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1999-ൽ രചന അവതരിപ്പിച്ച നാളുകളിൽത്തെന്ന മലയാളി

കളായ അക്ഷരകലാകാരന്മാരുെട വരയിൽനിന്നു് മലയാളം
േഫാണ്ടുകൾ രൂപകല്പന െചയ്യണെമന്ന ആശയം മുേന്നാട്ടുെവ
ച്ചു. നാരായണഭട്ടതിരിയുെട ‘കചടതപ’ േഫാണ്ടുകളാക്കി മാ
റ്റണെമന്ന ആഗ്രഹം അന്തരിച്ച സുന്ദർ [1] പലേപ്പാഴും പ്രകടി
പ്പിച്ചിരുന്നു. ഇേപ്പാഴാണതു് പ്രാവർത്തികമാവുന്നതു്.

1. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കായാണു് രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
ൈടേപാഗ്രഫി Sundar.ttf രൂപകല്പന െചയ്തതു്.

‘എഴുത്തു് ’ യൂണിേകാഡ് മലയാളത്തിെല ആദ്യെത്ത കാലിഗ്ര
ഫിൿ േഫാണ്ടാണു്. ‘സായാഹ്ന’യിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സച്ചി
ദാനന്ദെന്റ ‘ബസവണ്ണയുെട വചനങ്ങൾ’ക്കു് നാരായണൻ
വരച്ച ചിത്രാക്ഷരങ്ങളാണു് ഇതിനു പ്രേചാദനമായതു്. േക
രള സർക്കാരിെന്റ ഐ. ടി. വകുപ്പിനു കീഴിൽ സ്വതന്ത്ര േസാ

ഫ്റ്റ്െവയർ പ്രചരണത്തിനായുള്ള ICFOSS എന്ന സംവിധാന
ത്തിനു മുമ്പിൽ ഈ േഫാണ്ടിെന്റ ഫണ്ടിംഗിനായി േപ്രാജക്ട്
സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പതിവുേപാെല ഒരു ഔേദ്യാഗിക പ്രതികര
ണവും ഉണ്ടായില്ല. അതിെനാന്നും കാത്തുനില്ക്കാെത േകരളപ്പിറ
വി ദിനത്തിൽ തെന്ന പ്രസാധനം െചയ്യാനായി ഡിൈസനിങ്
മുേന്നാട്ടുേപായി.
SIL (Summer Institute of Language) സ്വതന്ത്ര

ൈലസൻ
സിൽ ‘എഴുത്തു് ’ ഇന്നു് നവമ്പർ ഒന്നിനു് റിലീസ് െചയ്യുകയാ
ണു്. മലയാളത്തിെന്റ ഡിജിറ്റൽ ചരിത്രത്തിെല പ്രധാനെപ്പ
ട്ട കാൽെവപ്പായി ‘എഴുത്തി’െന പരിഗണിക്കാം. മലയാള
ശരീരെത്ത സൗന്ദര്യവല്ക്കരിക്കാനായി നാം നടത്തുന്ന ശ്രമ
ങ്ങളുെട ഭാഗമാണിതു്. മലയാളത്തിൽ അലങ്കാര േഫാണ്ടുക
(Ornamental/Decorative fonts) ളുെട കുറവു് യൂണിേകാഡ് കാ
ലത്തിനു മുമ്പും പിമ്പും അനുഭവെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ആസ്കി കാലത്തു്
ഡി. റ്റി. പി.-യ്ക്കായി ഉണ്ടായ അേനകം േഫാണ്ടുകൾ, പ്രേത്യകി
ച്ചു് പൂന സിഡാക്കിെന്റ ISM GIST േഫാണ്ടുകൾ മിക്കതും മലയാ
ളത്തിെന്റ ലാവണ്യേബാധത്തിനിണങ്ങുന്നവയായിരുന്നില്ല.
അവെയല്ലാം പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയായിരുന്നതിനാൽ തനതുലാ
വണ്യം െവളിെപ്പട്ടുമില്ല. കാലിഗ്രഫിയുമായുള്ള േനരിട്ടുെള്ളാരു
ഗ്രാഫിൿ ബന്ധം ഇത്തരം േഫാണ്ടുകൾക്കില്ലായിരുന്നു.
ഇന്നിേപ്പാൾ ‘എഴുത്തി’ലൂെട മലയാളത്തിെന്റ ഡിജിറ്റൽ സൗ
ന്ദര്യത്തിനു് അേനകം മാനങ്ങൾ ൈകവരികയാണു്. സാേങ്ക
തികമായി അതു് േഫാണ്ടു നിർമ്മിതിയിൽ പുതിയ രീതിശാ
സ്ത്രങ്ങൾക്കു് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. അനവധി പുത്തനാ
ശയങ്ങൾ രൂപകല്പനയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു് നിർമ്മാണേവള
യിൽ നമുക്കു് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘എഴുത്തു് ’ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതുേപാ
െല ഇതിെന്റ രീതിശാസ്ത്രം മറ്റു കലാകാരന്മാർക്കും ൈടേപാ
ഗ്രഫർമാർക്കും അധികം ൈവകാെത ‘തുറന്നു’ െകാടുക്കും.
അതിനുേവണ്ടിയുള്ള േഡാക്യുെമേന്റഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
ഈെയാരു േമഖലയിൽ മലയാളത്തിെല ആദ്യസംരംഭമായ
തിനാൽ അേനകം ആശയങ്ങൾ കൂട്ടിയിണേക്കണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു—കാലിഗ്രാഫിയിെല എണ്ണമറ്റ സ്വാതന്ത്ര്യം എങ്ങെനയാ
ണു് ൈടേപാഗ്രഫിയിൽ പരിമിതെപ്പടുന്നതു് ? സൗന്ദര്യത്തിെന്റ
േജ്യാമട്രി എങ്ങെനയാണു് കാലിഗ്രാഫിയിലും ൈടേപാഗ്രഫി
യിലും ഒരുമിക്കുന്നതും പിണങ്ങുന്നതും? കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിെല
ആധുനിക സാദ്ധ്യതകൾ കാലിഗ്രാഫിെയ െമരുക്കാനും വിപു
ലെപ്പടുത്താനും എങ്ങെനെയാെക്ക പ്രേയാജനെപ്പടുത്താം?
എന്നിങ്ങെന പലതും ആേലാചനാവിഷയമാേക്കണ്ടതുണ്ട്.
ഒെരാറ്റ േഫാണ്ടിെന്റ നിർമ്മിതിയിൽ നിന്നുതെന്ന നമുക്കു്
ഏെറ അറിവുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒരു ദശകത്തിനുേശഷം 2016-ൽ സിവിആറിെന വീണ്ടും കണ്ടു
മുട്ടുകയും ൈടപ്പ്െസറ്റിംഗിൽ അേദ്ദഹം നടത്തുന്ന പരീക്ഷണ
ങ്ങൾ അറിയുകയും െചയ്യുന്നതിെന്റ ആേവശത്തിലാണു് ഭാ
ഷാേപാഷിണിയിൽ ‘ഡിജിറ്റൽ കാലെത്ത മലയാള അക്ഷര
ങ്ങൾ’ എഴുതുന്നതു്. അേപ്പാേഴക്കും സായാഹ്ന ആർൈക്കവിൽ
ക്ലാസ്സിക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിറയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. മലയാളത്തി
െന്റ അക്ഷരവിന്യാസത്തിൽ അതുവെരയില്ലാത്ത സൗന്ദര്യങ്ങ
ളുെട കാഴ്ചകൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ‘രചന ഇൻസ്റ്റി
റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ൈടേപാഗ്രഫി’ക്കു് അേദ്ദഹം തുടക്കം കുറിക്കുകയും
വ്യത്യസ്ത േഫാണ്ടുകളുെട നിർമ്മിതിക്കായി ഒറ്റയ്ക്കുതെന്ന ഫണ്ട്
സ്വരൂപിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്തിരുന്നു. സർക്കാരിെന കാ
ത്തുനിന്നാൽ കാലവും നമ്മുെട േശഷിയും ഒടുങ്ങിേപ്പാവുെമന്നു്
അേദ്ദഹം ഞങ്ങെള നിരന്തരം ഓർമ്മെപ്പടുത്തി.
അേദ്ദഹം ഒരുക്കിയ ക്രിയാത്മക സംവിധാനങ്ങളാണു് ‘എഴു
ത്തു് ’ എന്ന േഫാണ്ടിനു കളെമാരുക്കിയതു്. സായാഹ്നയുെട
വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനു ലഭിച്ച വമ്പിച്ച സ്വീകരണം ‘എഴുത്തി’െന്റ
നിർമ്മിതിക്കു് അളവറ്റ ഊർജ്ജം പകർന്നു. മലയാളം കാലി
ഗ്രാഫിയും ൈടേപ്പാഗ്രഫിയും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യം ഇനിയും
ഒേട്ടെറ മുേന്നാട്ടു േപാകാനുണ്ടു്. നീണ്ട ഇരുപതുവർഷെമടു
െത്തങ്കിലും നാരായണ ഭട്ടതിരിയിൽനിന്നു തെന്ന നമുക്കു് തു
ടങ്ങാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനു തുടർച്ചയായി െകാടുങ്ങ
ല്ലൂരിെല സുഹൃത്തു് ആർട്ടിസ്റ്റ് കുട്ടി വരച്ചുതന്ന അക്ഷരങ്ങളുെട
പണി ൈവകാെത പൂർത്തിയാവും. ‘എഴുത്തു് ’ സാക്ഷാല്ക്കരിച്ച
ആഹ്ലാദത്തിൽ രണ്ടുമൂെന്നണ്ണെമങ്കിലും ആ രീതിയിൽ െചയ്യ
ണെമന്നു് ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു!
1999-ൽ രചന സേമ്മളനത്തിൽ പറെഞ്ഞാരു കാര്യം ‘മലയാ

