു് പുറങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന സാേങ്കതിക
വിവരണപുസ്തകങ്ങളുമായി എത്തിക്കഴിയുേമ്പാേഴയ്ക്കും
തെന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കാലഹരണെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കും.
അത്രേവഗം അച്ചടിപ്പതിപ്പിറക്കുക എന്നതു് ദുഷ്കരവും
ഭാരിച്ച സാമ്പത്തികഭാരം വരുത്തുന്നതുമാണു്.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു്, പാഠം
പുസ്തകമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ െന
റ്റ്വർക്കു് വഴി വിതരണം െചയ്യാ
വുന്ന ഒരു േസവനമാക്കാം എന്ന
ആശയം ഐ. ബി. എമ്മിെല ഒരു
എൻജിനീയറായ ചാൾസ് േഗാൾ
േഗാൾഡ്ഫാർബ്
ഡ്ഫാർബിനു (Charles Goldfarb) [3] േതാന്നിയതു്.
ഈ ആവശ്യം നിറേവറ്റുവാൻ ആദ്യപടിയായി െചയ്തതു്
പാഠെത്ത ഉള്ളടക്കമായും വിന്യസിക്കെപ്പട്ട രൂപമായും
വിഭജിക്കുകയായിരുന്നു. ഐ. ബി. എമ്മിെന്റ െസർവ
റുകളിൽ, ഘടനാപരമായ േവർതിരിവുകൾ (structural
differentiation) അസന്നിഗ്ദ്ധമായി നിർേദ്ദശിക്കെപ്പട്ട
രീതിയിലുള്ള മാർക്കപ്പുകളാൽ സമൃദ്ധമായ പാഠം നില
െകാണ്ടു. ഉപേഭാക്താക്കളുെട ഉപേയാഗത്തിനായി പാ
ഠത്തിെല സ്റ്റ്രക്ചറൽ മാർക്കപ്പുകെള വിശകലനം െച
യ്തു് വിന്യസിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള േസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ ഐ. ബി. എം. വിതരണം െചയ്തു. ഉപേഭാക്താ
ക്കൾ ആവശ്യാനുസരണം ഈ േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ
സഹായേത്താടുകൂടി െസർവറുകളുമായി ബന്ധെപ്പടു
കയും ഉല്പന്നങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം
ഒട്ടും തെന്ന സമയനഷ്ടം കൂടാെത േനടുകയും െചയ്തി
രുന്നു. ഈ മാർക്കപ്പ് സമ്പ്രദായത്തിനു െജനറൈല
സ്ഡ് മാർക്കപ്പ് ലാംേഗ്വജ് (Generalized Markup
Language—GML) അഥവാ ജിഎംഎൽ എന്നാണു്
േഗാള്ഡ്ഫാർബ് നാമകരണം െചയ്തതു്. [4]
3. ചാൾസ് േഗാൾഡ്ഫാർബ് 1969-ൽ ജനറൈലസ്ഡ് മാർക്ക
പ്പ് ലാംേഗ്വജ് വികസിപ്പിച്ചു. വിക്കിപ്പീഡിയ ലിങ്കു്.
4. Goldfarb, Charles (1996) “The Roots of SGML—A Personal
Recollection”, േഗാൾഡ്ഫാർബിെന്റ േബ്ലാഗ് കാണുക.

ഐ. ബി. എമ്മിൽ മാത്രം ഈ സമ്പ്രദായം ഒതുങ്ങി നി
ന്നില്ല. അേമരിക്കയിെല വിവിധ പ്രസാധകർ ഉള്ളടക്ക
െത്ത അതിെന്റ വിന്യാസബന്ധിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ
ഘടനാപരമായ സംശുദ്ധിേയാടുകൂടി നീണ്ടകാലം സൂ
ക്ഷിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗവും അതിലുപരി വമ്പിച്ച സാ
മ്പത്തികലാഭവും ഇതിൽ കെണ്ടത്തി. പിന്നീടു് ഓേരാ
പ്രസാധകനും അവനവനു് േയാജിച്ച തരത്തിൽ ജിഎം
എൽ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും അതിെന്റ
അതിരു കവിഞ്ഞ വ്യാപനം പരസ്പരപ്രവർത്തനക്ഷമത
യില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം മാർക്കപ്പിെന്റ വ്യവസ്ഥാരാഹിത്യ
ത്തിേലയ്ക്കു് വഴിെതളിക്കുകയും െചയ്തു. അധികം ൈവകും
മുമ്പു് 1974-ൽ ഇന്റർേനഷണൽ സ്റ്റാന്റാർഡ്സ് ഓർഗ
ൈനേസഷൻ ഇടെപടുകയും ജിഎംഎലിനു് ഒരു സ്റ്റാ
ന്റാർഡ് രൂപെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു. അതാണു് സ്റ്റാന്റാർ
ഡ് െജനറൈലസ്ഡ് മാർക്കപ്പ് ലാംേഗ്വജ് (Standard
Generalized Markup Language—SGML) എന്നു് ഇന്ന

A bibliographic item in XML format.

റിയെപ്പടുന്നതു്. ഇന്നു് ഇന്റർെനറ്റിെന്റ ജീവനാഡിയാ
യി വർത്തിക്കുന്ന ൈഹപ്പർ െറ്റക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംേഗ്വ
ജ് (Hypertext Markup Language—HTML) ആണു്
എസ്ജിഎംഎല്ലിൽ നിന്നും രൂപം െകാണ്ട ഏറ്റവും വി
ജയിച്ച ആദ്യെത്ത പ്രേയാഗം. അനന്തരം എസ്ജിഎം
എല്ലിെന്റ സങ്കീർണ്ണതകൾ ലഘൂകരിച്ചു് എക്സ്എംഎൽ
(Extensible Markup Language—XML) എന്ന ഇന്നു് പാ
ഠസംരക്ഷണത്തിനു് സാർവജനീനമായി ഉപേയാഗിക്ക
െപ്പടുന്ന മാർക്കപ്പ് സമ്പ്രദായം രൂപെപ്പടുകയുണ്ടായി.
എച്റ്റിഎംഎൽ, എക്സ്എംഎൽ തുടങ്ങിയ സമ്പ്രദാ
യങ്ങൾ സുതാര്യവും, സ്വതന്ത്രവും, െപാതുസമൂഹത്തി
െന്റ നിയന്ത്രണത്തിലുമാണു്, അക്കാരണം െകാണ്ടു്
തെന്ന സ്വകാര്യ േസാഫ്റ്റ്െവയറുകേളാ പ്രമാണരൂപങ്ങ
േളാ ഉപേയാഗിക്കുേമ്പാൾ ഉണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങേളാ
അത്ഭുതങ്ങേളാ ഉപേയാക്താവിനു് േനരിേടണ്ടി വരുന്നി
ല്ല എന്നതു് എടുത്തുപറേയണ്ട കാര്യമാണു്.
യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിെല മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ
സംരക്ഷണം നടത്തുവാൻ സഹായിച്ച െറ്റക്സ്റ്റ് എൻേകാഡി
ങ് ഇനിഷിേയറ്റീവ് (Text Encoding Initiative) എന്ന സംരം
ഭം ഓക്സ്േഫാർഡ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയുെട േമൽേനാട്ടത്തിലായിരു
ന്നുെവന്നതു് നമ്മുെട വിദ്യാഭ്യാസവിചക്ഷണരും സർവകലാ
ശാലകളും അറിേയണ്ട ഒരു കാര്യമാണു്.

