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ആമുഖം
1999 ജൂൈല 7-നാണ് ഭാഷാചരി

ത്തിെല സു ധാന
സംഭവമായ രചനയുെട സേമ്മളനം നടന്നത്. അന്ന
െത്ത വി. െജ. ടി. ഹാളായിരു േവദി. രാവിെല മു
തൽ രാ ി ൈവകിവെര നിറഞ്ഞ സദസ്സിലായിരു
ചർച്ചകൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. എം. ടി.-യും അഴീേക്കാട്
മാഷും വരാെമന്ന് ഏറ്റിരുെന്നങ്കിലും എത്താൻ കഴി
ഞ്ഞില്ല. പെക്ഷ അെതാ ം സദസ്സിെന നിരാശെപ്പ
ടുത്തിയില്ല. ൈവകുേന്നരം നടന്ന സമാപന സേമ്മ
ളനത്തിൽ ഒ. എൻ .വി., സുഗതകുമാരി, അടൂർ േഗാ
പാലകൃഷ്ണൻ എന്നീ മുഖർ പെങ്കടു . െ ാഫസർ
എസ്. ഗുപ്തൻ നായർ, െ ാഫസർ പന്മന രാമച ൻ,
േഡാ. പുതുേശ്ശരി രാമച ൻ എന്നിവർ ഉടനീളം പങ്കാ
ളികളായി. െ ാ. ലളിതാ െലനിൻ, ടി. എൻ. േജായി,
േഡാ. േഹമച ൻ, േഡാ. തുളസി എന്നീ സുഹൃ ക്കൾ
ധാന സംഘാടകരായിരു .
സേമ്മളനത്തിന് എെട്ടാമ്പത് മാസങ്ങങ്ങൾ മു
മ്പാണ് രചന അക്ഷരേവദിയുെട ആശയം ഉരുത്തി
രിയുന്നത്. അന്ന് േകരള യൂണിേവഴ്സിറ്റിയുെട മല
യാളം െലക്സിക്കണിൽ സബ് എഡിറ്ററായിരുന്ന
ആർ. ചി ജകുമാറിെന്റ ആശയവും േനതൃത്വവുമായി
രു രചനയുെട ജന്മത്തിനു കാരണം. സഹ വർത്ത
കനായ എൻ. ഗംഗാധരൻ മലയാളത്തിെന്റ നഷ്ടെപ്പട്ട
തനതുലിപി കെണ്ടടു ന്നതിൽ ചി ജനു തുണയാ
യി. േഫാണ്ടിെന്റ രൂപകല്പനയും േ ാ ാമിംഗും േകരള
വനഗേവഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ടിെല (KfRi, പീച്ചി) ൈല
േ റിയനായിരുന്ന െക. എഛ്. ഹുൈസൻ ഏെറ്റടു .
സഹ വർത്തകൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് േഫാേട്ടാ ാഫർ സുഭാ
ഷ് കുര്യാേക്കാസ് മലയാളം കാലി ഫിയുെട അടി
സ്ഥാനങ്ങൾ ഹുൈസന് വിശദീകരി െകാടു . ആറു
മാസങ്ങൾ േശഷം മെറ്റാരു സഹ വർത്തകനായ
േഡാ. വിജയകുമാരൻ നായർ രചന എഡിറ്റർ േ ാ ാ
മിെന പുതുക്കി പണിയുന്നതിൽ ധാന പ വഹി .
ഇതാണ് പിന്നീട് പ പതിന വർഷങ്ങേളാളം
(ഇേപ്പാഴും!) േപജ്േമക്കറിൽ തനതു ലിപിയിൽ ൈട
പ്പ്െസറ്റ് െചയ്യാൻ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നത്.
1997-ൽ േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ടിെന്റ ഡയ
റക്ടർ േഡാ. തമ്പാെന്റയും ഭാഷാവിദഗ്ദ്ധനായ
േഡാ. േബാധച ൻ നായരുേടയും േനതൃത്വത്തിൽ
രൂപംെകാണ്ട ‘മലയാളത്തനിമ’ എന്ന ലിപിപരി

ഷ്കരണ നിർേദ്ദശങ്ങൾ ചി ജകുമാറിെന വല്ലാെത
േകാപിപ്പി . 1970-ൽ നടന്ന ലിപിപരിഷ്കാരെത്ത
ഒ കൂടി െവട്ടിമുറിക്കാനായിരു അവരുെട മം.
, കൃ എന്നിവ ക്റ/ക്ര എന്നിങ്ങെന മാറ്റാനായിരു
ധാന നിർേദ്ദശം—സ്വന്തം േപരു േപാലും പ്റേബാധ
ചന്ദ്രൻ എന്നാക്കാൻ! 1999–2000 വർഷെത്ത ഒന്നാം
പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഈ പരിഷ്കാരം െകാ വരാനു
ള്ള ഉേദ്ദശങ്ങളുമുണ്ടായിരു . എല്ലാം രചനയുെട
സേമ്മളനം തകിടം മറി . ഈ പരിഷ്കാരത്തിെന്റ
പരിഹാസ്യതകളും െകടുതികളും വിശദീകരിക്കാൻ
അ ക്ക (അഷ്റഫ്) വരച്ച അേനകം കാർ ണുകൾ
സേമ്മളന ഹാളിെന അലങ്കരി .
രചനയുെട ലഘുേലഖ എഡി െചയ്തത് സേരാവരത്തി
െന്റ എഡിറ്ററായിരുന്ന രഘുരാമനായിരു . രചനയുെട
വിജയം കാണാനായി അേദ്ദഹം ഇന്നില്ല. വലിയ സാ
മ്പത്തിക െഞരുക്കത്തിൽ നി െകാണ്ടാണ് സേമ്മള
നം ഒരുക്കിയത്. ധാനമായും സഹായിച്ചത് ഖത്തറി
െല സുഹൃ ക്കളായിരു — വാസി എന്ന സംഘടന
യുെട ബാനറിൽ. മലയാളഭാഷെയ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള
വിേദശകരങ്ങെള റിച്ച് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട് സേമ്മള
നം തകർക്കാനായി ചാരണം അഴി വി . സേമ്മള
നത്തിനായി കഷ്ടെപ്പട്ട് അച്ചടിച്ച് നഗരത്തിൽ പതിച്ച
േപാസ്റ്ററുകൾ അവർ വലി കീറി.
സേമ്മളനം വമ്പിച്ച വിജയമായിരു . വലിയ വാർ
ത്താ ാധാന്യമാണ് അതിനു ലഭിച്ചത്. സമകാലിക
മലയാളം വാരികയുെട എഡിറ്റർ എസ്. ജയച ൻ
നായർ എല്ലാ പി ണയും നല്കി. അതിൽ മേനാജ് പു
തിയവിള എഴുതിയ ദീർഘമായ േലഖനം രചനയുെട
വരവ് വിളിച്ചറിയി ന്നതിൽ ധാന പങ്ക് വഹി .
ഏഷ്യാെനറ്റിെല ചാരണത്തിനു ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്
പിന്നീട് രചനയുെട മുന്നണിേപ്പാരാളിയായി മാറിയ
േഡാ. ടി. വി. സുനീതയായിരു .
“ന

െട ഭാഷയ്ക്ക് ന െട ലിപി” — അതായിരു
രചന സേമ്മളനത്തിെന്റ വിളംബര വാക്യം.

ന െട ഭാഷയ്ക്ക് ന െട ലിപി
രചന അക്ഷരേവദി1↓

നിത്യൈചതന്യയതി
മൗനത്തിനും ശബ്ദത്തിനുമിടയിൽ
വപുസ്സിനും വചസ്സിനുമിടയിൽ
ധ്യാനത്തിെന്റ സൗന്ദര്യം
ഭാഷയുെട കാശം
— ലളിതാ െലനിൻ
രചനയുെട ലക്ഷ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും എഴുതി അറി
യിച്ചേപ്പാൾ, യതിയുെട മറുപടി ൈവകാെതെയത്തി.
“എനിക്ക് എെന്റ ആത്മാേവാളം

ിയ
ങ്കരമായ ഒരു വിഷയെത്തപ്പറ്റിയാണ്
സുഹൃ ക്കൾ എഴുതിയിരി ന്നത്.
േലാകഭാഷകളുെട പരിണാമചരി ം
േനാ കയാെണങ്കിൽ, സാംസ്കാരിക
ചരി െത്തക്കാൾ ഗഹനമായി മനുഷ്യ
മനസ്സിെന വശത്താക്കാനും പരിണമി
പ്പിക്കാനും ലിപികൾ കഴിയുെമന്ന്
എളുപ്പത്തിൽ കാണാം.
ിയസുഹൃ ക്കൾ ഈ വിഷയ
ത്തിൽ എെന്തല്ലാം നന്മ ൈകവരു
വാൻ േപാകു േവാ അതിെലാെക്ക
എനി കൂടി അവസരം തരിക.”

↑1. 1999 ജൂൈല 7-ൽ െക. ജി. രഘുരാമൻ (സേരാവരം) എഡി
െചയ്ത മുപ്പത്തിര േപജുള്ള ഈ ലഘുേലഖയാണ് രചന
അക്ഷരേവദിയുെട ലക്ഷ്യങ്ങളുെടയും അഭി ായങ്ങളുേടയും
കടന പ ിക.

രചന അക്ഷരേവദി
മലയാളഭാഷയുെട ലിപിപരിഷ്കരണവും മാനകീകര
ണവും ഇ ് വലിയ ചർച്ചാവിഷയമായിരി കയാ
ണ്. മലയാളെത്ത ഭരണഭാഷയാ ക എന്ന ഉേദ്ദശ്യ
േത്താെട മലയാളം ൈടപ്പ്ൈററ്റർ ആവിഷ്കരിച്ചേപ്പാൾ
അതിനുേവണ്ടി 1968ൽ ലിപിവിന്യാസെത്ത പരിഷ്കരി
കയുണ്ടായി. കൂട്ടക്ഷരങ്ങെള ച ക്കലയി പിരി ം
പുതിയ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ ഉപേയാഗി മുള്ള ഈ വി
ന്യാസഘടന എഴുത്തിലും അച്ചടിയിലും വ്യാപകമായ
അവ്യവസ്ഥ വഴിെയാരുക്കി. ചതുരവടിവു മാറ്റി വട്ട
വടിവു സ്വീകരി ം ആവശ്യമായ എല്ലാ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും
നിർമ്മി ം സ്വരചിഹ്നങ്ങെള സംബന്ധി േദശീയ
മായ കാഴ്ചപ്പാടു സ്വീകരി ം, െബഞ്ചമിൻ െബയ്ലി നട
ത്തിയ ലിപിപരിഷ്കരണം അംഗീകരിക്കെപ്പടുകയും ഒരു
നൂറ്റാണ്ട് നിലനി കയും െചയ്തേപ്പാൾ, പുതിയ പരി
ഷ്കാരം എതിർപ്പിനും അവ്യവസ്ഥ ം കാരണമായി.
ആദ്യേത്തത് ഭാഷ േവണ്ടി യ െത്ത ഉപേയാഗിച്ച
േപ്പാൾ, രണ്ടാമേത്തത് യ ത്തിനു േവണ്ടി ഭാഷെയ
വികലമാക്കിയതുെകാണ്ടാണ് ഇതു സംഭവിച്ചത്.
ഇന്ന് കമ്പ ട്ടർ ഉപേയാഗി ള്ള ൈടപ്പ്െസറ്റിങ് സാർ
വ്വ ികമായേതാെട ലിപികളുെടയും ചിഹ്നങ്ങളുെടയും
എണ്ണം ഒരു ശ്നമല്ലാതായിക്കഴി
. പേക്ഷ േകരള
ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട് മുൻൈകെയടു
ഭാഷാമാനകീക
രണത്തിെന്റ േപരിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉേദ്ദശി ന്ന
പുതിയ ലിപിപരിഷ്കരണം ഭാഷയുെട സ്വതസൗന്ദര്യ
ങ്ങെള ഹനി ന്ന പരിഷ്കരണത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള പരി
ഷ്കരണമാണ്. മിക്കവാറും കൂട്ടക്ഷരങ്ങെള ച ക്കലയി
പിരിെച്ചഴുതിയും ര, റ എന്നിവയുെട ചിഹ്നെത്തയും ഋ
എന്ന അക്ഷരെത്തത്തേന്നയും ഉേപക്ഷി ം നടത്താനു
േദ്ദശി ന്ന ഈ പരീക്ഷണം ഇതിനകം തെന്ന വളെര
വിവാദമായിക്കഴിഞ്ഞിരി
.
വായനയ്ക്ക് ഇടർച്ച വരാത്തതും എളുപ്പം എഴുതാൻ കഴി
യുന്നതും അച്ചടിയിൽ സ്ഥലസമയങ്ങൾ ലാഭി ന്നതു
മായ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ മലയാളത്തിെന്റ സ്വ ം അനു
ഹവുമാണ്. നിയതമായ ചില വ്യവസ്ഥകളും രീതികളുമ
നുസരി രൂപെപ്പടുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിപ്പഠിക്കാൻ
മലയാളി ബുദ്ധിമുട്ടാെണന്ന വാദം ചരി ത്തിേനാ
അനുഭവത്തിേനാ നിര ന്നതല്ല.
സ്വരചിഹ്നങ്ങളിൽ ഉ, ഊ, ഋ എന്നിവയ്ക്ക് പഴയ ലിപി
യിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യഞ്ജനേത്താടു േചർന്ന രൂപങ്ങൾ
തെന്നയാണ് എഴുത്തിനും അച്ചടി ം സൗകര്യമാ
യി ള്ളത്. ഋ, ഌ എന്നിവേപാലും അച്ചടിയിൽ ഇന്ന്
വിഷമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാത്തതിനാൽ സ്വീകരിക്കാൻ
വിഷമമില്ല.
ര, റ, ഋ എന്നിവയുെട ചിഹ്നങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച് ക്റ്ത്റി
മം, ശ്റീക്റ്ഷ്ണൻ, േയശുക്റി , എന്നിങ്ങെന എഴുത
ണെമന്ന പുതിയനിർേദ്ദശം മലയാളികളുെട സംേവദന
ത്തിന് ഒ ം നിര ന്നതല്ല.