ളത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം അച്ചടിയിൽ ജനിക്കാനിരിക്കു
ന്നേതയുള്ളു’ എന്നാണു്. ശരിയാണു്, പേക്ഷ, വായനയും അച്ച
ടിയും കടലാസിൽനിന്നു് ഡിജിറ്റൽ പ്രതലത്തിേലക്കു് അതി
േവഗം െചേക്കറുകയാണു്. ഇതുവെര പര്യേവഷണം െചയ്യാൻ
കഴിയാതിരുന്ന പലതും തുടങ്ങാവുന്ന വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണതു്.
ഒരു വർഷത്തിനകം മാറിമറിയാൻ േപാകുന്ന മലയാളം പബ്ലി
ഷിംഗിെന്റ ചരിത്രസന്ധിയിലാണു് ഭട്ടതിരിയുെട ൈകപ്പട പതി
യുന്നതു്.

ഡിജിറ്റൽ കാലെത്ത
മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ
േഫ്ലാറൻസിെല സാന്താേക്രാസ്
ബസിലിക്കയിെല െസമിേത്ത
രിയിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുേമ്പാ
ഴായിരുന്നു പ്രസിദ്ധ ൈടപ്പ് ഡി
ൈസനറായ െഹർമ്മൻ സാഫി
െന്റ കണ്ണിൽ ആ അക്ഷരങ്ങൾ
വന്നുെപട്ടതു്. ഒരു ശവക്കല്ലറയു
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ.
െട േമെല െകാത്തിവച്ച േറാമൻ അക്ഷരങ്ങൾ സാ
ധാരണയായി കാണെപ്പടുന്നേപാെല അക്ഷരങ്ങളുെട
പാദങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന കുനിപ്പുകൾ േപറുന്നവ
യായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ൈടംസ് േറാമൻ അക്ഷരങ്ങ
ളുെട െമലിവും വണ്ണവും ദൃശ്യമായിരുന്നുതാനും. െസ്ക
ച്ചു പുസ്തകത്തിെല താളുകെളല്ലാം തീർന്നതിനാൽ
േപാക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ കറൻസി
(ലിറ) േനാട്ടിലാണു് സാഫ് അതിെന്റ െസ്കച്ചുകൾ വരെച്ച
ടുത്തതു്. 1950-ലായിരുന്നു ഈ സംഭവം നടന്നതു്.
നീണ്ട പത്തുവർഷങ്ങെളടുത്തു ആ രൂപേരഖകൾ ആസ്പ
ദമാക്കി േലാഹ അച്ചുകൾ രൂപം െകാള്ളാനും ലിേനാ
ൈടപ്പിെന്റ ഫൗണ്ടറിയിൽ പ്രസ്സുകാർക്കു് അതു് വ്യാപക
മായി ലഭ്യമാകാനും. അത്രയും കാലം നീണ്ട അദ്ധ്വാന
ത്തിലൂെട രൂപം െകാണ്ടതു് േറാമൻ അക്ഷരേലാകെത്ത
അസാധാരണമായ ഒരു സൗന്ദര്യമാണു്—ഒപ്റ്റിമ എന്ന
േപരിലറിയെപ്പടുന്ന േഫാണ്ട്.

െഹർമൻ സാഫും ഒപ്റ്റിമയും.

ഇന്നു് ഡിജിറ്റൽ ൈടപ്പുകളായി ഡിടിപിക്കാർക്കു് അനാ
യാേസന ലഭ്യമാകുന്ന ഓേരാ േറാമൻ അക്ഷരങ്ങളുെട
പിന്നിലും നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനുഷ്യൻ നടത്തിയ സൗ
ന്ദേര്യാപാസനയുെട ചരിത്രമുണ്ടു്. മൺമറഞ്ഞുേപായ
അക്ഷരങ്ങൾ കെണ്ടത്താൻ നടത്തിയ ദീർഘയാത്രകളും
അേന്വഷണങ്ങളുമുണ്ടു്. അവയിെല രൂപൈവവിദ്ധ്യങ്ങ
ളും ൈവചിത്ര്യങ്ങളും വർഗ്ഗീകരിക്കാൻ നടത്തിയ ഗേവ
ഷണയത്നങ്ങളുണ്ടു്. േലാഹ അച്ചുകളിൽ െകാത്തിെയ
ടുക്കാനും ആധുനികകാലത്തു് ഡിജിറ്റൽ ൈടേപാഗ്രഫി
യിൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കാനും നടത്തിയ വർഷങ്ങൾ നീ
ണ്ട തപസ്യയുണ്ടു്.
ഇന്നു നാം േകരളീയർ പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും
പരസ്യങ്ങളിലും കൂറ്റൻ ഫ്ലക്സുകളിലും എേപ്പാഴും കണ്ടു
െകാണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാള അക്ഷരങ്ങൾക്കു് സൗന്ദര്യ
ത്തിെന്റ ഇത്തരെമാരു ആവിഷ്കാരചരിത്രം ഇല്ല. പേക്ഷ,
ഡിജിറ്റൽ അക്ഷരങ്ങളുെട ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പു് ചു
രുങ്ങിയതു് ഒരു നൂറ്റാെണ്ടങ്കിലും നീളുന്ന കാലയളവിൽ
േകരളത്തിെല കലാകാരന്മാർ മലയാളത്തിെന്റ അക്ഷ
രങ്ങളിൽ നടത്തിയ സൗന്ദര്യാവിഷ്കാരത്തിെന്റ മെറ്റാരു
ചരിത്രമുണ്ടു്.

1 കലിഗ്രഫി
ഗ്രീക്ക്, േറാമൻ, അറബിക്, ൈചനീസ്, േദവനാഗരി ഭാ
ഷകൾക്കു് കലിഗ്രഫിയുെട നീെണ്ടാരു ചരിത്രം അവകാ
ശെപ്പടാനുണ്ടു്. ലിപികൾ രൂപെപ്പട്ട കാലംെതാേട്ട കലി
ഗ്രഫിയുെട ചരിത്രവും ആരംഭിക്കുന്നു. വാെമാഴിെയ വര
കളിേലക്കു് സംക്രമിപ്പിച്ച നാളുകളിൽ പല ഭാഷാസമൂ
ഹങ്ങളും അക്ഷരങ്ങെള കണ്ടതു് ൈദവദത്തമായ രൂപ
ങ്ങളായാണു്. പല തലമുറകളിലൂെട പതുെക്കപതുെക്ക
രൂപംെകാണ്ട അക്ഷരങ്ങളിൽ മിത്തുകളും ദിവ്യത്വങ്ങളും
െകട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഇേത
റ്റവും പ്രകടമാവുന്നതു് തമിഴ് ലിപികെള കുറിച്ചുള്ള വിചാ
രങ്ങളിലാണു്. െസാറാസ്ട്രിയന്മാർ മേനാഹരമായ എഴു
ത്തിെന ആത്മഭാവത്തിെന്റ പ്രകാശനമായി പ്രകീർത്തി
ക്കാറുണ്ടു്.

