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ഡിജിറ്റൽ കാലെത്ത
മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ
— െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ

േഫ്ലാറൻസിെല സാന്താേക്രാസ് ബസിലിക്കയിെല
െസമിേത്തരിയിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുേമ്പാഴായിരുന്നു പ്ര
സിദ്ധ ൈടപ്പ് ഡിൈസനറായ െഹർമ്മൻ സാഫിെന്റ
കണ്ണിൽ ആ അക്ഷരങ്ങൾ വന്നുെപട്ടത്. ഒരു ശവക്കല്ല
റയുെട േമെല െകാത്തിവച്ച േറാമൻ അക്ഷരങ്ങൾ സാ
ധാരണയായി കാണെപ്പടുന്നേപാെല അക്ഷരങ്ങളുെട
പാദങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന കുനിപ്പുകൾ േപറുന്നവ
യായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ൈടംസ് േറാമൻ അക്ഷരങ്ങ
ളുെട െമലിവും വണ്ണവും ദൃശ്യമായിരുന്നുതാനും. െസ്കച്ചു
പുസ്തകത്തിെല താളുകെളല്ലാം തീർന്നതിനാൽ േപാക്ക
റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ കറൻസി (ലിറ) േനാ
ട്ടിലാണ് സാഫ് അതിെന്റ െസ്കച്ചുകൾ വരെച്ചടുത്തത്.
1950-ലായിരുന്നു ഈ സംഭവം നടന്നത്.
നീണ്ട പത്തുവർഷങ്ങെളടുത്തു ആ രൂപേരഖകൾ ആസ്പ
ദമാക്കി നിന്നു് േലാഹ അച്ചുകൾ രൂപം െകാള്ളാനും
ലിേനാൈടപ്പിെന്റ ഫൗണ്ടറിയിൽ പ്രസ്സുകാർക്ക് അത്
വ്യാപകമായി ലഭ്യമാകാനും. അത്രയും കാലം നീണ്ട
അദ്ധ്വാനത്തിലൂെട രൂപം െകാണ്ടത് േറാമൻ അക്ഷര
േലാകെത്ത അസാധാരണമായ ഒരു സൗന്ദര്യമാണ്—
ഒപ്റ്റിമ എന്ന േപരിലറിയപ്പടുന്ന േഫാണ്ട്.

ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ ൈടപ്പുകളായി ഡിടിപിക്കാർക്ക് അനാ
യാേസന ലഭ്യമാകുന്ന ഓേരാ േറാമൻ അക്ഷരങ്ങളുെട
പിന്നിലും നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനുഷ്യൻ നടത്തിയ സൗ
ന്ദേര്യാപാസനയുെട ചരിത്രമുണ്ട്. മൺമറഞ്ഞുേപായ
അക്ഷരങ്ങൾ കെണ്ടത്താൻ നടത്തിയ ദീർഘയാത്രകളും
അേന്വഷണങ്ങളുമുണ്ട്. അവയിെല രൂപൈവവിദ്ധ്യങ്ങളും
ൈവചിത്ര്യങ്ങളും വർഗ്ഗീകരിക്കാൻ നടത്തിയ ഗേവഷണ
യത്നങ്ങളുണ്ട്. േലാഹ അച്ചുകളിൽ െകാത്തിെയടുക്കാ
നും ആധുനികകാലത്ത് ഡിജിറ്റൽ ൈടേപാഗ്രഫിയിൽ
പുനരാവിഷ്കരിക്കാനും നടത്തിയ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട തപ
സ്യയുണ്ട്.
ഇന്നു നാം േകരളീയർ പത്രങ്ങളിലും മാസികകളിലും
പരസ്യങ്ങളിലും കൂറ്റൻ ഫ്ലക്സുകളിലും എേപ്പാഴും കണ്ടു
െകാണ്ടിരിക്കുന്ന മലയാള അക്ഷരങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യ
ത്തിെന്റ ഇത്തരെമാരു ആവിഷ്കാരചരിത്രം ഇല്ല. പെക്ഷ
ഡിജിറ്റൽ അക്ഷരങ്ങളുെട ആവിർഭാവത്തിനു മുമ്പ് ചു
രുങ്ങിയത് ഒരു നൂറ്റാെണ്ടങ്കിലും നീളുന്ന കാലയളവിൽ
േകരളത്തിെല കലാകാരന്മാർ മലയാളത്തിെന്റ അക്ഷ
രങ്ങളിൽ നടത്തിയ സൗന്ദര്യാവിഷ്കാരത്തിെന്റ മെറ്റാരു
ചരിത്രമുണ്ട്.

1 കാലിഗ്രഫി
ഗ്രീക്ക്, േറാമൻ, അറബിക്, ൈചനീസ്, േദവനാഗരി ഭാ
ഷകൾക്ക് കാലിഗ്രഫിയുെട നീെണ്ടാരു ചരിത്രം അവ
കാശെപ്പടാനുണ്ട്. ലിപികൾ രൂപെപ്പട്ട കാലംെതാേട്ട
കാലിഗ്രഫിയുെട ചരിത്രവും ആരംഭിക്കുന്നു. വാെമാഴിെയ
വരകളിേലക്ക് സംക്രമിപ്പിച്ച നാളുകളിൽ പല ഭാഷാ
സമൂഹങ്ങളും അക്ഷരങ്ങെള കണ്ടത് ൈദവദത്തമായ
രൂപങ്ങളായാണ്. പല തലമുറകളിലൂെട പതുെക്കപതു
െക്ക രൂപംെകാണ്ട അക്ഷരങ്ങളിൽ മിത്തുകളും ദിവ്യത്വ
ങ്ങളും െകട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ
ഇേതറ്റവും പ്രകടമാവുന്നത് തമിഴ് ലിപികെള കുറിച്ചുള്ള
വിചാരങ്ങളിലാണ്. െസാറാസ്ട്രിയന്മാർ മേനാഹരമായ
എഴുത്തിെന ആത്മഭാവത്തിെന്റ പ്രകാശനമായി പ്രകീർ
ത്തിക്കാറുണ്ട്.