ഒരു ഭാഷയുെട എല്ലാ സാദ്ധ്യതകെളയും കാശിപ്പി
ക്കാൻ ഉതകുേമ്പാഴാണ് അതിെന്റ ലിപിവ്യവസ്ഥ
സ ർണ്ണമാകുന്നത്. നൂറ്റാ കളിലൂെട രൂപെപ്പട്ട മല
യാളലിപിസമുച്ചയം ഈ നൂറ്റാണ്ടിെല േമ്പാേഴ ം
കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ം സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ ം നിയതമായ
വ്യവസ്ഥകളുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ട് സംതൃപ്തമായ സ്വയംപ
ര്യാപ്തത ൈകവരി . ഈ ലിപിവ്യവസ്ഥെയ സംരക്ഷി
ച്ച് എഴുത്തിലും അച്ചടിയിലും ഒരുേപാെല ഉപേയാഗി
കയാണ് ഇന്ന് ആവശ്യം. ഇതിന് സഹായകമായ
സാേങ്കതികവിദ്യ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്.
ലിപിെയ സംബന്ധിച്ച സൗന്ദര്യേബാധം എല്ലാ ജന
തകൾ മുണ്ടായിരു . ജ്യാമിതീയമായ ഒന്നല്ല ലിപി
യുെട സൗന്ദര്യം. അത് ഒരു സംസ്കാരചിഹ്നമാണ്. ചി
ലേസ്വച്ഛാധിപതികൾ െപാതുലിപി അടിേച്ചല്പിക്കാൻ
നടത്തിയ മങ്ങൾ സാംസ്കാരികവും രാ ീയവു
മായ വലിയ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായി ണ്ട്. ഭാഷയും
എഴു ം ജനങ്ങളുെട നിരന്തേരാപേയാഗത്തിലൂെട
രൂപെപ്പടുന്നതാണ്. അവയ്ക്ക് കാലാകാലങ്ങളിൽ കൃ ി
മമായ വ്യവസ്ഥകൾ അടിേച്ചല്പിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല.
മലയാളഭാഷ സ്വന്തമായുള്ള എല്ലാ ലിപികളും വീ
െണ്ടടു ം സംരക്ഷി ം െകാണ്ടാണ് രചന എന്ന േപ
രിൽ ഈ ലിപിസഞ്ചയം രൂപെപ്പടുത്തിയിരി ന്നത്.
അച്ചടിക്കാവശ്യമായ ലിപിരൂപമാതൃകകൾ കമ്പ ട്ട
റിലൂെട പുനഃസൃഷ്ടി മലയാളഭാഷയുെട സമ മായ
ലിപിസഞ്ചയം ഉൾെക്കാ ന്ന േസാഫ്ട് െവയർ തയ്യാ
റായിക്കഴി
.
ആർ. ചി ജകുമാർ, െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ, സുബാഷ് കു
ര്യാേക്കാസ്, എൻ. ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ േചർന്നാണ്
ഈ ലിപിസഞ്ചയത്തിനു രൂപം നല്കിയിരി ന്നത്.
ഈ സംരംഭെത്ത പരീക്ഷി സ്വീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ
അഭ്യർത്ഥി
.
രചനയുെട

വർത്തകർ

ആർ. ചി ജകുമാർ, എൻ. ഗംഗാധരൻ

(മലയാളം െലക്സിക്കൺ വകുപ്പ്)

െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ, സുബാഷ് കുര്യാേക്കാസ്

(േകരള വനഗേവഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ റ്റ്, പീച്ചി)2↓

↑2. െക. എഫ്. ആർ. ഐ.-യിെല സഹ വർത്തകനായ
േഡാ. വിജയകുമാരൻ നായർ വിേദശ
നി ം മടങ്ങി
െയത്തിയതിനു േശഷം രചനയുെട െഡവലപ്െമന്റിൽ പെങ്ക
ടു .

മലയാളത്തിെല ലിപി പരിഷ്കരണങ്ങൾ
— ആർ. ചി

ജകുമാർ

മലയാളം ഭരണഭാഷയാ ന്നതിെന്റ
ഭാഗമായി മലയാളം ൈടപ്പ്ൈററ്റർ
ആവിഷ്കരിച്ചേപ്പാൾ അതിെന്റ കീ
േബാർഡിൽ ഉൾെക്കാള്ളിക്കാൻ േവ
ണ്ടി 1968 ൽ ആണ് മലയാളലിപി
പരിഷ്കരിച്ചത്. ആ പരിഷ്കരണത്തി
െന്റ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇവയാണ്.

ചി ജകുമാർ

അക്ഷരേത്താടു േചർ
േയാഗി ന്ന സ്വരചിഹ്ന
ങ്ങെള േത്യകമാക്കി. ഉ, ഊ, ഋ എന്നീ സ്വരങ്ങളുെട
ചിഹ്നങ്ങൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കി. ഉദാ:
കു → ക0
തൂ → ത0
വൃ → വ2
ര, റ എന്നിവ അക്ഷരങ്ങേളാടു േചർ
ന്ന ചിഹ്നെത്ത േത്യകമാക്കി.

കൂട്ടക്ഷരമുണ്ടാ

→ 4ക
കൂട്ടക്ഷരങ്ങെള ച
നിർേദ്ദശി .
ക്ത →
ന്ഥ →
ണ്ട →

ക്കലയി പിരിെച്ചഴുതണെമ
ക് ത
ന് ഥ
ണ് ട

ഇതിൽ ഇരട്ടി വരുന്ന അക്ഷരങ്ങെള മാ ം (ഉദാ: ട്ട,
പ്പ) ൈടപ്പ്ൈററ്റർ ഒഴി ള്ള അച്ചടിയിൽ ഒഴിവാക്കി.
പരിഷ്കരിച്ച ഈ ലിപിവ്യവസ്ഥ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വഴി
ചരിച്ചേപ്പാൾ എഴുത്തിനും വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്
ഉപേയാഗി . അച്ചടിയിൽ പഴയതും, പുതിയതുമായ
ര ലിപികൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉച്ചരി ന്ന
തുേപാെല എഴുതുകയും എഴുതുേമ്പാെല അച്ചടി കയും
െച ന്ന വ്യവസ്ഥയുള്ള മലയാളത്തിൽ ഇതു വലിയ
അവ്യവസ്ഥ വഴിെയാരു കയും കൂട്ടക്ഷരങ്ങെളയും
സ്വരചിഹ്നങ്ങെളയും കുറി മലയാളി സ്വതഃസി
ദ്ധമായുണ്ടായിരുന്ന േബാധെത്ത നശിപ്പി കയും
െച .
കമ്പ ട്ടർ ഉപേയാഗി ള്ള അച്ചടി നിലവിൽ വന്നേതാ
െട ശ്നം ഒ കൂടി സങ്കീർണ്ണമായി. കൂടുതൽ ചാരമു
ള്ള കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഡിറ്റിപി പാേക്കജുകളിൽ ത്യക്ഷ
െപ്പ . ഉദാ:
സ്ഥ, ക്ഷ, ന്ദ
വായന ള്ള എളുപ്പം, സ്ഥലലാഭം, വടിവു് എന്നിവ പരി
ഗണിച്ച് പ ങ്ങളും മുന്തിയ സാധകരും പരമാവധി
കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളി ന്ന വണത തെന്ന
പരിഷ്കാരത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനെത്ത േചാദ്യം െച ന്ന
ഒരു വ തയാണ്.

ഈ അവസരത്തിൽ മാനകീകരണത്തിെന്റ മറവിൽ
കുേറ ടി കൂട്ടക്ഷരങ്ങെള െവട്ടിമുറി ം പരശ്ശതം പദങ്ങ
ളിൽ േയാഗി ന്ന ‘ഋ’ എന്ന അക്ഷരം ഉേപക്ഷി ം
ര, റ, ഋ എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു ചിഹ്നം നിർേദ്ദശി ം മ ം ശ്ന
െത്ത കുേറ ടി സങ്കീർണ്ണമാ ന്ന ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട്
കമ്മിറ്റി നിർേദ്ദശവും പുറ
വന്നിരി
. ഉദാ:
→
→
→
→

ീകൃഷ്ണൻ
കൃ ിമം
ഉയർ
നന്മ

ശ്റീക്റ്ഷ് ണൻ
ക്റ്ത്റിമം
ഉയർന്നു
നൻമ

കമ്പ ട്ടറുകളുെട വരേവാെട ൈടപ്ൈററ്റർ അ സക്ത
മാകുകയും അ കളുെട എണ്ണം ഒരു ശ്നമല്ലാതാവുകയും
െചയ്ത ഇന്ന് ഈ ലിപി പരിഷ്കാരങ്ങൾ യാെതാരു
സക്തിയുമില്ലാതായിരി
. ഇങ്ങെന അക്ഷരങ്ങ
െള െപാളി കഷണി ന്നതു ശരിയല്ല എ ഞങ്ങൾ
മനസ്സിലാ
. അതുേപാെല എഴുതാനും വായിക്കാ
നും ബുദ്ധിമു ണ്ടാ ന്ന പുതിയ സ്വരചിഹ്നങ്ങളും മല
യാളിക്ക് പഥ്യമല്ല.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് 1968-നു മു
ചാരത്തി
ലിരുന്ന മലയാള ലിപിസഞ്ചയം അതിെന്റ എല്ലാ
േയാഗ സാദ്ധ്യതകേളാടും കൂടി കമ്പ ട്ടറിലൂെട പുനഃ
കാശിപ്പിക്കാനുള്ള യത്നം ഞങ്ങൾ ഏെറ്റടുത്തത്.
1968-നു മു നിലവിലിരുന്നതും അച്ചടിയിൽ ചാരം
കുറ
േപാെയങ്കിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം മലയാളികൾ
എഴുതുന്നതുമായ എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും
േചർന്നതാണ് ലിപിസഞ്ചയം. ‘രചന’ എന്നാണ് ഈ
സംരംഭത്തിനു േപരു നല്കിയിരി ന്നത്.
ഈ പുതിയ േ ാ ാം ഉപേയാഗി
ടി േമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ:

മലയാളം അച്ച

• സ്ഥലലാഭം. (ഉദാ: ഉ, ഊ, ഋ, ര, റ എന്നിവയുെട
ചിഹ്നങ്ങൾ അക്ഷരേത്താടു േചർ വരു . കൂട്ടക്ഷ
രങ്ങൾ പിരിെച്ചഴുതുന്നില്ല.)
• വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം. (പിരിെച്ചഴുതുേമ്പാഴുണ്ടാ
കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാം. ഉദാ: കാർത്സ്ന്യം — കാർ
ത്സ്ന്യം)
• ലിപികളും ചിഹ്നങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനുള്ള എളുപ്പം.
(വിദ്യാർത്ഥികൾ ം ഫ് വായി ന്നവർ േപാ
.
ലും 5, 2, 0, 1 എന്നിവ വിഷമമുണ്ടാ
• എഴുത്തിെന്റയും അച്ചടിയുെടയും സൗന്ദര്യം.

• ന െട ലിപിവ്യവസ്ഥയിൽ ചിര തിഷ്ഠ േനടിയ
ഏതു ലിപിരൂപവും ഈ സഞ്ചയത്തിലുണ്ട്. ഇഷ്ടാനു
സരണം എടുത്ത് ഉപേയാഗിക്കാം.

മ സവിേശഷതകൾ
• മലയാളത്തിൽ സാദ്ധ്യമാകുന്ന എല്ലാ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും
ഉപേയാഗി
. ഉദാ:
ക്ത, ത്സ്ന, സ്റ്റ, യ്ക്ക, ഞ്ഛ, ഗ്ദ്ധ, ക്ഷ്മ, ത്സ്ന
• 0 (ഉ), 1 (ഊ), 2 (ഋ), 4 (ര, റ), എന്നീ ചിഹ്നങ്ങൾ
പകരം അക്ഷരേത്താടുേചർന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപേയാ
ഗി
. ഉദാ:കു, തു, മു
കൂ, തൂ, മൂ
കൃ, തൃ, മൃ
,

,

• കൂട്ടക്ഷരങ്ങേളാടു േചർ
േയാഗി
. ഉദാ:
,

,

ം ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപ
,

ത്തിനു േവണ്ടി ഭാഷെയ വികലമാ കയല്ല, ഭാഷ
േവണ്ടി യ െത്ത ഉപേയാഗി കയാണ് േവണ്ടത്
എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞങ്ങൾ ള്ളത്. നൂറ്റാ കളായി
ഒരു ജനത വികസിപ്പിെച്ചടുത്ത ഭാഷയുെട സ്വത്വസൗ
ന്ദര്യങ്ങൾ യ ത്തിലൂെട പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനാണ് രചന
മി ന്നത്.
യ

മലയാളം ഡിറ്റിപി

— െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ3↓

കമ്പ ട്ടർ ഉപേയാഗിച്ച് മലയാളം
ൈടപ്പ്െസറ്റ് െച തുട ന്നതു്
എൺപതുകളുെട അവസാനേത്താ
െടയാണ്. Abacus/Vision എന്നീ
പാേക്കജുകളാണ് ആദ്യം രംഗ
വന്നത്. ibm pc ഉപേയാഗിച്ച് മലയാ
ഹുൈസൻ
ളം ഡിറ്റിപി ചരി തുടങ്ങിയതു്
Sonata യുെട ‘ കാശൿ’ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയേതാ
െടയാണ്. അയ്യായിരത്തിേലെറ വരുന്ന േകരളത്തിെല
ഡിറ്റിപിക്കാർ ഉപേയാഗിക്കാൻ ഇന്ന് പല േ ാ ാമു
കളുമുണ്ട്. പൂന സിഡാക്ക് (cdac, Pune)-െന്റ ism/gist,
ീലിപി, പ ിക, ഇൻഡിക, തൂലിക മുതലായവയാ
ണ്.
ഈ പാേക്കജുകെളല്ലാം ര കാര്യങ്ങളാണു െച ന്ന
ത്. മലയാളത്തിൽ 1968-നു േശഷം ചരിച്ച, െവട്ടി
രുക്കെപ്പട്ട ലിപിയുെട വ്യത്യസ്ത Typeface-കൾ ഉണ്ടാ
ക; മലയാളത്തിൽ ൈടപ് െചയ്യാൻ ഒരു െടൿസ്റ്റ്
എഡിറ്റർ തയ്യാറാ ക. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ െടൿസ്റ്റ്
എഡിറ്റർ മ േ ാ ാമുകളിൽ നി േവറി നി
ന്ന ഒന്നായിരു . എന്നാൽ ഇന്ന് അതു് മ േ ാ
ാമുകളിൽ േനരി െടക്സ്റ്റ് കയറ്റത്തക്കവണ്ണം ഒരു
background processor ആയി മാറിയിരി
.
േലാകത്തിെല ഒന്നാംകിട േ ാ ാമുകൾ ഉപേയാഗി
തെന്നയാണ് ഇവിെടയുള്ളവരും േലഔട്ട് െച ന്ന
ത്. PageMaker, Ventura, Quark Express, MS Publisher
എന്നിവ ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഉപേയാഗി വരു
.