മറ്റു ഭാരതീയഭാഷകളിൽ പാഠസംരക്ഷണം എന്തുമാ
ത്രം പുേരാഗമിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് യാെതാരു രൂപവുമില്ല. തമി
ഴിെന്റ സ്ഥിതി മലയാളത്തിേന്റതിൽ നിന്നും ഒട്ടും വ്യത്യ
സ്തമെല്ലന്നു് മാത്രം അറിയാം. നമ്മുെട ബിരുദ /ബിരുദാന
ന്തരപഠനങ്ങളിൽ ഇെതാെക്ക പാഠ്യവിഷയങ്ങളായിട്ടു
െണ്ടന്നല്ലാെത സർവകലാശാലകൾ പാഠസംരക്ഷണ
േമഖലയിൽ എെന്തങ്കിലും ക്രിയാത്മകപ്രവർത്തനം നട
ത്തുകേയാ ഗേവഷണത്തിനു േനതൃത്വം നൽകുകേയാ
െചയ്തിട്ടുേണ്ടാ എന്നു് സംശയമാണു്. യൂേറാപ്യൻ രാജ്യ
ങ്ങളിെല മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ സംരക്ഷണം
നടത്തുവാൻ സഹായിച്ച െറ്റക്സ്റ്റ് എൻേകാഡിങ് ഇനി
ഷിേയറ്റീവ് (Text Encoding Initiative) എന്ന സംരംഭം
ഓക്സ്േഫാർഡ് യൂണിേവഴ്സിറ്റിയുെട േമൽേനാട്ടത്തിലാ
യിരുന്നുെവന്നതു് നമ്മുെട വിദ്യാഭ്യാസവിചക്ഷണരും
സർവകലാശാലകളും അറിേയണ്ട ഒരു കാര്യമാണു്.
വികസിതേലാകത്തു് ഇേപ്പാൾ പുസ്തകനിർമ്മാണത്തി
െന്റ ഭാഗമായി പാഠസംരക്ഷണം നിർബന്ധിതമായും
െചയ്തിരിേക്കണ്ട ഒരു കാര്യമാണു്. അെതാഴിവാക്കിയിട്ടു്
ആർക്കും തെന്ന പുസ്തകേമാ എെന്തങ്കിലും രൂപത്തി
ലുള്ള പാഠേമാ ൈടപ്െസറ്റ് െചയ്യുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല.
അതിനർത്ഥം ഒരു പുസ്തകത്തിെന്റ അച്ചടിപ്പതിപ്പു് പ്ര
സിദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പു് സം
രക്ഷണത്തിനായി തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞുെവന്നാണു്.
അത്രേമൽ ശുഷ്കാന്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ പാശ്ചാത്യേലാ
കം െവച്ചുപുലർത്തുന്നു.
മലയാളത്തിൽ എഴുപതിനായിരേത്താളം കൃതികൾ പ്ര
സിദ്ധികരിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നാണു് ഒേരകേദശ കണക്കു്. അവ
യുെട ഏെതങ്കിലും പ്രസാധകേരാ സർക്കാേരാ സർവ
കലാശാലകേളാ ഈ പുസ്തകങ്ങളുെട ഡിജിറ്റൽ ആർ
ൈക്കവ് നിർമ്മിച്ചതായി അറിവില്ല. ഈ നിലയ്ക്കു് യാത്ര
തുടരുന്നപക്ഷം നമ്മുെട പുസ്തകങ്ങെളല്ലാം തെന്ന അച്ച
ടിപ്പതിപ്പിെന്റ അവസാനേത്താടുകൂടി എേന്നയ്ക്കുമായി
നമുക്കു് നഷ്ടെപ്പടും എന്നതു് തീർച്ചയാണു്.
േചാദ്യം: മികച്ച രീതിയിൽ ‘തുറന്നും സ്വതന്ത്രവുമായി’
താങ്കൾ െചയ്തുകാണിച്ച സാേങ്കതികതയുെട സ്വീകരണ
വും വ്യാപനവും േകരളത്തിൽ എങ്ങെനെയാെക്ക ഉണ്ടാ
കും? അഥവാ, എങ്ങെന, എവിെടെയാെക്ക ഉണ്ടാക
ണം? ആരാണതിനു് മുൻൈക എടുേക്കണ്ടതു്?
ഉത്തരം: ഞങ്ങൾ (അതായതു് ഞാനുൾെപ്പടുന്ന എെന്റ
കമ്പനി) മാത്രമാണു് സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ
സഹായേത്താടുകൂടി പാഠസംസ്കരണത്തിെന്റ െതാഴി
ലിൽ ഏർെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്. േലാകത്തിെല മികച്ച സാേങ്ക
തികവും അക്കാദമികവുമായ ഗേവഷണ േജർണലുകളു
െട അച്ചടി /ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകളുെട നിർമ്മാണപ്രവർ
ത്തനം വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വതന്ത്രേസാ
ഫ്റ്റ്െവയർ ഉപേയാഗിച്ചു െചയ്യുന്ന മറ്റു കമ്പനികെളെയാ
ന്നും എനിക്കറിയില്ല. അതിനർത്ഥം സ്വകാര്യേസാ
ഫ്റ്റ്െവയർ ഉപേയാഗിച്ചും പാഠസംസ്കരണം നടത്താ
നാവും എന്നതാണു്, എെന്തന്നാൽ മറ്റു കമ്പനികൾ സ്വ
കാര്യ േസാഫ്റ്റ്െവയറുകൾ ഉപേയാഗിച്ചാണേല്ലാ ഇക്ക
ണ്ട പുസ്തകങ്ങളുെടയും േജർണലുകളുെടയും പണി െച
യ്തുെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ആയതിനാൽ േകരളത്തിെല
പ്രസാധകേലാകത്തിനു് പാഠസംരക്ഷണത്തിെന്റ ഉപാ
ധികൾ അപ്രാപ്യമല്ല. ഇന്ത്യയിെല വൻനഗരങ്ങളിൽ
ശരിയായ രീതിയിലും വ്യാവസായികാടിസ്ഥാനത്തി
ലും പാഠസംസ്കരണത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടനവ
ധി സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടു്. അവയിൽ യുക്തമായ ഒന്നിെന്റ
േസവനം ലഭ്യമാേക്കണ്ട കാര്യം മാത്രേമയുള്ളു. തുറന്ന
തും സ്വതന്ത്രവുമായ േസാഫ്റ്റ്െവയർ ഉപാധികേളാടു്
െപാതുെവ മറ്റുള്ളവെരേപ്പാെലത്തെന്ന പ്രസാധകേലാ
കത്തിനും ചതുർത്ഥിയാണു്. വാസ്തവവിരുദ്ധമായ ഒരു
അതിസാേങ്കതികത്വത്തിെന്റ ആേരാപണം സ്വതന്ത്ര
േസാഫ്റ്റ്െവയറിെനതിരായി ജനങ്ങൾ െവച്ചുപുലർത്തു
ന്നുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടാണു് സ്വകാര്യമായ ഉപാധികളും
മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാെണന്നു് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതു്.
സായാഹ്ന മുേന്നാട്ടു െവയ്ക്കുന്ന േപാംവഴികൾ എന്തുമാ
ത്രം െപാതുസമൂഹത്തിനും ഭരണകൂടത്തിനും സ്വീകാ
ര്യമാണു് എന്ന കാര്യം ഞാെനാരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല.
കാരണങ്ങൾ പലതാണു്. ഫ്രീ േസാഫ്റ്റ്െവയർ ഫൗ
േണ്ടഷെന്റ ഇന്ത്യൻ ഘടകം സ്ഥാപിതമായതു് തിരുവ
നന്തപുരത്താണു്; അതിെന്റ അധിപനായ റിച്ചാർഡ്
േസ്റ്റാൾമാൻ ഉദ്ഘാടനത്തിനു് ഇവിെട വന്നേപ്പാൾ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിെന്റ അതിഥിയായിരുന്നു; മെറ്റാ
രു സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയർ സംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ
െടക് യൂേസഴ്സ് ഗ്രൂപ്പും തിരുവനന്തപുരത്താണു് സ്ഥാ
പിതമായതു്; സ്കൂൾതലത്തിൽ ഗ്നു/ലിനക്സ് ഔേദ്ദ്യാഗിക
മായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു് പഠിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്ത
കമായി സ്വീകരിച്ച ആദ്യസംസ്ഥാനങ്ങളിെലാന്നാണു്
േകരളം; സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ വ്യാപനത്തിനാ
യി മാത്രം സർക്കാർ തലത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനമുള്ള
സംസ്ഥാനവുമെത്ര േകരളം. അതുെകാണ്ടു് ഇവിെട പാ
ഠസംസ്കരണത്തിനു് സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ സ്വീകാര്യ
മാവില്ല എന്നു് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതുേന്നയില്ല.
ഒരു സാേങ്കതിക സർവകലാശാല
യടക്കം എേട്ടാളം സർവകലാശാ
ലകൾ േകരളത്തിലുണ്ടു്. ഈ സ്ഥാ
പനങ്ങളാണു് ഒരു ജനതയുെട സം
സ്കാരത്തിെന്റ/ഭാഷയുെട ചിഹ്നവും
അളവുേകാലുമായ അതിെന്റ കൃതി
സ്റ്റാൾമാൻ
കെള കാലത്തിെന അതിജീവിക്കും
വിധം ആയുർൈദർഘ്യമുള്ള അനശ്വരേരഖകളായി പരി
വർത്തനം െചേയ്യണ്ട സാേങ്കതികവും േനതൃപരവുമായ
ചുമതലകൾ ഏെറ്റടുേക്കണ്ടതു്. അക്കാര്യത്തിൽ ഇന്നു
െവച്ചുപുലർത്തുന്ന അലംഭാവവും അനാസ്ഥയും ൈക
െവടിഞ്ഞു് മറ്റു ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾക്കു േപാലും മാതൃക
യാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുെട സർവകലാശാലകൾ മു
േന്നാട്ടു വേരണ്ടതുണ്ടു്. ഇന്നെല്ലങ്കിൽ നാെള അതുണ്ടാ
വും എന്നു തെന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു ജനതയ്ക്കു്
ഒരിക്കലും അതു് ഒഴിവാക്കുവാേനാ വിസ്മരിക്കുവാേനാ
കഴിയില്ല തെന്ന.
േചാദ്യം: െടക്കിൽ നിന്നും വിവിധ PDF-കളിേലക്കു്, പി
ന്നീടു് e-pub-േലക്കും HTML-േലക്കും വിക്കിമീഡിയയി
േലക്കും അവസാനം XML-േലക്കും—ഇത്തരം നിരവധി
േഫാർമാറ്റുകളാൽ വായനക്കാർക്കായി ഒേര പുസ്കക
െത്ത അണിയിെച്ചാരുക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ പബ്ലീഷർ
േലാകത്തു് സായാഹ്ന മാത്രേമ ഉണ്ടാകൂ! ഇത്തരം േഫാ
ർമാറ്റുകളുെട ആവശ്യകതയും സാേങ്കതികതയും വിശദീ
കരിക്കാേമാ?
ഉത്തരം: ഒേര ഉള്ളടക്കെത്ത പലതരം രൂപങ്ങളിൽ
വിന്യസിക്കുക എന്നതു് ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ധാ
രാളിത്തമായി േതാന്നിേയക്കും. പെക്ഷ സത്യം അതല്ല,
ആദ്യേചാദ്യങ്ങളുെട ഉത്തരങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പാഠ
സംരക്ഷണ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ —പാഠത്തിെന്റ േസ്രാ
തസ്സിൽ നിന്നും എക്സ്എംഎൽ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
അതാതു കാലഘട്ടത്തിനു് അനുേയാജ്യമായ, നിലവി
െല എല്ലാ സാേങ്കതികതകളും ചൂഷണം െചയ്യാനാവു
ന്ന രീതിയിൽ വിന്യാസരൂപങ്ങൾ അതിൽ നിന്നു് സൃ
ഷ്ടിക്കാനാവും എന്നതിെന്റ—ഒരു െതളിവു കൂടിയാണു്.
മലയാളത്തിൽ, പാഠസംരക്ഷണം ഒരു ആവശ്യകത
യായി ഇേപ്പാഴും വായനക്കാർക്കു േതാന്നിയിട്ടുേണ്ടാ
എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കു ബലമായ സംശയമുണ്ടു്.
അതുെകാണ്ടു് ഇതിെന്റ രീതിക്രിയകളും പ്രവർത്തനക്രമ
ങ്ങളും സാദ്ധ്യതകളും ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയുെട സഹായ
േത്താെട ജനങ്ങെള അറിയിേക്കണ്ട ബാദ്ധ്യത നമുക്കു
ണ്ടു്. എങ്കിൽ മാത്രേമ, ഇന്നും ഡിജിൈറ്റസ് െചയ്യെപ്പ
ടാെത അനാഥത്വം അനുഭവിക്കുന്ന, അതിലുപരി അകാ
ലമൃത്യുവിെന്റ അപായസാധ്യത േനരിടുന്ന എഴുപതിനാ
യിരേത്താളം പുസ്തകങ്ങളുെട ഭാവിെയക്കുറിച്ചു് സാമാ
ന്യജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയുള്ളു. സായാഹ്നയ്ക്കു് ഇക്കാര്യ
ത്തിൽ ഇനിയും വളെരയധികം കാര്യങ്ങൾ െചയ്യുവാനു
ണ്ടു്, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുെട അഭാവം മൂലം പലതും
ഇനിയും പൂർത്തീകരണം കാത്തുകഴിയുന്നു.
കാൽ നൂറ്റാണ്ടു് മുമ്പു് ഞാൻ ൈടപ്െസറ്റിങ് േമഖല
യിൽ പ്രേവശിച്ച കാലത്തു്, പാഠവിന്യാസത്തിനു് മിക്ക
വാറും പ്രബന്ധങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നതു് േപപ്പർ പകർപ്പാ
യിട്ടാണു്. പിൽക്കാലത്തു് അതു് ഏെതങ്കിലും ഒരു ഇല
േക്ട്രാണിക് രൂപത്തിൽ കിട്ടിത്തുടങ്ങി. അെന്നാെക്ക, പ്ര
സാധകർ ആവശ്യെപ്പട്ടിരുന്നതു് ഉള്ളടക്കം േവണ്ടരീതി
യിൽ വിന്യസിച്ച െവറും ഒരു േപാസ്റ്റ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ മാ
ത്രമാണു്. കാലാന്തരത്തിൽ, അതു് പിഡിഎഫ് ആയി;
പിെന്ന ലിങ്കുകളുള്ള പിഡിഎഫും കൂടി േവണെമന്നായി;
നാലഞ്ചു െകാല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, പ്രബന്ധത്തി
െന്റ ശീർഷകം, പ്രബന്ധകർത്താക്കളുെട പൂർണ്ണവിവ
രങ്ങൾ, പ്രബന്ധത്തിെന്റ സംക്ഷിപ്തരൂപം എന്നിവയട
ങ്ങുന്ന മുൻഭാഗവും ഗ്രന്ഥസൂചിയടങ്ങുന്ന പിൻഭാഗവും
മാത്രം എസ്ജിഎംഎൽ രൂപത്തിലും ആവശ്യെപ്പട്ടു
തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദത്തിെന്റ അവസാനകാല
മായേപ്പാേഴയ്ക്കും പ്രബന്ധത്തിെന്റ മുഴുവൻ േസ്രാതസ്സും
എസ്ജിഎംഎൽ രൂപത്തിൽ േവണെമന്ന ആവശ്യമു
യർന്നു. ഈ കാലയള വിൽ എക്സ്എംഎൽ എന്ന രൂപം
അതിെന്റ മാതൃരൂപമായ എസ്ജിഎംഎലിെന പിൻത
ള്ളിെക്കാണ്ടു് പ്രധാന പാഠസംരക്ഷണരൂപമായി അം
ഗീകാരം േനടിയിരുന്നു. അേതാെടാപ്പം തെന്ന ഗേവഷ
ണപ്രബന്ധങ്ങളിെല അവിഭാജ്യഘടകമായ ഗണിത
സംജ്ഞകളും സമവാക്യങ്ങളും മാത്ത്എംഎൽ എന്ന
ഗണിതശാസ്ത്ര പാഠസംരക്ഷണരൂപത്തിൽ േവണെമ
ന്നതു് പ്രസാധകരിൽ നിന്നുള്ള നിർബന്ധിതാവശ്യമാ
യി മാറിയിരുന്നു. ഒപ്പം തെന്ന മാത്ത്എംഎൽ സ്വീകാ
ര്യമല്ലാത്ത ബ്രൗസറുകളിൽ കാണുവാനായി ഗണിത
സംജ്ഞകളുെടയും സമവാക്യങ്ങളുെടയും ഗിഫ് ഇേമജു
കൾ നൽേകണ്ടിവന്നു. സാേങ്കതികതവിദ്യയുെട വികാ
സം പാഠവിന്യാസരീതികെള വിപ്ലവകരമായ രീതിയിൽ
മാറ്റിമറിച്ചു. ഇന്നു ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ െവറും നിസ്സാരെപ്പട്ട
തായി േതാന്നുന്ന േപാസ്റ്റ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ എന്ന ഉല്പന്ന
ത്തിൽ നിന്നും വളർന്നു് വിവിധയിനം ഫയൽ രൂപങ്ങളു
െട നിരതെന്ന നൽേകണ്ടി വരുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ പ്ര
വർത്തനക്രമമായി ൈടപ്െസറ്റിങ് മാറിയിരിക്കുന്നു.
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പാഠവിന്യാസ/സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനക്രമം.

നിലവാരെപ്പട്ട രീതിയിൽ വിേദശപ്രസാധകർക്കുേവ
ണ്ടി പാഠവിന്യാസവും സംരക്ഷണവും നടത്തുന്ന എല്ലാ
സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനക്രമത്തി
െന്റ രൂപേരഖയാണു് ചിത്രത്തിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നതു്.
ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്നതു് എക്സ്എംഎൽ നിർ
മ്മിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവെയല്ലാം തെന്ന സൃഷ്ടിക്കാ
നുള്ള േസ്രാതസ്സായി എക്കാലവും എക്സ്എംഎല്ലിെന
നമുക്കു് ഉപേയാഗിക്കുവാനാവും എന്നതാണു്. ഈ ആർ
ൈക്കവൽ േസ്രാതസ്സിൽ നിന്നും ഉപേഭാഗത്തിനു േവ
ണ്ട േഫാർമറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതുമൂലം ആർൈക്കവൽ
പതിപ്പും അതിൽ നിന്നും നിർമ്മിതമായ മറ്റു പതിപ്പുക
ളും ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ എേപ്പാഴും േയാജിപ്പി
ലായിരിക്കുകയും െചയ്യും. ഇതു് അവഗണിക്കാനാവാ
ത്ത ഒരു പ്രധാനഘടകമാണു്. ഇക്കാരണം െകാണ്ടു്
എക്സ്എംഎൽ പതിപ്പിെന പാഠത്തിെന്റ ഔേദ്യാഗിക
പതിപ്പായി കണക്കാക്കി വരുന്നു (version of record),
മെറ്റാരു കാരണം, പ്രവർത്തകത്തിെന്റേയാ പ്രേയാഗ
ത്തിെന്റേയാ ഉപകരണത്തിെന്റേയാ മാറ്റങ്ങൾ ഈ
എക്സ്എംഎൽ പതിപ്പിെന ഒരു കാലവും സ്വാധീനിക്കു
ന്നില്ല (operating system, application and device independence) എന്നതുമാണു്. ഈ സമ്പ്രദായമാണു് സാ
യാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ ഡിജിൈറ്റേസഷെന്റ കാര്യത്തിൽ
സ്വീകരിച്ച പ്രവർത്തനരീതി.

∞
∑
n=1

=

π2
എന്ന ഗണിതസമവാക്യത്തിെന്റ MathML രൂപം.
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ഇന്നെത്ത ബ്രൗസറുകൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പാഠെത്ത അച്ചടി
യിൽ കാണുന്നേപാെല വിന്യസിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവയാണു്.

േചാദ്യം: കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലെത്ത േകരളത്തിെല മല
യാളം ൈടപ്പ്െസറ്റിങ് േകവലം DTP-യിേലക്കു് ചുരുങ്ങി
േപ്പായിരിക്കുന്നു. േപജ്േമക്കർ മരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഏറിയാൽ രണ്ടുവർഷം മാത്രേമ അതിനു് ആയുസ്സുള്ളൂ.
പകരം വരുന്ന അേഡാബിെന്റ ഇൻഡിൈസൻ ക്ലൗ
ഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിേലക്കു് കടന്നിരിക്കുന്നു. 15,000-ലധികം
വരുന്ന േകരളത്തിെല സാധാരണ DTP െസന്ററുകൾക്ക്
അതിെന്റ വിലയും വാടകയും താങ്ങാനുള്ള േശഷിയി
ല്ല. “പ്രതിസന്ധിയിലകെപ്പട്ട മലയാളം ഡിറ്റിപി” [5]
എന്ന േലഖനത്തിൽ ഇതിെനാരു പ്രതിവിധിയായി ഞാ
ൻ കണ്ടതു് മലയാളം െടക്കിനു േവണ്ടി താങ്കൾ വികസി
പ്പിെച്ചടുത്ത ‘ഇതൾ’ ആയിരുന്നു. രണ്ടു ദശാബ്ദേത്താളം
ൈമേക്രാേസാഫ്റ്റ് വിൻേഡാസിെന്റ ഗ്രാഫിക്ക് പ്രതല
ത്തിൽ മൗസ് ഓടിച്ചു് െതാഴിൽെചയ്ത ഒരു തലമുറ, കമാ
ന്റുകൾ െകാണ്ടുള്ള മലയാളം െടക്കിേലക്കു് േചേക്കറാനു
ള്ള സാദ്ധ്യതകൾ വിചാരിക്കുന്നതുേപാെല എളുപ്പം നട
പ്പില്ല എന്നാെണനിക്കു േതാന്നുന്നതു്. ഇക്കാര്യത്തിൽ
താങ്കളുെട അഭിപ്രായം എന്താണു്? GUI പരിസരത്തുള്ള
സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ Scribus (ൈസ്ക്രബസ്)-െന്റ
സാധ്യതകൾ എന്താണു്? GUI-യിേലക്കു് കൂടുതൽ അടു
ക്കാനുള്ള LATEX (ലാറ്റക്)-െന്റ ശ്രമങ്ങെള മലയാളം െട
ക്കിൽ െകാണ്ടുവരാൻ കഴിയുേമാ?
ഉത്തരം: വിന്യാസക്രമങ്ങളിൽ സാർവേദശീയനില
വാരം പുലർത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വളെര വിരളമായിട്ടു
മാത്രേമ ഭാഷാപ്രസിദ്ധീകരണേലാകത്തു് കാണാറു
ള്ളു. ൈടേപാഗ്രഫി ഇേപ്പാഴും ഒരു പഠനവിഷയമായി
േകരളത്തിെല ഏെതങ്കിലും സർവകലാശാല ൈക
കാര്യം െചയ്യുന്നുേണ്ടാ എന്നും അറിയില്ല. എണ്ണമറ്റ ലി
പികളുപേയാഗിക്കുക, അവയുെട തെന്ന വിവിധതരം
ഗുണവിേശഷങ്ങൾ [6] നിേവശിക്കുക, സാദ്ധ്യെമങ്കിൽ
എത്രേത്താളം നിറങ്ങളുപേയാഗിക്കാേമാ അത്രയും നി
റങ്ങളിൽ പാഠം വിന്യസിക്കുക, വരികളും ഖണ്ഡികകളും
മുറിയുന്നിടത്തു് യാന്ത്രികമായ ചില നിയമങ്ങൾ വിട്ടുവീ
ഴ്ചയില്ലാെത പാലിക്കുക എന്നിവെയാെക്കയാണു് ഭാഷ
യിെല പാഠവിന്യാസെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രധാനഘട
കങ്ങൾ. യൂണിേകാെഡാഴിെക മെറ്റല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും
—േസാഫ്റ്റ്െവയർ, അച്ചടിയന്ത്രം, അനുബന്ധസാേങ്കതി
കത—നമ്മളും പാശ്ചാത്യരും തമ്മിൽ അന്തരങ്ങെളാ
ന്നും തെന്നയില്ല. പെക്ഷ ഭാഷയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന
പുസ്തകങ്ങെളാന്നും തെന്ന ഒരിക്കലും പാശ്ചാത്യേലാക
വുമായി കിടപിടിക്കാനാവുന്നില്ല. [7] മിതത്വം, ലാളിത്യം
എന്നീ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുെട ൈടേപാഗ്രഫിയിൽ തീെര
കാണാനാവുന്നില്ല. ആെകക്കൂടി ബാലിശത്വവും പുതുപ്പ
ണക്കാരെന്റ ആഡംബരത്വവും കൂടിക്കലർന്ന ഒരു സമീ
പനമാണു് നമ്മുെട പാഠവിന്യാസബന്ധിയായ സൗന്ദ
ര്യേബാധെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നതു്. [8]
5. വിജ്ഞാനൈകരളി 48(12) 2016 ഡിസംബർ.
6. font attributes like bold, italic, smallcaps, etc.
7. ഇതിെനാരു അപവാദമായി ഈയിെട കണ്ട ഒരു പുസ്തകം
പാലായിെല ബുക്ക് മീഡിയ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “പദശുദ്ധിേകാ
ശം” എന്ന പുസ്തകമാണു്.
8. സായാഹ്നയുെട ആദ്യ അച്ചടിപ്പതിപ്പായ “േകരളപാണിനീ
യം” ഈ വികലസൗന്ദര്യേബാധെത്ത െവല്ലുവിളിച്ചുെകാണ്ടു്

