മേനാജിെന്റ േലഖനം – പ്രതികരണം
1. മലയാള ലിപിയുെട മാനകീകരണം 1999-ൽ ചിത്രകു

മാറിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ തനതുലിപിയുെട സമഗ്രസഞ്ച
യം അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടേതാെട വ്യക്തമായിക്കഴിഞ്ഞി
രുന്നു. 2002-ൽ തൂലിക എന്ന യൂണിേകാഡ് േഫാണ്ട്
പുറത്തിറങ്ങിയേതാെടയാണു് തനതുലിപിയുെട ആവി
ഷ്കാരമുണ്ടായെതന്ന െതറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കു് മേനാജിെന്റ േല
ഖനം ഇടം നല്കുന്നുണ്ടു്. 2002-ൽ വിൻേഡാസിൽ യൂണി
േകാഡ് എംെബഡ് െചയ്തിട്ടില്ല. 2004-ൽ െകവിൻ സൂ
ര്യയുെട അഞ്ജലി ഓൾഡ് ലിപിക്കുേശഷമാണു് തൂലി
കയുെട വരവു്. ഇതിനും അഞ്ചുവർഷം മുമ്പാണു് രചന
അക്ഷരേവദി രൂപീകരിക്കുന്നതും സമഗ്രലിപിസഞ്ചയ
െത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി രചന േഫാണ്ട് രൂപകല്പന
െചയ്യുന്നതും 2005-ൽ യൂണിേകാഡായി മാറുന്നതും.
ഇക്കാര്യങ്ങൾ സായാഹ്നയിൽ അടുത്തയിെട ചർച്ച
െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. രചനയാണു് യൂണിേകാഡ് കാലെത്ത
ഭാഷാസാേങ്കതികതയുെട ദിശനിർണ്ണയിച്ചതു്. 1999ൽ സമകാലിക മലയാളത്തിൽ രചനയുെട വരവറി
യിച്ചുെകാണ്ടു് ദീർഘമായ േലഖനം എഴുതിയ മേനാജ്
ഇക്കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ വിട്ടുേപായിരിക്കുന്നു.

2. മലയാളത്തിെന്റ മാനകീകരണം നടേക്കണ്ടതു് പദ
പ്രേയാഗങ്ങളിലാണു്. ഇതു് േവഡ് േപ്രാസസ്സിങ്/ൈടപ്പ്

െസറ്റിങിേനക്കാൾ കാര്യമായ പ്രശ്നമാകുന്നതു് മല
യാളത്തിലുള്ള വിവരവ്യവസ്ഥാ നിർമ്മിതിയിലാണു്
(Information system). (സായാഹ്ന ഉപേയാഗിക്കുന്ന
മലയാളം െടക്കിേലക്കു വരുേമ്പാൾ ൈടപ്പ്െസറ്റിങും
വിവരവ്യവസ്ഥകളും അേഭദങ്ങളാകുന്നുമുണ്ടു്.) വ്യാകര
ണപരമായി പദമാനകീകരണത്തിൽ ഏകകണ്ഠമായ
ഒരു ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. എൻ. വി. യും മാ
രാരും തമ്മിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്ന തർക്കം അതാ
ണു് വ്യക്തമാക്കുന്നതു്. ‘െതറ്റില്ലാത്ത മലയാള’െത്ത
ക്കുറിച്ചിറങ്ങിയ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇതു െവളിവാ
ക്കുന്നുണ്ടു്. െചയ്യാവുന്ന പ്രാേയാഗികമായ കാര്യം പ്ര
മുഖരായ പ്രസാധകരുെട ൈസ്റ്റൽ മാനുവലുകളുെട
ഏകീകരണമാണു്. ഇതിനു് എത്ര പ്രസാധകർ സ്വന്തം
ൈസ്റ്റൽ മാനുവലുകെള ഒരു തുറന്ന ചർച്ചക്കുെവക്കും
എന്നു കണ്ടറിയണം. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളായ സാ
ഹിത്യ അക്കാദമിയും ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുെമാെക്ക സ്വ
ന്തം മാനുവലുകൾ അതീവരഹസ്യമായിട്ടാണു ൈകകാ
ര്യം െചയ്യുന്നതു്! സാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണ
സംഘവും ഇക്കാര്യത്തിൽ േമാശക്കാരല്ല. ഇത്തരം ഒരു
ശ്രമത്തിനു് മീഡിയ അക്കാദമിക്കു മുൻകെയ്യടുക്കാൻ
കഴിയും. ൈസ്ക്രബസ് േപ്രാജക്റ്റിെന്റ ഘട്ടത്തിൽ ജനയു
ഗം പത്രാധിപരായ രാജാജി മാത്യു േതാമസ് ഇക്കാര്യ
ത്തിലുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. േദശാഭി
മാനിേയയും ഇതിൽ അണിേചർക്കാൻ അക്കാദമിക്കു
പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല. മലയാളം സർവ്വകലാശാലയടക്ക
മുള്ള യൂണിേവഴ്സിറ്റികേളയും അവരുെട പബ്ലിേക്കഷൻ
വിഭാഗങ്ങേളയും മലയാളം ഡിപ്പാർട്ടുെമന്റുകേളയും
ഇത്തരെമാരു പദമാനകീകരണശ്രമത്തിൽ പ്രതീക്ഷി
ക്കുന്നതു വിഡ്ഢിത്തമാണു് (ലിസ്സി ടീച്ചറും സേന്താഷും
എന്തുപറയുന്നു?)
3. പദപ്രേയാഗങ്ങളിലുള്ള മാനകീകരണത്തിൽ വ്യക്ത