മലയാളത്തിെന്റ സമ മായ ലിപിസഞ്ചയം word
processing/typesetting-ൽ െകാ
വരാൻ കഴി
യും എന്ന് െതളിയി കയാണ് രചനയുെട ധാന
ലക്ഷ്യം. മലയാളത്തിെന്റ ഓേരാ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും ൈട
േപാ ാഫിക്കലായി സ്വന്തമായി വ്യക്തിത്വങ്ങളുള്ള
സ്വരൂപങ്ങളാണ്. (‘ക’, ‘സ’, എന്നിവ ഒന്നിനു താെഴ
മെറ്റാന്ന് കൂട്ടിേച്ചർത്തല്ല ‘ക്സ’ ഉണ്ടാ ന്നതു്. ‘ക്സ’ സ്വ
ന്തമായ രൂപഘടനയും weight, footing, composition,
orthogonality, harmony എന്നിവയും ഉണ്ട്.) 900േത്താളം characters രചനയ്ക്കായി നിർമ്മിേക്കണ്ടി
വ .
രചനയുെട െടൿസ്റ്റ് എഡിറ്റർ ൈമേ ാേസാഫ്റ്റിെന്റ
Word 97 ആണ്. േലാകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളു
കൾ ഉപേയാഗി ന്ന word processor ആണിത്. Page
layout-നുള്ള സൗകര്യവും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. Wordൽ അടി കയ ന്ന വാ കൾ പിന്നീട് Page Maker,
MS Publisher എന്നീ േ ാ ാമുകൾ ഉപേയാഗിച്ച്
കൂടുതൽ നന്നായി ൈടപ്പ്െസറ്റ് െചയ്യാം.
ഭൂരിപക്ഷം ഡിറ്റിപിക്കാർ ഉപേയാഗി ന്ന phonetic
keyboard ആണ് െചറിയ വ്യത്യാസങ്ങേളാെട രചന
യും സ്വീകരിച്ചിരി ന്നതു്. മ പാേക്കജുകളിൽ േന
രി ലഭ്യമല്ലാത്ത ‘ക്ക, ത്ത, ന്ന, പ്പ, ള്ള, ച്ച, ന്റ’ മുതലായ
കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഒറ്റ കീ-യിൽ നിബന്ധിച്ചിരി
. ചില്ല
ക്ഷരങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ കീ െചയ്യാം. കൂട്ടക്ഷ
രങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ മ പാേക്കജുകൾ ഉപേയാഗി ന്ന
link സ ദായത്തിനു പകരം group എന്ന രീതി അവ
ലംബിച്ചിരി
: സ+ത+റ=
എന്നതിനു പകരം
[സതറ] = . ലളിതമായ ഈ േഫാർമുല ഉപേയാഗിച്ച്
എല്ലാ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും സ്വരവ്യഞ്ജനങ്ങളും സൃഷ്ടിെച്ചടു
ക്കാൻ കഴിയും. ‘0, 1, 2, 4’ എന്നിവ അക്ഷരങ്ങളിൽ
നി േവർെപ നി ന്നില്ല. എ സങ്കീർണ്ണമായ വാ
കളും രചനയിൽ സൃഷ്ടിയ്ക്കാം. ഉദാ: കാർത്സ്ന്യം, ജ്ഞാ
നദൃഷ്ടി, പാണ്ഢ്യൻ, ശ ഘ്നൻ, ീകൃഷ്ണൻ, മൃച്ഛകടികം,
ഭർതൃമതി, േയശു ി . േകാളം െസറ്റ് െച േമ്പാൾ
automatic hypenation രചനയിൽ സാദ്ധ്യമാണ്.
Hand composing-ഉം െലറ്റർ

കളും അച്ചടി രംഗ
നിന്ന് നിഷ്കാസിതമായിെക്കാണ്ടിരി കയാണ്. ഡിറ്റി
പി-യും മിനി ഓഫ്െസ ം േകരളത്തിെല ാമങ്ങളിൽ
േപാലും ഇന്ന് ദൃശ്യമാണ്. കമ്പ ട്ടർ ഉപേയാഗി ള്ള
ഡിറ്റിപി ൈടപ്പ്െസറ്റിംഗിലൂെട മാ േമ ഇനി മലയാള
അക്ഷരങ്ങൾ വാർ വീഴുകയു . അതിനാൽ മലയാള
ഭാഷയുെട ലിപിമാനകീകരണം ആവശ്യം അടിസ്ഥാ
നമാേക്കണ്ടത് നാലു കാര്യങ്ങളിലാണ്.
1) മലയാള ഭാഷയുെട സമ മായ ലിപിസഞ്ചയം
(character set) നിജെപ്പടുത്തൽ.
2) Character code-കളുെട internal mapping
ത്തൽ.

മെപ്പടു

3) Keyboard layout-െന്റ standardisation.
4) Internet ഉപേയാഗത്തിനായി മലയാള ലിപികളുെട
internationalisation.

വി തങ്ങളായ മാതൃഭാഷയുെട ചിഹ്നങ്ങെള പുനഃസൃ
ഷ്ടി കെയന്നതു് രചനയുെട ഥമ ധർമ്മമായിരു
. ഇനിയും ഒേട്ടെറ ലക്ഷ്യങ്ങൾ രചനയുെട മുന്നി
ലുണ്ട്. വ്യത്യസ്തങ്ങളും മേനാഹരങ്ങളുമായ typefaceകൾ നിർമ്മി ക, മലയാള അക്ഷരങ്ങളുെട frequency
distribution-ന് അനുസൃതമായി keyboard layout ശാ
ീയമായി ചിട്ടെപ്പടു ക, കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുണ്ടാ ന്ന
നിലവിലുള്ള രീതികെള പരിഷ്കരിച്ച് data entry സമ
യം ഗണ്യമായി കുറ ക, automatic spell checking
സാദ്ധ്യമാ ക, voice/optical character recognionനു േവണ്ടിയുള്ള മങ്ങൾ തുടക്കമിടുക, database
management സാദ്ധ്യമാക്കാൻ മലയാളത്തിെന്റ അകാ
രാദികൾക്കായി (sorting) algorithm-ങ്ങൾ ക പിടി
ക എന്നിങ്ങെന. രചനയുെട മങ്ങൾ അതർഹി
ന്ന ഗൗരവേത്താെട സാക്ഷരേകരളം സ്വീകരി ം
എന്ന ശുഭാപ്തിവിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾ ള്ളത്.
യശഃശരീരനായ ഗുരു നിത്യൈചതന്യയതി തുടക്കം
മുതേല രചനയുെട സഹയാ ികനായിരു . സമ
മായ ലിപിസഞ്ചയം ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി കമ്പ ട്ടർ ൈട
പ്പ്െസറ്റിംഗിലൂെട അച്ചടി ന്ന മലയാളത്തിെല ആദ്യ
െത്ത ന്ഥവും അേദ്ദഹത്തിേന്റതു തെന്ന—‘തുമ്പ
മുതൽ സൂര്യൻ വെര.’
ഡിറ്റിപി ചാരത്തിലായ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിനി
ടയ്ക്ക് word processing-ലും ൈട കളുെട വ്യത്യസ്തതകളി
ലും മലയാളം ഒേട്ടെറ മുേന്നാ േപായിരി
. പേക്ഷ
മലയാളം ഡിറ്റിപിയ്ക്കായി േസാഫ്റ്റ്െവയർ ഉണ്ടാ ന്ന
കാര്യത്തിൽ മലയാളികളുെട സംഭാവന നാമമാ മാ
ണ്. ഈെയാരവസ്ഥ മാറണം. സമ മായ ലിപിസഞ്ച
യത്തിെന്റ കാലി ാഫിയും ൈടേപാ ാഫിയും മലയാ
ളികളായ കലാകാരന്മാരും സാേങ്കതികവിദഗ്ധദ്ധരും
ഏെറ്റടുക്കണം. മലയാള അക്ഷരങ്ങളുെട സൗന്ദര്യത്തി
നു അനുഗുണമായ പുതിയ അനുവാതങ്ങളും വ ങ്ങ
ളും ഡിജിറ്റൽ ൈടേപ്പാ ാഫിയിൽ മലയാളി തെന്ന
കെണ്ടേത്തണ്ടതുണ്ട്. മു ണത്തിൽ മലയാളത്തിെന്റ
യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം ജനിക്കാനിരി ന്നേതയു .

↑3. 1999-ൽ വിെജടി ഹാളിൽ രചന അവതരിപ്പി േമ്പാൾ പി
ന്നീട് ചാരത്തിലായ ‘രചന’ എഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ൈമേ ാേസാഫ്റ്റ് േവഡ് ആണ്
ഉപേയാഗിച്ചത്. അതിെന്റ വിവരണമാണ് ഇതിലുള്ളത്.
വിേദശത്തായിരുന്ന േഡാ. വിജയകുമാരൻ നായർ മടങ്ങി
െയത്തിയതിനു േശഷമാണ് പൂർണ്ണമായും ഇൻ ിപ്റ്റ് കീ
േബാർഡിനനുസൃതമായഎഡിറ്റർ േ ാ ാം െചയ്യെപ്പടുന്നത്.
അവസാനെത്ത ഭാഗമായ ‘പുതിയ രചന’ കാണുക.

‘സർക്കാരിെനെക്കാ

് നടപ്പിലാക്കാൻ’

— പന്മന രാമച

ൻനായർ4↓

മലയാളഭാഷയുെട ൈകെയഴു
രീതി എ മേനാഹരമായിരു !
എതാണ്ട് അതുതെന്നയായിരു
അച്ചടിയിെലയും ലിപിവ്യവസ്ഥ.
ഏതു ഭാഷയിലും, ലിപിവ്യവസ്ഥ കൂ
െട െട പരിഷ്കരി കൂടാ. എന്നാൽ,
ൈടപ്ൈററ്റിനു സൗകര്യം കി ംവിധം ലിപി പരിഷ്ക
രിച്ചാൽ ആധുനിക ശാേസ് ാചിതമായ വമ്പിച്ച േനട്ട
മാവും എന്ന സ്വവീക്ഷണം മലയാള ലിപിവ്യവസ്ഥ
െയ മുഴുവൻ താറുമാറാക്കി. അച്ചടിയിൽ ഇെതന്തിനു
സ്വീകരി ? നൂറുപുറത്തിനു നൂറ്റിേയഴു പുറെമങ്കിലും െച
ലവാേക്കണ്ടി വന്നിേല്ല? എഴു രീതി എന്തിനു മാറ്റി?
ഇം ീഷിെല അച്ചടിയക്ഷരം േപാെല, കുട്ടികൾ ര
മൂ വർഷം കഴിയുേമ്പാൾ എഴുത്തിൽ നി പാെട
ഒഴിവാേക്കണ്ടിയിരുന്നതേല്ല അച്ചടിലിപി? ഇം ീഷി
െല എഴുത്തക്ഷരങ്ങളിെലേപ്പാെല പല അക്ഷരങ്ങൾ
േചർെത്തഴുതിക്കഴി
മാ ം േപന ഉയർ ന്ന രീതി
യും േയാഗിക്കാവുന്നതായിരുന്നിേല്ല ന െട പഴയ
ൈകെയ്യഴു
ലിപി. ആധാരെമഴുത്ത് ഏറ്റവും നല്ല
ഉദാഹരണം. എന്നാൽ, ഇവിെട സംഭവിച്ചേതാ? ഉത്ത
രവാദിത്വേമാ ദൂരവീക്ഷണേമാ തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത വി
ദ്യാഭ്യാസാധികാരികളുെട അ ദ്ധ മൂലം ഇ ് എം. എ.
വിദ്യാർത്ഥികൾ േപാലും ‘പുതിയ ലിപി’യിലാണ് എഴു
തുന്നത്. പണ്ടെത്തക്കാൾ എ േയാ ഏെറത്തവണ
േപന ഉയർ കയും താ കയും െചയ്യാൻ േവണ്ടി എ
േയാ കൂടുതൽ സമയവും അദ്ധ്വാനവും േവണ്ടിവരു !
പന്മന

ഇേപ്പാഴാകെട്ട, അച്ചടി ഏെറയും കമ്പ ട്ടറുപേയാഗിച്ചാ
കയാൽ ചുരുക്കം ചിലെതാഴിെക എല്ലാ പഴയ ലിപി
കളും കി
ണ്ട്. എന്നി ം, ഇെതാ ം അറിഞ്ഞിട്ടി
ല്ലാത്ത ചിലർ ‘സർക്കാരിെനക്കാ നടപ്പിലാക്കാൻ’
എ
ഖ്യാപി െകാണ്ട് േപന െപാക്കലിെന്റയും താ
ഴ്ത്തലിെന്റയും എണ്ണം ഇനിയും കൂട്ടാൻ മാ ം പറ്റിയതും
അച്ചടി ് ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ഥലം േവണ്ടിവരുന്നതു
മായ പരിഹാസ്യ ലിപിനിർേദ്ദശങ്ങളുമായി ത്യക്ഷ
െപ്പട്ടിരി
!
ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ഭാഷാേസ്നഹികളും സ്ഥിേരാ
ത്സാഹികളുമായ ചില യുവാക്കൾ തികഞ്ഞ ലക്ഷ്യ
േബാധേത്താെട രംഗ
വന്നിരി ന്നത്. പരിഷ്കര
ണക്കാർ വരുത്തിവച്ച കുഴപ്പങ്ങളിൽ മിക്കതും പരി
ഹരിക്കാൻ േയാജനെപ്പട്ട കമ്പ ട്ടർ ഉപേയാഗി
തെന്ന ബാക്കിയുള്ള േപാരായ്മകളും മാറ്റിെയടുക്കാനാ
ണ് അവരുെട മം. അവർക്ക് തികഞ്ഞ വിജയം
േനടാൻ കഴിയെട്ട!

↑4. മലയാളത്തിെന്റ സമ ലിപിസഞ്ചയം അവതരിപ്പിച്ച രചന
അക്ഷരേവദിയുെട 1999െല സേമ്മളനത്തിന് ക്ഷണിക്കാനാ
യി രചനയുെട ഉപജ്ഞാതാവായ ആർ. ചി ജകുമാറുെമാത്ത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ വസതിയിൽ െചന്നതായിരു . ചി ജകു
മാർ യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാേളജിൽ മലയാളം വിദ്യാർത്ഥിയാ
യിരു . വളെര കാലത്തിനു േശഷം ിയവിദ്യാർത്ഥിെയ
കണ്ടേപ്പാൾ െ ാഫസർ പന്മന ഏെറ സേന്താഷി . പഴയ
ലിപി േവണ്ടിയാണ് ശിഷ്യൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതു് എന്ന
റിഞ്ഞേപ്പാൾ സേന്താഷത്തിന് അതിരില്ലാതായി. ‘ലിപി
പരിഷ്കരണം മലയാളിയുെട േമൽ ഒരു അശനിപാതം േപാ
െല വ പതി ’ എന്ന ചി ജെന്റ േയാഗം അേദ്ദഹെത്ത
ആേവശം െകാള്ളി . “എന്ത്! അശനിപാതം!” സംസാരി
പിരിയും വെര ഇടയ്ക്കിെട അതാവർത്തിച്ച് അേദ്ദഹം ഞങ്ങെള
േ ാത്സാഹിപ്പി െകാണ്ടിരു .
പഴയ ലിപി േവണ്ടിയുള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശബ്ദം പിന്നീട്
പല േവദികളിലും മുഴങ്ങി. സഹ വർത്തകരായിരുന്ന പല
െ ാഫസർമാരും ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂലിച്ചാെണങ്കിലും
സ്വരം താഴ്ത്തിപ്പറഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹം െപാട്ടിെത്തറി ന്നത്
കാണാമായിരു . 2000-ൽ േകരള യൂണിേവഴ്സിറ്റി െസനറ്റ്
ഹാളിൽ നടന്ന ഒരു സേമ്മളനത്തിൽ േവദിയിലിരി ന്ന
േഡാ. േബാധച ൻ നായേരാട് അേദ്ദഹം പരസ്യമായി
കയർ . മലയാള ലിപിയിെല എണ്ണം വീ ം െവട്ടി
രുക്കണെമന്ന േബാധച ൻ നായരുെട നിലപാടാണു്
അേദ്ദഹെത്ത െചാടിപ്പിച്ചത്. ലിപിയുെട കാര്യത്തിൽ വ്യ
ക്തിബന്ധങ്ങൾ അേദ്ദഹത്തിെനാരു ശ്നമായിരുന്നില്ല.
പഴയ ലിപിയിൽ പഠി ം എഴുതിയും െതാഴിെലടു ം ജീവി
ച്ചവരിൽ െ ാ. പന്മനെയേപ്പാെല ഭാഷയുെട നെട്ടെല്ലാടിഞ്ഞ
തുകണ്ട് തീ മായി േഖദിച്ച മെറ്റാരാളില്ല. പരിഷ്കരിച്ച നാൾ
മുതേല അതിെന്റ അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ പണ്ഡിതനാണ
േദ്ദഹം. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ദൂഷ്യഫലം പതുെക്ക െതളി
വന്നേപ്പാഴാണ് പല അക്കാദമീഷ്യന്മാരും പുതിയ ലിപിെക്ക
തിെര രംഗെത്തത്തിയത്. പന്മനയുെട ദീർഘദർശിത്വം
ഭാഷയുെടയും സംസ്കാരത്തിെന്റയും അടിേവരുകേളാട് എ
മാ ം ആത്മബന്ധം പുലർ
െവന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
നിലപാടിെന്റ കാർക്കശ്യതയും സ്ഥിരതയും െവളിെപ്പടു
.