അറബ്, േദവനാഗരി, തിബത്തൻ കലിഗ്രഫി

ൈബബിൾ പകർത്തിെയഴുതുന്ന പതിവ് യൂേറാപ്പിെല
െമാണാസ്ട്രികളിൽ വ്യാപകമായിരുന്ന, ക്രിസ്തുവിനുേശ
ഷമുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് േറാമൻ കാലിഗ്രഫിയുെട
സുവർണ്ണകാലം. അറബിക് കാലിഗ്രഫി വികാസം പ്രാ
പിക്കുന്നത് ഓേട്ടാമാൻ സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ പ്രതാപകാ
ലത്താണ്. പിന്നീടത് ഇസ്ലാമിക് ആർട്ടിെന്റ സ്വത്വെത്ത
നിർണ്ണയിക്കുന്നിടംവെര വളർന്നു. ഭൂട്ടാനിലും ഇേന്താ
േനഷ്യയിലും േദവനാഗരിലിപിയുെട കലാവിഷ്കാരങ്ങളു
ണ്ടായി. ൈചനീസ് ലിപി ചിത്രാക്ഷരങ്ങളായി വികാസം
പ്രാപിച്ചതിനാൽ എഴുത്തിെല കലാവിഷ്കാരവും ഭാഷയും
അേഭദങ്ങളായി നിലനില്ക്കുന്നു.
മലയാള അക്ഷരങ്ങളുെട ആയിരത്തഞ്ഞൂറു വർഷെത്ത
പഴക്കം പരിഗണിച്ചാണ് മലയാളം ക്ലാസ്സിക് പദവി േന
ടിെയടുക്കുന്നത്. കല്ലിലും േലാഹഫലകങ്ങളിലും െകാ
ത്തിെവക്കെപ്പട്ട അക്ഷരങ്ങൾ പിന്നീട് പനേയാലകളി
ലാണ് കാവ്യങ്ങളായും വസ്തുവ്യവഹാരപ്രമാണങ്ങളായും
എഴുതെപ്പട്ടത്. അക്ഷരങ്ങളുെട വടിവുകൾക്ക് എഴുേത്താ
ലയുെട പ്രതലവും നാരായവും സഹായകരമായിരുന്നില്ല.
ചുമർചിത്രങ്ങളിൽ അക്ഷരങ്ങൾ വരക്കെപ്പട്ടതുമില്ല. എഴു
ത്തച്ഛെന്റ കൃതികൾ വളെരയധികം പകർത്തെപ്പെട്ടങ്കി
ലും േറാമൻ, അറബിക് അക്ഷരങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച കലാവി
ഷ്കാരം ഉണ്ടാകാതിരുന്നതിെന്റ കാരണം എഴുേത്താലയു
െട വീതികുറവും എഴുത്താണിയുെട ദാർഢ്യവുമായിരുന്നു.
കടലാസും തുകലും മഷിയും തൂലികയും ബ്രഷും ഉപേയാ
ഗിക്കെപ്പടാതിരുന്നത് മെറ്റാരു കാരണമാണ്. മലബാർ
പ്രേദശത്താകെട്ട മലയാളം എഴുതെപ്പട്ടതും പ്രചരിച്ച
തും അറബി സ്ക്രിപ്റ്റിലായിരുന്നു. അറബിമലയാളത്തിന്
സ്വാഭാവികമായും അറബിക് കാലിഗ്രഫിയുെട പിന്തുടർ
ച്ചയുണ്ടായിരുന്നു. അച്ചടി പ്രചരിക്കുന്നതിനും മുേമ്പ കട
ലാസ്സ് േകരളക്കരയിൽ ഉപേയാഗത്തിലിരുന്നുെവങ്കിലും
മലയാള അക്ഷരങ്ങളുെട സൗന്ദര്യാവിഷ്കാരത്തിനായി
കടലാസ്സും മഷിയും ഉപേയാഗിച്ചതായി അറിയാൻ കഴി
ഞ്ഞിട്ടില്ല.

2 മലയാളം അച്ചടി
1824-ൽ ആണ് അച്ചടിയ്ക്കായി മലയാളത്തിെന്റ േലാഹ
അച്ചുകൾ രൂപംെകാള്ളുന്നത്. േകരളത്തിെന്റ െതക്കും

വടക്കുമായി എഴുത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാനാ
തരം അക്ഷരരൂപങ്ങൾ ഇതര ഭാരതീയഭാഷകളുെട ഘട
നയുമായി െപാരുത്തെപ്പട്ട് ബഞ്ചമിൻ െബയ്ലി ഏകീക
രിച്ചു. മലയാളത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളുെട മുദ്രണം ആരംഭിച്ചു.
പത്രങ്ങളും ആനുകാലികളും പ്രസിദ്ധികരിക്കാൻ തുടങ്ങി.
മലയാളികൾ വ്യാപകമായി മാതൃഭാഷയുെട അക്ഷര
ങ്ങൾ കാണാനും വായിക്കാനും എഴുതാനും ഇടയായി.
ഒരു നൂറ്റാണ്ടു കഴിയുേമ്പാേഴക്കും മറ്റു ഭാരതീയ ഭാഷകൾ
േപാെല ദൃഢതയാർന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ മലയാളഭാഷ
വ്യവസ്ഥവൽക്കരിക്കെപ്പട്ടു.
െബയ്ലിയുണ്ടാക്കിയ േലാഹ
അച്ചുകളിലൂെടയാണ് മലയാള
ത്തിെന്റ വരെമാഴി നഷ്ടെപ്പടാ
െത സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ടതും പ്ര
ചരിച്ചതും. 1970-കളിൽ ൈട
പ്പ്ൈററ്ററിനുേവണ്ടി മലയാള
ലിപി പരിഷ്കരിക്കുകയും പാഠപു
ചിത്രജകുമാർ
സ്തകങ്ങളിലൂെട പുതിയതലമുറ
അഭ്യസിക്കാൻ ഇടവരികയും െചയ്തു. രണ്ടുപതിറ്റാണ്ടുകൾ
ക്കുേശഷം ൈടപ്പ്ൈററ്റർ േപായി േമശപ്പുറത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ
വെന്നങ്കിലും ഇന്നും ൈടപ്പ്െസറ്റിംഗിനുേവണ്ടി ഉപേയാ
ഗിക്കുന്ന ‘ഡിടിപി ലിപി’ പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയുെട മെറ്റാ
രു രൂപം മാത്രമാണ്. 1999-ൽ ശ്രീ. ചിത്രജകുമാറിെന്റ
(മലയാളം െലക്സിക്കൺ) േനതൃത്വത്തിൽ ‘രചന അക്ഷ
രേവദി’ രൂപംെകാള്ളുകയും ലിപിപരിഷ്കരണംമൂലം നഷ്ട
െപ്പട്ടുേപായ അക്ഷരങ്ങെളല്ലാം കെണ്ടടുത്ത് മലയാളം
കമ്പ്യൂട്ടിംഗിനായി സമഗ്രലിപിസഞ്ചയം രൂപീകരിക്കു
കയും െചയ്തു. 2006-ൽ ‘സ്വതന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ’
(SMC: Swathanthraa Malayalam Computing) രചന
യുെട യൂണിേകാഡ് േഫാണ്ട് സ്വതന്ത്രൈലസൻസിൽ
പബ്ലിഷ് െചയ്തേതാെട ആധുനിക മലയാളഭാഷാസാേങ്ക
തികതയുെട വളർച്ചയുെട അടിസ്ഥാനം തനതുലിപിയാ
യിത്തീർന്നു.