തൈകവന്നാേല മലയാളത്തിൽ െസ്പൽെചക്കിനുള്ള
വഴിെതളിയൂ. േമാർേഫാളജിക്കൽ അനാലിസിസിനും
നിർമ്മിതബുദ്ധിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനേമ
യുള്ളു.

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുെട െസ്പൽെചക്കർ അടിസ്ഥാനെപ്പ
ടുത്തിയിരിക്കുന്നതു് ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുക്കെളയാണു്.
ഈെയാരുമാർഗ്ഗം മലയാളത്തിൽ നടപ്പില്ല. കാരണം,
രണ്ടു ഭാഷകളിേലയും ഡിൿഷണറികൾ തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസമാണു്. ഇംഗ്ലീഷ് ഡിൿഷണറിയിലുള്ള വാക്കു
കൾ മാത്രേമ ആ ഭാഷാസമൂഹം പറയാനും എഴുതാ
നും ഉപേയാഗിക്കുന്നുള്ളു. ഇംഗ്ലീഷ് ഡിൿഷണറിയിലു
ള്ള വാക്കുകെളാെക്ക ശരി, അല്ലാത്തവെയാെക്ക െത
റ്റു് എന്ന ലളിതമാെയാരു നിലപാടിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള
െസ്പൽ െചക്കർ സാക്ഷാല്ക്കരിക്കെപ്പടുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭാ
ഷകളിേലക്കു വരുേമ്പാൾ പ്രശ്നം അതീവ സങ്കീർണ്ണമാ
വുന്നു. മലയാളം നിഘണ്ടുവിലുള്ള പത്തു ശതമാനം വാ
ക്കുകൾ േപാലും മലയാളികൾ എഴുതാനും വായിക്കാ
നും അേതപടി ഉപേയാഗിക്കുന്നില്ല. നിഘണ്ടുവിലുള്ള
പദങ്ങെളടുത്തു് സന്ധികളും സമാസങ്ങളും വിഭക്തിക
ളും പ്രത്യയങ്ങളുെമാെക്കയായി പുതിയ പ്രേയാഗങ്ങൾ
മലയാളികൾ സദാ ഉണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ‘നിര
ക്ഷര’നാെയാരു മലയാളിേപാലും പുതിയ സന്ധികളും
പ്രേയാഗങ്ങളും ഭാഷണത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടു്.
നമ്മുെട ഭാഷാസമൂഹത്തിെന്റ ഈ അതിരുകളില്ലാത്ത
സർഗ്ഗാത്മകതെയ ഉൾെക്കാണ്ടായിരിക്കണം മാനകീ
കരണെത്തക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാൻ. പുതിയ ലിപിയിൽ
സാദ്ധ്യമാകാത്ത മാനകീകരണം തനതുലിപി എളുപ്പ
മാക്കുന്നുണ്ടു്. അക്ഷരങ്ങൾ െവട്ടിമുറിച്ചതു് പദങ്ങെള
മുറിക്കുന്നതിനും കാരണമായിട്ടുണ്ടേല്ലാ.
ഗദ്യത്തിൽ സാധിെച്ചടുക്കുന്ന മാനകീകരണം പദ്യ
ത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രാേയാഗികമെല്ലന്നും നാേമാർ
ക്കണം. മലയാള കവിതയിൽ നവംനവങ്ങളായ പദ
രൂപീകരണത്തിെന്റ സാദ്ധ്യതകൾ അനന്തമാണു്.
അവിെട ഒരുതരത്തിലുമുള്ള സ്റ്റാേന്റർൈഡേസഷനും