ലിപി േകവലം അച്ചടി ം കമ്പ ട്ടറിനും േവണ്ടി മാ മെല്ല
ം അത് എഴുത്തിനു കൂടിയുള്ളതാെണ ം അേദ്ദഹം കൂെട
െട ഞങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പി മായിരു . മലയാളഭാഷയുെട
വാെമാഴി-വരെമാഴി പാരസ്പര്യം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ലിപിചി
ന്തകളുെട അടിസ്ഥാനമാണ്. ഇടർച്ചയില്ലാത്ത എഴുത്തിെന്റ
ൈനരന്തര്യം അക്ഷരസാേങ്കതികത ഉൾെക്കാള്ളണെമന്ന
തത്വം അങ്ങെനയാണുണ്ടാകുന്നത്. മെറ്റാരു പണ്ഡിതനും
ഇത് സംസാരി േകട്ടിട്ടില്ല.
പഴയ ലിപിയിൽ അച്ചടിച്ചാൽ േസ്പസ് കുറയുെമ ം കടലാ
സ്സിെന്റ കുറവ് മരങ്ങെള രക്ഷി െമ ം അേദ്ദഹം കെണ്ട
ത്തിയിരു . അതിൽ നിന്നാണ് രചന ഒരു ഹരിത സാേങ്ക
തികതയാെണന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

എ

അന്യമാണ്, വിചി മാണ് !
— എം.ടി. വാസുേദവൻ നായർ

ഇേപ്പാൾ വീ ം മലയാള ലിപി
യിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ
േപാകു എന്ന് േകൾ
. ഭാ
ഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ടിെന്റ ഒരു ലഘുേലഖ
കണ്ടേപ്പാൾ ഇെതാരു ഔേദ്യാ
ഗിക തീരുമാനമാെണന്ന് ഊഹി
േക്കണ്ടി വന്നിരി
. പുതിയ ലി
എം. ടി.
പി എ അന്യമാണ്, വിചി മാണ് എന്ന് ആ െചറു
സിദ്ധീകരണം കണ്ടാൽ തെന്ന േബാദ്ധ്യമാവും.
പഴയ ലിപിയിലാണ് ന െട പുസ്തകങ്ങെളല്ലാം. പു
തിയ ലിപി ഇനി പഠി ന്ന കുട്ടികെള അടിേച്ചൽപ്പി
ച്ചാൽത്തെന്ന അവർ പഴയ ലിപി വിടാൻ കഴിയില്ല.
അേപ്പാൾ ര ം പഠിേക്കണ്ട ഭാരം നാമവർ വ
െകാടു
.
ൈടപ്പ്ൈററ്ററിെന്റ കീേബാർഡിൽ ഒതുങ്ങിക്കിട്ടാനാ
ണു മു ് ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിയത്. അതിലും
‘ഭയങ്കര’ പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഇേപ്പാൾ കാണുന്നത്.
കമ്പ ട്ടർ െടക്േനാളജി വളെരേയെറ വളർന്ന ഇക്കാല
ത്ത് പഴയ ലിപിയിൽ ഡിറ്റിപി െചയ്യാൻ യാസമി
െല്ല ് ഇതാ ‘രചന’ െതളിയിച്ചിരി
. അെതാരു
‘േസാഫ്റ്റ്െവയർ’ ആയി ചരിപ്പിക്കാൻ പല കമ്പനി
കളും മുേമ്പാ വരുെമ ള്ളതു് ഉറപ്പാണ്. ഏഴായിര
ത്തിലധികം ക്യാരക്ടറുകളുള്ള ൈചനീസ് ഭാഷ ം ജാ
പ്പാനീസ് ഭാഷ ം കമ്പ ട്ടർ വഴങ്ങിക്കഴി
. വള്ളി
പുള്ളി കൂട്ടക്ഷരെമാെക്ക േചർത്ത് ആെക അക്ഷരങ്ങൾ
എ റിൽ ഒതു ന്ന മലയാളത്തിനാേണാ പിെന്ന
യാസം?

ഒരു ഭാഷെയ െകാല്ലാനുള്ള എളുപ്പവഴി ലിപി മാറ്റമാ
ണ്. കസാക്കിസ്താന് സ്വന്തമായ ലിപിയുണ്ടായിരു
. അതു മാറ്റി റഷ്യൻ ലിപി ആക്കിയേപ്പാഴായിരു
േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് വി േപാരാനുള്ള
കലാപം ആരംഭിച്ചത്. കാരണങ്ങൾ േവെറയും ഉണ്ടാ
യിരു പേക്ഷ ലിപി മാറ്റത്തിലൂെട ‘അബായി’ െയ
േപ്പാലുള്ള ദാർശനിക കവികളുെട പാരമ്പര്യമുള്ള സ്വ
ന്തം ഭാഷെയ െകാന്നതു കസാക്കിസ്താൻ ജനത മറ
ക്കാനാവുന്നില്ല. അവ വീ ം അച്ചടിയിെലത്തിക്കാൻ
അവർ മവും തുടങ്ങി.
സ്വന്തം ഭാഷയിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ അകലു എന്നതു
േവദനേയാെട പല േവദികളിലും നാം പറയു ; ഭാഷ
നഷ്ടമാവാതിരിക്കാൻ നാം ാർത്ഥി
. ഈയവ
സരത്തിൽ ഇത്തരെമാരു ലിപിമാറ്റം െകാണ്ട് ഭാഷെയ
പതുെക്കപ്പതുെക്ക െകാല്ലാനാേണാ ഭാവം?
പഴയ ലിപി കമ്പ ട്ടറിന് വഴങ്ങിയിെല്ലങ്കിൽ പരീക്ഷ
ണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പഴയ ലിപിയിൽ
പൂർണ്ണമായി െചയ്ത േപജുകൾ എെന്റ മുമ്പിലുണ്ട്. ഇതു
ര ം െവ േനാ േമ്പാൾ എന്തിനീ രമായ അതി
സാഹസം എന്ന് േചാദിക്കാെത വയ്യ.

മഹാഭാരഥ കഥ പുല്ലിംഗ സ്ത്റീലിംഗ സമ്മി
ശ്റ ഭാഷയിൽ അഥവാ നവീന ലിപിയിൽ
— വി. െക. എൻ.5↓

ധ്റ്തരാഷ്ട്റർ പറഞ്ഞു.
അങ്ങെന വരില്ല. ഞാനും ദ്േറാ
ണനും ഭീഷ്മനും വിദുരനായി
താങ്കളും മററ് അലവലാതികളും
ഉള്ളേപ്പാൾ എല്ലാം ശുഭമാേയ പരി
യവസാനിക്കൂ. വിദുർജി േപായ
തറിയാെത ഇന്ദ്രപ്റസ്ഥത്തിൽ
വിെകഎൻ
െചന്ന് പാണ്ഡവേരയും പാംചാലിേയയും കൂട്ടി
വരിക.
വിദ്വാൻ പറഞ്ഞു.
ഞാൻ േപാകാം. പേക്ഷ ധറ്മപുത്റർ ചീ
ട്ടുകളിയിൽ അേമ്പ േതാററ് തെന്റ സേഹാദരങ്ങ
േളയും പാംചാലിേയയും പണയം െവച്ച് അന്യാ
ധീനെപടുന്നതായി കാണുന്നു.
പിെന്നന്തു കാണുന്നു?
ദുശാസൻ പാംചാലിെയ വിവസ്ത്റയാക്കുന്നതും
കാണുന്നു.
ധ്റ്തരാഷ്ട്റർ പറഞ്ഞു.
അതു നടപ്പില്ല. പാംചാലി െടക്സ്ററയിൽസ് എന്ന േപ
രിൽ ക്റ്ഷ്ണൻ ഒരു ജൗളിക്കട തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ടിയാൻ കുഴൽ വഴി തുണിത്തരങ്ങൾ അയച്ച് പാം
ചാലിെയ രക്ഷിക്കും. എങ്കിലും താൻ ഝടുതി
േപായി അവൻമാേരയും അവേളയും കൂട്ടി വാ.
ഇതിൻ പ്റകാരമായി കാലം െചല്ലലുേമ്പാൾ
ദുരിേയാധനവധം എന്ന് േപരായ ആട്ടക്കഥയിൽ:
ഭീംജി രൗദ്റഭീമെന്റ േവഷത്തിൽ വന്ന്
ദുശാസനെന്റ വയറ് കീറി കുടൽമാലെയടുത്ത്
രക്തരൂക്ഷിതമായ ൈകകൾെകാണ്ട് പാംചാ
ലിയുെട മുടിെകട്ടും. അേന്നരം പരിഷ്കാരി
പുതിയ ലിപിയിൽ മുടിേബാബ് െചയ്ത്
തുമ്പില്ലാതാക്കും. അേപ്പാൾ ‘ഫീമൻ’ അവെള
തല്ലും. (അടിയുെട കനം കുറക്കാൻ ക്റേമണ
ഉച്ചാരണങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് കരിക്കണം. ഉടനടി
ചിലെതങ്കിലും റകാരത്തിൽ പറിഷ്കറിക്കണം.)

↑5. ഇെതഴുതി തരുേമ്പാൾ ‘പുതിയലിപി’യിൽ, കഴിയുന്ന
േബാധച ൻ നായരുെട ‘മലയാളത്തനിമ’യിൽ ൈട
പ്പ്െസറ്റ് െചയ്യണെമന്ന് വി. െക. എൻ. നിർേദ്ദശി .

ലിപിെയെത്താ കളി

േമ്പാൾ

— േഡാ. പുതുേശ്ശരി രാമച

ൻ

ഭാഷയിെല വ്യവസ്ഥാപിത ശബ്ദ
ങ്ങളായ സ്വനിമങ്ങെള (Phonemes)
അേതപടി ദൃശ്യരൂപമാ ന്ന ഒരു
ലിപിവ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭാ
ഷകൾ ള്ളത്. ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ
സം തഭാഷ എഴുതാൻ പല്ലവകാ
ലഘട്ടത്തിൽ ചാരം േനടിയ
പുതുേശ്ശരി
ന്ഥലിപിയാണ് പിന്നീട് മലയാള ഭാഷയുെട മാ ം
ലിപിയായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടത്. ാഹ്മിയിൽ നി
ന്ന് ‘ദഖിനി’ എന്ന തമിഴു് ാഹ്മിയിേല ം അവിെട
നിന്ന് വെട്ടഴുത്ത്, ന്ഥം എന്നീ മാതൃകകളിേല ം വി
കസിച്ച തമിഴ് മലയാള ഭാഷകൾ എഴുതിവന്ന ലിപി
കൾ േചാളസാ ാജ്യം ാബല്യത്തിെലത്തിയ പ ം
പതിെനാ ം ശതകങ്ങളിൽ വീ ം പരിണാമവി
േധയമാവുകയുണ്ടായി. പാണ്ഡ്യരും േചാളരും മാ ം
ഉപേയാഗി ന്നതായി വെട്ടഴുത്ത്. േചാളർ തങ്ങളുെട
രാ ീയ വ്യക്തിത്വത്തിനനുസൃതമായി ലിപിയിലും
കലാൈശലിയിലുെമല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേപ്പാൾ
േചാളനാട്ടിൽ തമിഴ് ലിപിയും ന്ഥത്തമിഴും മാ ം
ചാരത്തിലാവുകയും പാണ്ഡ്യ േകരള േദശങ്ങളിൽ മാ
മായി വെട്ടഴു ം പല്ലവ ന്ഥവും ഒതുങ്ങി ടുകയും
െച . അങ്ങെന േകരളം പിന്നീടു സം ത സമ്പർക്കാ
ധിക്യമുണ്ടായേപ്പാൾ ഏതാണ്ട് 14-◌ാം ശതകേത്താെട
ഔേദ്യാഗികമായിത്തെന്ന അന്നെത്ത ന്ഥലിപിെയ
ഇന്നെത്ത മലയാള ലിപിയായി അംഗീകരിക്കയായി.
അ മുതൽ ഈ ലിപികളിൽ തനതു കാലങ്ങളായി
ചില്ലറ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവി െകാണ്ടിരി
. ചരി ം
പരിേശാധി േമ്പാൾ വിപുലമായ ഒരു മാറ്റവും ഒറ്റയ
ടിക്ക് സ്വീകാര്യമായിട്ടില്ല എ കാണു .
അച്ചടി ചാരത്തിൽ വന്നേപ്പാൾ ആദ്യമായി മലയാള
ലിപി െകാത്തിയുണ്ടാക്കിയ േഹാർ സ് മലബാറിക്ക
സുകാരൻ ഒറ്റെയാറ്റ ലിപികളായല്ല വാ കളായാണ്
െചടിയുെട േപരുകൾ െകാത്തിയുണ്ടാക്കിയത്. സം
േക്ഷപേവദാർത്ഥം അച്ചടി വാൻ േവണ്ടി 1772-ൽ
േറാമിലാണ് ഇന്നെത്ത മലയാള ലിപിയുെട പൂർവ്വരൂ
പങ്ങൾ ഒരു അക്ഷരമാലയായി (alphabetum) വാർ
െത്തടു
േയാഗത്തിൽ െകാ വന്നത്. ഏതാണ്ട്
ചതുരൈശലിയിലുള്ള ആ ലിപിെയ െബഞ്ചമിൻ െബ
യ്ലിയുെട േകാട്ടയെത്ത അ കൂടം കുേറ ടി ഉരുണ്ട
രൂപത്തിലാക്കി. അതായത് പൂർവ്വരൂപത്തിേലക്ക് മല
യാള ലിപി മടങ്ങിവന്നേപ്പാൾ അതിേനാടാണ് ജനത
ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തിയത്. ഗുണ്ടർട്ടിേന്റയും മ ം പ
ങ്ങളിൽ വന്ന ഭാഷയിൽ സംവൃേതാകാരം കുറിക്കാൻ
േത്യക ലിപിസംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. േകരള
പാണിനി ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മയാണ് ആദ്യമായി
അര ഉകാരം കുറിക്കാൻ ഒരു ച ക്കല നിർേദ്ദശിച്ചത്.
അന്ന് ആ മാറ്റം േപാലും ഉൾെക്കാള്ളാൻ േകരളത്തി
െല അ കൂടങ്ങൾ മടി നി . കണ്ടത്തിൽ വറുഗീ
സു മാപ്പിളയാണ് മലയാള മേനാരമയിൽ ടി അതു
േയാഗികമാക്കിയത്. കുേറക്കാലേത്തക്ക് വടക്കൻ
പ ങ്ങൾ ഒ ം ഈ മാറ്റം ഉൾെക്കാള്ളാെത പക
നി െവങ്കിലും ഭാഷാേപാഷിണി സഭയും അതിലൂെട
നടന്ന ആേരാഗ്യകരമായ ചർച്ചകളും ത കാരത്തിന്
അർദ്ധച ക്കല അച്ചടിയിലുടനീളം സ്വീകാര്യമാക്കി
ത്തീർ .