‘രചന’യുെട സമഗ്രലിപി

സഞ്ചയത്തിെന്റ സാദ്ധ്യതകൾ

സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്
യൂണിേക്കാഡ് േഫാണ്ടുകൾ

മലയാളത്തിൽ െവബ്പ്രസാധനം വ്യാപകമായേപ്പാൾ
ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടത് തനതു അക്ഷരങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിത
മായ അഞ്ജലി, രചന, മീര എന്നീ യൂണിേകാഡ് േഫാണ്ടു
കളാണ്. അച്ചടിയിൽ പെക്ഷ ഇേപ്പാഴും പരിഷ്കരിച്ച ഡിടി
പി ലിപി തെന്നയാണ് തുടരുന്നത്. അേഡാബ് ഇൻഡി
ൈസൻ, േകാറൽേഡ്രാ എന്നീ ഡിടിപി പാേക്കജുകളുെട
പുതിയ പതിപ്പുകൾ യൂണിേകാഡിലധിഷ്ഠിതമായതിനാൽ
ഇംഗ്ലീഷു േപാെല അനായാസമായി ൈടപ്പ്െസറ്റും േല
ഔട്ടും െചയ്യാൻ തനതുലിപി സജ്ജമായിരിക്കുന്നു. ഇതി
െന്റ ഉജ്ജ്വലമായ മാതൃക ‘െടക്ക് (TEX) ൈടപ്പ്െസറ്റിം
ഗി’ലൂെട അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ‘സായാഹ്ന ഫൗേണ്ട
ഷൻ’ ആണ്.

3 അക്ഷരങ്ങൾ — പഴയതും പുതിയതും
പ്രാേദശികമായി അേനക രൂപങ്ങളായി എഴുതെപ്പട്ട്, നൂ
റ്റാണ്ടുകളിലൂെട വികാസം പ്രാപിച്ച േലാക ഭാഷകളിെല
അക്ഷരങ്ങൾ മാനകീകരിക്കെപ്പട്ടത് അച്ചടിയുെട വര
േവാെടയാണ്. അക്ഷരരൂപങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ നടത്തിയ
മൂവായിരം വർഷെത്ത പരീക്ഷേണാന്മുഖതയാണ് അച്ചടി
േയാെട നിശ്ചലമായത്. േലാഹ അച്ചുകൾ രൂപംെകാണ്ട
ഭാഷകളിെലല്ലാം ഇതു സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. പ്രാചീ
നമായ ആശയങ്ങൾ അവ എഴുതെപ്പട്ട അക്ഷരങ്ങളുെട
മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ദാർഢ്യത്തിലൂെടയാണ് ഇന്നും നില
നില്ക്കുന്നതും സംസ്കാരത്തിെന്റ ൈനരന്തര്യം സാദ്ധ്യമാകു
ന്നതും. രൂപങ്ങളുെട മാറ്റമില്ലായ്മയും ദൃഢതയും ശാസ്ത്രസാ
േങ്കതികത വിജ്ഞാനങ്ങളുെട നിലനില്പിനും അത്യന്താ
േപഷിതമാണ്. വാെമാഴിയായി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന
ആറായിരേത്താളം ഭാഷകൾ വംശനാശഭീഷണി േനരി
ടുന്നത് അക്ഷരങ്ങളില്ലാത്തതു മൂലമാണ്. അച്ചടി പ്രച
രിച്ച അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം പുതിെയാരു ഭാഷയും
േലാകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല. സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിെന്റ ഒരു
സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിെന്റ തിരുേശഷിപ്പുകളായി മനു
ഷ്യനാെകയുള്ളത് എഴുന്നൂറു ലിപികൾ മാത്രം. “നമ്മുെട
അക്ഷരങ്ങൾ കണ്ണിലുണ്ണി േപാെല സംരക്ഷിക്കാൻ നാം
ബാദ്ധ്യസ്ഥരാണ്” എന്ന് മരണത്തിന് എതാനും നാൾ
മുമ്പ് ഒരു സ്വകാര്യസംഭാഷണത്തിൽ നിത്യൈചതന്യയ
തി ഓർമ്മെപ്പടുത്തുകയുണ്ടായി. ഈെയാരു ദർശനെത്ത
പിൻപറ്റിയാണ് ‘രചന’യും സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിം
ഗും കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങളായി യത്നിച്ചത്.

െസല്ലുേലായ്ഡ് കാലിഗ്രാഫി പഴയതും പുതിയതും

4 ഒർെതാഗ്രഫി
അക്ഷരങ്ങളുെട സൗന്ദര്യാവിഷ്കാരമാണ് കാലിഗ്രഫി.
ഒേര അക്ഷരങ്ങൾ ഒരു പ്രതലത്തിൽ കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യ
സ്തമാക്കാനുളള േശഷി കാലിഗ്രഫിക്കുണ്ട്. വാക്കുകൾ
പ്രേക്ഷപിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, വരക്കുന്ന
പ്രതലത്തിെന്റ വിസ്താരത്തിനനുസരിച്ച്, കാഴ്ചയുെട അനു
ഭവെത്ത എങ്ങെന നിർണ്ണയിക്കണെമന്ന കലാകാരെന്റ
ഉേദ്ദശ്യമനുസരിച്ച്, വരയുേമ്പാഴുള്ള കലാകാരെന്റ മേനാ
നിലയനുസരിച്ച് കാലിഗ്രഫിയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ നിരന്ത
രം ഇംേപ്രാൈവേസഷനു വിേധയമാകുന്നു. രൂപങ്ങൾ
ഒന്നായിരിെക്ക കെയ്യഴുത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളുെട വലിപ്പ
വും വടിവും വ്യത്യാസെപ്പടുന്നതിനു സമാനമായി കൂടുതൽ
കലാത്മകമായ പ്രകടന രൂപങ്ങളാണ് കാലിഗ്രഫിയിൽ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. അടുത്ത കാലത്ത്