പാഠവിന്യാസത്തിൽ ലാളിത്യത്തിെന്റ സ്ഥാനെമെന്തന്നു് ചൂ
ണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണു്.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു് ഭാ
ഷയിെല ഡിറ്റിപി േലാകെത്ത
വിലയിരുേത്തണ്ടതു്. അപച
യത്തിെന്റ പ്രധാനകാരണം
താരതേമ്യന വിദ്യാഭ്യാസം കു
റഞ്ഞ, വായനയുമായി ബന്ധം
കുറവായ, ഉപജീവനത്തിനുള്ള
ഒരു െതാഴിലായി മാത്രം ഡി
െഡാണാൾഡ് ക്നുത്
റ്റിപി-െയ സ്വീകരിച്ച കുെറ മനു
ഷ്യരാണു് ഈ െതാഴിലിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു് എന്ന
താണു്. പാഠനിേവശനത്തിനു് (text entry) അപ്പുറം െച
ല്ലുവാനുള്ള ധിഷണാൈവഭവം ഇവർക്കില്ല. അേപ്പാൾ
ൈടേപാഗ്രഫിെയ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു് സ്ക്രീനിെല കാഴ്ച
യാണു്. അല്ലാെത െഡാണാൾഡ് ക്നുത്ത് [9], േറാബൎ
ട്ട് ബ്രിംഗ്ഹഴ്സ്റ്റ് [10], േജാഫ്രി േഡാഡിംഗ് [11], റുവാ
രി മൿലീൻ [12], യാൻ ഷിേഷാൾഡ് [13] തുടങ്ങിയ
മഹാരഥന്മാരുെട പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു കിട്ടുന്ന പാഠ
വിന്യാസ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അറിവല്ല. വ്യ
ക്തത (legibility), പാരായണക്ഷമത (readability),
സൗന്ദര്യാനുഭൂതി (aesthetics) എന്നീ മൂന്നു ഗുണങ്ങൾ
പാഠവിന്യാസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളായി വർ
ത്തിക്കുന്നു. ൈടേപാഗ്രഫിെയക്കുറിച്ചു് മുകളിൽ സൂചിപ്പി
ച്ച വരുെട ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു് േനടിയ അറിവു് ഈ മൂ
ന്നു തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രേയാഗിക്കുേമ്പാഴാണു്
പാഠത്തിനു് ഉള്ളടക്കം അർഹിക്കുന്ന മികേവാെട വാ
യനക്കാരെന സൗന്ദര്യാനുഭൂതിയിൽ ആഴ്ത്തുവാനും, ഇവ
രണ്ടിനും സമഞ്ജസമായ േവർതിരിക്കാനാവാത്ത പാ
രസ്പര്യത്തിേലർെപ്പടുവാനും കഴിയുകയുള്ളു. അേപ്പാഴാ
ണു് വായനക്കാരൻ പുസ്തകേത്താടും അതുവഴി ഗ്രന്ഥ
കാരേനാടും ആദരവു് കലർന്ന േസ്നഹബന്ധത്തിലാവു
ന്നതു്.
9. Knuth, Donald (2000), Digital Typography, Stanford University, Stanford.
10. Bringhurst, Robert (2004), The Elements of Typographic
Style, Point Roberts, WA: Hartley & Marks.
11. Dowding, Geoffrey. Finer Points in the Spacing and Arrangement of the Printed Word, Point Roberts, WA: Hartley and Marks, 1999.
12. McLean, Ruari. The Thames and Hudson Manual of Typography. New York: Thames and Hudson, 1992.
13. Tschichold, Jan. The New Typography. New edn. Berkeley:
University of California Press, 2006.

ൈടപ്ൈററ്റർ ഉപേയാഗിച്ചു്
അേപക്ഷകൾ ൈടപ് െചയ്തു്
െകാടുത്തു് ഉപജീവനം നട
ത്തിെക്കാണ്ടിരുന്നവർ, ൈട
പ്ൈററ്ററിെന്റ സ്ഥാനം കമ്പ്യൂ
ട്ടർ ഏെറ്റടുത്തേപ്പാൾ ഡിറ്റിപി
േമഖലയിേലയ്ക്ക് കടന്നുവന്നു.
അവർക്കു് പുസ്തകപ്രസാധന
ബ്രിങ്ഹഴ്സ്റ്റ്
വുമായുള്ള ബന്ധം പരിമിതമാണു്. ൈടപിസ്റ്റ് എന്ന
അവരുെട െതാഴിൽനാമെത്ത മാറ്റി ഡിറ്റിപി ഓപ്പേറ
റ്റർ എന്ന പദവിയിേലയ്ക്ക് ആേരാഹണം െചയ്തതു് കമ്പ്യൂ
ട്ടർ ആയിരുന്നു. അെതാരിക്കലും അവരുെട പാഠവി
ന്യാസം എന്ന െതാഴിൽ ആവശ്യെപ്പടുന്ന ൈനപുണ്യം
സമ്മാനിച്ചില്ല. ഈ ൈവരുദ്ധ്യം ആണു് ഇന്നു ഈ േമ
ഖലയിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്ര
ശ്നം. ൈസ്ക്രബസ് ഈ വിഭാഗത്തിനു ഉേപക്ഷിക്കുവാൻ
വഴികാണാതിരിക്കുന്ന േപജ്േമക്കറിനു് ഒരു നല്ല പകര
ക്കാരനാണു്. ൈസ്ക്രബസിനു കഴിയാത്തെതെന്തങ്കിലും
അവർക്കു് െചേയ്യണ്ടി വരുെമന്നു് േപാലും ചിന്തിേക്കണ്ട
തില്ല.
പിെന്ന അവേശഷിക്കുന്നതു് ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളുെട പ്രസാ
ധനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട െപാതു/സ്വകാര്യേമഖലാ സ്ഥാ
പനങ്ങളിെല പാഠവിന്യാസപ്രവർത്തകരാണു്. അതാ
തു സ്ഥാപനങ്ങൾ തെന്ന അവർക്കു പറ്റിയ ചട്ടക്കൂടു
കൾ നിർമ്മിേക്കണ്ടതാണു്. അതിനുള്ള വിഭവേശഷി
അവർക്കുണ്ടുതാനും. അതിനു മടിയുെണ്ടങ്കിൽ “ഇതൾ”,
“ഓവർലീഫ്”, “ഇൻഡിൈസൻ”, തുടങ്ങിയ നിലവിലു
ള്ള ഏെതങ്കിലും േഫ്രംവർക്കിെന്റ േസവനം വ്യാവസാ
യികാടിസ്ഥാനത്തിൽ വാങ്ങാവുന്നതാണു്.
േചാദ്യം: ജനങ്ങളുെട നികുതിപ്പണമുപേയാഗിച്ചുണ്ടാ
ക്കുന്ന പലവിധ ഉള്ളടക്കങ്ങളും പാഠങ്ങളും ആർൈക്ക
വുകളും തുറന്നതും സ്വതന്ത്രവുമല്ല. SCERT പ്രസിദ്ധീക
രിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളും, ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും സാ
ഹിത്യ അക്കാദമിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ആയിരക്ക
ണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇേപ്പാഴും പഴഞ്ചൻ All Rights
Reserved-ലാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അവിടെത്ത അക്കാദമീ
ഷ്യന്മാരും ഭരണനിർവ്വഹകരും GNU-GPL, Creative
Commons മുതലായവെയ കുറിെച്ചാന്നും േകട്ടിട്ടില്ല,
അഥവാ േകട്ട മട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. േകരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട്, േകരളനിയമസഭ, ഗസറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ് എന്നി
ങ്ങെനയുള്ള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മലയാളം െട
ക്കിെന്റ വമ്പിച്ച പ്രേയാഗസാധ്യതകെളക്കുറിച്ചു് താങ്കൾ
പലേപ്പാഴും പറയാറുണ്ടു്. അവിെടയുള്ള േഡാക്യുെമന്റു
കളുെട ശുദ്ധപാഠങ്ങൾക്കും സംരക്ഷണത്തിനും വിവരാ
േന്വഷണപ്രാപ്തിക്കും എത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളാണു്
സർക്കാർ ആവിഷ്കരിേക്കണ്ടതു്? അവലംബിേക്കണ്ട
പുതിയ രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ എെന്താെക്കയാണു്?
ഉത്തരം: ജനങ്ങളുെട നികുതിപ്പണം ഉപേയാഗിച്ചു്
ജനങ്ങൾക്കു് േവണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന, പ്രവർത്തിക്കുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്കു് മുകളിൽ പറഞ്ഞ സ്ഥാപ
നങ്ങൾ പണം വിനിേയാഗിക്കുന്നതിെന്റ മാനദണ്ഡം
ജനങ്ങൾക്കു് പ്രേയാജനെപ്പടുക എന്നതാണ് എന്ന
തിൽ തർക്കമില്ല. അെതാരിക്കലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ,
പ്രേത്യകിച്ചു സാേങ്കതികകാര്യങ്ങൾ, മനസ്സിലാക്കുന്ന
തിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിെല
ജീവനക്കാർ കാട്ടുന്ന ൈവമുഖ്യെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടു
ത്തിയാവാൻ പാടില്ല തെന്ന. പേക്ഷ, അതാണു് ഇേപ്പാ
ഴെത്ത സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങെള നയിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്നതു്. ഉദാഹരണത്തിനു് യൂണിേകാഡിെന്റ കാര്യെമടു
ക്കാം. 1992-ൽ ആവിഷ്കൃതമായ യൂണിേകാഡ് ലിപിവ്യ
വസ്ഥ ഈ നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദ്യ ദശകത്തിൽ തെന്ന
സാർവ്വജനീന മാനദണ്ഡമായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടു
കഴിഞ്ഞു. ഇന്നു് പ്രവർത്തകങ്ങളും ലിപിസഞ്ചയങ്ങളും
േസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രേയാഗങ്ങളും എല്ലാമടങ്ങുന്ന ഡിജി
റ്റൽ പ്രപഞ്ചം െമാത്തമായിത്തെന്ന യൂണിേകാഡിൽ
അധിഷ്ഠിതമാണു്. യൂണിേകാഡ് വ്യവസ്ഥ സ്വീകാര്യമ
ല്ലാത്ത പ്രവർത്തകങ്ങളും േസാഫ്റ്റ്െവയറുകളുെമല്ലാം
കാലഹരണെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞു, മാത്രവുമല്ല, അവ ൈദനം
ദിന ഉപേയാഗത്തിൽ നിന്നു അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും
െചയ്തു. അഥവാ ഇേപ്പാഴും കടിച്ചുതൂങ്ങി നിൽക്കുന്നവ
ഒേന്നാ രേണ്ടാ െകാല്ലങ്ങൾ േപാലും നിലനിൽക്കുേമാ
എന്ന കാര്യം സംശയമാണു്. ഇന്നു േകരളത്തിെല ഡി
റ്റിപി േലാകം ഒന്നടങ്കം ഉപേയാഗിക്കുന്ന േപജ്േമക്കർ
ഇങ്ങെന മൃതാവസ്ഥയിെലത്തി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണു്.
ഏെഴട്ടു െകാല്ലം മുെമ്പങ്കിലും േപജ്േമക്കറിെന അതി
െന്റ ഉടമകളായ അേഡാബി കാലഹരണെപ്പട്ടതാ
െണന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിനുള്ള സാേങ്കതിക
പിന്തുണ എേന്നയ്ക്കുമായി പിൻവലിക്കുകയും െചയ്തു.
എന്നിട്ടും മലയാളികൾ ഇന്നും അതുപേയാഗിേക്കണ്ട
ഗതിേകടിലാവുന്നതു് യൂണിേകാഡ് ലിപിവ്യവസ്ഥ സ്വീ
കരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തതുെകാണ്ടാണു്. ഈ ലിപി
വ്യവസ്ഥാപരിണാമത്തിനു് മുൻൈക എടുക്കുകയും േന
തൃത്വം നൽകുകയും െചേയ്യണ്ട സർവകലാശാലകളും
അനുബന്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ
നിശ്ശബ്ദത പാലിച്ചു. മാത്രമല്ല, സർക്കാരിെന്റ ഉടമയിലു
ള്ള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കുന്ന എസ്സിആർറ്റി േപാെല പ്രസാധനവുമാ
യി ബന്ധെപ്പട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ േപാലും യൂണിേകാഡ്
ഇനിയും സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. സ്വന്തം അവകാശ
ങ്ങളിേലയ്ക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റത്തിെന്റ ഉപാധിയായിട്ടാണു്
യൂണിേകാഡിെന ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിെല ജീവനക്കാർ
കാണുന്നതു്. അതുമൂലം ഭാഷയ്ക്കും ജനങ്ങൾക്കും േനരിട്ട
നഷ്ടം നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളായാവുന്നതല്ല, അതിൽ
ഏറ്റവും ഭീഷണമായ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതു് ഭാഷാഗ്രന്ഥ
ങ്ങളുെടയും, വിവിധ ഭരണനിർവഹണ വകുപ്പുകളിെല
യും നിയമനിർമ്മാണസഭയിെലയും േരഖകളും പ്രമാ
ണങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ സംരക്ഷണം െചേയ്യണ്ട കാര്യത്തി
ലാണു്. ഇനിയും ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അമാന്തം കഴിഞ്ഞ
കാലയള വിെല എല്ലാ േരഖകളുെടയും പ്രമാണങ്ങളുെട
യും എേന്നയ്ക്കുമായുള്ള നഷ്ടത്തിലാണു് കലാശിക്കുക,
അതു് ഒരു സമൂഹത്തിനും രാജ്യത്തിനും താങ്ങാനാവാ
ത്തതുമാണു്. ഈ വിപത്തിനു കാരണക്കാരായ ഈ
തലമുറയ്ക്കു ചരിത്രം ഒരിക്കലും മാപ്പു് െകാടുക്കുവാനും
േപാകുന്നില്ല.

െസബാസ്റ്റ്യൻ റാറ്റ്സ് (ഇടതു്), ലൂ ബർണാർഡ് (വലതു്) എന്നിവർ
ടിഇഐ ശില്പശാല കഴിഞ്ഞു് തിരുവനന്തപുരം െറ്റൿേനാപാർക്കിെല
േകാൺഫറൻസ് േഹാളിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നു.