ലിപിയുെട േമലുള്ള ഏതു പരിഷ്കരണങ്ങളും ഒരു ജന
തയുെട സാംസ്കാരിക ധാരണകളിേന്മലുള്ള െപാളിെച്ച
ഴുത്താെണന്ന േബാധം പരിഷ്കരിക്കാൻ മുതിരുന്നവർ
മറക്കരുത്. ഇൻഫർേമഷൻ െടേക്നാളജിയുെട അസാ
ധാരമായ വികാസമുളവാ ന്ന ആധുനിക കാലസ
ന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാ ഭാഷകളും ലിപിവിന്യാസത്തിൽ
പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ മിതമായ വിധം സ്വീകരി വരി
കയാണ്. മലയാളത്തിനും ആ മാറ്റങ്ങളിൽ നി ം
തിക ം മാറിനിൽക്കാനാവില്ല. പേക്ഷ ഏതളവിൽ
എങ്ങെന മാറ്റങ്ങൾ പരിമിതമാക്കാെമന്ന കാര്യത്തിൽ
എടു ചാട്ടങ്ങൾ സ്ഥാനമില്ല. കൂലങ്കഷമായ ചി
ന്തയും ചർച്ചയും ാേയാഗികബുദ്ധിയും ഒരുമിപ്പിച്ച്
നിർവ്വഹിേക്കണ്ട ഒന്നാണ് ലിപിപരിഷ്കാരം. അതിനു
സാംസ്കാരിക ൈവദഗ്ദ്ധ്യം േനടിയവരും ഭാഷാപണ്ഡി
തന്മാരും മാധ്യമ വർത്തകരും സാധാരണ ഉപേഭാ
ക്താക്കളും ഒരുമി കൂടിയിരുന്ന് തീരുമാനി കയാണ്
യുക്തം; ാേയാഗികം.
ലിപിയുെട എണ്ണം കുറ പരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കാ
നാെണങ്കിൽ തമിഴ് പുലവർ െകാ വന്ന പതിെന
െമ ം പ
യിരും േചർന്ന മുപ്പതു ലിപികളുള്ള വീ
ം െവട്ടി രുക്കിയ പുതിെയാരു ലിപിമാല ഞാനു
ണ്ടാക്കിത്തരാം. സ്വരൈദർഘ്യത്തിനു പകരം ചില
കു കളി കാണിക്കാം. പേക്ഷ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പി
കയാണ് പരിഷ്കരണങ്ങൾ െകാ ണ്ടാേവണ്ടത്.
ലിപിെയ െതാ കളി േമ്പാൾ ചിരപുരാതനമായ ഒരു
സാംസ്കാരെത്തയാണ് െതാടുന്നെതന്ന വ ത വിസ്മരി
ക്കരുത്.

മലയാള മു ണം
— െക. എം. േഗാവി

അച്ചടി േമഖലയിൽ നി ‘േലാ
ഹം’ േമണ പിന്മാറുകയാണ് അ
കൾ വാർ
നിര ന്ന കാലം
അവസാനി . കമ്പ ട്ടറവലംബിത
െസറ്റിങ് സാധാരണയായിരി
െക. എം. േഗാവി
; െഡസ്ക്േടാപ്പ് പാേക്കജുകളും. ഇേപ്പാളിതാ ‘രചന’
പുതിെയാരു േ ണി ലിപി സൃഷ്ടിച്ചിരി
.
രചനയിൽ അച്ചടിച്ച സാമ്പിൾ േപജുകൾ കണ്ടേപ്പാൾ
ന െട ലിപി ചരി ത്തിെല നാഴികക്ക കൾ ഓർ
േപായി. മന്റ് പാതിരി (1731–82) ‘സംെക്ഷപേവ
ദാർത്ഥം’ അച്ചടി േമ്പാൾ (1772) ആദ്യെത്ത മലയാള
അ കൾ േറാമിൽ പിറ വീണു; കുടുംബത്തിൽ 1128
അംഗങ്ങൾ തത്കാലീന േരഖകളിെല ‘ചതുരവടിവു’
ആണ് േറാമാക്കാർ അച്ചിനു സ്വീകരിച്ചത്. മലയാള
നാട്ടിൽ അച്ചടി ചരിക്കാത്തതുെകാണ്ട് ര മൂ കൃ
തികെള ‘േറാമൻ’ അ കളും അവയുെട മാതൃകയിൽ
േബാംെബയിൽ െകാത്തിയുണ്ടാക്കിയ 1799 ലിപിക
ളും ഉപേയാഗി മു ണം െചയ്തി
. എന്നാൽ േകാട്ട
യത്ത് അച്ചടി േവരൂന്നിയേപ്പാൾ (1822–24) ബഞ്ചമിൻ
െബയ്ലി നിർമ്മിച്ച വട്ടവടിവിലുള്ള ലിപിസമുച്ചയം 14
ദശകങ്ങേളാളമുള്ള ന െട മു ിത സമ്പത്ത് െകട്ടിപ്പടു
വാൻ ഉപേയാഗി . ചില്ലറ മാറ്റങ്ങേളാെട. െബയ്ലി
അ കളുെട എണ്ണം അ
േറാളമാക്കിയിരു .
െബയ്ലി േശഷം ൈകരളി ദർശിച്ച ധാന ലിപി
പരിഷ്കരണം 1967-ൽ ൈടപ്പ്ൈററ്ററിെന്റ കീേബാർഡ്
തരെപ്പടുത്താനുള്ള മത്തിെന്റ ഭാഗമായാണ്. ഈ
ആവശ്യത്തിന് അ കളുെട എണ്ണം കുറയ്ക്കണം. സംഖ്യ
െതാ റ്റിൽ ചില്വാനമായി. സാേങ്കതിക േനട്ടം തെന്ന.
പുതിയ അച്ചടി എ ശതമാനം കൂടുതൽ കടലാസ്
വിനിേയാഗി െമന്ന് ആരും ഗൗരവമായി കണക്കാ
ക്കിയില്ല. ലിപി ചരി . എന്നാൽ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെട
നിഷ്കാസവും, ചില പുതിയ അ കളുെട 0, 1, 5, 4
േയാഗവും ആ ാദേത്താെടയല്ല ഭാഷ സ്വീകരിച്ചത്.
ലിപി രൂപകല്പന െച ന്നതിൽ േവണ്ട സൗന്ദര്യ
േബാധമിെല്ല ം പരാതിയുണ്ടായി. മുപ്പതു വർഷങ്ങൾ
േശഷം ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട് നടപ്പാക്കാൻ േനാ ന്ന
പരിഷ്കാരവും സ്വീകാര്യമെല്ല പ പംക്തികളിെല
തികരണങ്ങൾ വിളിേച്ചാതു . നൂറ്റാ കളായി എഴു
ത്തിലും അച്ചടിയിലും ഉപേയാഗി വരുന്ന സംയുക്ത
വ്യഞ്ജനങ്ങളിെല ഘടകങ്ങെള അനാവശ്യമായി േവർ
തിരി ന്നതും അതുവഴി ഉച്ചാരണ ൈവകല്യങ്ങൾ സൃ
ഷ്ടി ന്നതും െപാതുവിൽ അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്നില്ല.

രൂക്ഷെമ വിേശഷിപ്പിക്കാവുന്ന വിവാദം നട
ന്ന േവളയിലാണ് ഭാഷയുെട പരിഗണന ് ‘രചന’
സമർപ്പിക്കെപ്പട്ടി ള്ളത്. ഡിജിറ്റൽ സാേങ്കതികവി
ദ്യ ഭാഷ േവണ്ടി ചൂഷണം െചയ്യാൻ ചില ഭാഷാ
േസ്നഹികൾ ഒരുങ്ങിയേല്ലാ. രചന മാറ്റത്തിനു േവ
ണ്ടി മാറ്റേമാ പരിഷ്കാരേമാ നിർേദ്ദശി ന്നില്ല; നവത
ത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പി
മില്ല. എന്നാൽ ലിപിയുെട
എണ്ണം കുറ ക എന്ന പഴയ സിദ്ധാന്തം തിരസ്കരി
(േഫാേട്ടാ കേമ്പാസിങ് ലിപിെയ റി ള്ള പഴയ
സങ്കല്പങ്ങൾ അട്ടിമറി െവ ഓർ ക). അതിലൂെട
േചാർ േപായ ലിപി സൗന്ദര്യെത്തയും സൗകുമാര്യ
െത്തയും വീെണ്ടടുക്കാൻ മി
. ചിരപരിചിതവും,
നൂറ്റാണ്ടിേലെറക്കാലം അനുസ തമായി അച്ചടിയിലും
എഴുത്തിലും ഉപേയാഗി േപാരുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും
വ്യഞ്ജനേത്താടു ഘടിപ്പിച്ചിരി ന്ന സ്വരചിഹ്നങ്ങളും
(കു, കൃ) നിലനിർ
ണ്ട് രചന. വരികൾക്കിടയി
െല അകലം കടമല്ലതാനും. അതായതു് അച്ചടിയിൽ
സ്ഥലവും സമയവും നഷ്ടമാകുന്നില്ല. അ കൾ മേനാ
ഹരമാെണ ം പറയാം. രചന സ്വാഗതാർഹമായ
പരീക്ഷണമാണ്, പരീക്ഷിേക്കണ്ട പദ്ധതിയുമാണ്.
സാധകരുെടയും എഴു കാരുെടയും പി ണ രചന
എ െകാ ം അർഹി
.

അച്ചുക്കൂടക്കാര്ക്കുേവണ്ടി
— സഞ്ജയൻ, 1938

ഇല്ല, എെന്റ തലയ്ക്ക് യാെതാ ം പറ്റീട്ടില്ല തെന്ന. തി
രുവിതാംകൂറിെല ഏതാനും യുവ ഭാഷാ പരിഷ്കാരികൾ
വിചാരിച്ച ദിക്കിൽ അവർ കാര്യെമത്തി കയാെണ
ങ്കിൽ, െക ം കുടു െമാെക്ക അഴിഞ്ഞ് േചരപ്പാമ്പിെന
േപ്പാെല നീണ്ട്, ഇഴ
േപാകാനിടയുള്ള മലയാള
ലിപി വിന്യാസത്തിെന്റ സാമ്പിളാണ് മീെത േചർത്തി
രി ന്നത്.
ഇയ്യിെട തിരുവിതാംകൂർക്കാരനായ േമപ്പടി ാസ്സിൽ
െപ്പട്ട ഒരു പരിഷ്കരേണ തനിക്കയച്ച ഒെരഴുത്ത്
എെന്റ ഒരു സുഹൃത്ത് എെന്ന കാണി . ‘പ്റതിഫല
ത്തിന്െറ കാര്യത്തില് താങ്കള്ക്കിഷ്ടെമങ്ങ
െനേയാ അങ്ങെന െചയ്യുന്നത് എനിക്കു സമ്മ
തമാെണന്ന് പറേയണ്ടതില്ലല്േലാ’ ഇതായിരു
എനിക്കിേപ്പാഴും ഓർമ്മയുള്ള ഒരു വാചകം.
ഇതിെന്റ ആവശ്യേമാ? ഞാനാദ്യേമ തലെക്ക െകാ
തെന്ന സൂചിപ്പിച്ചിേല്ല? അതുതെന്ന. അച്ചുക്കൂടക്കാ
രുെട സൗകര്യം പ്റമാണിച്ചുള്ള ഒരു ഏറ്പ്പാടാ
ണിത്! കൂട്ടക്ഷരങ്ങളില്ലാെത കഴിക്കാം. ഒരു പേക്ഷ
എഴു
പഠി ന്ന കുട്ടികളുെട സൗകര്യേത്തയും േമപ്പ
ടി പരിഷ്കരേണ ക്കൾ ആേലാചിച്ചിരിക്കാം. പേക്ഷ
അതിൽ പുത്തനാെയാ മില്ല. ഭാഷാസംബന്ധമായ
ഈ ക പിടുത്തത്തിനു് േകരളക്കരയിലാർ ം യാ
െതാരു സമ്മാനവും കിട്ടാനർഹതയില്ല. ആ അവകാ
ശം ന െട അയൽനാ കാരനായ െകാങ്ങൻ പേണ്ട
െകാ േപായിരി
. അത് അച്ചടിേയർപ്പാട് ഇന്ത്യ
യിൽ എ ന്നതിന് എ േയാ നൂറ്റാ കൾ മുമ്പാ
യിരു താനും. ‘ചുപ്പിരമണിയ ചുവാമിചകായം
കാപ്പികിലപ്പു’ കൂട്ടക്ഷരങ്ങേളാടുള്ള തമിഴിെന്റ
വി തിപത്തി മാ മല്ല സൂചിപ്പി ന്നത്. സം ത
ത്തിെല ഖരവ്യഞ്ജനങ്ങളും മ്യദുവ്യഞ്ജനങ്ങളും ര ം
അവന് ക കൂടാ! ഖ–ഛ–ഠ–ഥ–ഫ-േയാ, ഗ–ജ–ഡ–
ദ–ബ-േയാ ആ വഴുവഴുപ്പൻ ഭാഷയിയിെല്ലന്നർത്ഥം.
എന്നാൽ ഈ സംഗതിെയങ്ങാൻ ഒരു തമിഴേനാടു
മിണ്ടിെയങ്കിൽ ഉടെന അവെന്റ മുഖം വീർ ന്നതു കാ
ണാം. ‘ചകായം’ എ അവൻ എഴുതിയാൽ ‘ശഹാ
യം’ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കണം േപാലും. “ശഹായമാ
േണാ? ‘സഹായമേല്ല?” എന്ന് നമ്മളാരാൻ േചാദിച്ചാൽ
“അതു താൻ നാനും െശാന്നത് സാർ, ശഹായം” എ
പറയും. ഇയ്യിെട മലബാറിൽ ‘കരുടകർവപംകം’ എ
േപരായി ഒരു ‘തമിഴ് സംസാരി ം പടം’ വന്നിരു .
നിങ്ങൾക്കാർെക്കങ്കിലും അതിെന്റ കള്ളി കിട്ടിേയാ?
ഇേല്ല? േതാ േവാ? എന്നാൽ ഞാൻ പറ
തരാം.
‘ഗരുഡഗർവഭംഗ’മാണത്.
ഞാൻ േചാദി ന്നത് കൂട്ടക്ഷരത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ
തമിഴിെന അനുഗമി കയാെണങ്കിൽ, എ െകാണ്ട്
ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലും അനുഗമി കൂടാ, എന്നാണ്.
ഏതായാലും അക്ഷരം ചുരുക്കി കി കയേല്ല ന െട
ആവശ്യം? പിെന്നെയാരു കാര്യമുള്ളത് അങ്ങെനയാ
യാൽ, അേനകം പദങ്ങൾ തമ്മിൽ െകട്ടിമറിഞ്ഞ്,
അർത്ഥത്തിനു സ്ഥിരതയില്ലാെത, മസാല ായമായി
കിട െമ ള്ളതേല്ല? ഹു, അെതാ ം അ േനാ
ക്കാനില്ല. തങ്ങൾ െചറുപ്പകാലത്ത് പഠിക്കാൻ െമന
െക്കടാതിരുന്നതു നിമിത്തം ഇേപ്പാൾ തങ്ങൾ ം വി
ശ്വസാഹിത്യകാരപദവി ം മേധ്യ ഏറാമലകളായി
കിട ന്ന പദാർത്ഥനിയമങ്ങളും നിഷ്കർഷകളും ഭാഷാ
േലാക
നിന്ന് ഗളഹസ്തം െചയ്യെപ്പടുന്ന കാല
മാ േമ േകരളം റഷ്യയായി തീരുകയു എന്നേല്ല
ന െട ജീവത്സാഹിത്യാചാര്യന്മാർ പറയുന്നത്? ഇനി
നാട്ടിെലന്നേപാെല, സാഹിത്യത്തിലും അവരുെട വാ
ഴ്ചയേല്ല? ആ സ്ഥിതിയിൽ അർത്ഥെത്തപ്പറ്റി എന്തിനു
േ ശിക്കണം? ‘കരുടകർവപംകം’ തെന്ന. നിങ്ങെള
ഞങ്ങള്ക്ക് വലിയ പയെമാന്നുമില്ല!
അതല്ല, ഞാെനാ േചാദിക്കെട്ട, ഇങ്ങെനെയാെക്ക
യായാലും, തമിഴ് ലിപി കാരം അനുസരിച്ചാൽകൂടിയും
അക്ഷരങ്ങൾ കുെറ അധികമേല്ല! എ െകാണ്ട് നമ്മൾ
ക്ക് ഇം ീഷക്ഷരങ്ങൾ ഉപേയാഗി കൂടാ? ഈവഴിക്ക്
കുേറ മു ് പണ്ഡിത് ജവാഹർലാേലാ മേറ്റാ മിച്ചിരു
െവന്നാണറിയുന്നത്. എ െകാണ്ടാണാേവാ അേദ്ദ
ഹം അതു പിന്നീടു് വി കളഞ്ഞത്! അേഞ്ചാ ആേറാ പു
തിയ അക്ഷരങ്ങൾ മാ േമ കൂട്ടിേച്ചർേക്കണ്ടി വരികയു
; അതിനു പകരമായി മൂേന്നാ നാേലാ അക്ഷരങ്ങൾ
തീർച്ചയായി വിടുകയും െചയ്യാം. പഠിക്കാെനളുപ്പം, എഴു
താെനളുപ്പം, അച്ചടിയുെട കാര്യത്തിലുള്ള സൗകര്യം
പറയാനില്ല. ആയിരം വിചി രീതികളിലും വലിപ്പ
ത്തിലുമുള്ള കരുക്കൾ യേഥഷ്ടം െതെരെഞ്ഞടു വാൻ
കിട
. ആകപ്പാെട ര
തരം ‘െവണ്ടക്ക’യും മൂ
തരം െചറുപയറും െകാണ്ട് കാര്യം കഴി ന്ന ന െട
വൃത്താന്തപ ങ്ങൾ ഇം ീഷു് ലിപി വിന്യാസത്തി
െന്റ അംഗീകരണേത്താടുകൂടി, എ നയനേമാഹന
മായ േവഷത്തിലാണ് പുറെപ്പടുക എ ് നിങ്ങൾക്ക്
ഊഹി വാൻ കഴിയുേമാ? അതുെകാണ്ട് ഇേപ്പാഴുള്ള
സ ദായെത്ത വിടുവാനാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചെപ്പടു
ന്നെതങ്കിൽ, ഇം ീഷ് അതായതു് േറാമൻ ലിപിസ
ദായെത്ത അംഗീകരി ന്നതാണ് ഏറ്റവും സൗകര്യ
ദവും അനുയുക്തവുമായിരി ക എന്ന് ഞാൻ അഭി
ായെപ്പടു . Athente abhiprayam: ningal enthu
vicharikkunnu, Sir? Angineyallenkil parayin!