നാരായണ ഭട്ടതിരി

നാരായണ ഭട്ടതിരിയുെട ‘കചടതപ’ എന്ന േപരിൽ
പ്രസിദ്ധമായ എക്സിബിഷനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച അക്ഷര
ങ്ങളും വാക്കുകളും മലയാളം കാലിഗ്രഫിയുെട ആധുനിക
മുഖം അനാവരണം െചയ്യുന്നു. മഴ എന്ന വാക്ക് കാണു
േമ്പാൾ മഴ െപയ്യുന്ന അനുഭവം കാഴ്ചക്കാരനുണ്ടാവുന്നു.
മഴ ഒരു വാക്കല്ല, ഒരു ചിത്രമാണിവിെട. ‘മലർന്നു പറ
ക്കുന്ന കാക്ക’യിൽ വാക്കുകൾ മലർന്ന് ചിറകടിക്കുകയാ
ണ്. മലയാളത്തിൽ കാലിഗ്രഫി വ്യാപകമായി പ്രത്യക്ഷ
െപ്പടുന്നത് സിനിമാ േപാസ്റ്ററുകളിലും പുസ്തക ചട്ടകളിലും
മാഗസിനുകളിെല കഥ-കവിതകളുെട ൈടറ്റിലുകളിലു
മാണ്. സാഹിത്യ പ്രവർത്തക
സഹകരണ സംഘം പ്രസാധനം
െചയ്ത പുസ്തക കവറുകളിൽ വാസു
പ്രദീപിെന്റയും മറ്റും കാലിഗ്രഫികൾ
ഇന്നും മരിക്കാെത കിടക്കുന്നു. ഗ്ര
ന്ഥശീർഷകങ്ങളുെട കലാവിഷ്കാരം
ഇന്നും മാഗസിനുകളിൽ തുടരുന്നു.
വാസു പ്രദീപ്
ചുരുക്കം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യ
മായ ഡിടിപി േഫാണ്ടുകളുപേയാഗിച്ച് പുസ്തകചട്ടകളും
േപാസ്റ്ററുകളും ഡിൈസൻ െചയ്യുന്ന പുതിയ തലമുറയി
െല ഗ്രാഫിക്സ് കലാകാരന്മാർ അവസരം കിട്ടുേമ്പാെഴാ
െക്ക േകാറൽ േഡ്രാ, അേഡാബ് ഇല്ലസ്േട്രറ്റർ മുതലായ
േപ്രാഗ്രാമുകളുപേയാഗിച്ച് അക്ഷരങ്ങളുെട വക്രവും വണ്ണ
വും േകാണും മാത്രമല്ല, അക്ഷര സംേയാജനങ്ങളും കലാ
ത്മകമായി മാറ്റിമറിക്കുന്നു.
സിനിമാ േപാസ്റ്ററുകൾ ആദ്യകാ
ലം മുതേല മലയാളം കാലിഗ്ര
ഫിയുെട ഇഷ്ടെപ്പട്ട ഇടമായിരു
ന്നു. 1950-കളിലും ‘60-കളിലും
െക. പി. ശങ്കരൻകുട്ടിയും എസ്.
െകാന്നനാട്ടും എസ്. എ. നായ
രും പി. എൻ. േമേനാനും സിനി
മാ േപാസ്റ്ററുകളിൽ നൂതനമായ
എസ് െകാന്നനാട്ട്
പരീക്ഷണങ്ങളിേലർെപ്പട്ടു. നടീനടന്മാെരേപ്പാെല അക്ഷ
രങ്ങളും ചിത്രങ്ങളായി മാറാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് ഭരതനും
മാർട്ടിനുെമാെക്ക ഇത് മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപായി. മലയാ
ളം കാലിഗ്രഫിയുെട സമകാലീനമായ പ്രസന്നത ഇന്ന്
െതളിയുന്നതും സിനിമാ േപാസ്റ്ററുകളിലാണ്. ബ്രഷിനു
പകരം മൗസ് ഉപേയാഗിച്ച് വരെഞ്ഞടുത്ത ചിത്രങ്ങളാ
െണന്ന വ്യത്യാസമുെണ്ടന്നു മാത്രം. ഇത് ഡിൈസൻ
െചയ്യുന്നവരും വായിക്കുന്നവരും
പുതിയ തലമുറക്കാരാെണങ്കിലും
മിക്കവാറും സിനിമാ േപാസ്റ്ററുക
ളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത് പഴയ
ലിപിയാെണന്നുള്ളത് ചില കാര്യ
ങ്ങൾ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി െവളിവാ
ക്കുന്നു: മലയാളത്തിെന്റ അക്ഷര
സൗന്ദര്യം
കിടക്കുന്നത് ‘പഴയ’
പി എൻ േമേനാൻ
അക്ഷരങ്ങളിലാണ്. നൂറുകണക്കി
നു വരുന്ന സമ്പന്നമായ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനേത്താടു
േചർന്നു നിൽക്കുന്ന ഉകാരങ്ങളും ഋകാരങ്ങളും മറ്റും ആവി
ഷ്കാരത്തിന്റ അനന്തസാദ്ധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നു. പഴയ
ലിപി എഴുതാനും വായിക്കാനും പുതിയ തലമുറക്കാവി
െല്ലന്ന വാദം സിനിമാ േപാസ്റ്ററുകളിൽ െപാളിയുന്നു.
േപാസ്റ്ററുകൾ, പുറംചട്ടകൾ, ശീർ
ഷകങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നും
വ്യത്യസ്തമായി മലയാളം കാ
ലിഗ്രഫി ആവിഷ്കരിക്കെപ്പട്ട മറ്റു
രണ്ടിടങ്ങൾ പരസ്യപ്പലകകളും
(ൈസൻ േബാർഡ്സ്) ചുമരു
കളുമാണ്. ഈ രണ്ടിടങ്ങളിലും
ഒേര അക്ഷരങ്ങൾ നിയതമായ
ഭരതൻ
രൂപങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കെപ്പേടണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.
അലങ്കാര രൂപങ്ങളിൽ വരക്കെപ്പടുെമ്പാഴും കൃത്യമാ
െയാരു ജ്യാമിതി പിൻതുടേരണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. കാലി
ഗ്രഫി ഇവിെട ഒർെതാഗ്രഫിയ്ക്കു (Orthography) വഴി മാ
റുന്നു. അക്ഷരാവിഷ്കാരങ്ങളുെട കലാപരതയിൽ ജ്യാ
മിതി സന്നിേവശിക്കെപ്പടുേമ്പാഴാണ് ഒർെതാഗ്രഫി
രൂപംെകാള്ളുന്നത്. പ്രിന്റിംഗിനും കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിനും
ആവശ്യമായ ൈടേപാഗ്രഫിയുെട ജ്യാമിതി നിർണ്ണയി
ക്കുന്നത് ഒർെതാഗ്രഫിയാണ്. ഒരു മലയാളം േഫാ
ണ്ടിെല കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ഘടകാക്ഷ
രങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകാനുള്ള അവസരം ഒർെതാഗ്രഫി
നല്കുന്നില്ല. കാലിഗ്രഫിെയ പരിമിതെപ്പടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്
ഒർെതാഗ്രഫിെയങ്കിലും േഫാണ്ടുകളുെട നിർമ്മാണെത്ത
നിർണ്ണയെപ്പടുത്തുന്ന ആന്തരികഘടനയായി അത് വി
പുലെപ്പടുന്നു.