ഈ ൈവമുഖ്യത്തിെന്റ ഉറവിടം അജ്ഞതയും നവസാ
േങ്കതികേയാടുള്ള അകാരണമായ എതിർപ്പും അവ
ജ്ഞയും തുല്യമായി പങ്കിടുന്നു. ഇവിെടയാണു് പാശ്ചാ
ത്യേലാകം നമുക്കു് ഉത്തമ മാതൃകയാവുന്നതു്. എഴുപ
തുകളിൽ ഒരു സ്വകാര്യകമ്പനിയിൽ വാണിജ്യാവശ്യ
ത്തിനായി രൂപെപ്പട്ട പാഠസംരക്ഷണപ്രേയാഗങ്ങൾ
ഏറ്റവും ജേനാപകാരപ്രദമായി പ്രേയാജനെപ്പടുത്തി
യതു് യൂേറാപ്യൻ യൂണിയനാണു്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടി
െന്റ അവസാനേത്താടുകൂടി തെന്ന യൂേറാപ്യൻ ഭാഷ
കളിെല എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ടി. ഇ. ഐ. കൺേസാർ
ഷ്യം (TEI Consortium) [14] എന്ന സംഘടനയുെട
സഹായേത്താടുകൂടി പാഠസംരക്ഷണം പൂർത്തീകരി
ച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ പാത പിന്തുടർന്നുെകാണ്ടു് വിവിധ
സർക്കാരുകളും സ്വകാര്യപ്രസാധകരും അവരവരു
െട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ സംരക്ഷിത
രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, േരഖകൾ, പ്ര
മാണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവെയ േക്രാഡീകരിച്ചുെകാണ്ടു്
കാലത്തിെന്റ െവല്ലുവിളികെള േനരിടുവാൻ അനുേയാ
ജ്യമായ വിവരവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യുകയുണ്ടാ
യി. പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും പാഠസംസ്കരണത്തിലും
ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വർത്തമാ
നകാലത്തിലും ഇേത രീതി പിന്തുടർന്നതുെകാണ്ടു് പാ
ശ്ചാത്യേലാകത്തിനു് ഇവിെട സംഭവിച്ച വിപത്തു് േന
രിേടണ്ടി വന്നില്ല. ടി. ഇ. ഐ. [15] എന്ന ഡി.റ്റി.ഡി.
(DTD—Document Type Definition) [16] ആണു് ശാ
സ്ത്ര-സാഹിത്യ-മാനവികവിഷയങ്ങളിെല പാഠസംര
ക്ഷണത്തിനു് ഉപേയാഗിച്ചതു്. പേക്ഷ, സ്വകാര്യപ്രസാ
ധകരാവെട്ട, അവർക്കനുേയാജ്യമായ ഡിറ്റിഡി-കൾ
രൂപകല്പന െചയ്യുകയുണ്ടായി. [17]
14. http://www.tei-c.org/index.xml എന്ന െവബ് ൈസറ്റ്
സന്ദർശിക്കുക.
15. TEI—Text Encoding Initiative—ഇെതാരു പാഠസംരക്ഷണ
നിർവചനത്തിെന്റ േപരാണു്. TEI Consortium (2002),
Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange
(TEI P 4). Ed. C. M. Sperberg-McQueen and Lou Burnard,
Chicago, Oxford, എന്ന േരഖ ആധികാരികമാണു്. കൂടു
തൽ വിവരങ്ങൾക്കു് Burnard, Lou (2014), What is the Text
Encoding Initiative? (Open Edition Press, Marseille, pp.
114,
doi: 10.4000/books.oep.426) എന്ന പുസ്തകം കാണുക.
16. എസ്ജിഎംഎൽ കുടുംബത്തിൽെപടുന്ന മാർക്കപ് രൂപങ്ങ
െള—എച്റ്റിഎംഎൽ, എക്സ്എംഎൽ, മാത്എംഎൽ, …—
നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അതിെല വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഏതു ക്രമത്തി
ലാവണം, എങ്ങിെന പരസ്പരം ബന്ധെപ്പടണം തുടങ്ങിയ കാ
ര്യങ്ങെള നിർവചിക്കുന്ന നിയമാവലി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
ക്കു് ഈ വിക്കി കണ്ണി സന്ദർശിക്കുക.
17. ആനുഷംഗികമായി ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി

ഇവിെട േരഖെപ്പടുത്തുന്നതു് നന്നായിരിക്കും എന്നു േതാന്നുന്നു.

2002-ൽ െടക് യൂേസഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിെന്റ സാർവേദശീയ സേമ്മളനം

ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ നടന്നതു് തിരുവനന്തപുരത്തു് െവച്ചാ
ണു്. ടി. ഇ. ഐ. കൺേസാർഷ്യത്തിെന്റ പ്രധാനികളായ
െസബാസ്റ്റ്യൻ റാറ്റ്സും (Sebastian Rahtz) ലു ബർണാർഡും
(Lou Burndard) ഈ േകാൺഫറൻസിൽ പെങ്കടുക്കുകയും
ടി. ഇ. ഐ. എക്സ്എംഎൽ ഉപേയാഗിച്ചു് പാഠസംരക്ഷണം
നടത്തുന്നതിെനക്കുറിച്ചു് ഒരു ശില്പശാല നടത്തുകയുമുണ്ടായി.
ഓക്സ്േഫാർഡ് യൂണിേവഴ്സിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സർവീെസസ് (ഇവി
െടയാണു് െസബാസ്റ്റ്യൻ റാറ്റ്സും (Sebastian Rahtz) ലു ബർ
ണാർഡും (Lou Burnard) േജാലിെചയ്തിരുന്നതു്. ടി. ഇ. ഐ.
കൺേസാർഷ്യത്തിെന്റ ആസ്ഥാനവും ഇവിെടയായിരു
ന്നു.) ടി. ഇ. ഐ. എക്സ്എംഎൽ ഉപേയാഗിച്ചു പാഠ സംസ്ക
രണം/സംരക്ഷണം നടത്തുവാനായി വികസിപ്പിച്ച ഒട്ടനവധി
സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറുകെളയും അന്നെത്ത ശില്പശാലയിൽ
പരിചയെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി. മാത്രവുമല്ല, േകരള സർവക
ലാശാലേയ്ക്കാ സർക്കാരിേനാ ടി. ഇ. ഐ. എക്സ്എംഎൽ ഉപ
േയാഗിക്കുകയാെണങ്കിൽ സാേങ്കതികസഹായം നല്കുവാൻ
തയ്യാറാെണന്നും അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, ഒരിക്ക
ലും നമ്മളാരും അതു് പ്രേയാജനെപ്പടുത്തിയില്ല എന്ന സത്യം
അവേശഷിക്കുന്നു. യൂേറാപ്യൻ യൂണിയെന്റ പാഠസംരക്ഷ
ണശ്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കാളിത്തവും സംഭാവനയും
നൽകിയതു് യൂേറാപ്യൻ സർവകലാശാലകളും വിദ്യാർത്ഥിക
ളുമായിരുന്നു.

പാഠത്തിെന്റ പുനരുപേയാഗം ഏറ്റവുമധികം ആവശ്യ
മായി വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണു് േകരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട്, േകരളനിയമസഭ, ഗസറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്െമന്റ്, തുടങ്ങി
യവ. അതുെകാണ്ടു് ഇവിെട ദിനംപ്രതി സൃഷ്ടിക്കെപ്പടു
ന്ന പാഠം േനരിട്ടുതെന്ന എക്സ്എംഎൽ ആയി രൂപെപ്പ
ടുത്തിയിരുെന്നങ്കിൽ, അതു ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സൃ
ഷ്ടിക്കാവുന്ന ശക്തമാെയാരു വിവരവ്യവസ്ഥയുെട അടി
ത്തറയാവുകയും അന്നേന്നരെത്ത ആവശ്യത്തിനുള്ള പി
ഡിഎഫ് േപാലുള്ള വിന്യസിക്കെപ്പട്ട രൂപങ്ങൾ നിർ
മ്മിക്കുവാനുള്ള േസ്രാതസ്സായി മാറുകയും െചയ്യുമായി
രുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഈ േസ്രാതസ്സിൽ നിന്നും െവബ്ബിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള എച്റ്റിഎംഎൽ പതിപ്പും മറ്റു
വായേനാപകരണങ്ങൾക്കായി ഇപബും നിർമ്മിക്കാനു
ള്ള സൗകര്യവുമുണ്ടാവുന്നു. ഇതുമൂലം സാമ്പത്തിക ഭാ
രം നെന്ന കുറയ്ക്കുവാനും മനുഷ്യപ്രയത്നം ഏറ്റവും കാര്യ
ക്ഷമതേയാെട ഉപേയാഗിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. ഇേപ്പാ
ഴെത്ത പ്രവർത്തനരീതി വൃഥാ െചലവു വരുത്തുന്ന, മനു
ഷ്യപ്രയത്നം ധൂർത്തടിക്കുന്ന രീതിയിലാണു്. െസക്രേട്ട
റിയറ്റിൽ ഒരു േവഡ്േപ്രാസ്സസ്സറിൽ രൂപം െകാള്ളുന്ന
ഒരു സർക്കാർ കല്പന അവിെടത്തന്നയുള്ള ഒരു പ്രിന്റ
റിൽ അച്ചടിച്ചു് ആവശ്യക്കാർക്കു് നല്കിയ േശഷം, ഈ
കടലാസു പകർപ്പിൽ നിന്നും സ്കാൻ െചയ്തു് ഒരു ചിത്രമാ
യി ഗസറ്റ് വകുപ്പിേലയ്ക്കയക്കുന്നു. പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനു
േവണ്ട ഗസറ്റിെന്റ നിർമ്മിതി ഇവിെട നിന്നാണു് തുടങ്ങു
ന്നതു്. ഒരിക്കലുണ്ടാക്കിയ േസ്രാതസ്സു് പുനരുപേയാഗം
െചയ്യാവുന്നതാണു് എന്ന അടിസ്ഥാനതത്വം േപാലും
ഇവിെട വിസ്മരിക്കെപ്പടുന്നു. അച്ചടിേയാടുകൂടി പ്രസിദ്ധീ
കരണ–സംരക്ഷണയത്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണു്
ഇവിടെത്ത പതിവു്.
ഇവിെട, ബ്രൗസർ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ
കഴിയുന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂടു് (framework) ഭരണനിർവഹണ
വകുപ്പുകൾക്കായി നിർമ്മിേക്കണ്ട ആവശ്യകതയിേല
യ്ക്കാണു് മുകളിൽ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതു്.
ഗ്രാഫിക് പ്രതലമുള്ള ഒരു എഡിറ്ററും ഓഫീസ് പണിയി
െല വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾക്കാവശ്യമായ പ്രവർത്തനെമനു
വും (application menu), ഒരു പ്രമാണത്തിെന്റ വിവിധ
പതിപ്പുകൾ ഒറ്റ പ്രമാണത്തിൽ തെന്ന സൂക്ഷിക്കുവാൻ
കഴിയുന്ന ഒരു േവർഷൻ കൺേടാൾ സംവിധാനവും
ഉപേയാക്താവിനു് ഈ ചട്ടക്കൂടു വഴി ലഭ്യമാക്കണം.
അതു വഴി ഇന്നെത്ത മുഴുവൻ ഫയൽ/പ്രമാണനീക്കങ്ങൾ
ഏറ്റവും സുതാര്യമായും, നിയന്ത്രിതമായും, സുരക്ഷിതമാ
യും അനാവശ്യമായ പ്രയത്നനഷ്ടം കൂടാെത െചയ്യുവാ
നാവും. ഇങ്ങെന സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ െസർ
വറിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനായി േസവ് െചയ്യുേമ്പാൾ അതു്
എക്സ്എംഎൽ രൂപത്തിൽ എഴുതുവാൻ െകല്പുള്ളതാ
യിരിക്കണം ഇപ്പറഞ്ഞ ചട്ടക്കൂടു്. പ്രമാണം അതിെന്റ
പ്രയാണത്തിൽ ഓേരാ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളും കട
ക്കുേമ്പാൾ അതാതു അധികാരികൾ േചർക്കുന്ന കുറിപ്പു
കളും, വ്യാഖ്യാനങ്ങളും, വിമർശങ്ങളും, നിർേദ്ദശങ്ങളും
പ്രമാണത്തിെന്റ േലാഗിൽ േചർത്തയാളിെന്റ േപരും
സമയവുമടക്കം പിന്നീടു് എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും ലഭ്യ
മാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും പ്രമാണത്തിെന്റ
പുതിയ പതിപ്പു് ഇേതാെടാപ്പം സംരക്ഷിക്കുകയും െച
യ്യാവുന്നതാണു്.
ഇങ്ങിെന സൂക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നും
ആവശ്യാനുസരണം അച്ചടിക്കാൻ പിഡിഎഫ്, െവബ്ബി
െല വിേക്ഷപണത്തിനു് എച്റ്റിഎംഎൽ എന്നിവ യേഥ
ഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതാണു്. ഗസറ്റ് വകുപ്പിനു് ഇവിെട
േലാഗിൻ െകാടുക്കാെമങ്കിൽ ഈ േസ്രാതസ്സിൽ നിന്നും
അവർക്കാവശ്യമായ രീതിയിൽ പ്രമാണങ്ങെള േക്രാഡീ
കരിച്ചു് േവണ്ടരീതിയിൽ ഗസറ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവു
ന്നതാണു്.
മുകളിൽ വിവരിച്ച ചട്ടക്കൂടു് (framework) നൂറു ശതമാ
നം സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയർ ഉപേയാഗിച്ചു് െചയ്യാവു
ന്നതാണു്. ഇപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും െചയ്യുവാനു
ള്ള പ്രാപ്തി ഇന്നു് സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയർ േനടിയിട്ടുമു
ണ്ടു്. ഇതിൽ വളെര പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഒന്നാണു് അച്ചടിക്കു
വാനുള്ള പിഡിഎഫ് നിർമ്മിക്കുക എന്നതു്. െസർവ
റിൽ ഒരു െടക് എൻജിൻ (TEX) ഓടിെക്കാണ്ടിരിക്കുക
യാെണങ്കിൽ, പശ്ചാത്തലത്തിൽ തെന്ന പിഡിഎഫ്
നിർമ്മിച്ചു് ഉപേയാക്താവിനു് ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യ
മാക്കുവാൻ കഴിയും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂടാണു്
ഞങ്ങളുെട കമ്പനിയിലുപേയാഗിക്കുന്ന െടൿേഫാളി
േയാ. [18] [19]
18. TEXFolio—http://texfolio.org എന്ന ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
19. Rishikesan Nair, Rajagopal, C. V,̇ Radhakrishnan, C. V.
TEXFolio—a framework to typeset xml documents using
TEX. TUGboat, 40 (2019), No. 2.