ലിപിലാവണ്യം
— വിജയകുമാർ േമേനാൻ

എഴുത്തിലൂെട സംേവദനം െച ന്ന
ആശയവും കല്പനയും കലാരൂപമാ
യി മനുഷ്യെര ആകർഷി ന്നതു
േപാെല എഴുതുന്ന ഭാഷയുെട ലി
പിലാവണ്യവും ആദ്യം മുതേല മനു
ഷ്യഭാവനേയയും സൂക്ഷ്മദൃശ്യേബാ
വിജയ്കുമാർ
ധെത്തയും സ്വാധീനിച്ചിരു . വാ
േമേനാൻ
ങ്െമാഴിയിലൂെട അനുഭവിച്ചിരുന്ന
ശബ്ദേലാകെത്ത ദൃശ്യമാക്കിമാ ന്ന
ിയ ചി ലി
പികളിലൂെട തങ്ങി സ്വത ാസ്തിത്വമുള്ള അക്ഷരമാല
യിേല മാറിയേപ്പാൾ വ്യം, ആശയം, ദൃശ്യം എന്നീ
മൂ തലങ്ങെളയാണ് അതു സ്പർശിച്ചത്. ആദിയിൽ
വചനവും പിന്നീടതിനു രൂപവും ലഭിച്ചതു മനുഷ്യസം
തിയുെടയും അവേബാധത്തിെന്റയും ഭാഗമാണ്. വ്യം
എന്ന മാധ്യമത്തിൽ നി ദൃശ്യം എന്നതിേലക്ക് അവ
െയ രൂപെപ്പടു േമ്പാൾ ഒരമൂർത്ത തലത്തിലാണ്
അവ തമ്മിൽ േയാജി ന്നത്. വ്യതാളം ദൃശ്യതാ
ളമാക്കി മാ ന്ന ഒരു ഘടകവും ലയമാർന്ന ലിപിലാ
വണ്യത്തിൽ അനുഭവിക്കാനാകും. കൃതി, കാലാവ
സ്ഥ, ഭക്ഷണം തുടങ്ങി നിരവധി മൂലകങ്ങളിൽ നി
നിർദ്ധാരണം െചെയ്തടുത്ത സം തിയുെട സത്ത
േയാജിച്ച ലയം ഓേരാ ഭാഷ മുണ്ട്. വാങ്മയത്തിെല
ഉച്ചാരണം ാേദശിക േഭദങ്ങേളാെട നിലെകാ
.
ഏതു ഉച്ചാരണവും അേതേപാെല എഴുതാൻ കഴിയുന്ന
ഭാഷയാണ് വ്യ-ദൃശ്യ സമ ത പൂർണ്ണമാ ന്നത്.
ഇതു സാധി ന്ന അപൂർവ്വം ഭാഷകളിെലാന്നാണു മല
യാളം. പിറന്നി ് അധികം കാലമായിെല്ലങ്കിലും ഏതു
ച്ചാരണവും ഉൾെക്കാള്ളാൻ കഴിയുന്ന അക്ഷരങ്ങളുെട
ഒരു മാല അതിനു സ്വന്തമായു ്.
ആദ്യകാലെത്ത ൈചനീസു്–ജപ്പാനീസ് ലിപികൾ
അവരുെട ചി കലെയയും കവിതെയയും വിവിധ ചി
ന്താശാഖകെളയും ഒരുമിപ്പി ന്ന ഒന്നായിരു . ചീന
യിൽ ഭൂഭാഗദൃശ്യങ്ങളിൽ എഴുതുന്ന ലിപികൾ നമു
(വി)ചി ാക്ഷരങ്ങൾ മാ മാണ്. ചീനക്കാർക്കാകെട്ട,
ഭൂഭാഗദൃശ്യത്തിെന്റ ചി ഘടന േചർന്ന ലിപിലാ
വണ്യമാണത്. ആ ലിപികളിലൂെട വായിക്കാനാകുന്ന
ത് ഒരു ആശയ/കാവ്യമുത്തായിരി ം. ദൃശ്യ- വ്യആ യ-കല്പനാ സേമ്മളനമാണത്. ഭാഷയുെട െകാ
ഞ്ചലും കിണുങ്ങലും േ ാധവും അട്ടഹാസവും ചിന്തയു
െട ഗാംഭീര്യവും കാവ്യത്തിെന്റ തരളതയും അവരതിൽ
കാണു വെ . കൺഫ ഷിയസിെന്റയും മ ം ചിന്ത
യിെല സങ്കീർണ്ണാശയങ്ങളും കല്പനയും ഇതു േപറു .
ചീനക്കാർ ലിപി ‘ഹൃദയമു ’കളും ‘മേനാമു ’കളും
(heart prints and mind prints) ആണ്. വായിക്കാൻ
കഴിയാത്തവിധം അവ്യക്തമായ അക്ഷരം താേവാചി
ന്തയിെലയും െസൻബുദ്ധിസത്തിെലയും ദർശനത്തി
െന്റ സിംബൽ േപാലുമാണ്. അറബി ലിപിവിന്യാസം
ദൃശ്യകാവ്യമാേയ െചയ്യാവൂ എന്ന് ഇ ം നിർബന്ധമാ
ണ്. ഓേട്ടാമാൻ സുൽത്താൻ തു ാ ലിപിയിെലഴുതിയ
ൈകെയ്യാപ്പ് ലിപിലാവണ്യത്തിെന്റ മകുേടാദാഹരണ
മായി എേപ്പാഴും ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ടേല്ലാ. ലിപിവിന്യാസക
ലാവൃത്തിയുെട (calligraphy) തുടർച്ചയാണ് ആധുനിക
കാലെത്ത അച്ചടിലിപിവിദ്യ (typography). ചി ക
ലയിൽ രൂപസൃഷ്ടിെയക്കാൾ ലിപിലാവണ്യത്തിനു
ാധാന്യം െകാടുത്തവരാണ് അറബികൾ. ചി ത്തി
െലഴുതുന്ന കാവ്യഭാഗത്തിെന്റ ഭാവം ഉൾെക്കാ ന്ന
വിധത്തിൽ ലിപിവിന്യാസം മീകരിക്കാൻ കഴിവു
ള്ളയാെളയാണ് ഏറ്റവും േ ഷ്ഠചി കാരനായി അവർ
കരുതിയി ള്ളത്. മനുഷ്യ/മൃഗ/സസ്യരൂപങ്ങൾ വര
യ്ക്കാൻ പരിശീലനം െകാ കഴിയുെമ ം ലിപിവടിവു
വരുത്തി തെന്റ വ്യക്തിത്വം കടിപ്പി ന്ന കലാകാര
നാണു േ ഷ്ഠെന ം അവർ കരുതി.
മലയാളികളുെട സംസാരം േകട്ടാൽ ഒരു െചപ്പിൽ കല്ലി
കുലുക്കിയാലുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദാനുഭവമാെണ മറുനാ
കാർ പറയാറുണ്ട്. അതിെന്റ വ്യവും താളവും ഉരു
ണ്ടതാണ്, പരന്നതല്ല; വർ ളമാണ്, കൂർത്തതല്ല. ഈ
ഉരുണ്ട വ്യതാളം ന െട െചണ്ടയുെട ഉരുട്ടിെക്കാ
ട്ടലിൽ േകൾക്കാം. മലയാളി േചാറുരുട്ടി ഉരുളയാക്കി
വായിേലെക്കറിയുന്നതിെന നിരവധി വിേദശികൾ
അ തേത്താെടയും പരിഹാസേത്താെടയുെമാെക്ക വി
വരിച്ചി ണ്ടേല്ലാ. വർ ളതയിലടങ്ങിയ ഉരുളനാണ്
മലയാളിയുെട ഉച്ചാരണം. ഉച്ചാരണത്തിെല വ്യ
താളത്തിെന്റ ഉരു െകാഴുക്കൽ ദൃശ്യമാക്കിയേപ്പാൾ
ലിപിയിലും അതു് േചർ . ഭാരതീയ ഭാഷകൾ
െപാതുെവ ഉരുണ്ട ലിപികേളാടാണടുപ്പം. എങ്കിലും
ദക്ഷിണഭാരത ഭാഷകൾക്കാണ് അതു കൂടുതൽ. മലയാ
ളം അ ട്ടത്തിൽ ധാനമാണ്. ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റ നി ന്ന
ശബ്ദങ്ങെള അതിെന്റ അണുവസ്തിത്വത്തിൽ നി കൂ
കുടുംബത്തിേല െകാ വന്ന് ഒരുമിപ്പി ന്നതു
േപാെലയാണു കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെട രൂപം. അതു േവർെപ
ടുത്തി എഴുതുന്ന പതിവു് മലയാളത്തിനു് ഉണ്ടായിരു
ന്നില്ല. എന്നാൽ യ ത്തിനു സൗകര്യം നല്കാൻ ഒരു
സം തിയുെട ദൃശ്യചിഹ്നെത്ത ഹനി ന്നവരുമുണ്ട്.
സംസ്കാരത്തിെന്റ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്നായ ലിപിയിൽ
അടങ്ങിയി ള്ള സത്ത അതിെന്റ ആകൃതിയിലും വി
ന്യാസ മത്തിലും അന്തർലീനമായി അനുഭവെപ്പടുന്ന
ലാവണ്യമാണ്. നിർബന്ധ ലിപിമാറ്റം നിർബന്ധ സം
തി മാറ്റമാേയ മ രാജ്യങ്ങൾ കണക്കാക്കാറു .

മലയാളലിപിവിന്യാസത്തിന് പുതുരൂപം
— െക. പി. ശങ്കരൻ

ഭാഷയുെട ലാവണ്യെത്ത അക്ഷരങ്ങളുെട രൂപം ബാ
ധി േമാ? ആന്തരമായ ഏതാനും അംശങ്ങെള ആ
യിച്ചാണേല്ലാ ലാവണ്യം നിലെകാ ന്നത്. ആ അം
ശങ്ങൾ ലഭി ന്ന അക്ഷരരൂപത്തിനു ബാഹ്യമായ
സ്ഥാനമാണുള്ളത്. വായി ന്നവെന്റ കണ്ണിനു സ്വീ
കാര്യമായ ദൃശ്യഘടകം എന്ന വിതാനത്തിൽ അതു
സീമിതമാവു .
കണ്ണിനു സ്വീകാര്യം എ െവച്ചാേലാ—ശീലങ്ങൾക്ക്
സക്തിയുണ്ട് എ തെന്ന വിവക്ഷ. ലാവണ്യേബാ
ധത്തിലുമുണ്ട് ശീലത്തിനു നിസ്സാരമല്ലാത്ത പങ്ക്. തീർ
ം അപരിചിതമായ ഒന്നിെന്റ ലാവണ്യം അംഗീകരി
ക്കാൻ മന ചിലേപ്പാൾ അസാരം മടിെച്ച ം വരാം.
അക്ഷരരൂപങ്ങളുെട ലാവണ്യെത്ത സംബന്ധിച്ചാവ
െട്ട, ശ്നം വ്യക്തിയുെട മാ മല്ല, െപാതുേവ സമൂഹ
ത്തിേന്റതു കൂടിയാണ്. കാലാകാലമായി വ്യവസ്ഥെപ്പട്ട
ഒരക്ഷരരൂപം ശീലി േപാന്ന സമൂഹത്തിന്, എ
േയാജനം ഉേദ്ദശിച്ചായാലും ശരി, അതു െപാടുന്ന
െന വർജ്ജിേക്കണ്ടി വരിക എന്നതു യാസമാവും.
അന്ന നവീകരിക്കപ്പേടണ്ട ഒ തെന്ന ലാവണ്യം.
പേക്ഷ ആ നവീകരണം സർഗാത്മകതമായി േവണം
സാധിക്കാൻ. ഒരു ഭാഷാസമൂഹത്തിെന്റ ആർജിതമായ
ധാരണകൾെക്കതിെര വിധ്വംസകമാവരുതു്, അതിെന്റ
സമീപനം.
പുതിയ ലിപിയുമായുള്ള എെന്റ ആദ്യെത്ത ഏ മുട്ടൽ
തെന്ന ഇ കാരം വിധ്വംസകമായിരുന്നിേല്ല എ േപ
ടി. ‘ക്ഷണം’ എന്ന പദം ‘ക്ഷണം’ എന്ന പാകത്തിൽ
എനി േനരിേടണ്ടി വ . അല്പം ഞണുക്കേത്താ
െടയാെണങ്കിലും, ഇതു സാധനം ‘ക്ഷണ’മാണ് എ
ഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലന്നല്ല. എന്നാൽ ‘കഷണം’
എന്ന വിരുദ്ധാർത്ഥമായ വിവക്ഷേയാട് അടു
നി
വേല്ലാ ഈ ‘സാധനം’ എ െചടിക്കാതിരിക്കാ
നും കഴിഞ്ഞില്ല. ‘ക്ഷണ’െത്ത ‘കഷണ’േത്താട് അടു
പ്പിേക്കണ്ട വല്ല ആത്യന്തികഘട്ടവും മലയാള ഭാഷ
വ െപ േവാ? അ കളുെട ആധിക്യം, ൈടപ്ൈററ്റർ
കീേബാർഡിെന്റ അപര്യാപ്തത എെന്നാെക്ക ചില
ശ്നങ്ങൾ ഇടക്കാലത്ത് ഉന്നയി േകട്ടിരു . ഇേപ്പാൾ
ഡിറ്റിപിയുെട ചാരേത്താെട അവ മിക്കവാറും അ
സക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കയേല്ല? നൂറ്റാ കളിെല
കൂട്ടായ്മയിലൂെട ഒരു ജനത വികസിപ്പിെച്ചടുത്ത അക്ഷ
രരൂപേത്താടുള്ള അതി മം ഇനിെയങ്കിലും അവസാ
നിപ്പി കൂെട?
പേക്ഷ അധികൃതമായ അനു ഹേത്താെട പുറത്തിറ
ക്കിയത് എ വിചാരിേക്കണ്ട ഒരു േരഖയിൽ (മലയാ
ളം അച്ചടിയും എഴു ം ഒരു ൈസ്റ്റൽ പുസ്തകം, േകരള
ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട്) കടമാവുന്നത് ഇതിനു വിപരീത
മായ വീക്ഷണമെ . ‘തനിമ’ എന്ന േപരിൽ തങ്ങൾ
അടിേച്ചല്പിക്കാൻ മി ന്ന കൃ ിമത്വം ഇതിനു പി
ന്നിൽ വർത്തി ന്നവർ പിടികിട്ടാെത േപാവു
കയാേണാ? അേതാ കിട്ടിയി ം, പൂച്ച പാലുകുടി
േമ്പാഴെത്ത സൂ ത്തിേലക്ക്, അവർ പിൻവലിയുകയാ
േണാ?
‘കൃ