5 അക്ഷരകലയുെട വിപര്യയം
കഴിഞ്ഞ ഒന്നര ദശാബ്ദക്കാലത്ത് ൈസൻേബാർഡുകൾ
വ്യാപകമായി കമ്പ്യൂട്ടൈറസ്ഡ് ൈടപ്പ്െസറ്റിംഗിന് വി
േധയമായി. അേഡാബ് േപജ്േമക്കറും ഇല്ലേസ്ട്രറ്ററും
േകാറൽേഡ്രായും ഉപേയാഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഫ്ലക്സുകളിലൂെട
ഡിടിപി-യിലുപേയാഗിച്ച അേത മലയാളം േഫാണ്ടുകൾ
വലിയ വലിപ്പത്തിൽ മലയാളിയുെട കാഴ്ചയിൽ നിറഞ്ഞു.
ഈ േഫാണ്ടുകളുെട നിർമ്മാണം, വിേശഷിച്ച് ഡിടിപി പ്ര
ചരിച്ച ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, നടന്നത് േകരളക്കരയിലല്ല,
പുെനയിലും െചെന്നയിലും ബാംഗ്ലൂരിലും മറ്റുമായിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ േലാഹ അച്ചുകളുെട നിർമ്മാണ
ത്തിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ച പൂനയിെല ITR (Institute
of Typographical Research) എന്ന സ്ഥാപനം ഡിടിപി
വ്യാപകമാകാൻ തുടങ്ങിയ എൺപതുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ
േഫാണ്ടുകളുെട നിർമ്മാണത്തിേലക്കു കടന്നു. വളർന്നു
വരുന്ന ഡിടിപി വ്യവസായത്തിനാവശ്യമായ ഇന്ത്യൻ
ഭാഷകളിെല േഫാണ്ടു നിർമ്മാണം പ്രധാനമായും നട
ന്നത് ഐടിആറിൽ ആണ്. അര നൂറ്റാണ്ടുകാലെത്ത
േലാഹ അച്ചുകൾ നിർമ്മിച്ച പരിചയത്തിൽ നിന്നും ലഭി
ച്ച ഭാരതീയ ഭാഷകളുെട അക്ഷരങ്ങെളക്കുറിച്ചുളള പരി
ജ്ഞാനമാണ് ഐടിആർ േഫാണ്ടുകളുെട നിർമ്മിതിക്കു
തുണയായത്.
േലാഹ അച്ചുകളുെട നിർമ്മാണത്തിന് കാലിഗ്രാഫർമാർ
വരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അത്യന്താേപക്ഷിതമായി
രുന്നു. അക്കാലത്ത് പരസ്യകലകളിൽ അക്ഷരസൗന്ദ
ര്യം വിരിയിച്ച കലാകാരന്മാർ ആർക്കും തെന്ന പിന്നീട്
പ്രചാരത്തിലായ മലയാളം േഫാണ്ടുകളുെട ഡിൈസനിം
ഗ് രംഗെത്തത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആധുനിക കാലെത്ത
ഡിജിറ്റൽ േഫാണ്ടുകളുെട രൂപകല്പനയിൽ മലയാളി
കലാകാരന്മാർ ആവിഷ്കരിച്ച സൗന്ദ്യര്യവും ൈവവിദ്ധ്യ
വും സമന്വയിക്കെപ്പടാതിരുന്നതിെന്റ കാരണമിതാണ്.
അക്ഷരസൗന്ദര്യത്തിന്റ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അനുഭവെത്ത
സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയാെതേപായ ഡിടിപി േഫാണ്ടു
കൾ അച്ചടിയിലും ൈസൻ േബാർഡുകളിലും ഫ്ലക്സുകളിലും
പ്രചരിച്ചു. മലയാള അക്ഷരങ്ങളുെട രൂപത്തിേന്റയും സൗ
ന്ദര്യത്തിന്റയും പാരമ്യം ISM GIST (പൂന) േഫാണ്ടു

രചന രാംദാസ്

കളാെണന്ന് കരുതിന്നിടം വെര കാര്യങ്ങെളത്തി.
അക്ഷരകലാകാരന്മാരിൽ പലരും ബ്രഷിെന്റ കാലം
േപായേതാെട ഉപജീവനത്തിനായി ഫ്ലക്സ് വലിച്ചു െകട്ടു
ന്ന െതാഴിലിേലക്കും വീടുകൾ െപയിന്റു െചയ്യുന്ന പണി
യിേലക്കും േചേക്കറി. കാൽനൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് മദ്ധ്യേകരള
ത്തിൽ അറിയെപ്പടുന്ന ചുമെരഴുത്തുകാരനായിരുന്ന സാ
ജൻ െചറായി ചുരുക്കമാെയങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പരസ്യ
ങ്ങളും ഫ്ലക്സുകളും ഇേപ്പാഴും െചയ്യാറുണ്ട്. “പല േഫാണ്ടു
കളും കാണുേമ്പാൾ അക്ഷരങ്ങളുെട വടിവിെനേയാർത്ത്
േഖദം േതാന്നാറുണ്ട്, േനെരയാക്കാൻ ൈക തരിക്കാറു
ണ്ട്. എന്തു െചയ്യാം?” എന്ന നിസ്സഹായാവസ്ഥ സാജൻ
പ്രകടിപ്പിക്കുേമ്പാൾ മലയാളത്തിെല നഷ്ടസൗന്ദര്യം
വീണ്ടടുക്കാനുള്ള കാലവും ആേവശവും തീർത്തും അറ്റു
േപായിട്ടില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാനിടവരുന്നു. സാ
ജൻ ഇന്ന് ഒരു ൈപ്രവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിെല ക്ലാർക്കാണ്.
മെറ്റാരു കലകാരനായ അനിലൻ ഇന്ന് ബാർബറാണ്.
അക്ഷര ൈവവിദ്ധ്യത്തിന്റ അക്ഷയഖനി ൈകമുതലായ
നാരായണ ഭട്ടതിരി ഡിടിപി െചയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തു
ന്നു. പഴയ പ്രസിദ്ധനായ അക്ഷര കലാകാരൻ രാധാ
കൃഷ്ണൻ തണ്ടാേശ്ശരി പതിേനഴു വർഷെത്ത പ്രവാസ ജീ
വിതത്തിനു േശഷം മടങ്ങിെയത്തി കുറച്ചു േഫാണ്ടുകൾ
ഡിൈസൻ െചയ്താൽ െകാള്ളാം എന്ന ആഗ്രഹവുമായി
ഒതുങ്ങി കഴിയുന്നു. വാസുപ്രദീപുെമാത്ത് അക്ഷരങ്ങൾ
വരച്ച രചന രാംദാസ് േകാഴിേക്കാെട്ട പഴെയാരു െക
ട്ടിടത്തിെന്റ ചായ്പിൽ മകനുെമാത്ത് ഡിടിപി െചയ്യുന്നു.
മെറ്റാരാൾ, വീരാൻകുട്ടി മാത്രമാണ് ഡിജിറ്റൽ ൈടേപാ
ഗ്രഫിയിൽ തെന്റ അക്ഷരെതാഴിൽ ഇന്നും തുടരുന്നത്.
നിലമ്പൂരിെല തെന്റ കൂരയിൽ പഴെയാരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ
പുതിയ ലിപിയിലുള്ള ഏതാനും േഫാണ്ടുകളുണ്ടാക്കി േവ
ണ്ട രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് െചയ്യാൻ കഴിയാെത കിട്ടുന്നതു
വാങ്ങി അേദ്ദഹം ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു.
മതിലുകളിൽ, പരസ്യേബാർഡു
കളിൽ, വലിച്ചുെകട്ടിയ തുണിക
ളിൽ അക്ഷരങ്ങളുെട മലയാള
സൗന്ദര്യം വിരിയിെച്ചടുത്ത ഇങ്ങ
െനയുള്ള ആയിരക്കണക്കിനു
കലാകാരന്മാർ ഇന്നും ജീവിച്ചിരി
ക്കുന്നു. വാസുപ്രദീപ്, എസ്. എ.
നായർ, പി. എൻ. േമേനാൻ,
സി എൻ കരുണാകരൻ
സി. എൻ. കരുണാകരൻ എന്നിങ്ങെന പല പ്രമുഖരും
മണ്മറഞ്ഞു.