അറബിക്, േദവനാഗരി, തിബത്തൻ കലിഗ്രഫി.

ൈബബിൾ പകർത്തിെയഴുതുന്ന പതിവു് യൂേറാപ്പിെല
െമാണാസ്ട്രികളിൽ വ്യാപകമായിരുന്ന ക്രിസ്തുവിനു േശഷ
മുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണു് േറാമൻ കലിഗ്രഫിയുെട സുവർ
ണ്ണകാലം. അറബിക് കലിഗ്രഫി വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന
തു് ഓേട്ടാമാൻ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ പ്രതാപകാലത്താണു്.
പിന്നീടതു് ഇസ്ലാമിക് ആർട്ടിെന്റ സ്വത്വെത്ത നിർണ്ണയി
ക്കുന്നിടംവെര വളർന്നു. ഭൂട്ടാനിലും ഇേന്താേനഷ്യയിലും
േദവനാഗരി ലിപിയുെട കലാവിഷ്കാരങ്ങളുണ്ടായി. ൈച
നീസ് ലിപി ചിത്രാക്ഷരങ്ങളായി വികാസം പ്രാപിച്ചതി
നാൽ എഴുത്തിെല കലാവിഷ്കാരവും ഭാഷയും അേഭദങ്ങ
ളായി നിലനില്ക്കുന്നു.
മലയാള അക്ഷരങ്ങളുെട ആയിരത്തഞ്ഞൂറു വർഷെത്ത
പഴക്കം പരിഗണിച്ചാണു് മലയാളം ക്ലാസ്സിക് പദവി േന
ടിെയടുക്കുന്നതു്. കല്ലിലും േലാഹഫലകങ്ങളിലും െകാ
ത്തിെവക്കെപ്പട്ട അക്ഷരങ്ങൾ പിന്നീടു് പനേയാലകളി
ലാണു് കാവ്യങ്ങളായും വസ്തുവ്യവഹാരപ്രമാണങ്ങളായും
എഴുതെപ്പട്ടതു്. അക്ഷരങ്ങളുെട വടിവുകൾക്കു് എഴുേത്താ
ലയുെട പ്രതലവും നാരായവും സഹായകരമായിരുന്നി
ല്ല. ചുമർചിത്രങ്ങളിൽ അക്ഷരങ്ങൾ വരക്കെപ്പട്ടതുമില്ല.
എഴുത്തച്ഛെന്റ കൃതികൾ വളെരയധികം പകർത്തെപ്പ
െട്ടങ്കിലും േറാമൻ, അറബിക് അക്ഷരങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച
കലാവിഷ്കാരം ഉണ്ടാകാതിരുന്നതിെന്റ കാരണം എഴു
േത്താലയുെട വീതികുറവും എഴുത്താണിയുെട ദാർഢ്യ
വുമായിരുന്നു. കടലാസും തുകലും മഷിയും തൂലികയും
ബ്രഷും ഉപേയാഗിക്കെപ്പടാതിരുന്നതു് മെറ്റാരു കാരണ
മാണു്. മലബാർ പ്രേദശത്താകെട്ട മലയാളം എഴുതെപ്പ
ട്ടതും പ്രചരിച്ചതും അറബി സ്ക്രിപ്റ്റിലായിരുന്നു. അറബിമ
ലയാളത്തിനു് സ്വാഭാവികമായും അറബിക് കലിഗ്രഫിയു
െട പിന്തുടർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. അച്ചടി പ്രചരിക്കുന്നതിനും
മുേമ്പ കടലാസ്സു് േകരളക്കരയിൽ ഉപേയാഗത്തിലിരുന്നു
െവങ്കിലും മലയാള അക്ഷരങ്ങളുെട സൗന്ദര്യാവിഷ്കാര
ത്തിനായി കടലാസ്സും മഷിയും ഉപേയാഗിച്ചതായി അറി
യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

2 മലയാളം അച്ചടി
1824-ൽ ആണു് അച്ചടിയ്ക്കായി മലയാളത്തിെന്റ േലാഹ
അച്ചുകൾ രൂപംെകാള്ളുന്നതു്. േകരളത്തിെന്റ െതക്കും

വടക്കുമായി എഴുത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാ
നാതരം അക്ഷരരൂപങ്ങൾ ഇതര ഭാരതീയഭാഷകളുെട
ഘടനയുമായി െപാരുത്തെപ്പട്ടു് ബഞ്ചമിൻ െബയ്ലി
ഏകീകരിച്ചു. മലയാളത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളുെട മുദ്രണം
ആരംഭിച്ചു. പത്രങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും പ്രസിദ്ധീക
രിക്കാൻ തുടങ്ങി. മലയാളികൾ വ്യാപകമായി മാതൃഭാ
ഷയുെട അക്ഷരങ്ങൾ കാണാനും വായിക്കാനും എഴുതാ
നും ഇടയായി. ഒരു നൂറ്റാണ്ടു കഴിയുേമ്പാേഴക്കും മറ്റു ഭാര
തീയ ഭാഷകൾേപാെല ദൃഢതയാർന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ
മലയാളഭാഷ വ്യവസ്ഥവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടു.
െബയ്ലിയുണ്ടാക്കിയ േലാഹ അച്ചുകളിലൂെടയാണു് മല
യാളത്തിെന്റ വരെമാഴി നഷ്ടെപ്പടാെത സംരക്ഷിക്കെപ്പ
ട്ടതും പ്രചരിച്ചതും. 1970-കളിൽ ൈടപ്പ്ൈററ്ററിനുേവണ്ടി
മലയാളലിപി പരിഷ്കരിക്കുകയും പാഠപുസ്തകങ്ങളിലൂ
െട പുതിയതലമുറ അഭ്യസിക്കാൻ ഇടവരികയും െചയ്തു.
രണ്ടുപതിറ്റാണ്ടുകൾക്കുേശഷം ൈടപ്പ്ൈററ്റർ േപായി
േമശപ്പുറത്തു് കമ്പ്യൂട്ടർ വെന്നങ്കിലും ഇന്നും ൈടപ്പ്െസ
റ്റിംഗിനുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കുന്ന ‘ഡിടിപി ലിപി’ പരി
ഷ്കരിച്ച ലിപിയുെട മെറ്റാരു രൂപം മാത്രമാണു്. 1999-ൽ
ശ്രീ. ചിത്രജകുമാറിെന്റ (മലയാളം െലക്സിക്കൺ) േനതൃ
ത്വത്തിൽ ‘രചന അക്ഷരേവദി’ രൂപംെകാള്ളുകയും ലി
പിപരിഷ്കരണംമൂലം നഷ്ടെപ്പട്ടുേപായ അക്ഷരങ്ങെളല്ലാം
കെണ്ടടുത്തു് മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗിനായി സമഗ്രലിപിസ
ഞ്ചയം രൂപീകരിക്കുകയും െചയ്തു. 2006-ൽ ‘സ്വതന്ത്രമ
ലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ’ (SMC: Swathanthraa Malayalam
Computing) രചനയുെട യൂണിേകാഡ് േഫാണ്ട് സ്വത
ന്ത്രമായി പബ്ലിഷ് െചയ്തേതാെട ആധുനിക മലയാളഭാ
ഷാസാേങ്കതികതയുെട വളർച്ചയുെട അടിസ്ഥാനം തന
തുലിപിയായിത്തീർന്നു.

സമഗ്രലിപിസഞ്ചയത്തിെന്റ സാദ്ധ്യതകൾ.

രചനയുെട വളരുന്ന േശ്രണി.