ിമത്വം’ എന്ന് പഴയ ശീലത്തിെന്റ ശിക്ഷണ
ത്തിനു വഴങ്ങി ഞാൻ എഴുതിേപ്പാെയേന്നയു .
‘തനിമ’യുെട േരഖ ‘ക്റ്ത്റിമം’ എന്ന ലിപിരൂപ
മാവും ശിപാർശ െച ക. സം തത്തിെന്റ സ്വന
ഘടന കൂടി േചരുന്ന രീതിയിൽ രൂപംെകാണ്ടത്
മലയാള ലിപി മഹാവിനയായിേപ്പായി മുതലായ
പല സൂചനകളും ഈ േരഖയിലുണ്ട്. ‘ക്ഷണ’െത്ത
‘കഷണ’േത്താടടുപ്പിക്കേണാ? എന്ന എെന്റ പഴയ
ശ്നത്തിേലക്ക് ഞാൻ ഒതുങ്ങെട്ട. ‘ക്ഷ’ എന്ന ചിഹ്നവും
‘ക്ഷ’ എന്ന ചിഹ്നവും വാസ്തവത്തിൽ ഒേര വടിവിലാ
േണാ ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്നത്. Fiction എന്ന ഇം ീഷു വാ
ക്ക് ന െട വിമർശനത്തിനു പലേപ്പാഴും, നിയതമായ
ഒരു സങ്കല്പത്തിെന്റ വാഹകം എന്ന നിലയിൽ ആ
യിേക്കണ്ടി വരാറുണ്ടേല്ലാ. അേപ്പാൾ മലയാള ലിപി
ഉപേയാഗി ന്നതേല്ല മര്യാദ? ശരി, എന്താവണം രൂ
പം. ‘ഫിക്ഷൻ’ എേന്നാ ‘ഫിക്ഷൻ’ എേന്നാ? കൂട്ടക്ഷ
രങ്ങെള റി തീർ കല്പി ന്നതിനു മുമ്പ് ന െട
ഭാഷയുെട ഇന്നെത്ത സാസ്കാരിക പരിസരം കൂടുതൽ
ഗാഢമായി കണക്കിെലടുേക്കണ്ടതുണ്ട് എ ചുരുക്കം.
കു
ണ്ണി മാസ്റ്ററുെട ഒരു കവിതയാണ് എനിേക്കാർ
മ്മ വരുന്നത്.
‘ആറും നാലും േചർന്ന പ

സാക്ഷാൽ പത്തല്ല നിശ്ചയം’
ന െട സമൂഹം എ േയാ കാലം െകാ പാകെപ്പ
ടുത്തിയ ശീലത്തിെനതിെര കൂട്ടക്ഷരങ്ങെള ഇങ്ങെന
പിരി
േയാഗി ക എന്ന ഏർപ്പാടിലൂെട വെല്ലാരു
വ്യവസ്ഥയും ഉറ വരുത്താൻ
ത േരഖ കഴിയു
േണ്ടാ? അവ്യവസ്ഥയും അരാജകത്വവും ഇേപ്പാഴും
േശഷിക്കയാണ്. എല്ലാ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെട കാര്യത്തിലും
ഒേര നയമല്ല േരഖ പി ടരുന്നത്. ‘ആവൃത്തി’ എന്ന
മാണത്തിെന്റ േപരിൽ ഇടയ്ക്ക് നയം ഒതുക്കിപ്പിടി
. എങ്കിൽ പിെന്ന എ െകാണ്ട് സമൂഹമാെക
എ േയാ കാലമായി അനുഷ്ഠി േപാരുന്ന ആവൃത്തി
യുെട േ രണയിൽ അെതാന്ന് ഉട വാർ ക തെന്ന
െച കൂടാ?
ഇത്തരം അവസ്ഥ ം അരാജകത്വത്തിനും നടു
ക്ക് ആശ്വാസത്തിെന്റ വാഗ്ദാനം എന്ന നിലയിൽ
‘രചന’യുെട യത്നെത്ത വരേവല്ക്കാൻ സേന്താഷമുണ്ട്.
ശീലങ്ങെള അട്ടിമറിക്കാെത തെന്ന, നവീന സാേങ്ക
തിക വിദ്യയുെട അനു ഹെത്ത ന െട ലിപിരൂപ
ത്തിേല ലയിപ്പിെച്ചടുക്കാൻ ‘രചന’ ദ്ധി
.

ഭാഷ ഒരു നദി
— പി.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

മനുഷ്യമനസ്സ് ഒഴുകിെയ ന്ന വഴിയാണ് ഭാഷ. കൂലം
കുത്തിെയാഴുകുന്ന ാകൃതേചാദനകെള സംസ്കരിെച്ചടു
ത്ത് അറിവിെന്റ മഹാസമു ത്തിൽ ലയിപ്പി ന്ന ചി
രന്തധാര. സഹ്യെന്റ ഹരിതസങ്കല്പങ്ങളും ഇടനാടിെന്റ
ാമസൗഹൃദങ്ങളും അറബിക്കടലിെന്റ അടങ്ങാത്ത
േമാഹങ്ങളും മലയാണ്മയുെട തീ ഭാഷാനുഭവങ്ങളാ
ണു്.
കുട്ടികേളാടിക്കളി ന്ന മണൽ റങ്ങൾ, പുഴേയാര
െത്ത പാറയിൽ ഉറക്കം നടിച്ചിരി ന്ന നീലെപ്പാ
ന്മാൻ, ഓണനിലാവു വഴിയുന്ന തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, ഭൂ
തത്താന്മാർ കുത്തിയ ആഴക്കയങ്ങൾ, ആതിര നിലാ
വിെല ചിേറ്റാളങ്ങൾ, ഈറൻ ചിന്തകൾ കാറ്റത്തി നി
ന്ന പുഴവക്കിെല മര ട്ടങ്ങൾ, േവനൽ വറുതിയിൽ
തലതാഴ്ത്തി പുഴയിറങ്ങിേപ്പാകുന്ന കാലി ട്ടങ്ങൾ, സാ
യം സന്ധ്യയിൽ നിഴലുകളിേലക്ക് തുഴ
നീ ന്ന
കട
വഞ്ചികൾ. ഈ നദി എേപ്പാഴും ഒഴുകിെക്കാ
ണ്ടിരി
.
ജലവും ഭൂമിയും പരസ്പരാേ ഷത്തിൽ തീരങ്ങളുെട
ഹരിത ഭാവമായിത്തീരുന്ന അത്യ തമാണ് പുഴ.
മലയിൽ െപ ന്ന െവള്ളം കടലിെലത്താനുള്ള െവറു
െമാരു ചാലാണ് പുഴെയ ചിലേപ്പാൾ നാം ധരി
. പുതിയ മു ാവാക്യങ്ങൾ നാം തീർ
. പുഴയുെട
വളവുകൾ നീർ ക! െവള്ളെപ്പാക്കം തടയുക! ന െട
ഇച്ഛാനുസരണം െവള്ളെമാഴു ക! െവറുെത േയാജ
നരഹിതമായി പൂഴി മൂടിക്കിട ന്ന പുഴേയാരങ്ങൾ
യുക്തി നിര ന്നില്ല. പുഴേയാരങ്ങൾ േവണ്ട, പുഴയും
േവണ്ട. നീെരാഴുക്കിനു പുതിയ യുക്തിഭ ത േവണെമ
ന്നായിരി
.
പുഴയുെട നാനാർത്ഥങ്ങൾ നഷ്ടെപ്പടുെമേന്നാ? വളവുക
േളതുമില്ലാെത െനടുനീളത്തിൽ കനാലുകളായി വിസ്മ
യങ്ങൾ ബാക്കി െവയ്ക്കാെത, ആഴ്ചയവധികൾ മുറെയ്ക്കാഴി
വാക്കി ഒഴുകുന്ന യുക്തിഭ തയിൽ പുഴയുെട ഓർമ്മകൾ
േപാലും അസംബന്ധമായിത്തീരു .
ഓേരാ കാലഘട്ടത്തിനും അതിെന്റതായ യുക്തിയും
യുക്തിരാഹിത്യവുമുണ്ടാകാം. ഭാഷയിൽ കാലാകാലങ്ങ
ളിെല യുക്തികേളല്പിച്ച മാറ്റങ്ങെളെന്തല്ലാം! ഭാഷയിൽ
ലിപിപരിഷ്കരണത്തിനു േഹതുവായിത്തീർന്നതു
ധാനമായും എഴുത്തിെന്റ സാേങ്കതികതയായിരു .
അച്ചടി യ ങ്ങളുെട വരവു് സ്വാഭാവികമായും അ
നിലവിലിരുന്ന ഭാഷാലിപികളുെട വടിവിൽ പുതിയ
യുക്തികൾ കെണ്ടത്തി. പിന്നീടു വന്ന ൈടപ്ൈററ്റർ,
കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെട യുക്തിെയ മറികട കീേബാർഡിെന്റ
യുക്തി മുന്നിൽ തിഷ്ഠി .
ഭാഗ്യവശാൽ ശാ ം അവിെട ഉറ േപായിട്ടില്ല.
ശക്തിയും പദാർത്ഥവും സത്യദർശനത്തിെന്റ ഇരുമുഖ
ങ്ങളാെണന്ന സൂക്ഷ്മവിജ്ഞാനം ചിന്തയുെട ാഗ് രൂ
പങ്ങളാവിഷ്കരിക്കാൻ െക ള്ള ആധുനിക സാേങ്കതിക
വിദ്യകൾ സൃഷ്ടി െകാണ്ടിരി
. ശുദ്ധ യാ ികയു
ഗത്തിെല ൈടപ്ൈററ്റർ യ ങ്ങൾ പഴയ കാലത്തി
െന്റ ഓർമ്മകളായി കാഴ്ചബം ാവുകളിൽ അവേശഷി
ക്കാൻ ഇനി ഏെറ നാൾ േവണ്ടിവരില്ല. ൈടപ്ൈററ്റർ
കീേബാർഡിെന്റ യുക്തിക്കനുസരി പരിഷ്കരിക്കെപ്പ
ട്ട ലിപികൾ ദർശിപ്പിക്കാൻ അവിെടത്തെന്ന നാം
ഇടം കെണ്ടത്തണം.
ഭാഷ ആത്യന്തികമായി ന െട മനഃസംസ്കാരത്തിെന്റ
നീെരാഴുക്കാകു . സാേങ്കതികവിദ്യ പരിമിതിയല്ലാ
താകുന്ന ഇന്നെത്ത അവസ്ഥയിൽ മലയാളത്തിെല
ലിപി ംശങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്താനുള്ള കരു
നമു ൈകവരു . ഇതു് നമു സ്വാത ്യത്തിെന്റ
ഉദ്േഘാഷമാണ്. മലയാളത്തിെന്റ സ്വത്വം അറി
രുചിക്കാൻ നമു കിട്ടിയ സ്വാത ്യം. ഉരു ം സിമ
ം േകാൺ ീ ം അടിേച്ചല്പി ന്ന യുക്തിയിൽ നിന്ന്
പൂഴിമണലിൽ വിരൽ
െകാെണ്ടഴുതുന്ന ഭാഷാ
സ്വാത ്യത്തിെന്റ യുക്തി നാം തിരിച്ചറിയുക!
പഴമയിേലെയ്ക്കാരു തിരി േപാക്കല്ലിതു്. കാലുളുക്കി നട
ന്ന ആൾ, ഉളു മാറുേമ്പാൾ െഞാണ്ടലില്ലാെത നട
േമ്പാെല അ സ്വാഭാവികമായ മാറ്റം. ഒരു േരാഗാ
വസ്ഥയിൽ നി ള്ള ശാന്തി, േമാചനം. അേ യു .
എന്നാൽ അത നിസ്സാരമാേണാ?

എസ്. ഗുപ്തൻനായർ
മലയാള ലിപികളുെട പരിഷ്കരണം
െബഞ്ചമിൻ െബയ്ലിയുെട കാല
ത്താണ് മിക്കവാറും സമ മായതു്.
ൈടപ്ൈററ്റർ യ ത്തിനു പാക
െപ്പടുത്താൻ േവണ്ടി, ആ ലിപികെള
ഒേട്ടെറ വികൃതമാക്കിെക്കാ ള്ള
പരിഷ്കാരം ഇടക്കാല
ചരി .
ഗുപ്തൻ നായർ
അ സമ്മതിച്ചാൽേപാലും ഇ ് അതിനു ഒ ം
സക്തിയില്ല. രൂപഭംഗി നശിപ്പിക്കാെതയും വായന
വിഘ്നം വരുത്താെതയും ഉള്ള ഒരു അക്ഷര വടിവാണ്
ന െട ഇന്നെത്ത ആവശ്യം. പഴയ ലിപിയിൽ നി
ന നതമമായ മാറ്റങ്ങൾ മാ േമ അതിനു േവണ്ടി
സ്വീകരിക്കാവൂ. മാറ്റത്തിനു േവണ്ടി മാറ്റം എന്ന ശാഠ്യം
ഉേപക്ഷിക്കണം.

എം.െക. സാനു
ലിപികളുെട സൗന്ദര്യവും വടിവും
ഒരു ൈപതൃകത്തിെന്റ സംസ്കാരസാ
രമാണ് ഉൾെക്കാ ന്നതു്. അതു
സൗകര്യാനുസരണം മാറ്റിമറി
േമ്പാൾ മുറിേവ ന്നത് ന െട സൗ
ന്ദര്യേബാധത്തിനു തെന്നയാണ്.
മലയാള ലിപികളിൽ നടത്തിയ
എം. െക. സാനു
പരീക്ഷണങ്ങൾ ഭാഷാേസ്നഹികെള
േവദനിപ്പി കയായിരു . പഴയ വടിവും സൗന്ദര്യ
വും നിലനിർത്തിെക്കാണ്ട് ആധുനീകരണത്തിേല
നീങ്ങാനുള്ള ഈ പരി മം അളവറ്റ ആ ാദമാണ്
എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചത്. േകരളീയേരവരും ‘രചന’ എന്ന
ഈ സംരംഭം കാണുേമ്പാൾ എെന്റ ആ ാദത്തിൽ
പ െകാ െമ വിശ്വാസമുണ്ട്.

രചനയുെട രണ്ടാം ഘട്ടം

— ഹുൈസൻ െക.എച്ച്.6↓

ജൂൈല 7-െല തിരുവനന്തപുരം
സേമ്മളത്തിനു േശഷം രചന സമൂ
ലമായ അഴി പണി വിേധയ
മായി. MS Word-ൽ ആദ്യമായി
അവതരിപ്പിച്ച രചനയ്ക്ക് പല പരി
മിതികളുമുണ്ടായിരു . കഴിഞ്ഞ
ഹുൈസൻ
അെഞ്ച മാസങ്ങൾ ള്ളിൽ സ്വ
ത മായ ഒരു െടക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററായി രചനെയ റീേ
◌ാ ാം െച . േകരള വനഗേവഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ടിെല
േഡാ. പി. വിജയകുമാരൻ നായരുെട പരി മഫലമാ
യാണു് രചനയുെട രണ്ടാം ഘട്ട നിർവഹണം പൂർത്തി
യായതു്.
MS Word-െല രചനയുെട

ധാന പരിമിതി കൂട്ടക്ഷ
രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപേയാഗിച്ച പ്പിങ്ങ് രീതിയാ
യിരു . ഇൻ ിപ്റ്റ് കീേബാർഡിെല ചില കീ-കെള
മാറ്റി തിഷ്ഠിേക്കണ്ടതായും വ . േഫാ കളുെട ഭം
ഗി റവും വരികൾക്കിടയിെല അകലവും വിമർശന
വിേധയമായി.