6 പുതുക്കെപ്പേടണ്ട മലയാളം ൈടേപാഗ്രഫി
പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയിലുള്ള തുടർച്ച ഇനി മലയാളഭാഷാസാ
േങ്കതികതയ്ക്ക് സാദ്ധ്യമല്ല. ഇന്ന് ഡിടിപി രംഗത്തുള്ള ISM
GIST-െന്റ നൂേറാളം വരുന്ന ‘പുതിയ’ ലിപിയിലുള്ള േഫാ
ണ്ടുകൾ ഉപേയാഗിക്കാൻ െകാള്ളാതായിെക്കാണ്ടിരിക്കു
ന്നു. സമഗ്രലിപിസഞ്ചയെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി അേന
കം യൂണിേകാഡ് േഫാണ്ടുകളുെട നിർമ്മിതി അടിയന്തര
മായി നടേക്കണ്ടതുണ്ട്. കാലിഗ്രഫിക്–ഒർെതാഗ്രഫിക്
പാരമ്പര്യങ്ങെള അലസമായി ഉൾെക്കാണ്ട ഇരുപത്ത
ഞ്ചു വർഷെത്ത മലയാളം േഫാണ്ടുകെള അതിവർത്തി
ക്കാനുള്ള അസുലഭാവസരമാണ് ഇേപ്പാൾ ൈകവന്നിരി
ക്കുന്നത്. അക്ഷരങ്ങളുെട ആധുനികവൽക്കരണത്തിനു
േവണ്ടി സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗിെന്റ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമായി മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാ
േകണ്ടതുണ്ട്. ഈെയാരു ദിശയിൽ പുതിയ ശ്രമങ്ങൾക്ക്
േനതൃത്വം നൽകുന്നത് ആേഗാളപ്രശസ്ത ‘െടക്ക്’ ൈട
പ്പ്െസറ്റിംഗ് സ്ഥാപനമായ ‘റിവർവാലി’യുെട േമധാവി
സി. വി. രാധാകൃഷ്ണനാണ്. സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയർ കൂട്ടാ
യ്മകളിൽ ‘സിവിആർ’എന്ന് പ്രിയങ്കരനായി അറിയെപ്പ
ടുന്ന ഇേദ്ദഹമാണ് ‘രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ൈടേപ്പാ
ഗ്രാഫി’ സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്നതിെന്റ േമൽേനാട്ടം നിർവ്വ
ഹിക്കുന്നത്. ഇതിലൂെട ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മലയാളത്തിെന്റ
സമഗ്രലിപിസഞ്ചയത്തിലധിഷ്ഠിതമായ യൂണിേകാഡ്
േഫാണ്ടുകളുെട നിർമ്മിതിയാണ്. പ്രിന്റിംഗിനായി മി
കച്ച ആലങ്കാരിക േഫാണ്ടുകൾ (Ornamental fonts)
യൂണിേകാഡിൽ അടിയന്തിരമായി ഡിൈസൻ െചേയ്യ
ണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും മൂന്നു േമഖലകൾ േകന്ദ്രീകരിച്ച്
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കർമ്മപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒന്ന്: ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ ൈടേപാഗ്രഫിയിൽ അക്ഷ
രകലാകാരന്മാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുക. കവിയും
കാലിഗ്രാഫറുമായ സുധി ഷണ്മുഖൻ പഠനവും േഫാ
ണ്ട് ഡിൈസനിംഗും ഇതിനകം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.
രണ്ട്: േറാമൻ േഫാണ്ടുകളുെട നിർമ്മിതിയിൽ െചലു
ത്തെപ്പടുന്ന സൂക്ഷ്മതയും ഒർെതാഗ്രഫിയും മലയാള
ത്തിന് ഇന്നും അന്യമാണ്. ബ്രഷുെകാണ്ട് വരെച്ച
ടുക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് േഫാണ്ടുകൾ രൂപ
െപ്പടുത്താനാവശ്യമായ െമതേഡാളജി ഇന്ന് മല
യാള അക്ഷര സാേങ്കതികതയിൽ നിലവിലില്ല. ഇത്
കെണ്ടത്തുക മലയാളം ൈടേപാഗ്രഫിയുെട പ്രാഥ
മിക ആവശ്യമായി മാറുന്നു. പുതിയ േഫാണ്ടുകളുെട
നിർമ്മാണേത്താെടാപ്പം പുതിയ രീതിശാസ്ത്രവും ഉരു
ത്തിരിെച്ചടുക്കണം. േലാഹ അച്ചുകളുേടതിൽ നിന്ന്
വിഭിന്നമായി, ഡിജിറ്റൽ ൈടേപാഗ്രഫിയിൽ വക്ര
ങ്ങൾ ഘടകീകരിക്കാനും വർഗ്ഗീകരിക്കാനും കൂട്ടിേച്ചർ
ക്കാനുമുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ ആരാഞ്ഞുെകാണ്ടുള്ള
രീതിശാസ്ത്രത്തിനാണ് മുൻഗണന െകാടുക്കുന്നത്.
ഇതിെലാരു കൃത്യത ൈകവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ
മാത്രേമ മലയാളം ൈടേപാഗ്രഫി ശാസ്ത്രീയമായും
കലാപരമായും മുേന്നറൂ.
മൂന്ന്: പഴയ-പുതിയ തലമുറയിൽെപട്ട അക്ഷരകലാ
കാരന്മാരുെട സംഗമങ്ങളും ചർച്ചകളും സംഘടിപ്പി
േക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാഷാസാേങ്കതികതയുെട സമ
കാലീനാവസ്ഥകളും ൈടേപാഗ്രഫിയിൽ കലാകാ
രന്മാരുെട പങ്കും ഇത്തരം കൂടിേച്ചരലുകളിൽ േബാ
ദ്ധ്യെപ്പടുത്താനാകും. േഫാണ്ടു നിർമ്മാണത്തിെന്റ
സാേങ്കതികതയും രീതിശാസ്ത്രവും അവരുെട മുമ്പിൽ
അവതരിപ്പിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ൈടേപാഗ്രഫിയിൽ പു
തിയതലമുറയുെട സാന്നിദ്ധ്യം ൈഫൻ ആർട്സ്
വിദ്യാർത്ഥികളിലൂെട ഉറപ്പിക്കാനാകും. മലയാളംൈട
േപാഗ്രഫിയുെട രീതിശാസ്ത്രത്തിെന്റ വിപുലീകരണം
ഈ സംഗമങ്ങളുെട പ്രധാനെപ്പെട്ടാരു ലക്ഷ്യമായി
രിക്കും.