മലയാളത്തിൽ െവബ് പ്രസാധനം വ്യാപകമായേപ്പാൾ
ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടതു് തനതു അക്ഷരങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠി
തമായ അഞ്ജലി, രചന, മീര എന്നീ യൂണിേകാഡ് േഫാ
ണ്ടുകളാണു്. അച്ചടിയിൽ പേക്ഷ, ഇേപ്പാഴും പരിഷ്കരിച്ച
ഡിടിപി ലിപി തെന്നയാണു് തുടരുന്നതു്. അേഡാബ്
ഇൻഡിൈസൻ, േകാറൽേഡ്രാ എന്നീ ഡിടിപി പാേക്ക
ജുകളുെട പുതിയ പതിപ്പുകൾ യൂണിേകാഡിലധിഷ്ഠിതമായ
തിനാൽ ഇംഗ്ലീഷു േപാെല അനായാസമായി ൈടപ്പ്െസറ്റും
േലഔട്ടും െചയ്യാൻ തനതുലിപി സജ്ജമായിരിക്കുന്നു.
ഇതിെന്റ ഉജ്ജ്വലമായ മാതൃക ‘െടക്ക് ൈടപ്പ്െസറ്റിം
ഗി’ലൂെട അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു് ‘സായാഹ്ന ഫൗേണ്ട
ഷൻ’ ആണു്.

3 അക്ഷരങ്ങൾ—പഴയതും പുതിയതും
പ്രാേദശികമായി അേനക രൂപങ്ങളായി എഴുതെപ്പട്ടു്,
നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂെട വികാസം പ്രാപിച്ച േലാക ഭാഷകളി
െല അക്ഷരങ്ങൾ മാനകീകരിക്കെപ്പട്ടതു് അച്ചടിയുെട
വരേവാെടയാണു്. അക്ഷരരൂപങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ നട
ത്തിയ മൂവായിരം വർഷെത്ത പരീക്ഷേണാന്മുഖതയാണു്
അച്ചടിേയാെട നിശ്ചലമായതു്. േലാഹ അച്ചുകൾ രൂപം
െകാണ്ട ഭാഷകളിെലല്ലാം ഇതു സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
പ്രാചീനമായ ആശയങ്ങൾ അവ എഴുതെപ്പട്ട അക്ഷ
രങ്ങളുെട മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ദാർഢ്യത്തിലൂെടയാണു്
ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നതും സംസ്കാരത്തിെന്റ ൈനരന്തര്യം
സാദ്ധ്യമാകുന്നതും. രൂപങ്ങളുെട മാറ്റമില്ലായ്മയും ദൃഢ
തയും ശാസ്ത്രസാേങ്കതിക വിജ്ഞാനങ്ങളുെട നിലനില്പി
നും അത്യന്താേപക്ഷിതമാണു്. വാെമാഴിയായി മാത്രം
നിലനിൽക്കുന്ന ആറായിരേത്താളം ഭാഷകൾ വംശനാ
ശഭീഷണി േനരിടുന്നതു് അക്ഷരങ്ങളില്ലാത്തതു മൂലമാ
ണു്. അച്ചടി പ്രചരിച്ച അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം പു
തിെയാരു ഭാഷയും േലാകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല. സാംസ്കാരിക
ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരു സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിെന്റ തിരു
േശഷിപ്പുകളായി മനുഷ്യനാെകയുള്ളതു് എഴുന്നൂറുലിപി
കൾമാത്രം. “നമ്മുെട അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ണിലുണ്ണി േപാെല
സംരക്ഷിക്കാൻ നാം ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണു് ” എന്നു് മരണ
ത്തിനു് എതാനും നാൾമുമ്പു് ഒരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണ
ത്തിൽ നിത്യൈചതന്യയതി ഓർമ്മെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി.
ഈെയാരു ദർശനെത്ത പിൻപറ്റിയാണു് ‘രചന’ കഴി
ഞ്ഞ ഇരുപതുവർഷങ്ങളായി യത്നിച്ചതു്.

4 ഒർെതാഗ്രഫി
അക്ഷരങ്ങളുെട സൗന്ദര്യാവിഷ്കാരമാണു് കലിഗ്രഫി.
ഒേര അക്ഷരങ്ങൾ ഒരു പ്രതലത്തിൽ കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യ
സ്തമാക്കാനുളള േശഷി കലിഗ്രഫിക്കുണ്ടു്. വാക്കുകൾ
പ്രേക്ഷപിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു്, വരക്കുന്ന
പ്രതലത്തിെന്റ വിസ്താരത്തിനനുസരിച്ചു്, കാഴ്ചയുെട അനു
ഭവെത്ത എങ്ങെന നിർണ്ണയിക്കണെമന്ന കലാകാര
െന്റ ഉേദ്ദശ്യമനുസരിച്ചു്, വരയുേമ്പാഴുള്ള കലാകാരെന്റ
മേനാനിലയനുസരിച്ചു് കലിഗ്രഫിയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ
നിരന്തരം ഇംേപ്രാൈവേസഷനു വിേധയമാകുന്നു. രൂ
പങ്ങൾ ഒന്നായിരിെക്ക കെയ്യഴുത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളുെട
വലിപ്പവും വടിവും വ്യത്യാസെപ്പടുന്നതിനു സമാനമായി
കൂടുതൽ കലാത്മകമായ പ്രകടന രൂപങ്ങളാണു് കലി
ഗ്രഫിയിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു്. അടുത്ത കാലത്തു് നാ
രായണ ഭട്ടതിരിയുെട ‘കചടതപ’ എന്ന േപരിൽ പ്രസി
ദ്ധമായ എക്സിബിഷനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച അക്ഷരങ്ങളും
വാക്കുകളും മലയാളം കലിഗ്രഫിയുെട ആധുനിക മുഖം
അനാവരണം െചയ്യുന്നു. മഴ എന്ന വാക്കു് കാണുേമ്പാൾ
മഴ െപയ്യുന്ന അനുഭവം കാഴ്ചക്കാരനുണ്ടാവുന്നു. മഴ ഒരു
വാക്കല്ല, ഒരു ചിത്രമാണിവിെട. ‘മലർന്നു പറക്കുന്ന കാ
ക്ക’യിൽ വാക്കുകൾ മലർന്നു് ചിറകടിക്കുകയാണു്. മല
യാളത്തിൽ കലിഗ്രഫി വ്യാപകമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന
തു് സിനിമാ േപാസ്റ്ററുകളിലും പുസ്തക ചട്ടകളിലും മാഗ
സിനുകളിെല കഥ-കവിതകളുെട ൈടറ്റിലുകളിലുമാണു്.
സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം പ്രസാധ
നം െചയ്ത പുസ്തക കവറുകളിൽ വാസുപ്രദീപിെന്റയും
മറ്റും കലിഗ്രഫികൾ ഇന്നും മരിക്കാെത കിടക്കുന്നു. ഗ്ര
ന്ഥശീർഷകങ്ങളുെട കലാവിഷ്കാരം ഇന്നും മാഗസിനുക
ളിൽ തുടരുന്നു. ചുരുക്കം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യമായ
ഡിടിപി േഫാണ്ടുകളുപേയാഗിച്ചു് പുസ്തകചട്ടകളും േപാ
സ്റ്ററുകളും ഡിൈസൻ െചയ്യുന്ന പുതിയ തലമുറയിെല
ഗ്രാഫിക്സ് കലാകാരന്മാർ അവസരം കിട്ടുേമ്പാെഴാെക്ക
േകാറൽ േഡ്രാ, അേഡാബ് ഇല്ലസ്േട്രറ്റർ മുതലായ േപ്ര
ാഗ്രാമുകളുപേയാഗിച്ചു് അക്ഷരങ്ങളുെട വക്രവും വണ്ണവും
േകാണും മാത്രമല്ല, അക്ഷര സംേയാജനങ്ങളും കലാത്മ
കമായി മാറ്റിമറിക്കുന്നു.

നാരായണ ഭട്ടതിരി, വാസുപ്രദീപ്.