പുതിയ രചന
ഇന്ന് ചാരത്തിലുള്ള വിവധതരം കീേബാർഡുകളും
ആവിഷ്കാരരീതികളും പൂർണ്ണമായും േയാഗവൽക്ക
രിക്കാൻ കഴി
എന്നതാണ് പുതിയ രചനയുെട
േത്യകത. ഇൻ ിപ്റ്റ്/െഫാണറ്റിക്ക് മലയാളം ൈട
പ്ൈററ്റർ മുതലായ ഏതു കീേബാർഡുകളും, ഉപേയാ
ഗി ന്നവരുെട േസ്വച്ഛാനുസരണം ഇന്ന് രചനയിൽ
തിരെഞ്ഞടുക്കാം. വർഷങ്ങളായി പഠി കയും േയാ
ഗി കയും െചയ്ത കീയിംഗ് അേതപടി രചനയിൽ
മാറ്റമില്ലാെത തുടരാം.

ഇൻ ിപ്റ്റ് കീേബാർഡ്
ബ േറാ ഓഫ് ഇൻഡ്യൻ സ്റ്റാൻേഡർഡ്സ് (BIS) രൂ
പകല്പനെചയ്ത ഇൻ ിപ്റ്റ്/െഫാണറ്റിക് കീേബാർഡ്
ആണ് ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങേളാെട എല്ലാ മലയാളം
ഡിറ്റിപി പാേക്കജുകളും ഉപേയാഗി വരുന്നത്. ഇൻ
ിപ്റ്റ് ൈടപ്പിങ്ങ് അേതപടി രചനയിലും സാദ്ധ്യമാ
ണ്.
േദവനാഗിരി/ഹിന്ദി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇൻ ി
പ്റ്റ് കീേബാർഡ് രൂപകല്പന െചയ്തിരി ന്നത്. മല
യാള ഭാഷയുെട േത്യകതകൾ െവ േനാ േമ്പാൾ
ഇൻ ിപ്റ്റിനു് പല ന നതകളും ഉണ്ട്.
1. മലയാളത്തിെല ഏറ്റവും ആവ്യത്തിയുള്ള അക്ഷര
ങ്ങൾ ചില്ലക്ഷരങ്ങളാണ്. ചില്ലക്ഷരങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ

ഇൻ ിപ്റ്റിൽ മൂ ് കീ അമർത്തലുകൾ േവണ്ടിവ
രു : ൻ = ന് NUK.

2. കൂടുതൽ ആവൃത്തിയുള്ള ഇരട്ടി ണ്ടാക്കാനും മൂ ്
കീ-കൾ ആവശ്യമായി വരു : ത്ത = ത് ത, ക്ക =
ക് ക.
3. ആവൃത്തിയുള്ള ചില കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ

ം മൂേന്നാ
അതിലധികേമാ കീ അമർത്തലുകൾ ആവശ്യമായി
വരു : യ്ക്ക = യ് ക് ക (5 Keys).

4. േകാളൻ (:), െസമിേക്കാളൻ (;), Quotes (”) മുതലായ

പല ചിഹ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇം ീഷിേലക്ക്
toggle െചയ്യണം.

5. യകാരം (5), വകാരം (8) റകാരം (4), മുതലായവ
സൃഷ്ടിക്കാൻ ഋജുവായ മാർഗ്ഗങ്ങളില്ല: ശ്യ = ശ് യ;
സ്വ = സ് വ, = 4ക.

MINSCRIPT

ഇൻ ിപ്റ്റ് കീേബാർഡിെന മലയാള ഭാഷയുെട
േത്യകതകൾക്കനുസരി ് പരിഷ്കരിച്ചാണ് രചന മിൻ
ിപ്റ്റ് കീേബാർഡ് രൂപകല്പന െചയ്തിരി ന്നത്.
അകെല കിടന്നിരുന്ന ‘ഒ, ഋ’ എന്നീ ര കീ-കെള വി
രലുകൾക്കടുേത്തക്ക് സ്ഥാനം മാറ്റിെയന്നെതാഴിച്ചാൽ
മെറ്റാരു വ്യത്യാസവും ഇൻ ിപ്റ്റിൽ വരുത്തിയിട്ടില്ല.
ഒേട്ടെറ ഗുണങ്ങൾ മിൻ ിപ്റ്റിനുണ്ട്.
1. ഒേരസ്വരത്തിെന്റ ര

കീയിേല

െകാ

ചിഹ്നങ്ങെള (ഇ, ◌ി) ഒറ്റ
വന്നിരി
.

2. ചില്ലക്ഷരങ്ങളും ആവൃത്തിയുള്ള കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും ഒരു
കീയിങ്ങിലൂെട സൃഷ്ടിക്കാം. ൻ, ൽ, ർ, ൾ, ൺ, ത്ത,
ന്ന, പ്പ, ങ്ങ, ക്ക, റ്റ, മ്പ, ന്റ, യ്ക്ക.
3. ഒറ്റ കീയിൽ യ, വ, റ, കാരങ്ങൾ (5, 8, 4)
4. സംവൃേതാകാരത്തിന് ഒറ്റ കീ: തു് = ത0, ണു് = ണ1
5. മലയാള അക്കങ്ങൾക്ക് പുനർജ്ജന്മം: 1 NUK = ൧ ;
2 NUK = ൨

കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ
ലിങ്ക് രീതിയിലൂെട മലയാളത്തിെല സാദ്ധ്യമായ എല്ലാ
സംയുക്താക്ഷരങ്ങളും രചനയിലൂെട സൃഷ്ടിെച്ചടുക്കാൻ
കഴിയും. d-യാണ് ലിങ്ക് കീ. ‘◌് ’-യും ‘അ’-യും d-യിൽ
നിബന്ധിച്ചിരി
.
സ് ത = സ്ത; ത് സ = ത്സ
ത് സ് ന = ത്സ്ന; ഗ് ദ് ധ = ഗ്ദ്ധ
വ്യജ്ഞനങ്ങേളാട് സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ േചർക്കാൻ ലിങ്കി
െന്റ ആവശ്യമില്ല.
തു = തു;

നു = നു;

ഗൃ = ഗൃ,

=

യ, വ, റ-കാരങ്ങൾ ലിങ്ക് ഉപേയാഗിേച്ചാ േനരിേട്ടാ
സൃഷ്ടിക്കാം.
ശ്യ = ശ് യ അെല്ലങ്കിൽ ശ്യ,
സ്വ = സ് വ അെല്ലങ്കിൽ സ്വ,
= ക് ര അെല്ലങ്കിൽ 4ക
= സ്ത്ര0, അെല്ലങ്കിൽ സ്ത് ര1
= ഷ്ണ0,
M-TRAN

ലിപ്യന്തരണം (transliteration) മുേഖന ഇം ീഷ് ൈട
പ്പിംഗ് വശമുള്ളവർക്ക് ഡാറ്റാ എൻ ി എളുപ്പമാക്കാൻ
M-Tran എന്ന കീേബാർഡ് രചന രൂപകല്പന െചയ്തി
രി
(ഉദാ: amma = അമ്മ, sthree = ീ, purushan
= പുരുഷൻ). ലിപ്യന്തരണം സാദ്ധ്യമാ ന്ന മ േ ാ
ാമുകെള (മം ീഷ്, ലതിക) അേപക്ഷിച്ച് പല െമച്ച
ങ്ങളും M-Tran-നുണ്ട്. ലിപ്യന്തരണത്തിനു് ഉപേയാഗി
ന്ന സ്കീം ഋജുവാണ്. മെറ്റാന്ന്, M-Tran ഉപേയാഗി
ണ്ടാക്കിയ പാഠം രചനയുെട മ കീേബാർഡുകളുെട
ദൃശ്യസംവിധാനവും mouse-ഉം ഉപേയാഗിച്ച് എഡിറ്റ്
െചയ്യാം.

വിവർത്തന സാധ്യതകൾ
ഗിസ്റ്റ്, തൂലിക, ീലിപി മുതലായ പാേക്കജുകളുപ
േയാഗിച്ച് അടിച്ച െടക്സ് കെള മലയാളത്തിെന്റ തനതു
ലിപിയിേലക്ക് മാറ്റാനാവശ്യമായ വിവർത്തന േ ാ
ാമുകൾ (exchange drivers) രചന ഇതിനകം തെന്ന
വികസിപ്പി കഴിഞ്ഞിരി
. യൂണിേക്കാഡിനു്
അനുഗുണമായ വിവർത്തനവും രചന വികസിപ്പി
ണ്ട്.

ൈഹഫേനഷൻ
തരം ൈഹഫേനഷൻ രചനയിൽ സാദ്ധ്യമാണ്.
5.5 െസ.മി. വരുന്ന വാരികകളുെട േകാളങ്ങൾക്കായി
narrow column ൈഹഫേനഷൻ: ദൃ-ശ്യ
-വ്യ-മാദ്ധ്യ-മ-ങ്ങൾ’. വരിയുെട ആദ്യത്തിേലാ അവസാന
ര

ത്തിേലാ ഒറ്റ അക്ഷരങ്ങളിൽ മുറിയുെമങ്കിലും േകാള
ത്തിെന്റ വീതി കുറവായതിനാൽ വായനയ്ക്ക് തടസ്സം
േനരിടുന്നില്ല. എന്നാൽ 10 cm വരുന്ന പുസ്തകങ്ങളി
െല വരികളിൽ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടക്ഷരം െവേച്ച board
colum hyphenation പദങ്ങെള മുറി കയു . ‘ദൃശ്യ
-വ്യ-മാ-ദ്ധ്യ-മ-ങ്ങൾ’ (ഈ േലഖനം narrow column
hyphenation ഉപേയാഗിച്ചാണ് ൈടപ് െസറ്റ് െചയ്തി
രി ന്നത്.)
രചനയിൽ അടിച്ച വരികൾ save െചേയ്താ cut & paste
െചേയ്താ PageMaker, MS Word, PowerPoint എന്നിവ
യിേല ള്ള െകാ േപാകാം. ‘േകരളീയം’, ‘ഭട്ടതിരി’,
‘േഗാപൻ’ എന്നീ ൈട കൾ കൂടി രചന െചയ്യി
ണ്ട്. േഫാ കളുെട മാറ്റം, hyphenation, കൂട്ടക്ഷര
ങ്ങളുെട നിർമ്മിതി എന്നിവ രചന എഡിറ്ററിൽ വ
തെന്ന നിർവ്വഹിക്കണം. point size, style എന്നിവ
PageMaker-േലാ, Word-േലാ ഇരുന്ന് തിരെഞ്ഞടുക്കാം.
PageMaker, Word എന്നിവയിലിരുന്ന് എഡി െചയ്യാ
െനളുപ്പത്തിനായി രചനയുെട ഒരു െചറിയ child edit
box േനരിട്ട് ലഭ്യമാണ്.

രചനയുെട വിവിധ ഭാവിപദ്ധതികൾ
വ്യത്യസ്തങ്ങളും മേനാഹരങ്ങളുമായ േഫാ കളുെട
നിർമ്മാണത്തിനായി ആർട്ടിസ്റ്റ് ന തിരി, സി. എൻ.
കരുണാകരൻ, ഭട്ടതിരി മുതലായ േകരളത്തിെല ഗ
ത്ഭരായ കാലി ാഫറുകളുേടയും ൈടേപാ ാഫി ക
ളുെടയും കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രചന തുടക്കം കുറി കഴി
. ഗ
ത്ഭ പ
വർത്തകൻ ീ. ടി. െജ. എസ്. േജാർജ്ജ്
ആണ് ഈ സംരംഭത്തിെന്റ മുഖ്യ ഉപേദഷ്ടാവ്.7↓
േവണ്ടി automatic spell checking, sorting,
database engine എന്നിവയുെട സാക്ഷാൽക്കാരവും
രചനയുെട സ്വപ്നമാണ്.8↓
മാതൃഭാഷ

രചനയുെട രണ്ടാംഘട്ട നിർവ്വഹണത്തിന് എല്ലാവിധ
േ ാത്സാഹനങ്ങളും നല്കിയത് ീ. എസ്. ജയച ൻ
നായരാണ്. അേദ്ദഹം എഡി െച ന്ന ‘സമകാലിക
മലയാളം വാരിക’ (New Indian Express Group) രചന
യിൽ ൈടപ് െസറ്റ് െച തുടങ്ങിയിരി
. ഭാഷാ
ചരി ത്തിെല ധീരമാെയാരു കാൽെവയ്പാണിത്.
മലയാളത്തിെന്റ തനിമയും സൗന്ദര്യവും രചനയുെട
ൈകകളിൽ ഭ മാണ്. കഴിഞ്ഞ അെഞ്ച മാസങ്ങളാ
യി മലയാള ലിപിെയ റിച്ച് നട വരുന്ന അർത്ഥ
വത്തായ സംവാദങ്ങൾ രചനയുെട സ്വീകാര്യതയും
ചാരണവും ഉറപ്പ് വരു
.
(ഈ ലഘുേലഖ ൈടപ് െസറ്റ് െചയ്തിരി

ന്നത് രചനയി
ലാണ്; ഈ േലഖനം രചനയുെട നവീകരിച്ച േഫാണ്ടിലും.
അ ക്കയുെട കാർ ണുകളിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരി ന്ന ഭാഷ,
േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ടിെന്റ ‘മലയാളത്തനിമ’ നിർേദ്ദശ
ങ്ങെള ആസ്പദിച്ചാണ്! രചനയുെട വരേവാെട. ചുരുങ്ങിയ
കാലയളവിനുള്ളിൽ തെന്ന ഇത്തരം ലിപിപരിഷ്കരണ മ
ങ്ങൾ ചരി ത്തിെന്റ ചവ െകാട്ടയിലായി.)

↑6. െഫ

വരി, 2000

↑7. ഇപ്പറഞ്ഞ കാരം കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല. പതിേനഴ് വർ
ഷങ്ങൾ േശഷം 2016-ൽ സി. വി. രാധാകൃഷ്ണൻ മുൻൈക
െയടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ‘രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ റ്റ് ഓഫ്
ൈടേപാ ാഫി’ സ്ഥാപി .
↑8. ഡാറ്റാേബസും അകാരാദി മവും യൂണിേകാഡിെന്റ വര
േവാെട സഫലമായി. െസ്പൽെചക്കർ ഇേപ്പാഴും വിദൂരമായി
നി
.

പിൻകുറി ്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായി തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറ ന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായി വാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ ട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആ ിേക്കഷ
നുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട ീനിൽ തെന്ന വായി വാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരി ന്ന
തു്. േഫാണിെന്റ വീതി നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാ
ണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരി ന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് മാണങ്ങൾ വായി വാനുള്ള േയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇ ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കി ന്ന അേഡാബി
അേ ാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാ ് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െച കയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായി കയും
െച ക.
◦ സ്വത
സാധനം ആ ഹി ന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
േവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
സാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനി
കൾക്കകം വായി തീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവ റി കൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എ തുടങ്ങി എ േവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦

തികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ കളാേയാ
േചർ ക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും
സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്ന വർത്തകർ ് കൂടു
തൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