7 േഫാണ്ട് പരിപാലനം
ആസ്കി േഫാണ്ടുകൾ ഒരിക്കൽ
നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീ
ടവ മാറ്റങ്ങെളാന്നും കൂടാെത
പകർത്താനും ഉപേയാഗിക്കാനും
കഴിയുമായിരുന്നു. യൂണിേകാഡ്
േഫാണ്ടുകളുെട സ്ഥിതി വ്യത്യസ്ത
മാണ്. ഗ്ലിഫുകളുെട രൂപകല്പന
യും േഫാണ്ടുകളുെട നിർമ്മിതിയും
മാത്രമല്ല, നിരന്തര പരിപാലനവും
രജീഷ്
ൈടേപ്പാഗ്രഫിയുെട അവിഭാജ്യഘടകമായി തീർന്നിരിക്കു
ന്നു. സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങ
ളിൽ വലിെയാരു പങ്ക് നീക്കിവച്ചത് സ്വതന്ത്ര ഓപ്പേറ
റ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ മലയാളഭാഷയുെട ചിത്രീകരണം
(Rendering/shaping) െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിനും മലയാളം
േഫാണ്ടുകളുെട സാേങ്കതികാടിത്തറ െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതി
നുമാണ്. ചിത്രീകരണ സംവിധാനങ്ങളുെട സങ്കീർണ്ണത,
കാലപ്പഴക്കം, സ്റ്റാൻേഡർഡുകളുെട മാറ്റം എന്നിവ തു
ടർച്ചയായി െവല്ലുവിളികളുയുർത്തുന്ന സാേങ്കതിക പ്രശ്ന
ങ്ങളാണ്. അനിവർ അരവിന്ദ്, പ്രവീൺ അരിമ്പ്രെത്താടി
എന്നിവരാണ് സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്െവയർ ആശയങ്ങേള
യും സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗിേനയും കഴിഞ്ഞ ഒരു
വ്യാഴവട്ടക്കാലമായി മുേന്നാട്ട് നയിക്കുന്നത്. സേന്താഷ്
േതാട്ടിങ്ങൽ, കാവ്യ, രജീഷ് െക നമ്പ്യാർ എന്നിവർ മല
യാളം െറൻഡറിംഗ് കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതിൽ അവിശ്രമം
വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു.

കാവ്യ മേനാഹർ, സേന്താഷ് േതാട്ടിങ്ങൽ

എസ്. എം. സി. േഫാണ്ടുകൾ സ്വതന്ത്രവും സൗജന്യവു
മാണ്. മലയാളം േഫാണ്ടുകളുെട ഭാവിനിർമ്മിതിയിൽ
കലാകാരന്മാരുെട വർദ്ധിച്ച പങ്കാളിത്തത്തിനായി പദ്ധ
തികളിടുേമ്പാൾ കാലിഗ്രഫി-ഒർെതാഗ്രഫിയുെട അദ്ധ്വാ
നമൂല്യെത്ത അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യേത്താെട കാേണ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അക്ഷരകലാകാരന്മാരുേടയും ൈടേപ്പാ
ഗ്രാഫർമാരുെടയും സർഗ്ഗാത്മകത േഫാണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ
സാമ്പത്തിക മുതൽമുടക്കുകൾ ആവശ്യമാണ്. അക്ഷര
ങ്ങളില്ലാെത ഒരുതരത്തിലുള്ള പ്രസാധനവും സാദ്ധ്യമ
െല്ലന്നിരിെക്ക, േഫാണ്ട് നിർമ്മിതിേയാട് പ്രസാധകർ
അനുവർത്തിച്ചുേപാരുന്ന ഉദാസീനതയും അലംഭാവവും
െവടിേയണ്ടത് അവരുെട നിലനില്പിന് അത്യന്താേപ
ക്ഷിതമാണ്. ഈെയാരു തിരിച്ചറിവ് സാംസ്കാരികം മാ
ത്രമല്ല സാേങ്കതികവും വ്യാവസായികവും കൂടിയാണ്.
സ്റ്റാൻേഡർൈഡേസഷൻ േബാഡികളും സ്റ്റാൻേഡർഡ്
നിർമ്മാണവും പരിപാലനവും അവയ്ക്കിടയിെല െപാരു
ത്തേക്കടുകളും കമ്പനികളുെട ഇടെപടലും ഒെക്കേച്ചർന്നു
സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്ന സാേങ്കതികപരിസരത്തിൽ വ്യക്തമായ
കാഴ്ചപ്പാേടാെടയുള്ള സാേങ്കതിക, രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രതയും
ഇടെപടലുകളും ഗവൺെമന്റിെന്റ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാ
േകണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