സിനിമാ േപാസ്റ്ററുകൾ ആദ്യകാലം മുതേല മലയാളം
കലിഗ്രഫിയുെട ഇഷ്ടെപ്പട്ട ഇടമായിരുന്നു. 1950-കളിലും
1960-കളിലും െക. പി. ശങ്കരൻകുട്ടിയും എസ്. െകാന്ന
നാട്ടും എസ്. എ. നായരും പി. എൻ. േമേനാനും സിനി
മാ േപാസ്റ്ററുകളിൽ നൂതനമായ പരീക്ഷണങ്ങളിേലർ
െപ്പട്ടു. നടീനടന്മാെരേപ്പാെല അക്ഷരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളാ
യി മാറാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീടു് ഭരതനും മാർട്ടിനുെമാെക്ക
ഇതു് മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപായി. മലയാളം കലിഗ്രഫിയു
െട സമകാലീനമായ പ്രസന്നത ഇന്നു് െതളിയുന്നതും
സിനിമാ േപാസ്റ്ററുകളിലാണു്. ബ്രഷിനു പകരം മൗസ്
ഉപേയാഗിച്ചു് വരെഞ്ഞടുത്ത ചിത്രങ്ങളാെണന്ന വ്യത്യാ
സമുെണ്ടന്നു മാത്രം. ഇതു് ഡിൈസൻ െചയ്യുന്നവരും
വായിക്കുന്നവരും പുതിയ തലമുറക്കാരാെണങ്കിലും മി
ക്കവാറും സിനിമാ േപാസ്റ്ററുകളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു്
പഴയ ലിപിയാെണന്നുള്ളതു് ചില കാര്യങ്ങൾ അസന്ദി
ഗ്ദ്ധമായി െവളിവാക്കുന്നു: മലയാളത്തിെന്റ അക്ഷരസൗ
ന്ദര്യം കിടക്കുന്നതു് ‘പഴയ’ അക്ഷരങ്ങളിലാണു്. നൂറുക
ണക്കിനു വരുന്ന സമ്പന്നമായ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജന
േത്താടു േചർന്നു നിൽക്കുന്ന ഉകാരങ്ങളും ഋകാരങ്ങളും
മറ്റും ആവിഷ്കാരത്തിന്റ അനന്തസാദ്ധ്യതകൾ തുറന്നി
ടുന്നു. പഴയ ലിപി എഴുതാനും വായിക്കാനും പുതിയ
തലമുറക്കാവിെല്ലന്ന വാദം സിനിമാ േപാസ്റ്ററുകളിൽ
െപാളിയുന്നു.

എസ്. െകാന്നനാട്ട്, പി. എൻ. േമേനാൻ, ഭരതൻ.

െസല്ലുേലായ്ഡ് കലിഗ്രഫി—പഴയതു്.

െസല്ലുേലായ്ഡ് കലിഗ്രഫി—പുതിയതു്.

േപാസ്റ്ററുകൾ, പുറംചട്ടകൾ, ശീർഷകങ്ങൾ ഇവയിൽ
നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മലയാളം കലിഗ്രഫി ആവിഷ്കരി
ക്കെപ്പട്ട മറ്റു രണ്ടിടങ്ങൾ പരസ്യപ്പലകകളും (ൈസൻ
േബാർഡ്സ് ) ചുമരുകളുമാണു്. ഈ രണ്ടിടങ്ങളിലും ഒേര
അക്ഷരങ്ങൾ നിയതമായ രൂപങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്ക
െപ്പേടണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അലങ്കാര രൂപങ്ങളിൽ വരക്ക
െപ്പടുെമ്പാഴും കൃത്യമാെയാരു ജ്യാമിതി പിൻതുടേരണ്ട
തുണ്ടായിരുന്നു. കലിഗ്രഫി ഇവിെട ഒർെതാഗ്രഫിയ്ക്കു
(Orthography) വഴി മാറുന്നു. അക്ഷരാവിഷ്കാരങ്ങളുെട
കലാപരതയിൽ ജ്യാമിതി സന്നിേവശിക്കെപ്പടുേമ്പാ
ഴാണു് ഒർെതാഗ്രഫി രൂപംെകാള്ളുന്നതു്. പ്രിന്റിംഗിനും
കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിനും ആവശ്യമായ ൈടേപാഗ്രഫിയുെട
ജ്യാമിതി നിർണ്ണയിക്കുന്നതു് ഒർെതാഗ്രഫിയാണു്. ഒരു
മലയാളം േഫാണ്ടിെല കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കു
ന്ന ഘടകാക്ഷരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകാനുള്ള അവസരം
ഒർെതാഗ്രഫി നല്കുന്നില്ല. കലിഗ്രഫിെയ പരിമിതെപ്പടു
ത്തുന്ന ഒന്നാണു് ഒർെതാഗ്രഫിെയങ്കിലും േഫാണ്ടുകളുെട
നിർമ്മാണെത്ത നിർണ്ണയെപ്പടുത്തുന്ന ആന്തരികഘടന
യായി അതു് വിപുലെപ്പടുന്നു.

5 അക്ഷരകലയുെട വിപര്യയം
കഴിഞ്ഞ ഒന്നര ദശാബ്ദക്കാലത്തു് ൈസൻേബാർഡുകൾ
വ്യാപകമായി കമ്പ്യൂട്ടൈറസ്ഡ് ൈടപ്പ്െസറ്റിംഗിനു് വി
േധയമായി. അേഡാബ് േപജ്േമക്കറും ഇല്ലേസ്ട്രറ്ററും
േകാറൽേഡ്രായും ഉപേയാഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഫ്ലക്സുകളിലൂ
െട ഡിടിപി-യിലുപേയാഗിച്ച അേത മലയാളം േഫാ
ണ്ടുകൾ വലിയ വലിപ്പത്തിൽ മലയാളിയുെട കാഴ്ചയിൽ
നിറഞ്ഞു. ഈ േഫാണ്ടുകളുെട നിർമ്മാണം, വിേശഷിച്ചു്
ഡിടിപി പ്രചരിച്ച ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, നടന്നതു് േകര
ളക്കരയിലല്ല, പുെനയിലും െചെന്നയിലും ബാംഗ്ലൂരിലും
മറ്റുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ േലാഹ അച്ചുകളു
െട നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ച പൂനയിെല
ITR (Institute of Typographical Research) എന്ന സ്ഥാ
പനം ഡിടിപി വ്യാപകമാകാൻ തുടങ്ങിയ എൺപതുക
ളിൽ ഡിജിറ്റൽ േഫാണ്ടുകളുെട നിർമ്മാണത്തിേലക്കു
കടന്നു. വളർന്നു വരുന്ന ഡിടിപി വ്യവസായത്തിനാവ
ശ്യമായ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിെല േഫാണ്ടു നിർമ്മാണം
പ്രധാനമായും നടന്നതു് ഐടിആറിൽ ആണു്. അര നൂ
റ്റാണ്ടുകാലെത്ത േലാഹ അച്ചുകൾ നിർമ്മിച്ച പരിചയ
ത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഭാരതീയ ഭാഷകളുെട അക്ഷരങ്ങ
െളക്കുറിച്ചുളള പരിജ്ഞാനമാണു് ഐടിആർ േഫാണ്ടുക
ളുെട നിർമ്മിതിക്കു തുണയായതു്.
േലാഹ അച്ചുകളുെട നിർമ്മാണത്തിനു് കലിഗ്രാഫർമാർ
വരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അത്യന്താേപക്ഷിതമായി
രുന്നു. അക്കാലത്തു് പരസ്യകലകളിൽ അക്ഷരസൗന്ദ
ര്യം വിരിയിച്ച കലാകാരന്മാർ ആർക്കും തെന്ന പിന്നീടു്
പ്രചാരത്തിലായ മലയാളം േഫാണ്ടുകളുെട ഡിൈസനിം
ഗ് രംഗെത്തത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആധുനിക കാലെത്ത
ഡിജിറ്റൽ േഫാണ്ടുകളുെട രൂപകല്പനയിൽ മലയാളി
കലാകാരന്മാർ ആവിഷ്കരിച്ച സൗന്ദര്യവും ൈവവിദ്ധ്യ
വും സമന്വയിക്കെപ്പടാതിരുന്നതിെന്റ കാരണമിതാണു്.
അക്ഷരസൗന്ദര്യത്തിെന്റ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അനുഭവ
െത്ത സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയാെതേപായ ഡിടിപി
േഫാണ്ടുകൾ അച്ചടിയിലും ൈസൻ േബാർഡുകളിലും
ഫ്ലക്സുകളിലും വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചു. മലയാള അക്ഷര
ങ്ങളുെട രൂപത്തിേന്റയും സൗന്ദര്യത്തിേന്റയും പാരമ്യം
ISM GIST (പൂന) േഫാണ്ടുകളാെണന്നു് കരുതിന്നിടം വെര
കാര്യങ്ങെളത്തി. അക്ഷരകലാകാരന്മാരിൽ പലരും
ബ്രഷിെന്റ കാലം േപായേതാെട ഉപജീവനത്തിനായി
ഫ്ലക്സ് വലിച്ചു െകട്ടുന്ന െതാഴിലിേലക്കും വീടുകൾ െപ
യിന്റു െചയ്യുന്ന പണിയിേലക്കും േചേക്കറി. കാൽനൂറ്റാ
ണ്ടു മുമ്പു് മദ്ധ്യേകരളത്തിൽ അറിയെപ്പടുന്ന ചുമെരഴുത്തു
കാരനായിരുന്ന സാജൻ െചറായി ചുരുക്കമാെയങ്കിലും
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പരസ്യങ്ങളും ഫ്ലക്സുകളും ഇേപ്പാഴും െചയ്യാ
റുണ്ടു്. “പല േഫാണ്ടുകളും കാണുേമ്പാൾ അക്ഷരങ്ങ
ളുെട വടിവിെനേയാർത്തു് േഖദം േതാന്നാറുണ്ടു്, േനെര
യാക്കാൻ ൈക തരിക്കാറുണ്ടു്. എന്തു െചയ്യാം?” എന്ന
നിസ്സഹായാവസ്ഥ സാജൻ പ്രകടിപ്പിക്കുേമ്പാൾ മല
യാളത്തിെല നഷ്ടസൗന്ദര്യം വീണ്ടടുക്കാനുള്ള കാല
വും ആേവശവും തീർത്തും അറ്റു േപായിട്ടില്ല എന്നു് നാം
മനസ്സിലാക്കാനിടവരുന്നു. സാജൻ ഇന്നു് ഒരു ൈപ്രവ
റ്റ് സ്ഥാപനത്തിെല ക്ലാർക്കാണു്. മെറ്റാരു കലാകാര
നായ അനിലൻ ഇന്നു് ബാർബറാണു്. അക്ഷര ൈവ
വിദ്ധ്യത്തിന്റ അക്ഷയഖനി ൈകമുതലായ നാരായണ
ഭട്ടതിരി ഡിടിപി െചയ്തു് കുടുംബം പുലർത്തുന്നു. പഴയ പ്ര
സിദ്ധനായ അക്ഷര കലാകാരൻ രാധാകൃഷ്ണൻ തണ്ടാ
േശ്ശരി പതിേനഴു വർഷെത്ത പ്രവാസ ജീവിതത്തിനു േശ
ഷം മടങ്ങിെയത്തി കുറച്ചു േഫാണ്ടുകൾ ഡിൈസൻ െച
യ്താൽ െകാള്ളാം എന്ന ആഗ്രഹവുമായി ഒതുങ്ങി കഴി
യുന്നു. വാസുപ്രദീപുെമാത്തു് അക്ഷരങ്ങൾ വരച്ച രചന
രാംദാസ് േകാഴിേക്കാെട്ട പഴെയാരു െകട്ടിടത്തിെന്റ
ചായ്പിൽ മകനുെമാത്തു് ഡിടിപി െചയ്യുന്നു. മെറ്റാരാൾ,
വീരാൻകുട്ടി മാത്രമാണു് ഡിജിറ്റൽ ൈടേപാഗ്രഫിയിൽ
തെന്റ അക്ഷരെതാഴിൽ ഇന്നും തുടരുന്നതു്. നിലമ്പൂരി
െല തെന്റ കൂരയിൽ പഴെയാരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പുതിയ ലി
പിയിലുള്ള ഏതാനും േഫാണ്ടുകളുണ്ടാക്കി േവണ്ട രീതി
യിൽ മാർക്കറ്റ് െചയ്യാൻ കഴിയാെത കിട്ടുന്നതു വാങ്ങി
അേദ്ദഹം ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു.