എേട്ടാളം സർവകലാശാലകളും അതിെലാെക്കയും
കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വകുപ്പുകളുമുള്ള േകരള സംസ്ഥാന
ത്തിനു മുകളിൽ പറഞ്ഞ െവബിലധിഷ്ഠിതമായ േസാ
ഫ്റ്റ്െവയർ നിർമ്മിക്കാൻ എവിെടയും അേന്വഷിച്ചു നട
േക്കണ്ടതില്ല. ഈ സർവ്വകലാശാലകൾ േവണ്ട ബൗ
ദ്ധിക-ൈധഷണികവിഭവേശഷി നല്കുന്നുണ്ടു്. അതു് േവ
ണ്ടരീതിയിൽ പ്രേയാജനെപ്പടുത്തുവാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ
ഇച്ഛാശക്തി േവണെമേന്നയുള്ളു. മറ്റു പല സംസ്ഥാന
ങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ വളെര മുേന്നാട്ടു േപായ്ക്കഴിഞ്ഞു.
േചാദ്യം: 2013-ൽ റിസർച്ച് തുടങ്ങുേമ്പാൾ 2000 മുതൽ
ഞാൻ െചയ്തുവച്ച കാര്യങ്ങൾ അവേലാകനം െചയ്യാനു
ള്ള പ്ലാനാണു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്. രചനയ്ക്കുേവണ്ടി െചയ്ത
കാര്യങ്ങൾ, യൂണിേകാഡിെന്റ വരവിനുേശഷം DBMS-ൽ
മലയാളം സ്ക്രിപ്റ്റിൽ െചയ്ത െപ്രാജക്റ്റുകൾ (േസ്റ്ററ്റ് െസൻ
ട്രൽ ൈലബ്രറിയിെല അപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങൾ, എൻ. വി.
കൃഷ്ണവാരിയർ ആർൈക്കവ്, േകരള യൂണിേവഴ്സിറ്റി ൈല
ബ്രറിയിെല േകരള ഇൻഡക്സ്) എന്നിവയുെട വിശദീക
രണങ്ങൾ ഒരു തീസിസിനു് ധാരാളം മതിയായിരുന്നു.
നീണ്ട ഇടേവളക്കുേശഷം 2016-ൽ താങ്കെള വീണ്ടും
കണ്ടുമുട്ടുേമ്പാൾ യൂണിേകാഡ് മലയാളഭാഷാസാേങ്ക
തികതയുെട പ്രേയാഗവൽക്കരണത്തിൽ താങ്കൾ ‘സാ
യാഹ്ന’യുമായി എനിക്കപരിചിതമായ മെറ്റാരു േമഖല
യിൽ വളെരയധികം മുേന്നാട്ടു േപായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
താങ്കളുെട സംഭാവനകെള വിലയിരുത്താനും മലയാ
ളികെള അറിയിക്കാനുമുള്ള ശ്രമെമന്ന നിലയിലാണു്
വിജ്ഞാനൈകരളിയിലും സമകാലിക മലയാളത്തി
ലും രണ്ടു േലഖനങ്ങൾ എഴുതിയതു്. 2005 മുതൽ ഞാൻ
ഡിൈസൻ െചയ്ത ഇേമജിംഗിെന അടിസ്ഥാനമാക്കിയു
ള്ള full text ആർൈക്കവിംഗിെന്റ അടുത്ത ഘട്ടം അതി
െന്റ പരിപൂർണ്ണതയിൽ 2012 മുതൽ താങ്കൾ െചയ്യാൻ
തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതു് ഗ്രന്ഥനിർമ്മിതിയിലും ഗ്രന്ഥവിവ
രവ്യവസ്ഥാനിർമ്മിതിയിലും എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മു
ഴുവൻ ധാരണകെളയും കീേഴ്മൽ മറിച്ചു. പരമ്പരാഗത
ൈലബ്രറികളിൽ ഗ്രന്ഥവും ഗ്രന്ഥവിവരവും രണ്ടിടത്താ
ണു്—ഒന്നു് െഷൽഫിലും മേറ്റതു് കാർഡ് കാറ്റേലാഗി
ലും. സായാഹ്നയുെട േശഖരത്തിൽ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ െമ
റ്റാഡാറ്റയിലൂെട ഇതു രണ്ടും ഒന്നാകുന്നുണ്ടു്. താങ്കൾ മല
യാളം െടക്കിൽ വികസിപ്പിച്ചടുത്ത സാേങ്കതികത മാ
ത്രമല്ല, ഉണ്ടാക്കിെയടുത്ത സായാഹ്നയിെല േശഖരവും
എെന്റ ഗേവഷണവിഷയത്തിനു് അപ്രതീക്ഷിതമായി
അധികമാനങ്ങൾ നല്കുന്നു. ഗേവഷണെത്ത സംബന്ധി
ച്ചിടേത്താളം പുതിെയാരു വൻകര കെണ്ടത്തിയതുേപാ
െലയായിരുന്നു അതു്. അതിനുേശഷം പ്രധാനെപ്പെട്ടാ
രു േഫാക്കസ് സായാഹ്നയുമായിത്തീർന്നു. അതിെന്റ
സേന്താഷം പങ്കുെവക്കെട്ട. മലയാളത്തിെല ഗ്രന്ഥങ്ങ
െള നിർമ്മിെച്ചടുക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഒപ്പംതെന്ന ഗ്രന്ഥവി
വരവ്യവസ്ഥേയയും ഉല്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പുതിയ സാ
േങ്കതികതയുെട വികാസവും േശഷിയും ലാെറ്റക്കിെന്റ,
HTML-െന്റ, XML-െന്റ ഭാഗത്തു നിന്നു് വിശദീകരിക്കാ
േമാ?
ഉത്തരം: ആദ്യം തെന്ന ഒരു കാര്യം വിശദമാേക്കണ്ട
തുെണ്ടന്നു് േതാന്നുന്നു. നമ്മളുെട ചർച്ച വായിക്കുന്ന
ഒരാൾക്കു് എസ്ജിഎംഎൽ (sgml), എക്സ്എംഎൽ
(xml), എച്റ്റിഎംഎൽ (html), ഇപബ് (epub) തുട
ങ്ങിയവയുെട നിർമ്മിതിക്കു് പാഠത്തിെന്റ േസ്രാതസ്സു്
ലാറ്റക്കിൽ (LATEX) തെന്ന ആവണെമന്ന ഒരു ധാരണ
യുണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടു്. പെക്ഷ, സത്യം അതല്ല.
ഇപ്പറഞ്ഞ പാഠരൂപങ്ങെളേപ്പാെല തെന്ന മാർക്ക
പ് സമ്പ്രദായത്തിൽ (family of markup languages)
ഉൾെപ്പടുന്ന ഒന്നാണു് ലാറ്റക്കും എന്നതു് മാത്രമാണു്
ഇവ തമ്മിലുള്ള ഏകസാമ്യം. എന്നല്ലാെത, ലാറ്റക്കിൽ
നിന്നും സ്വാഭാവികമായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന
വയല്ല, മറ്റു് മൂന്നു രൂപങ്ങളും. ലാറ്റക്കിെന്റ സ്വാഭാവിക
ജന്യങ്ങൾ (native outputs) ഡിവിഐ (DVI—DeVice
Indendepent), പിഡിഎഫ് (PDF—Portable Document
Format) എന്നീ പ്രമാണരൂപങ്ങളാണു്. മാത്രവുമല്ല,
ലാറ്റക്കും മറ്റു മൂന്നു് പാഠരൂപങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ വ്യാക
രണമാണു് പിന്തുടരുന്നതു്, ലക്ഷ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാ
ണു്. ലാറ്റെക്കാഴിെകയുള്ള മൂന്നും ഒരു കുടുംബത്തിെല
അംഗങ്ങളായതുെകാണ്ടൂ് വളെരയധികം സാമ്യങ്ങളുണ്ടു്,
ഒന്നിൽ നിന്നും മെറ്റാന്നിേലയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനവും വള
െര ഏളുപ്പവുമാണു്.
പാഠത്തിെന്റ േസ്രാതസ്സ് എന്തിലായാലും വിവിധ മാർ
ക്കപ് രൂപങ്ങളിേലയ്ക്കു പരിവർത്തനം െചയ്യുവാൻ കഴി
യും. ഇവിെട ഉപേയാക്താവിെന്റ അറിവും, ൈനപുണ്യ
വും, സൗകര്യവുമാണു് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു്.
അതുെകാണ്ടു് േവഡ് േപ്രാസസ്സറിൽ നിർമ്മിച്ച പ്രമാ
ണത്തിൽ നിന്നും വിവിധ മാർക്കപ് രൂപങ്ങളിേലയ്ക്ക്
ലാറ്റക്കിൽ നിെന്നന്നേപാെല അനായാസമായി പരി
വർത്തനം െചയ്യുവാനാവും. ഒരുപേക്ഷ, പാഠസംസ്ക്കര
ണത്തിൽ (text processing) ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപ
നങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും േവഡ്േപ്രാസസ്സർ മാർഗ്ഗ
മാണു് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളതു് എന്നതു് തെന്ന ആ മാർഗ്ഗം
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നവർക്കു് ഒരു പ്രേചാദനമാവും.

(ഇടത്തുനിന്നും) െസബാസ്റ്റ്യൻ റാറ്റ്സ്, മിഷൽ ഗൂെസ്സൻസ്,
േഡവിഡ് കാർൈലൽ, ഐറ്റൻ ഗുരാരി

ഞാൻ ലാറ്റക് മാർഗ്ഗം തിരെഞ്ഞടുക്കുവാനുള്ള കാരണ
ങ്ങൾ രണ്ടാണു്: (1) സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയറിേനാടുള്ള
പ്രതിബദ്ധതയും അഭിനിേവശവും; (2) അേങ്ങയറ്റം േപ്രാ
ഗ്രാമിംഗ് സാദ്ധ്യതകളുള്ള െടക്കിെന്റ മാേക്രാ ലാംേഗ്വ
ജും അതിെലനിക്കുള്ള േമാശമല്ലാത്ത ൈനപുണ്യവും. മൂ
ന്നാമെതാരു സ്വല്പം ആത്മകഥാപരമായ കാരണം കൂടി
യുണ്ടു്—െസബാസ്റ്റ്യൻ റാറ്റ്സു [20] മായുള്ള നീണ്ട കാല
സൗഹൃദം. 1995-96 കാലഘട്ടത്തിൽ, എസ്ജിഎംഎൽ
പ്രചാരത്തിലായിത്തുടങ്ങിയേപ്പാൾ, ലാറ്റക് പ്രമാണങ്ങ
െള എസ്ജിഎംഎലിേലയ്ക്ക് പരിവർത്തനം െചയ്യാനുള്ള
സുഗമമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. അെതാരു സ്വതന്ത്ര
േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ പരിമിതിയായി കണക്കാക്കെപ്പ
ടുെമന്നു് ഞങ്ങൾക്കും ഇേത രംഗത്തു് പ്രവർത്തിച്ചിരു
ന്ന മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒന്നുേപാെല അനുഭവെപ്പട്ടു.
അതിനായി ഒരു ശുചിയായ മാർഗ്ഗം വികസിപ്പിക്കാനാ
യി ഞങ്ങൾ—െസബാസ്റ്റ്യൻ (എൽെസവിയർ സയൻ
സ്, ലണ്ടൻ), ഐറ്റൻ ഗുരാരി (ഓഹിേയാ േസ്റ്ററ്റ് യൂണി
േവഴ്സിറ്റി, ഓഹിേയാ), േഡവിഡ് കാർൈലൽ (ന്യൂെമ
റിക്കൽ അൽേഗാരിതംസ് ഗ്രൂപ്, ലണ്ടൻ), മിഷൽ ഗൂ
സ്സൻസ് (പാർടിക്കിൾ ഫിസിക്സ് ലാബ്, േസൺ), ഞാൻ
(റിവർ വാലി) എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു െചറു സാേങ്കതിക
ഗ്രൂപ്പൂണ്ടാക്കുകയും ഇതിെന്റ ഏതാണ്ടു് ഒരു െകാല്ലക്കാ
ലെത്ത പ്രവർത്തനത്തിെന്റ അന്ത്യത്തിൽ ഐറ്റെന്റ
െറ്റൿ4എച്റ്റി (TEX4ht) എന്ന ൈലബ്രറിയുെട സഹാ
യേത്താെട െടക് കൈമ്പലർ ഉപേയാഗിച്ചു് ലാറ്റക്
പ്രമാണങ്ങെള മറ്റു വിവിധ മാർക്കപ് രൂപങ്ങളിേലയ്ക്കു
പരിവർത്തനം െചയ്യുവാനുള്ള ഒരു രീതിശാസ്ത്രം വിക
സിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഐറ്റൻ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന
അേദ്ദഹത്തിെന്റ തെന്ന െറ്റൿ4എച്റ്റി-യിൽ അതിനു
അനുേയാജ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും േവണ്ട രീതി
യിൽ േപാഷിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഉപേയാക്താക്കൾക്കു
അവർക്കാവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ പരിവർത്തന േസാ
ഫ്റ്റ്െവയറുണ്ടാക്കാൻ സഹായകമാവും വിധം േരഖകളും
പ്രമാണങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു് യൂസർ ഗ്രൂപ്പിെന്റ െവബ്ൈസറ്റ്
വഴി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. [21] 2009-ൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം
ഐറ്റൻ അന്തരിച്ചതിനുേശഷം െറ്റൿ4എച്റ്റി-യുെട സം
രക്ഷണം ഞാൻ, കാറൽ ബറി, ൈമേക്കൽ െഹാഫ്റ്റിച്
എന്നിവർ ഏെറ്റടുക്കുയും വളെരയധികം ഉപേയാഗസാ
ദ്ധ്യതകളുള്ള ഈ േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന സജീവമായി നി
ലനിറുത്തുകയും െചയ്തു. [22]
20. Sebastian Rahtz: a great TEX progammer who contributed
several packages to LATEX that includes the most popular
hyperref and New Font Selection Scheme (nfss); set up
ctan (Comprehensive TEX Archive Network), the global
public repository of TEX software that has 30 mirrors
world-wide; initiated, organized and edited TEXLive, the
official TEX distribution for several years; Secretary of
tei Consortium, an xml and xsl expert and passionate
activist, passed away on 15 March 2016. See Wiki link.
21. Goossens et al. LATEX Web Companion, Addisson-Wessley,
2006 എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഐറ്റൻ ഗുരാരി രചിച്ച െറ്റൿ4എച്റ്റിയുെട രീതിശാസ്ത്രെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധം കാണുക.
22. ഈ കണ്ണി സന്ദർശിക്കുക.