8 ഗൃഹാതുരത േപറുന്ന അക്ഷരാനുഭവങ്ങൾ
പുതിെയാരു കർമ്മപദ്ധതിക്കായി വർഷങ്ങൾക്കു േശഷം
അക്ഷരകലാകാരന്മാർ കണ്ടുമുട്ടുേമ്പാഴുള്ള സംസാര
ങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയാകുന്നത് വിസ്മയാവഹമാെയാരനുഭ
വമാണ്. പലരം ഇന്ന് വൃദ്ധരാണ്. ചുമരുകളിൽനിന്ന്
ചുമരുകളിേലക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ പങ്കിട്ട സൗഹൃ
ദങ്ങളും അദ്ധ്വാനവും ഇന്നും അവരുെട ഓർമ്മകളിൽ
പച്ചപിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളുെട പാതേയാരങ്ങ
ളിലും നഗരത്തിെല ൈസൻ േബാർഡുകളിലും മാത്രം
കണ്ണുനട്ട് ചുറ്റുമുള്ള തിരക്കും ആരവങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാെത
േകരളത്തിലേങ്ങാളമിേങ്ങാളം അവെരത്ര അലഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. കാഴ്ചയിൽ െപാടുന്നെന വന്നു െപടുന്ന ഇതുവെര
കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അക്ഷരരൂപം മനസ്സിൽ ഒപ്പിെയടുത്ത്
(അന്ന് െമാൈബൽ കാമറയുെമാന്നുമില്ല) വീട്ടിെലത്തു
േമ്പാൾ മറന്നുേപാകും മുെമ്പ ക്ഷീണവും വിശപ്പും മറന്ന്
അവെയ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനായി അവെരന്നും േഹാംവർ
ക്കുകൾ െചയ്തു. അക്ഷരത്തണ്ടുകളുെട വണ്ണവും വളവും
േനർത്ത കുനിപ്പുകളും ഇരിപ്പും പരതി അവരുെട സൂക്ഷ്മദൃ
ഷ്ടികൾ സഞ്ചരിച്ചു. അക്ഷരങ്ങൾ രൂപെപ്പടുേമ്പാഴുണ്ടാ
കുന്ന കറുപ്പിെന്റയും െവളുപ്പിെന്റയും അനുപാതങ്ങളിൽ
അവരുെട രാത്രികളും പകലുകളും നഷ്ടെപ്പട്ടു. പ്രതലത്തി
െന്റ വിസ്താരത്തിനും ഉൾെക്കാള്ളിേക്കണ്ട വാക്കുകൾക്കും
അനുസൃതമായി അക്ഷര വലിപ്പവും ഒതുക്കവും വിസ്തൃതിയും
അവർ ഓേരാ നിമിഷവും ഗണിെച്ചടുത്തുെകാണ്ടിരുന്നു.
ആദ്യാക്ഷരം മുതൽ അവസാനാക്ഷരം വെര പിന്തുടേര
ണ്ട ജ്യാമതിയുെടയും ൈശലിയുെടയും കാേലകൂട്ടിയുള്ള
ഗണന അേബാധമാെയാരു പ്രക്രിയയായിരുന്നു അവർ
ക്ക്. നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച ഓർേതാഗ്രഫിക്കനുസൃതമായി ബ്ര
ഷുകൾ ചലിക്കുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന േകാണുകളും െചരിവും
മർദ്ദവും അവരുെട ഏകാഗ്രതയായിരുന്നു. മതിലുകളിൽ
പടർന്നു കിടക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളുെട വർണ്ണം ജീവിതത്തി
െന്റ െതളിച്ചമായിരുന്നു. വാഹനങ്ങളിൽ ഓടിമറയുന്ന
കാഴ്ചക്കാരിൽ സൃഷ്ടിേക്കണ്ട വായനയുെട േഫാക്കസ്സും
ഒഴുക്കും െതാഴിലിെന്റ പരമമായ ലക്ഷ്യമായി അവർ കരു
തി. എണ്ണിയാെലാടുങ്ങാത്ത സൂക്ഷ്മതകളിേലക്കും സ്മൃതിക
ളിേലക്കും അവരുെട സംഭാഷണങ്ങൾ അങ്ങെന നീണ്ടു
േപാകുന്നു. പഴയ കാലങ്ങൾ ഓർമ്മിെച്ചടുക്കാനുള്ള അവ
രുെട വ്യഗ്രതയിൽ മലയാളത്തിെന്റ സൗന്ദര്യത്തിെന്റ
ഒടുങ്ങാത്ത ൈകപ്പാടുകളുണ്ട്. വാസുപ്രദീപും എസ്.എ.
നായരും പി.എൻ. േമേനാനും അവർക്കു ചുറ്റുമിരുന്നു
നിർേദ്ദശങ്ങൾ െകാടുക്കുന്നതുേപാെല േതാന്നിേപ്പാകു
ന്ന ഒരനുഭവമാണത്. ഇരുപതുവർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം േക
രളീയെന്റ കാഴ്ചയിൽ വിടർന്നുനിന്നിരുന്ന സൗഭാഗ്യം
ഡിജിറ്റൽ കാലെത്ത ൈടപ്പുകളിൽ കാണാനാകുന്നില്ല
േല്ലാ എേന്നാർത്തുള്ള അവരുെട െനടുവീർപ്പുകൾ െവറും
വ്യക്തികളുേടതല്ല, മാതൃഭാഷയുേടതാെണന്നറിയുക.
ഇങ്ങിനി വരാതവണ്ണം മറഞ്ഞുേപായ ആ കാലവും കർ
മ്മവും അക്ഷരങ്ങളിൽ പുനരാവാഹിക്കാനുള്ള സമയം
അതിക്രമിച്ചിട്ടിെല്ലന്ന് അവെര േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ
അവരുെട കണ്ണുകളിൽ ആദ്യം െതളിയുന്ന അവിശ്വാസ
വും പിന്നീടുള്ള തിളക്കങ്ങളും ഭാഷാസാേങ്കതികതയ്ക്ക്
എങ്ങെന കണ്ടിെല്ലന്നു നടിക്കാൻ കഴിയും?
1999-ൽ തിരുവനന്തപുരം വി. െജ. ടി. ഹാളിൽ െവച്ചു

നടന്ന സമർപ്പണസേമ്മളനേത്താടനുബന്ധിച്ചു പുറത്തി
റക്കിയ ലഘുേലഖയിലവതരിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ അക്ഷര
സൗന്ദര്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ‘രചന’യുെട ദീർഘദർശനം
െവളിവാക്കുന്നു. “…ലിപികളുെട സൗന്ദര്യവും വടിവും ഒരു
ൈപതൃകത്തിെന്റ സംസ്കാരസാരമാണ് ഉൾെക്കാള്ളുന്ന
ത്. അത് സൗകര്യാനുസരണം മാറ്റിമറിക്കുേമ്പാൾ മുറി
േവൽക്കുന്നത് നമ്മുെട സൗന്ദര്യേബാധത്തിനു തെന്നയാ
ണ്… സമഗ്രമായ ലിപിസഞ്ചയത്തിെന്റ കാലിഗ്രഫിയും
ൈടേപാഗ്രഫിയും മലയാളികളായ കലാകാരന്മാരും
സാേങ്കതികവിദഗ്ദ്ധരും ഏെറ്റടുക്കണം. മലയാള അക്ഷ
രങ്ങളുെട സൗന്ദര്യത്തിനനുഗുണമായ പുതിയ അനുപാ
തങ്ങളും വക്രങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ ൈടേപാഗ്രഫിയിൽ മല
യാളി തെന്ന കെണ്ടേത്തണ്ടതുണ്ട്. മുദ്രണത്തിൽ മലയാ
ളത്തിെന്റ യഥാർത്ഥസൗന്ദര്യം ജനിക്കാനിരിക്കുന്നേത
യുള്ളു.”
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(ഭാഷാേപാഷിണി 2016 ഒൿേടാബർ ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്)

െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ
തൃശൂർ ജില്ലയിൽ, െകാടുങ്ങല്ലൂ
രിൽ 1952-ൽ ജനനം. സ്കൂൾ
വിദ്യാഭ്യാസം ഏറിയാടു് േകര
ളവർമ്മ ൈഹസ്കൂളിൽ; ഗണി
തശാസ്ത്രം ഐച്ഛികമായി
ആലുവ യുസി േകാേളജിൽ
നിന്നും ബിരുദം; േകരള സർ
വകലാശാലയിൽ നിന്നും
ൈലബ്രറി സയൻസിൽ ബി
രുദാനന്തര ബിരുദം; മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല
യിൽ നിന്നും പി എച്ഡി.
േകരള േഫാറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ൈലബ്രറി
അന്റ് ഇൻഫർേമഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി
േസവനം അനുഷ്ഠിച്ചു.
ഭാഷാസേങ്കതികത, ലിപി രൂപകല്പന, വികസനം എന്നീ
േമഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദശാബ്ദമായി പ്രവർത്തിച്ചു
വരുന്നു. രചന, മീര, േകരളീയം, ഉറൂബ്, സുന്ദർ, ജനയുഗം,
ടിഎൻ േജായ്, സുഗതൻ, മീര ഇനിൈമ (തമിഴ്), ഉണ്ണി
(ഇംഗ്ലീഷ്) എന്നീ സ്വതന്ത്ര േഫാണ്ടുകളുെട ഡിൈസന
റാണ് േലഖകൻ. രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ൈടേപ്പാഗ്ര
ഫിയുെട സ്ഥാപകാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളാണു്. ജനയുഗം
പത്രത്തിെന്റ ഉല്പാദനം സ്വതന്ത്ര േസാഫ്റ്റ്േവറിേലയ്ക്കുള്ള
പരിവർത്തനത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കു വഹിച്ചു.
വിവാഹിതനാണു്. രാജമ്മ ജീവിതപങ്കാളിയും മീര മക
ളുമാണു്.

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 ലഭ്യമാ
ണു്. 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