സാജൻ െചറായി, രാധാകൃഷ്ണൻ തണ്ടാേശ്ശരി, അനിലൻ.

വീരാൻകുട്ടി, രചന രാംദാസ്.

മതിലുകളിൽ, പരസ്യേബാർഡുക
ളിൽ, വലിച്ചുെകട്ടിയ തുണികളിൽ
അക്ഷരങ്ങളുെട മലയാളസൗന്ദ
ര്യം വിരിയിെച്ചടുത്ത ഇങ്ങെനയുള്ള
ആയിരക്കണക്കിനു കലാകാരന്മാർ
ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസുപ്രദീ
പ്, എസ്. എ. നായർ, പി. എൻ. േമ
സി. എൻ. കരുണാകരൻ.
േനാൻ, സി. എൻ. കരുണാകരൻ
എന്നിങ്ങെന പല പ്രമുഖരും മണ്മറഞ്ഞു.

6 പുതുക്കെപ്പേടണ്ട മലയാളം

ൈടേപാഗ്രഫി

പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയിലുള്ള തുടർച്ച ഇനി മലയാളഭാഷാ
സാേങ്കതികതയ്ക്കു് സാദ്ധ്യമല്ല. ഇന്നു് ഡിടിപി രംഗത്തുള്ള
ISM GIST-െന്റ നൂേറാളം വരുന്ന ‘പുതിയ’ ലിപിയിലുള്ള
േഫാണ്ടുകൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ െകാള്ളാതായിക്കഴി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സമഗ്രലിപിസഞ്ചയെത്ത അടിസ്ഥാന
മാക്കി അേനകം യൂണിേകാഡ് േഫാണ്ടുകളുെട നിർ
മ്മിതി അടിയന്തരമായി നടേക്കണ്ടതുണ്ടു്. കലിഗ്രഫി
ക്–ഒർെതാഗ്രഫിക് പാരമ്പര്യങ്ങെള അലസമായി ഉൾ
െക്കാണ്ട ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷെത്ത മലയാളം േഫാണ്ടു
കെള അതിവർത്തിക്കാനുള്ള അസുലഭാവസരമാണു്
ഇേപ്പാൾ ൈകവന്നിരിക്കുന്നതു്. അക്ഷരങ്ങളുെട ആധു
നികവൽക്കരണത്തിനു േവണ്ടി സ്വതന്ത്ര മലയാളം
കമ്പ്യൂട്ടിംഗിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജിത
മായി മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാേകണ്ടതുണ്ടു്. ഈെയാരു
ദിശയിൽ പുതിയ ശ്രമങ്ങൾക്കു് േനതൃത്വം നൽകുന്നതു്
ആേഗാളപ്രശസ്ത ‘െടക്ക് ’ ൈടപ്പ്െസ
റ്റിംഗ് സ്ഥാപനമായ ‘റിവർവാ
ലി’യുെട േമധാവി സി. വി. രാധാകൃ
ഷ്ണനാണു്. സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയർ
കൂട്ടായ്മകളിൽ ‘സിവിആർ’ എന്നു് പ്രി
യങ്കരനായി അറിയെപ്പടുന്ന ഇേദ്ദ
സി. വി. ആർ.
ഹമാണു് ‘രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ൈടേപ്പാഗ്രാഫി’
(rachana.org.in)-യുെട േമൽേനാട്ടം വഹിക്കുന്നതു്. ഇതി
ലൂെട ലക്ഷ്യമിടുന്നതു് മലയാളത്തിെന്റ സമഗ്രലിപിസ
ഞ്ചയത്തിലധിഷ്ഠിതമായ യൂണിേകാഡ് േഫാണ്ടുകളുെട
നിർമ്മിതിയാണു്. പ്രിന്റിംഗിനായി മികച്ച ആലങ്കാരിക
േഫാണ്ടുകൾ (Ornamental fonts) യൂണിേകാഡിൽ അടി
യന്തിരമായി ഡിൈസൻ െചേയ്യണ്ടതുണ്ടു്. പ്രധാനമായും
മൂന്നു േമഖലകൾ േകന്ദ്രീകരിച്ചു് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കർമ്മപദ്ധ
തികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒന്നു്: ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ൈടേപാഗ്രഫിയിൽ അക്ഷ
രകലാകാരന്മാർക്കു് പരിശീലനം നൽകുക.
രണ്ടു്: േറാമൻ േഫാണ്ടുകളുെട നിർമ്മിതിയിൽ െചലു
ത്തെപ്പടുന്ന സൂക്ഷ്മതയും ഒർെതാഗ്രഫിയും മലയാ
ളത്തിനു് ഇന്നും അന്യമാണു്. ബ്രഷുെകാണ്ടു് വരെച്ച
ടുക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നു് േഫാണ്ടുകൾ രൂപ
െപ്പടുത്താനാവശ്യമായ െമതേഡാളജി ഇന്നു് മല
യാള അക്ഷര സാേങ്കതികതയിൽ നിലവിലില്ല. ഇതു്
കെണ്ടത്തുക മലയാളം ൈടേപാഗ്രഫിയുെട പ്രാഥ
മിക ആവശ്യമായി മാറുന്നു. പുതിയ േഫാണ്ടുകളുെട
നിർമ്മാണേത്താെടാപ്പം പുതിയ രീതിശാസ്ത്രവും ഉരു
ത്തിരിെച്ചടുക്കണം. േലാഹ അച്ചുകളുേടതിൽ നിന്നു്
വിഭിന്നമായി, ഡിജിറ്റൽ ൈടേപാഗ്രഫിയിൽ വക്ര
ങ്ങൾ ഘടകീകരിക്കാനും വർഗ്ഗീകരിക്കാനും കൂട്ടിേച്ചർ
ക്കാനുമുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ ആരാഞ്ഞുെകാണ്ടുള്ള രീ
തിശാസ്ത്രത്തിനാണു് മുൻഗണന െകാടുക്കുന്നതു്. ഇതി
െലാരു കൃത്യത ൈകവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രേമ
മലയാളം ൈടേപാഗ്രഫി ശാസ്ത്രീയമായും കലാപരമാ
യും മുേന്നറൂ.
മൂന്നു്: പഴയ-പുതിയ തലമുറയിൽെപട്ട അക്ഷരകലാ
കാരന്മാരുെട സംഗമങ്ങളും ചർച്ചകളും സംഘടിപ്പി
േക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാഷാസാേങ്കതികതയുെട സമ
കാലീനാവസ്ഥകളും ൈടേപാഗ്രഫിയിൽ കലാകാര
ന്മാരുെട പങ്കും ഇത്തരം കൂടിേച്ചരലുകളിൽ േബാദ്ധ്യ
െപ്പടുത്താനാകും. േഫാണ്ടു നിർമ്മാണത്തിെന്റ സാ
േങ്കതികതയും രീതിശാസ്ത്രവും അവരുെട മുമ്പിൽ അവ
തരിപ്പിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ൈടേപാഗ്രഫിയിൽ പുതിയതല
മുറയുെട സാന്നിദ്ധ്യം ൈഫൻ ആർട്സ് വിദ്യാർത്ഥിക
ളിലൂെട ഉറപ്പിക്കാനാകും. മലയാളംൈടേപാഗ്രഫിയു
െട രീതിശാസ്ത്രത്തിെന്റ വിപുലീകരണം ഈ സംഗമ
ങ്ങളുെട പ്രധാനെപ്പെട്ടാരു ലക്ഷ്യമായിരിക്കും.