േചാദ്യം: സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം മുേന്നാട്ടു
േപാകുേമ്പാഴാണു്, റിസർച്ചിെന്റ അവസാന വർഷ
ത്തിൽ െപ്രാഫ. ലളിതാ െലനിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ
സാഹിത്യഅക്കാദമിയിൽ നടക്കുന്ന െക. എം. േഗാ
വിയുെട ‘മലയാള ഗ്രന്ഥസൂചി’യുെട പുതിയ വാല്യങ്ങ
ളുെട പണിയിൽ പെങ്കടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതു്.
ഗേവഷണത്തിനു് അതു് സായാഹ്നേപാെല മെറ്റാരു
ദിശ നൽകി. യുെനെസ്കായുെട പഴയ CDS/ISIS അതി
െന്റ എല്ലാ ശക്തിസൗന്ദര്യങ്ങേളാടും കൂടി യൂണിേകാ
ഡിനനുസൃതമായി J-ISIS-ലൂെട പുനരാവിഷ്കരിച്ചുകാ
ണാൻ ഇടയായതു് ഒരു ൈലേബ്രറിയൻ എന്ന നില
യിൽ എെന്ന ഹരം െകാള്ളിച്ചു. മലയാളഭാഷാസാേങ്ക
തിക വിവരവ്യവസ്ഥാനിർമ്മിതിയിൽ നടപ്പുരീതിയിൽ
നിന്നു് (MySQL, PHP, …) ഭിന്നമായി ഇടെപടുന്നതിെന്റ
തുടക്കമാണ് ആ െപ്രാജക്റ്റ്. ഇതു് വിശദീകരിച്ചുെകാണ്ടു്
ഞാൻ Informatics Studies-ൽ എഴുതിയ േലഖനത്തിന്
പുതിയ ആശയങ്ങൾ പ്രദാനം െചയ്തതും തിരുത്തിത്ത
ന്നതും താങ്കളാണു്. J-ISIS-ലൂെട മലയാളത്തിൽ ഒരു ഗ്ര
ന്ഥവിവരവ്യവസ്ഥ രൂപംെകാള്ളുന്നു എന്നതുമാത്രമല്ല,
അച്ചടിച്ചിറക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്ന ബിബ്ലിേയാഗ്രാഫിയുെട
ൈടപ്പ്െസറ്റിംഗ് മലയാളം െടക്ക് ഉപേയാഗിച്ചു് താങ്കൾ
നിർവ്വഹിക്കുന്നു എന്നതിെന്റ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയായി
രുന്നു ആ േലഖനം. ഗേവഷണത്തിെന്റ തുടക്കത്തിൽ
ഇല്ലാതിരുന്ന, പിന്നീട് ഗേവഷണത്തിെന്റ േഫാക്ക
സ്സിെനത്തെന്ന പുനർനിർണ്ണയിച്ച രണ്ടു സംരംഭങ്ങൾ
അങ്ങെന ഒന്നിക്കുകയാണു്. ഇതര ഭാരതീയഭാഷകളി
െലാന്നും ഈെയാരു സാേങ്കതിക സംഗമം നടന്നിട്ടില്ല.
ഇന്ത്യയിെല എല്ലാ ഭാഷകേളയും സ്ക്രിപ്റ്റുകേളയും ഉൾ
െക്കാള്ളിച്ച് ഘടനാപരമായും ആശയപരമായും Indian
National Bibliography-യുെട ഇന്നെത്ത നിർമ്മാണ
രീതിെയ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള േശഷി ഇതിനുണ്ടു്.
ഇതിെന എങ്ങെന കാണുന്നു?
ഉത്തരം: ചിട്ടയുള്ള വിവരവ്യവസ്ഥ പാഠത്തിലുണ്ടാക്കു
വാൻ എക്സ്എംഎൽ-നു് കഴിയും. അെതേപ്പാഴും യൂണി
േകാഡിെന്റ ലിപിവ്യവസ്ഥയുമായി േചർന്നു നില്ക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. ഇതു് രണ്ടും േചരുേമ്പാൾ ഭാഷാലിപിേഭദ
െമേന്യ എല്ലാ ഭാഷകെളയും ഉൾെക്കാള്ളിച്ചുെകാണ്ടു
ള്ള വിവരവ്യവസ്ഥാനിർമ്മാണം സാമാന്യം എളുപ്പമാ
വുകയാണു്. ഡാറ്റാേബസ്, പ്രാേദശികവൽക്കരണം
(localization), െവബ് സാേങ്കതികത എന്നിവയിൽ
ൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവർ കൂടിേച്ചർന്നാൽ വിവിധ ഭാഷകളി
െല ഗ്രന്ഥസൂചി നിർമ്മാതാക്കൾക്കു് ഇന്ത്യ േപാലുള്ള
വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തു് േദശീ
യതലത്തിൽ ഏകീകൃതഗ്രന്ഥസൂചിനിർമ്മാണം ഒരിക്ക
ലും അസാദ്ധ്യമായ കാര്യമല്ല. അതിെന്റ േദശീയതല
ത്തിെല ഏേകാപനത്തിെന്റയും നടത്തിെയടുക്കലിെന്റ
യും പ്രാേയാഗികപ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രേമ അവേശഷിക്കുന്നു
ള്ളൂ. സാഹിത്യഅക്കാദമി േപാലുള്ള എല്ലാ ഭാഷകളി
ലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന േകന്ദ്രീകൃതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു്
ഇെതാരു വലിയ പ്രശ്നമാവുെമന്നു് േതാന്നുന്നില്ല. പാഠ
സംസ്കരണവും സംരക്ഷണവും ശാസ്ത്രീയമായി െചയ്യുന്ന
യാെതാരാൾക്കും പ്രേത്യകിച്ചു് പ്രയത്നെമാന്നുമില്ലാെത
തെന്ന തജ്ജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന പേരാക്ഷഫലമാണി
തു്. അതിെലാരു പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തേമാ ൈനപുണ്യ
േമാ അവകാശെപ്പടാനില്ല.
േചാദ്യം: മലയാളഭാ
അേപ്പാൾ അവേശഷിച്ച ഒരു മാർ
ഷാ സാേങ്കതികത
ഗ്ഗമാണു് ഞാൻ അവലംബിച്ചതു്.
യിൽ താങ്കളുെട ഇട
എങ്ങെന അതു് നടപ്പിലാക്കാ
െപടൽ സാേങ്കതികം
െമന്നതിനു് ഉത്തമമാതൃകകൾ
നിർമ്മിച്ചു് കാണിക്കുക എന്നതെത്ര
മാത്രമല്ല സാംസ്കാരി
ആ മാർഗ്ഗം. അതാണു് സായാ
കം കൂടിയാണു്. ൈട
ഹ്നയുെട ആവിർഭാവത്തിനും പ്ര
പ്പ്െസറ്റിംഗ്, ക്ലാസ്സി
വർത്തനത്തിനും കാരണമായതു്.
ക്കൽ ഗ്രന്ഥേശഖരം,
സർക്കാരിെന്റ ഭരണനയരൂപീകര
ണത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവരും
പാഠസംരക്ഷണം, ഫ്രീ
സർവകലാശാലകളും മറ്റു സാമൂ
േസാഫ്റ്റ് െവയർ, ക്രീ
ഹ്യപരിഷ്കർത്താക്കളും ഉചിതമായ
േയറ്റീവ് േകാമൺസ്—
മാർഗ്ഗങ്ങൾ കെണ്ടത്തി അതു്
അങ്ങെനയങ്ങെന പല നടപ്പിലാക്കെട്ട എന്നു് ആശിക്കു
വാേന എനിക്കു കഴിയുന്നുള്ളു.
തലങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു
കിടക്കുന്നു. സായാഹ്ന
യുെട േകരളപാണിനീയം, യുക്തിഭാഷ എന്നീ പതി
പ്പുകൾക്കപ്പുറം മലയാള ൈടപ്പ്െസറ്റിങ് അധികം മു
േന്നാട്ടു േപാകാനുമില്ല. താങ്കൾ ഇടെപട്ട വിഷയങ്ങെള
ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ അേനകം അക്കാദമിക ഗേവ
ഷണങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പടുന്നുണ്ടു്—ലിപി, ഭാഷാസാേങ്ക
തികത, ഡിജിറ്റൽ ആർൈക്കവിങ്, സ്വതന്ത്രപ്രസാധ
നം, പാഠസംരക്ഷണം, സാംസ്കാരികബൗദ്ധിക സ്വത്തു്
…എന്നിങ്ങെന ഓേരാേരാ നിലകളിൽ. ഇത്തരം കാര്യ
ങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു് അക്കാ
ദമിഷ്യൻമാെരയും വിവരസാേങ്കതികവിദഗ്ദ്ധേരയും േപാ
ളിസി േമേക്കഴ്സിേനയും ബ്യൂേറാക്രാറ്റുകേളയും അക്കാദ
മികമായി അറിയിക്കാനുള്ള തുടക്കമായിരുന്നു എെന്റ
ഇടെപടലുകൾ. അതിൽ വിവരവ്യവസ്ഥാനിർമ്മിതി
യുെട സാേങ്കതികതകളും ഒരുമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. ഈെയാരു സമഗ്രതെയ ഏെതല്ലാം നിലയ്ക്കു് മു
േന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാകാൻ കഴിയും? ഏെതല്ലാമിടങ്ങ
ളിൽ അതിെന്റ പ്രേയാജനങ്ങൾ െചെന്നത്തും? സാേങ്ക
തികതയുെട സദ്ഫലങ്ങൾ ജനങ്ങളിേലക്ക് എന്ന സാ
മൂഹികധർമ്മം നിറേവറ്റുന്നതിൽ ഇെതാെക്ക എങ്ങെന
യാണു് ഇൻഫർേമഷൻ െടൿേനാളജിേയയും ഉപേയാ
ക്താക്കേളയും പ്രാപ്തരാക്കുന്നതു്. ഏെതാെക്ക നിലക
ളിൽ ഇതിനായുള്ള േബാധവൽക്കരണശ്രമങ്ങൾ തുട
േങ്ങണ്ടതുണ്ടു്?
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ഇവയുെട േയാഗത്തിങ്കൽ മഹ ക്കളായിരി ന്ന അ , ഉ ഇവെയകൂട്ടി ആ േയാഗ
ത്തിൽനി മേറ്റവ രണ്ടിെന്റയും േയാഗെത്ത കളഞ്ഞാൽ ആ അന്തരങ്ങളുെട േയാഗം
വരും.

(അ − ഇ ) + (ഉ − ഒ ) = (അ + ഉ ) − (ഇ + ഒ ) − ധനഭൂതം.

ഇവയുെട അന്തരത്തിങ്കൽ ആദ്യേത്തതിെല വലിയ രാശിയുെടയും രണ്ടാമേത്തതിെല
െചറിയ രാശിയുെടയും േയാഗത്തിങ്ക മേറ്റവ രണ്ടിെന്റയും േയാഗെത്ത വാങ്ങിയാൽ
അന്തരങ്ങളുെട അന്തരം വരും.
അ − ഇ > ഉ − ഒ , എ ക ിക്കയാൽ ഇതും ധനഭൂതം തെന്ന.
(അ − ഇ ) − (ഉ − ഒ ) = (അ + ഒ ) − (ഇ + ഉ ) − ധനഭൂതം.
പരിേലഖം (53)-ൽ

{(ബ 1 2 + ബ 3 2 ) − ബ 2 2 + (ബ 4 2 }2
നര2 =
4ക 1 2
}
{(ബ 1 2 + ബ 3 2 ) − ബ 2 2 + (ബ 4 2 }2
ലംബേയാഗ
= ക 22 −
വഗ്ഗൎം
4ക 1 2
}
ചതുര േക്ഷ
= ലംബേയാഗവഗ്ഗൎം × ഭൂമദ്ധ്യവഗ്ഗൎം
ഫലവഗ്ഗൎം
[
]
{(ബ 1 2 + ബ 3 2 ) − ബ 2 2 + (ബ 4 2 }2
ക 12
= ക 22 −
×
4ക 1 2
4
2
2
2
2
2
{(ബ 1 + ബ 3 ) − ബ 2 + (ബ 4 }
ക 12
= 4ക 1 2 ക 2 2 −
×
2
4ക 1
4
(സമേഛദങ്ങൾെക്ക േയാഗവിേയാഗത്വമു

, എന്നി ്.)

4ക 1 2 ക 2 2 − {(ബ 1 2 + ബ 3 2 ) − ബ 2 2 + (ബ 4 2 }2
=
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2
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ക1 ക2
ബ1
ബ2
=
−
+ (ബ 1 2 )2 −
+
2
2
2
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ഭുജകെള അേപക്ഷി ്,

(ബ 1 ബ 2 + ബ 3 ബ 4 )(ബ 1 ബ 3 + ബ 2 ബ 4 )
ബ 1ബ 4 + ബ 2ബ 3)
(ബ 1 ബ 4 + ബ 2 ബ 3 )(ബ 1 ബ 3 + ബ 2 ബ 4 )
=
ബ 1ബ 2 + ബ 3ബ 4)

ക 12 =
ക 22

∴ ക 1 2 × ക 2 2 = (ബ 1 ബ 3 + ബ 2 ബ 4 )2
(ഗുണകാരത്തിലും ഹാരകത്തിലും ബ 1 ബ 2 + ബ 3 ബ 4 , ബ 1 ബ 4 + ബ 2 ബ 3 എന്ന രാശികളു
്. അതുെകാ ഫലെത്ത വരു വാൻ ഇവെയെക്കാ ഗുണി കയും േവണ്ടാ, ഹരി കയും

േജ്യഷ്ഠേദവെന്റ “യുക്തിഭാഷ”യിൽ നിന്നു് ഒരു പുറം.