7 േഫാണ്ട് പരിപാലനം
ആസ്കി േഫാണ്ടുകൾ ഒരിക്കൽ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നീടവ മാറ്റങ്ങെളാന്നും കൂടാെത പകർത്താനും ഉപ
േയാഗിക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നു. യൂണിേകാഡ് േഫാ
ണ്ടുകളുെട സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണു്. ഗ്ലിഫുകളുെട രൂപക
ല്പനയും േഫാണ്ടുകളുെട നിർമ്മിതിയും മാത്രമല്ല, നിരന്തര
പരിപാലനവും ൈടേപ്പാഗ്രഫിയുെട അവിഭാജ്യഘടകമാ
യിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്ര കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിെന്റ പ്രവർത്ത
നങ്ങളിൽ വലിെയാരു പങ്കു് നീക്കിവച്ചതു് സ്വതന്ത്ര ഓപ്പ
േററ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ മലയാളഭാഷയുെട ചിത്രീകരണം
(Rendering/shaping) െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിനും മലയാളം
േഫാണ്ടുകളുെട സാേങ്കതികാടിത്തറ െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതി
നുമാണു്. ചിത്രീകരണ സംവിധാനങ്ങളുെട സങ്കീർണ്ണത,
കാലപ്പഴക്കം, സ്റ്റാൻേഡർഡുകളുെട മാറ്റം എന്നിവ തുടർ
ച്ചയായി െവല്ലുവിളികളുയുർത്തുന്ന സാേങ്കതിക പ്രശ്നങ്ങ
ളാണു്. രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ൈടേപ്പാഗ്രഫിയിെല
േഫാണ്ട് എൻജിനീയറായ രജീഷ് െക. നമ്പ്യാർ മലയാ
ളം െറൻഡറിംഗ് കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതിൽ ൈകവരിച്ച േനട്ടം
മലയാള അതിജീവനത്തിെന്റ മൂലാധാരമായി മാറിയിരി
ക്കുന്നു.
മലയാളം േഫാണ്ടുകളുെട ഭാവി
നിർമ്മിതിയിൽ കലാകാരന്മാരു
െട വർദ്ധിച്ച പങ്കാളിത്തത്തിനായി
പദ്ധതികളിടുേമ്പാൾ കലിഗ്രഫിഒർെതാഗ്രഫിയുെട അദ്ധ്വാനമൂല്യ
െത്ത അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യേത്താ
െട കാേണണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അക്ഷര
രജീഷ് െക. നമ്പ്യാർ
കലാകാരന്മാരുേടയും ൈടേപ്പാഗ്രാഫർമാരുെടയും സർ
ഗ്ഗാത്മകത േഫാണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ സാമ്പത്തിക മുതൽമു
ടക്കുകൾ ആവശ്യമാണു്. അക്ഷരങ്ങളില്ലാെത ഒരുതര
ത്തിലുള്ള പ്രസാധനവും സാദ്ധ്യമെല്ലന്നിരിെക്ക, േഫാ
ണ്ട് നിർമ്മിതിേയാടു് പ്രസാധകർ അനുവർത്തിച്ചുേപാരു
ന്ന ഉദാസീനതയും അലംഭാവവും െവടിേയണ്ടതു് അവരു
െട നിലനില്പിനു് അത്യന്താേപക്ഷിതമാണു്. ഈെയാരു
തിരിച്ചറിവു് സാംസ്കാരികം മാത്രമല്ല സാേങ്കതികവും വ്യാ
വസായികവും കൂടിയാണു്. സ്റ്റാൻേഡർൈഡേസഷൻ
േബാഡികളും സ്റ്റാൻേഡർഡ് നിർമ്മാണവും പരിപാലന
വും അവയ്ക്കിടയിെല െപാരുത്തേക്കടുകളും കമ്പനികളുെട
ഇടെപടലും ഒെക്കേച്ചർന്നു സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്ന സാേങ്കതി
കപരിസരത്തിൽ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാേടാെടയുള്ള സാ
േങ്കതിക, രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രതയും ഇടെപടലുകളും ഗവൺ
െമന്റിെന്റ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാേകണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

8 ഗൃഹാതുരത േപറുന്ന അക്ഷരാനുഭവങ്ങൾ
പുതിെയാരു കർമ്മപദ്ധതിക്കായി വർഷങ്ങൾക്കു േശ
ഷം അക്ഷരകലാകാരന്മാർ കണ്ടുമുട്ടുേമ്പാഴുള്ള സംസാര
ങ്ങൾക്കു് സാക്ഷിയാകുന്നതു് വിസ്മയാവഹമാെയാരനുഭ
വമാണു്. പലരും ഇന്നു് വൃദ്ധരാണു്. ചുമരുകളിൽനിന്നു്
ചുമരുകളിേലക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ പങ്കിട്ട സൗഹൃ
ദങ്ങളും അദ്ധ്വാനവും ഇന്നും അവരുെട ഓർമ്മകളിൽ
പച്ചപിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളുെട പാതേയാരങ്ങ
ളിലും നഗരത്തിെല ൈസൻ േബാർഡുകളിലും മാത്രം
കണ്ണുനട്ടു് ചുറ്റുമുള്ള തിരക്കും ആരവങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാെത
േകരളത്തിലേങ്ങാളമിേങ്ങാളം അവെരത്ര അലഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. കാഴ്ചയിൽ െപാടുന്നെന വന്നു െപടുന്ന ഇതുവ
െര കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അക്ഷരരൂപം മനസ്സിൽ ഒപ്പിെയടു
ത്തു് (അന്നു് െമാൈബൽ കാമറയുെമാന്നുമില്ല) വീട്ടിെല
ത്തുേമ്പാൾ മറന്നുേപാകും മുെമ്പ അവെയ പകർത്തി
െവക്കാനായി അവെരന്നും ക്ഷീണവും വിശപ്പും മറന്നു.
അക്ഷരത്തണ്ടുകളുെട വണ്ണവും വളവും േനർത്ത കുനിപ്പു
കളും ഇരിപ്പും പരതി അവരുെട സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടികൾ സഞ്ച
രിച്ചു. അക്ഷരങ്ങൾ രൂപെപ്പടുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന കറുപ്പി
െന്റയും െവളുപ്പിെന്റയും അനുപാതങ്ങളിൽ അവരുെട
രാത്രികളും പകലുകളും നഷ്ടെപ്പട്ടു. പ്രതലത്തിെന്റ വി
സ്താരത്തിനും ഉൾെക്കാള്ളിേക്കണ്ട വാക്കുകൾക്കും അനു
സൃതമായി അക്ഷരവലിപ്പവും ഒതുക്കവും വിസ്തൃതിയും
അവർ ഓേരാ നിമിഷവും ഗണിെച്ചടുത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
ആദ്യാക്ഷരം മുതൽ അവസാനാക്ഷരം വെര പിന്തുടേര
ണ്ട ജ്യാമതിയുെടയും ൈശലിയുെടയും കാേലകൂട്ടിയുള്ള
ഗണന അേബാധമാെയാരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു അവർ
ക്കു്. നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച ഓർേതാഗ്രഫിക്കനുസൃതമായി
ബ്രഷുകൾ ചലിക്കുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന േകാണുകളും െച
രിവും മർദ്ദവും അവരുെട ഏകാഗ്രതയായിരുന്നു. മതി
ലുകളിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളുെട കറുപ്പും
വർണ്ണവും ജീവിതത്തിെന്റ െതളിച്ചമായിരുന്നു. വാഹന
ങ്ങളിൽ ഓടിമറയുന്ന കാഴ്ചക്കാരിൽ സൃഷ്ടിേക്കണ്ട വാ
യനയുെട േഫാക്കസ്സും ഒഴുക്കും െതാഴിലിെന്റ പരമമായ
ലക്ഷ്യമായി അവർ കരുതി. എണ്ണിയാെലാടുങ്ങാത്ത
സൂക്ഷ്മതകളിേലക്കും സ്മൃതികളിേലക്കും അവരുെട സം
ഭാഷണങ്ങൾ അങ്ങെന നീണ്ടുേപാകുന്നു. പഴയ കാല
ങ്ങൾ ഓർമ്മിെച്ചടുക്കാനുള്ള അവരുെട വ്യഗ്രതയിൽ
മലയാളത്തിെന്റ സൗന്ദര്യത്തിെന്റ ഒടുങ്ങാത്ത ൈകപ്പാ
ടുകളുണ്ടു്. വാസുപ്രദീപും എസ്. എ. നായരും പി. എൻ.
േമേനാനും അവർക്കു ചുറ്റുമിരുന്നു നിർേദ്ദശങ്ങൾ െകാ
ടുക്കുന്നതുേപാെല േതാന്നിേപ്പാകുന്ന ഒരനുഭവമാണതു്.
ഇരുപതുവർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം േകരളീയെന്റ കാഴ്ചയിൽ
വിടർന്നുനിന്നിരുന്ന സൗഭാഗ്യം ഡിജിറ്റൽ കാലെത്ത
ൈടപ്പുകളിൽ കാണാനാകുന്നില്ലേല്ലാ എേന്നാർത്തുള്ള
അവരുെട െനടുവീർപ്പുകൾ െവറും ൈവയക്തികമല്ല,
മാതൃഭാഷയുേടതാെണന്നറിയുക. ഇങ്ങിനി വരാതവണ്ണം
മറഞ്ഞുേപായ ആ കാലവും കർമ്മവും അക്ഷരങ്ങളിൽ
പുനരാവാഹിക്കാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു്
അവെര േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ അവരുെട
കണ്ണുകളിൽ ആദ്യം െതളിയുന്ന അവിശ്വാസവും പിന്നീ
ടുള്ള തിളക്കങ്ങളും ഭാഷാസാേങ്കതികതയ്ക്കു് എങ്ങെന
കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കാൻ കഴിയും?
1999-ൽ തിരുവനന്തപുരം വി. െജ. ടി. ഹാളിൽ െവച്ചു
നടന്ന സമർപ്പണസേമ്മളനേത്താടനുബന്ധിച്ചു പുറ
ത്തിറക്കിയ ലഘുേലഖയിലവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ
അക്ഷരസൗന്ദര്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ‘രചന’യുെട ദീർഘ
ദർശനം െവളിവാക്കുന്നു. “…ലിപികളുെട സൗന്ദര്യവും
വടിവും ഒരു ൈപതൃകത്തിെന്റ സംസ്കാരസാരമാണു്
ഉൾെക്കാള്ളുന്നതു്. അതു് സൗകര്യാനുസരണം മാറ്റി
മറിക്കുേമ്പാൾ മുറിേവൽക്കുന്നതു് നമ്മുെട സൗന്ദര്യേബാ
ധത്തിനു തെന്നയാണു്… സമഗ്രമായ ലിപിസഞ്ചയത്തി
െന്റ കലിഗ്രഫിയും ൈടേപാഗ്രഫിയും മലയാളികളായ
കലാകാരന്മാരും സാേങ്കതികവിദഗ്ദ്ധരും ഏെറ്റടുക്കണം.
മലയാള അക്ഷരങ്ങളുെട സൗന്ദര്യത്തിനനുഗുണമായ
പുതിയ അനുപാതങ്ങളും വക്രങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ ൈടേപാ
ഗ്രഫിയിൽ മലയാളി തെന്ന കെണ്ടേത്തണ്ടതുണ്ടു്. മുദ്ര
ണത്തിൽ മലയാളത്തിെന്റ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം ജനി
ക്കാനിരിക്കുന്നേതയുള്ളു.”
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രചന, മീര, േകരളീയം, ഉറൂബ്, സുന്ദർ, ടിെയൻേജായ്, എഴു
ത്തു് എന്നീ സ്വതന്ത്ര േഫാണ്ടുകളുെട ഡിൈസനറാണു് േലഖ
കൻ.

□

െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ
തൃശൂർ ജില്ലയിൽ, െകാടുങ്ങല്ലൂരിൽ 1952-ൽ
ജനനം. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഏറിയാടു് േകരള
വർമ്മ ൈഹസ്കൂളിൽ; ഗണിതശാസ്ത്രം ഐച്ഛി
കമായി ആലുവ യുസി േകാേളജിൽ നിന്നും
ബിരുദം; േകരള സർവകലാശാലയിൽ നി
ന്നും ൈലബ്രറി സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം; മഹാ
ത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും പിഎച്ഡി. േകരള
േഫാറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ൈലബ്രറി ആന്റ് ഇൻഫർ
േമഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി േസവനം അനുഷ്ഠി
ച്ചു. ഭാഷാസാേങ്കതികത, ലിപി രൂപകല്പന, വികസനം എന്നീ
േമഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദശാബ്ദമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരു
ന്നു. രചന, മീര, േകരളീയം, ഉറൂബ്, സുന്ദർ, ജനയുഗം, ടിഎൻ
േജായ്, സുഗതൻ, മീര ഇനിൈമ (തമിഴ് ), ഉണ്ണി (ഇംഗ്ലീഷ് )
എന്നീ സ്വതന്ത്ര േഫാണ്ടുകളുെട ഡിൈസനറാണു് േലഖകൻ.
രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ൈടേപ്പാഗ്രഫിയുെട സ്ഥാപകാംഗ
ങ്ങളിൽ ഒരാളാണു്. ജനയുഗം പത്രത്തിെന്റ ഉല്പാദനം സ്വതന്ത്ര
േസാഫ്റ്റ് േവറിേലയ്ക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കു
വഹിച്ചു.
വിവാഹിതനാണു്. രാജമ്മ ജീവിതപങ്കാളിയും മീര മകളുമാണു്.

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 മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും 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