ഉത്തരം: സാംസ്കാരികരംഗത്തുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
അതാതു സമൂഹത്തിെന്റ ചായ്വുകളും താല്പര്യങ്ങളും
അനുസരിച്ചാണു് നടക്കുക. പ്രായപൂർത്തിയായ ആണി
നും െപണ്ണിനും ഒന്നിച്ചു് കഴിയുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മൗ
ലികാവകാശത്തിൽ െപടുന്ന ഒന്നാണു്. സ്വാതന്ത്ര്യല
ബ്ധിക്കുേശഷം ഏഴു പതിറ്റാണ്ടായിട്ടും നമ്മുെട സമൂഹം
ഇന്നും ഇതിനു് എതിരാണു്. യുവതീയുവാക്കൾക്കു് ഈ
അവകാശം നടപ്പിലാക്കി കിട്ടാൻ ഇന്നും േകാടതികെള
സമീപിേക്കണ്ടി വരുന്നു എന്നതു് ഒരു സിവിൽ സമൂഹ
െമന്ന നിലയിൽ നമുക്കു് ലജ്ജാവഹമാണു്. അതുേപാ
െലയാണു് ഡിജിറ്റൽ കാലെത്ത പാഠസംരക്ഷണത്തി
െന്റ സ്ഥിതിയും. പാഠത്തിെന്റ ഡിജിറ്റൽ സൃഷ്ടി കഴി
ഞ്ഞാൽ, അതിെന്റ ഡിജിറ്റൽ വിന്യാസേത്താെടാപ്പം
ഡിജിറ്റൽ സംരക്ഷണവും നടത്തുക എന്നതു് മൗലിക
മായ ആവശ്യമാണു്. അെല്ലങ്കിൽ ഈ പാഠം കാലാന്ത
രത്തിൽ അച്ചടിപ്പതിപ്പിെന്റ തിേരാധാനെത്തത്തുടർന്നു്
എേന്നയ്ക്കുമായി നഷ്ടെപ്പടും എന്നതു്, നമുക്കിഷ്ടമിെല്ലങ്കി
ലും, സത്യമാണു്. എന്നാൽ സംരക്ഷണത്തിെന്റ ആവ
ശ്യം ഇനിയും േബാദ്ധ്യമാവാത്ത ഒരു സമൂഹവും സർ
ക്കാരുമാണു് നമുക്കുള്ളതു്. അവിെട പാഠസംരക്ഷണ
ത്തിനു് ഗുണകരമായി കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കിട്ടുവാനുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ മറ്റു പരിഗണനകളുെട മുന്നിൽ അവഗണി
ക്കെപ്പടും. അേപ്പാൾ അവേശഷിച്ച ഒരു മാർഗ്ഗമാണു്
ഞാൻ അവലംബിച്ചതു്. എങ്ങെന അതു് നടപ്പിലാക്കാ
െമന്നതിനു് ഉത്തമമാതൃകകൾ നിർമ്മിച്ചു് കാണിക്കുക
എന്നതെത്ര ആ മാർഗ്ഗം. അതാണു് സായാഹ്നയുെട
ആവിർഭാവത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും കാരണമായ
തു്. സർക്കാരിെന്റ ഭരണനയരൂപീകരണത്തിൽ ഏർ
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നവരും സർവകലാശാലകളും മറ്റു സാമൂഹ്യ
പരിഷ്കർത്താക്കളും ഉചിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കെണ്ടത്തി
അതു് നടപ്പിലാക്കെട്ട എന്നു് ആശിക്കുവാേന എനിക്കു
കഴിയുന്നുള്ളു.
േചാദ്യം: രചന േഫാണ്ടിെന്റ ഏറ്റവും മികവുറ്റ പ്രേയാ
ക്താവാണു് താങ്കൾ. 1999-ൽ ആർ. ചിത്രജകുമാർ
രചന അക്ഷരേവദിയിലൂെട മുേന്നാട്ടുവച്ച ആശയങ്ങൾ
ഇന്ന് അതിെന്റ പരിപൂർണ്ണതയിേലയ്ക്കടുക്കുകയാണു്.
സങ്കല്പിച്ചതിേനക്കാൾ േവഗത്തിലാണു് തനതുലിപിയി
േലക്കുള്ള മലയാളം അച്ചടിയുെട മാറ്റം. ഇതു് ത്വരിത
െപ്പടുത്തുന്നതിൽ മലയാളം ലാെറ്റക്കിനു് വലിെയാരു
പങ്ക് ഇതുവെര അവകാശെപ്പടാനില്ല. പെക്ഷ മലയാ
ളം ലാെറ്റക്കിൽ താങ്കൾ എത്തിപ്പിടിച്ച ൈടപ്പ്െസറ്റി
ങിെല ഔന്നത്യവും സൗന്ദര്യവുമായിരിക്കും വരുംകാ
ലങ്ങളിൽ മലയാളം ൈകവരിക്കാൻ േപാകുന്ന അച്ച
ടിയുേടയും പ്രസാധനത്തിേന്റയും മാതൃക. സായാഹ്ന
മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന സാേങ്കതികമികവിേനയും സൗന്ദര്യാവി
ഷ്കാരേത്തയും സാമൂഹ്യപരികല്പനകേളയും കണ്ടിെല്ലന്നു
നടിക്കാൻ ഇനി മലയാളത്തിെല ഒരു പ്രസാധകനും
കഴിയില്ല. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഭാഷാഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ടിനും സാഹിത്യ അക്കാദമിക്കും മലയാളം സർവക
ലാശാലയുൾെപ്പെടയുള്ള േകരളത്തിെല എല്ലാ സർവ
കലാശാലകൾക്കും, എന്തിനു് അടുത്ത ഏതാനും വർഷ
ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന SCERTയ്ക്കുവെര സായാഹ്ന ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്ന ആഘാതങ്ങ
ളിൽനിന്നു് രക്ഷെപ്പടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത്രയ്ക്കു് പ്രകമ്പ
നങ്ങളുണ്ടാകുേമ്പാഴും ‘സായാഹ്ന’െയ നിർമ്മിെച്ചടുത്ത
െടൿേനാളജി േപാപ്പുലർ ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ
കുറവാണു്? ഇതിെന എങ്ങെന മറികടക്കാം?
ഉത്തരം: തനതുലിപിയിേലയ്ക്കുള്ള മാറ്റം സംഭവിച്ചതു്
സർക്കാരിെന്റ ശ്രമം െകാണ്ടല്ല. മറിച്ചു് സന്നദ്ധസംഘ
ടനകൾ (ഉദാ: സ്വതന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, വിക്കി
ഗ്രന്ഥശാല, തുടങ്ങിയവ), പത്രമാദ്ധ്യമങ്ങൾ (േകരളകൗ
മുദി, കലാകൗമുദി, സമകാലികമലയാളം, തുടങ്ങിയവ),
ചില ൈടപ്െസറ്റർമാർ (എൻ. നാരായണ ഭട്ടതിരി,
പി. െക. അേശാക് കുമാർ, തുടങ്ങിയവർ), എന്നിവരാ
ണു് ഈ ത്വരിതെപ്പടുത്തലിനു് കാരണക്കാർ. ഏതാ
ണ്ടിവെരാെക്ക തെന്നയാണു് യൂണിേകാഡ് ലിപിസഞ്ച
യങ്ങളുെട വ്യാപനത്തിനും കാരണക്കാർ. േകരളസർ
ക്കാർ ഇന്നും യൂണിേകാഡ് കൺേസാർഷ്യത്തിൽ അം
ഗമെല്ലന്നാണു് എെന്റ വിശ്വാസം. ഭാഷാസാേങ്കതികത
യിൽ നമ്മുെട സർക്കാരിെന്റ താല്പര്യം എന്താെണന്നു്
ഇെതാെക്ക വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്.
അച്ചടിപ്പതിപ്പിൽ അധിഷ്ഠി
തമായ ഒരു സാമ്പത്തിക
വ്യവസ്ഥയാണു് ഇന്നു് മല
യാളപ്രസാധനെത്ത നിയ
ന്ത്രിക്കുന്നതു്. ഡിജിറ്റൽ രൂ
പങ്ങൾ കുെറെശ്ശ വന്നുതുട
ങ്ങിയിേട്ടയുള്ളു. വൻകിട പ്ര
സാധകർ േപാലും അച്ചടി
ക്കുേവണ്ട പിഡിഎഫ് സ്വ
ന്തം േമൽേനാട്ടത്തിൽ നിർ
മ്മിക്കുേമ്പാൾ ഇപബ് േപാ
ലുള്ള ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ മറ്റുസ്ഥാപ
നങ്ങെള ആശ്രയിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. മുഖ്യകാര
ണം പ്രസാധനവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സാേങ്കതികതേയാ
മികവുള്ള വിദഗ്ദ്ധേരാ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളില്ല എന്നതാ
ണു്. പാശ്ചാത്യപ്രസാധകരാകെട്ട, സ്വഗൃഹങ്ങളിൽ പാ
ഠവിന്യാസ-സംസ്കരണ-സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നടത്തുന്നില്ല. പെക്ഷ അവർ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കാ
ലഘട്ടത്തിെന്റ സാേങ്കതികത ൈകമുതലായുള്ള മികച്ച
േസവനദാതാക്കെള കെണ്ടത്തി ഓഡിറ്റ് െചയ്തു് കരാറി
േലർെപ്പടുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. സാേങ്കതിക ഉള്ളടക്കം
ൈകകാര്യം െചയ്യുവാൻ ഒന്നിലധികം െടൿ േസവന
ദാതാക്കളും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിനായി ഇൻ
ഡിൈസൻ േപാലുള്ള േഫാർമറ്റിംഗ് േസാഫ്റ്റ്െവയറിൽ
പ്രാവീണ്യമുള്ള ദാതാക്കെളയും ഉപേയാഗിക്കുന്നു. അതു
െകാണ്ടു് ഒരു പാശ്ചാത്യഗണിത പുസ്തകത്തിൽ x × x
എന്നതിനുപകരം x x x എെന്നാരിക്കലും കാണാനാവി
ല്ല. ഉള്ളടക്കെത്ത അത്ര ഗൗരവമായാണു് സമീപിക്കു
ന്നതു്.
പാഠസംസ്കരണെത്ത സംബ
ന്ധിച്ചു് മുകളിൽ പറഞ്ഞതര
ത്തിലുള്ള സമീപനം ഉണ്ടാേയ
മതിയാവു. അതിെനക്കുറിച്ചു്
അവജ്ഞ െവച്ചു പുലർത്തുക
യും െവറും അച്ചടിയിൽ അടി
സ്ഥാനെപ്പടുത്തി പ്രസാധന
െത്ത ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നതു്
കാലഘട്ടമുയർത്തുന്ന സാേങ്ക
തിക െവല്ലുവിളികെള േനരി
ടാൻ നെമ്മ അപ്രാപ്തരാക്കും.

പാഠസംസ്കരണെത്ത സംബന്ധിച്ചു് മുകളിൽ പറഞ്ഞത
രത്തിലുള്ള സമീപനം ഉണ്ടാേയ മതിയാവു. അതിെന
ക്കുറിച്ചു് അവജ്ഞ െവച്ചു പുലർത്തുകയും െവറും അച്ചടി
യിൽ അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി പ്രസാധനെത്ത ൈകകാ
ര്യം െചയ്യുന്നതു് കാലഘട്ടമുയർത്തുന്ന സാേങ്കതിക െവ
ല്ലുവിളികെള േനരിടാൻ നെമ്മ അപ്രാപ്തരാക്കും. വായന
പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നു് വിവിധരൂപത്തിലുള്ള ഉപകരണ
ങ്ങളിേലയ്ക്കു് മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണു് ഇന്നു് കാണുന്നതു്.
ആവശ്യക്കാർ ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ ഡിജിറ്റൽ രൂപങ്ങൾ
തിരയുേമ്പാൾ കിട്ടാെത വരുന്നതു് കാലാന്തരത്തിൽ ഭാ
ഷയുെട നിലനില്പിെനയും ഉപേയാഗെത്തയും സാരമാ
യി ബാധിക്കുവാനിടയുണ്ടു്. അതുേപാെല തെന്ന സംര
ക്ഷണരൂപങ്ങളുെട നിർമ്മിതിയുെട കാര്യവും. ഉള്ളടക്ക
ത്തിെന്റ സംസ്കരണത്തിെന്റ കരാറിെന്റ ഒരവിഭാജ്യഘട
കമെത്ര ഡിജിറ്റൽ സംരക്ഷണരൂപങ്ങളും നൽകുകെയ
ന്നതു്.
ഈ രീതിയിൽ പ്രസാധനരംഗം മാറിേയ പറ്റുകയുള്ളു.
അെതാരു േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന്റ സൃഷ്ടിയല്ല, മറിച്ചു് ആവ
ശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി േസാഫ്റ്റ്െവയർ തിരഞ്ഞടുക്കു
കയാണു് െചയ്യുന്നതു്. ലാെറ്റക്കും മറ്റു സ്വതന്ത്രേസാ
ഫ്റ്റ്െവയറും േചർന്നാൽ പാഠസംരക്ഷണം നടക്കും
എന്നതു് മിഥ്യാധാരണയാണു്. േസാഫ്റ്റ്െവയർ ഏതാ
യാലും മതി, സംരക്ഷണം നടത്തണം എന്ന അവ്യാജ
മായ ഉേദ്ദശ്യമുണ്ടാവണെമന്നു് മാത്രം.
േചാദ്യം: മലയാളത്തിെല വിവരവ്യവസ്ഥകൾ മല
യാള അക്ഷരങ്ങളിലാണു് േവണ്ടതു് എന്ന പരികല്പന
യാണു് ഗേവഷണം മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നതു്. അതു് സ്വാഭാവി
കമായും അങ്ങെനയെല്ല േവണ്ടതു് എന്നാണു് എല്ലാവ
രുേടയും മറുേചാദ്യം. യൂണിേകാഡ് വന്ന ഒരുദശകത്തി
നകത്താണു് ഈ ‘സ്വാഭാവികത’ ൈകവന്നതു്. അതി
നുമുമ്പു് ASCII-യുെട കാലത്തു് ലിപ്യന്തരണം െചയ്തു് േറാ
മൻ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഡാറ്റാേബസ് ഉണ്ടാക്കുകേയ നി
വൃത്തിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. യാെതാരു സ്കീമും സ്റ്റാൻേഡർ
ഡും കൂടാെത മലയാളം ശീർഷകങ്ങൾ ലിപ്യന്തരണം
െചയ്തു് ഉണ്ടാക്കിെയടുത്ത നൂറുകണക്കിനു ൈലബ്രറിക
ളിെല ഇലേക്ട്രാണിക് കാറ്റേലാഗുകെളല്ലാം പുനരുപ
േയാഗിക്കാൻ കഴിയാെത ഇന്നു് പാഴ്വസ്തുവായി. മല
യാളി അവെന്റ ഡിജിറ്റൽ േലാകം െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതി
െന്റ നിരുത്തരവാദിത്വം ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം.
സായാഹ്നയുെട കാലത്തു് ഇതു് മെറ്റാരു തരത്തിൽ,
പാഠസംരക്ഷണ രംഗത്ത് തുടരുന്നു. ഇതിൽനിന്നുണ്ടാ
കുന്ന അദ്ധ്വാന-ധനനഷ്ടങ്ങൾ അതിഭീമമാണു്. തിരിച്ചു
പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കാലങ്ങളും നഷ്ടമാ
കുന്നു. ഇത്തരം വിഡ്ഢിത്തങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും
ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മുെട അക്ഷരങ്ങളുെട കാര്യത്തിൽ,
നമ്മുെട വിവരവ്യവസ്ഥകളുെട കാര്യത്തിൽ, നമ്മുെട
പ്രസാധനങ്ങളിൽ നമുക്കു് എെന്താെക്ക െചയ്യാൻ കഴി
യും? അഥവാ, നാം എെന്താെക്ക െചേയ്ത മതിയാകൂ?
ഉത്തരം: ഈ േചാദ്യം മാഷിനു വിടുന്നു.
േചാദ്യം: Automatic Translation-െന്റ കാലത്തു് മല
യാളത്തിെല ഇൻഫർേമഷൻ ഇനി മലയാള അക്ഷര
ങ്ങളിൽത്തെന്ന േവണെമന്നു് നിർബന്ധം പിടിേക്കണ്ട
ആവശ്യമിെല്ലന്നു് ചില ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു് വാദങ്ങൾ
ഉയരുന്നുണ്ടു്. യന്ത്രപരിഭാഷ കുറ്റമറ്റതാകുന്ന ഒരു സു
വർണ്ണകാലം അധികം ൈവകാെത സംഭവിക്കുെമന്നു
തെന്ന കരുതുക (⁉) പ്രാേദശികഭാഷകളുെട നിലനില്പും
അക്ഷരങ്ങളുെട ഉപേയാഗവും പ്രാേദശിക അറിവുകളും
അേതാെട പ്രസക്തി നഷ്ടെപ്പട്ട് അപ്രത്യക്ഷമാകുേമാ?
വിവരസാേങ്കതികതയുെട കാലത്തു് പ്രാേദശികഭാഷാ
സാേങ്കതികത കൂടുതൽ പരിപൂർണ്ണതയിേലക്കു് വളരു
കയെല്ല െചേയ്യണ്ടതു്? ഭാഷാപരമായ എല്ലാ ചിന്തകളു
േടയും തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഇങ്ങെന ഇംഗ്ലീഷായിത്തീരു
ന്നതിെന്റ േപാരായ്മകളിേലക്കു് എന്തുെകാണ്ടാണു് മല
യാളിയുെട (സാധാരണക്കാരനല്ല) മനസ്സും ചിന്തയും
എത്തിെപ്പടാത്തതു്? ഇംഗ്ലീഷിെന്റ പല സാധ്യതകേള
യും െമച്ചെപ്പട്ടരീതിയിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനു പകരം
അതു നമ്മുെട സാധ്യതകെള അടച്ചുകളയുന്നതിനുള്ള
കാരണം എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷെല്ലന്നു് സ്പഷ്ടം!
ഉത്തരം: സ്വത്വേബാധം (identity) ഇല്ലായ്മയാണു് കാ
രണം. സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉത്തരം നൽേകണ്ടതാ
ണു് ഈ േചാദ്യം.
േചാദ്യം: ഭാഷാസാേങ്കതികതെയന്നത് പ്രധാനമായും
അക്ഷരസാേങ്കതികതയായതിനാൽ േഫാണ്ടുകളുെട
ൈവവിധ്യവും ഘടനയും പരിപാലനവും പ്രധാനെപ്പ
ട്ടതായിത്തീരുന്നു. യൂണിേകാഡ് മലയാളത്തിന് ഇനി
തനതുലിപിയിൽനിന്നും ഒരു പിന്മടക്കം സാദ്ധ്യമല്ല…
പെക്ഷ തനതുലിപിയിലുള്ള േഫാണ്ടുകളുെട ദൗർലഭ്യം
ഒരു പ്രശ്നമാണ്. എന്താെണാരു പരിഹാരം?
ഉത്തരം: സർവകലാശാലകൾ, പ്രേത്യകിച്ചും വിവിധ
സർവകലാശാലകളിെല കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർ
ത്ഥികൾ േപ്രാജക്ടായി േഫാണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കണം.
ഈ േഫാണ്ടുകൾ ലിപിവിദഗ്ദ്ധർ സംസ്കരിച്ചു്, വിപുലീ
കരിച്ചു് നല്ല ലിപിസഞ്ചയങ്ങളായി ജനങ്ങൾക്കു് നൽ
കുക.
േചാദ്യം: സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യ
യിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റാൾമാനുെമാത്ത്
മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് താങ്കൾ. മല
യാളത്തിൽ ‘സ്വതന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങി’െന്റ (SMC)
2002 മുതലുള്ള സന്നദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റു ഭാരതീയ
ഭാഷകളിൽതെന്ന അനന്യമായി ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു.
മലയാളം യൂണിേകാഡ് േഫാണ്ടുകളുെട നിർമ്മിതിയിലൂ
െട അതു് േനടിെയടുത്തതിെന്റ പൂർണ്ണസാക്ഷാൽക്കാര
വും സൗന്ദര്യാവിഷ്കാരവും ഉണ്ടായതു് സായാഹ്നയിലാ
ണു്. പേക്ഷ, സ്വതന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് (SMC) ഇതു്
തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. എന്തുെകാണ്ടിങ്ങെന സംഭവിക്കു
ന്നു? മറ്റ് ഐടി െപ്രാഫഷണലുകളും ബ്യൂേറാക്രാറ്റുകളും
വച്ചുപുലർത്തുന്ന അലംഭാവവും അജ്ഞതയും സ്വതന്ത്ര
േസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രവർത്തനങ്ങളിേലക്കു സംക്രമിക്കുക
യാേണാ? താങ്കളുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുേന്നാട്ടുെകാ
ണ്ടുേപാേകണ്ട പുതുതലമുറയുെട സന്നദ്ധപ്രവർത്തന
ങ്ങൾ ആശാവഹമാേണാ?
ഉത്തരം: സ്വതന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങിെന്റയും (സ്വ
മക) സായാഹ്നയുെടയും ഉേദ്ദശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത
ങ്ങളാണു്, ഒരുപേക്ഷ, രണ്ടും സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ
സംരംഭങ്ങളാെണങ്കിലും. സ്വമകയുെട ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീക
രിച്ചതു് പ്രവർത്തകത്തിെന്റ ശരിയായ പ്രാേദശികവല്ക്ക
രണത്തിലും അതിെന്റ അടിസ്ഥാനമായ ലിപിനിർമ്മാ
ണത്തിലുമാണു്. അതിൽ സ്വമക വളെരയധികം വിജ
യിക്കുകയും മറ്റു ഭാരതീയഭാഷകെള അേപക്ഷിച്ചു് ഏെറ
ദൂരം മുേന്നാട്ടുേപാവുകയും െചയ്തു. സായാഹ്ന ലക്ഷ്യം
െവച്ചതു് മലയാളത്തിെല മഹത്കൃതികളുെട ഡിജിറ്റൽ
സംരക്ഷണത്തിലും അതിെന്റ സ്വതന്ത്രവ്യാപനത്തിലും
ആണു്. ഇേത കാര്യം തെന്ന സ്വമകയുെട ഒട്ടനവധി
പ്രവർത്തകരുെട സജീവപങ്കാളിത്തം അവകാശെപ്പടാ
വുന്ന വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയും െചയ്യുന്നതു്. എന്നിരിക്കിലും
ഈ രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ മൗലികമായ ചില
അന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടു്.
പകർപ്പവകാശപരിധി കഴി
ഞ്ഞ അെല്ലങ്കിൽ പകർപ്പവകാ
ശം ഇളവു െചയ്യെപ്പട്ട ഉള്ളടക്ക
െത്ത മീഡിയവിക്കി േഫാർമ
റ്റിൽ ഡിജിൈറ്റസ് െചയ്തു് സം
രക്ഷിക്കുകയും വ്യാപനം െചയ്യു
കയുമാണു് വിക്കിഗ്രന്ഥശാല
യുെട പ്രവർത്തനേമഖല. പ്ര
േയാക്താവിനു് വിക്കിഗ്രന്ഥശാ
ലയുെട ഉള്ളടക്കത്തിെന ഏതു്
ആവശ്യത്തിനു് േവണെമങ്കിലും ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന
തരത്തിൽ സർവസ്വതന്ത്രമായ ഉദാരമായ അനുമതിക്ര
മമാണു് വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഉള്ളടക്കം
വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വില്പന നടത്തുന്നതടക്കമു
ള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കുന്നു എന്നതാണു് ഇതിെല സവിേശ
ഷത. ഇതാണു് ശരിയായ സ്വതന്ത്രപ്രകാശനം. സർ
ക്കാരുകൾ ഈ രീതിയാണു് പിന്തുടേരണ്ടതു്. പെക്ഷ,
ഈ അനുമതിക്രമത്തിനു് ഒരു േപാരായ്മയുള്ളതു്, ജീ
വൽസാഹിത്യത്തിെല എഴുത്തുകാരുെട കൃതികൾ സ്വ
തന്ത്രപ്രകാശനത്തിൽ വരാൻ മടിക്കുകയും അതുമൂലം
വാണിേജ്യതര ഡിജിൈറ്റേസഷൻ പ്രവർത്തനേമഖല
യിൽ ഈ കൃതികെള ഉൾെക്കാള്ളിക്കാൻ കഴിയാതാ
വുകയും െചയ്യുന്നു എന്നതാണു്. വാണിജ്യേമഖലയിെല
ഡിജിൈറ്റേസഷൻ ശ്രമങ്ങൾ പലേപ്പാഴും സാേങ്കതിക
ൈവദഗ്ദ്ധ്യത്തിെന്റ അഭാവം മൂലം ഒന്നുകിൽ േവണ്ട രീ
തിയിൽ നടക്കുന്നില്ല അെല്ലങ്കിൽ ഉപേയാഗക്ഷമത
കുറഞ്ഞ പതിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നു. ഇതുമൂലം വാ
ണിജ്യേമഖലയിെല വിപനണക്ഷമത കുറഞ്ഞ പുസ്തക
ങ്ങൾ രംഗം വിടുേമ്പാൾ ഡിജിൈറ്റസ് െചയ്യെപ്പടാെത
നഷ്ടെപ്പടുവാനുള്ള സാദ്ധ്യത വളെര കൂടുതലാണു്. സ്വ
കാര്യ/വാണിജ്യേമഖലകളിെല പ്രസാധനം ഈ പരി
മിതി വളെരയധികം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടു്. വിക്കിഗ്രന്ഥ
ശാലയിൽ, ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുെട അെല്ല
ങ്കിൽ പകർപ്പവകാശപരിധി കഴിയാത്ത പുസ്തകങ്ങളു
െട എണ്ണം വിരലിെലണ്ണാവുന്നതായി കുറയാനുള്ള കാര
ണം അനുമതിയിെല ഈ അതിരുകളില്ലാത്ത ഔദാര്യ
മാണു്.
വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ,
ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഗ്രന്ഥകാ
രന്മാരുെട അെല്ലങ്കിൽ
പകർപ്പവകാശപരിധി
കഴിയാത്ത പുസ്തകങ്ങ
ളുെട എണ്ണം വിരലിെല
ണ്ണാവുന്നതായി കുറയാ
നുള്ള കാരണം അനുമ
തിയിെല ഈ അതിരുക
ളില്ലാത്ത ഔദാര്യമാണു്.

ഈ ഘടകമാണു് സായാഹ്നെയ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല
യിൽ നിന്നും േവർതിരിച്ചു നിറുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനെപ്പ
ട്ടതു്. സർവസ്വതന്ത്രമായ ൈലസൻസ് നിലനിറുത്തു
ന്നതിെനാപ്പം തെന്ന, സ്വതന്ത്രപ്രകാശനെത്ത സാർ
വജനീനമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാക്കുക എന്നതിെന്റ ഭാ
ഗമായി, ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പുകൾ വാണിേജ്യതര ആവ
ശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വതന്ത്ര ഉപേയാഗം അനുവദിക്കുന്ന
ഒരു ൈലസൻസ് കൂടി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ നിന്നു് വ്യ
ത്യസ്തമായി സായാഹ്ന സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു്
സച്ചിദാനന്ദൻ, ആനന്ദ്, ഇ. ഹരികുമാർ, വി. എം. ഗി
രിജ, അയ്മനം േജാൺ, ഇ. സേന്താഷ്കുമാർ, സി. വി.
ബാലകൃഷ്ണൻ, സിവിക് ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി
ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള എഴുത്തുകാരുെട ചില കൃതികളും (ഇ.
ഹരികുമാറിെന്റ മുഴുവൻ കൃതികളുമുണ്ടു്), എം. കൃഷ്ണൻ
നായെരേപ്പാലുള്ള കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ അന്തരിച്ച
മഹാരഥന്മാരുെട മുഴുവൻ കൃതികളും സായാഹ്നയിലൂെട
ജനങ്ങൾക്കു് വാണിേജ്യതര സ്വതേന്ത്രാപേയാഗത്തി
നു് എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ക്രിേയറ്റിവ് േകാമൺസ്
ൈലസൻസിെനക്കുറിച്ചു് എഴുത്തുകാർക്കുേപാലും ആശ
യവ്യക്തത ഇല്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ, ഇത്തരം നിരുപദ്രവ
കരമായ ഇളവുകൾ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കെള സ്വതന്ത്ര ഡി
ജിറ്റൽ പ്രകാശനത്തിേലയ്ക്കു അടുപ്പിക്കുവാനും ഡിജിറ്റൽ
േലാകത്തു് മാത്രം വർത്തിക്കുന്ന പുതുതലമുറയുമായി
സംവദിക്കുവാൻ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്കു് അവസരം നൽക്കു
കയും െചയ്യുന്നു.
രണ്ടാമെത്ത േവർതിരിയൽ പാഠവിന്യാസത്തിെന്റ കാ
ര്യത്തിലാണു്. വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയ്ക്കു് മുദ്രണപരമായ ചാ
രുത (typographical elegance) അജൻഡയിലില്ലാത്ത
കാര്യമാണു്. മീഡിയവിക്കി എല്ലാ വായേനാപകരണ
ങ്ങളിലും നല്ല രീതിയിൽ പാഠെത്ത യാന്ത്രികമായി വി
ന്യസിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് വിക്കിപ്രവർത്തകർക്കു് പാഠവി
ന്യാസെത്തക്കുറിച്ചു് ചിന്തിേക്കണ്ട ബാദ്ധ്യത തെന്നയി
ല്ല. ആർെക്കങ്കിലും മുദ്രണത്തിനു േവണ്ട പിഡിഎഫ്
പതിപ്പുകൾ േവണെമങ്കിൽ മീഡിയവിക്കി യാന്ത്രിക
മായി അവ നിർമ്മിച്ചുെകാടുക്കുന്നു. ചാരുത കുറഞ്ഞ
ഈ പിഡിഎഫ് പതിപ്പുകളാണു് മുദ്രണഭംഗിയുള്ള പി
ഡിഎഫ് പതിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ സായാഹ്നയ്ക്കു്
േപ്രരണ നല്കിയതു്. മാത്രവുമല്ല, െഡാണാൾ ക്നുത്ത്, േറാ
ബർട്ട് ബ്രിംഗ്ഹർസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ മുദ്രണകലയിെല മഹാ
രഥന്മാരുെട കൃതികളിൽ നിന്നും ആർജ്ജിച്ച അറിവു്
ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളുെട നിർമ്മിതിയിൽ ഉപേയാഗിക്കുക
യും പാശ്ചാത്യേലാകത്തു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കെപ്പടുന്ന പു
സ്തകങ്ങളുെട മുദ്രണപരമായ സൗകുമാര്യം, ലിപികളുെട
ഉപേയാഗത്തിെല മിതത്വവും അച്ചടക്കവും, ശൂന്യസ്ഥ
ലത്തിെന്റ വിനിേയാഗത്തിെല നിയന്ത്രണം, േപജിൽ
അക്ഷരങ്ങളുെട മുദ്രണത്തിലൂെട അച്ചടിമഷി വ്യാപിക്കു
ന്നതിെന്റ ഏകതാനത, താളിെന്റ േജ്യാമിതിയിൽ പാ
ഠം വിന്യസിക്കുേമ്പാൾ നിലനിറുേത്തണ്ട സമതുലിതാവ
സ്ഥ എന്നു തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങൾ നമ്മുെട പുസ്ത
കങ്ങളിൽ വരുത്തുകയും അവെയയും മികച്ച, കമനീയ
ങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുക
എന്നതും സായാഹ്നയുെട ഒരു ലക്ഷ്യമായി മാറി.
അങ്ങെനയാണു് സാ
പാശ്ചാത്യേലാകത്തു് പ്രസിദ്ധീ
യാഹ്ന പാഠസംരക്ഷ
കരിക്കെപ്പടുന്ന പുസ്തകങ്ങളുെട
ണേത്താെടാപ്പം പി
മുദ്രണപരമായ സൗകുമാര്യം,
ഡിഎഫ് പതിപ്പുകളു
ലിപികളുെട ഉപേയാഗത്തിെല
മിതത്വവും അച്ചടക്കവും, ശൂന്യസ്ഥ
െട നിർമ്മിതിയും തു
ലത്തിെന്റ
വിനിേയാഗത്തിെല
ടങ്ങിയതു്. അതിനു്
നിയന്ത്രണം, േപജിൽ അക്ഷരങ്ങ
ഏറ്റവും ഉചിതമായ
ളുെട മുദ്രണത്തിലൂെട അച്ചടിമഷി
േസാഫ്റ്റ്െവയർ ആയി
വ്യാപിക്കുന്നതിെന്റ ഏകതാനത,
താളിെന്റ േജ്യാമിതിയിൽ പാഠം വി
എനിയ്ക്കു് നന്നായറിയു
ന്യസിക്കുേമ്പാൾ നിലനിറുേത്തണ്ട
ന്ന െടൿ തെന്ന തിര
സമതുലിതാവസ്ഥ എന്നു തുടങ്ങി
െഞ്ഞടുത്തു. അങ്ങെന
ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങൾ നമ്മുെട
േവണെമന്നു് യാെതാ
പുസ്തകങ്ങളിൽ വരുത്തുകയും അവ
െയയും മികച്ച, കമനീയങ്ങളായ
രു നിർബന്ധവുമിെല്ല
പുസ്തകങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കു
ങ്കിലും മുന്നറിവും പ്രാവീ
കയും െചയ്യുക എന്നതും സായാ
ണ്യവും സ്വതന്ത്രേസാ
ഹ്നയുെട ഒരു ലക്ഷ്യമായി മാറി.
ഫ്റ്റ്െവയറിേനാടുള്ള പ്ര
തിബദ്ധതയും ഇവിെട കാരണങ്ങളായി. ഇന്നു സായാ
ഹ്നയിൽ ലഭ്യമായ പുസ്തകങ്ങെളല്ലാം തെന്ന െടക് ഉപ
േയാഗിച്ചു് സൃഷ്ടിച്ചതാണു്. സാേങ്കതികതയിലൂന്നിയ സു
ക്ഷ്മമായ അറിവും മുദ്രണകലയിെല സൗന്ദര്യാഭിരുചിയും
ഒന്നുേപാെല ആവശ്യെപ്പടുന്ന ഒന്നാണു് െടൿ. പ്രത്യ
ക്ഷത്തിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ഈ അഭിരുചികൾ
ഉള്ളവർ വിരളമായിട്ടുള്ളതിനാലാണു് െടൿ ഉപേയാഗി
ച്ചുള്ള ൈടപ്െസറ്റർമാരുെട എണ്ണം വിരലിെലണ്ണാവു
ന്നതായി മാറിയതു്. സ്വതന്ത്രേസാഫ്റ്റ്െവയർ പ്രസ്ഥാ
നവുമായി ബന്ധമുള്ള മിക്കവാറും േപർ െടക്കിെന്റ ഉപ
േയാക്താക്കളാെണങ്കിലും െതാഴിൽപരമായ ൈവശി
ഷ്ട്യേത്താടുകൂടി െടൿ ഉപേയാഗിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത
തും ഇതുെകാണ്ടാണു്. ഇതല്ലാെത േചാദ്യത്തിൽ ആശ
ങ്കെപ്പട്ടതുേപാെല മറ്റു സേഹാദരപ്രസ്ഥാനങ്ങളിെല പ്ര
വർത്തകർക്കു് എെന്തങ്കിലും അവജ്ഞേയാ അലംഭാ
വേമാ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉള്ളതുെകാണ്ടാെണന്നു് ഞാൻ
കരുതുന്നില്ല.
□

Hussain KH
Library and information scientist by training (he holds a doctoral degree in the
discipline) and profession, font designer
and developer of several fonts including, Rachana, Meera, Meera Inimai, TN
Joy, RSugathan, Janayugom, Keraleeyam,
Uroob, etc., free software activist, released all fonts under
Open Font License. Played an important role in the migration of Janayugom daily to free software based production technologies. He is also one of the founders of
Rachana Institute of Typography.
Apart from the development of several families of fonts,
a few other items of contribution deserve mentioning. He
is the founding leader of Rachana Aksharavedi, one of the
earliest technology movements in India. The glyph naming method followed in truetype and opentype fonts in
Malayalam is his invention. He developed the Kerala Index, the comprehensive catalogue of books in the University Library, Trivandrum. He is one of the key resource
persons in Sayahna for font development and maintenance, standardization of usage of Malayalam and unified
style book for the language.
He is married and lives with his wife and daughter in
Bangalore.

Radhakrishnan CV
Radhakrishnan is a free software activist
and TEX programmer, one of the founders
of the Free Software Foundation of India
and Indian TEX Users Group. He had organized two annual meetings of the TEX Users Group in
Trivandrum in 2002 and 2011. Wrote several packages (libraries) in LATEX and released under free license (lppl) at
Comprehensive TEX Archive Network (ctan). He is one
of the founders of Sayahna Foundation.
He is married and lives with his wife in Trivandrum.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
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 ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