നടപ്പില്ല.
മലയാളം െസ്പൽെചക്കറിൽ ഒരു പദം/പ്രേയാഗം െത
േറ്റാ ശരിേയാ എന്നു നിർണ്ണയിച്ചാൽ മാത്രം േപാര,
ഒരുമിെച്ചഴുതിയ ഒരു പദം എവ്വിധം േവർതിരിയാം,
അടുത്തടുത്തുവരുന്ന പദങ്ങളുെട സംേയാജനങ്ങൾ
സാദ്ധ്യമാേണാ എെന്നാെക്കയുള്ള വിതാനങ്ങളിേല
ക്കുകൂടി െസ്പൽെചക്കറിെന െകാെണ്ടത്തിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത്തരം നിർേദ്ദശങ്ങളുെട ആവശ്യേമയില്ല.
(ഗ്രാമർെചക്കുമായി ഇതിെന കൂട്ടിക്കുഴക്കരുതു്).
പദമാനകീകരണത്തിലുള്ള വ്യക്തത ൈകവന്നാൽ
മലയാളത്തിൽ അതു നടപ്പാക്കാനുള്ള ആദ്യേവദി
സായാഹ്ന ഉപേയാഗിക്കുന്ന മലയാളം െടക് ആയി
രിക്കും. സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമാണു് അതിെന്റ സാേങ്ക
തികത എന്നതിനു പുറെമ, തനതുലിപിയാണു് അതി
െന്റ അക്ഷരങ്ങൾ എന്നതും ഇതിനു സഹായകരമാ
യിത്തീരുന്നു. (യൂണിേകാഡിെന സംബന്ധിച്ചു് പുതിയ
ലിപിയും പഴയ ലിപിയും തമ്മിൽ േഭദമിെല്ലങ്കിലും പു
തിയലിപിയിൽ ൈദർഘ്യമുള്ള പദങ്ങെള മുറിക്കാനുള്ള
പ്രവണത കൂടുതലാണ്. ‘മലയാളഭാഷാസാേങ്കതിക
പദാവലീരൂപീകരണം’ എന്നതിെനാരു സ്റ്റാൻേഡർ
ഡു നിശ്ചയിക്കുേമ്പാൾ പഴയ-പുതിയ ലിപികൾ രണ്ടു
തരത്തിേല നിർണ്ണയിക്കാനിട വരൂ എന്നു േതാന്നിയി
ട്ടുണ്ടു്).
4. ‘പലതരം കീേബാർഡുകളും എഡിറ്ററുകളും ഇല്ലാ
ത്ത അവസ്ഥ’ യൂണിേകാഡുകാലത്തു് ആശ്വാസ്യമ
ല്ല. ആസ്കികാലത്തു് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഒരു ‘കീ
േബാർഡു കമ്മിറ്റി’ ഉണ്ടായിരുന്നു. പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള
ദീർഘകാലം അതിെന്റ െചയർമാനായിരുന്നു. വർ

ഷങ്ങേളാളം കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗകൾ കൂടിെയങ്കിലും ഒരു
ഏകീകൃത കീേബാർഡുണ്ടാക്കാൻ അതിനു കഴിഞ്ഞി
ല്ല. ൈടപ്പ്ൈററ്റർ കാലത്തുേപാലും നമുക്കു് മൂന്നു തരം
കീേബാർഡുകളുണ്ടായിരുന്നു—െറമിങ്ടൺ, ഹാൽഡ,
േഗാദ്െറജ്. അടിസ്ഥാന സ്വര-വ്യഞ്ജനങ്ങളുള്ള കമ്പ്യൂ
ട്ടർ കീേബാർഡുകളിലൂെട മലയാളത്തിെല എല്ലാ കൂട്ട
ക്ഷരങ്ങളും ഉല്പാദിപ്പിെച്ചടുക്കാൻ കഴിയും എന്നു രചന
വാദിച്ചേപ്പാൾ ഈ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിക്കതു മനസ്സിലാ
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല. രചനെയ പി. േഗാവിന്ദപ്പിള്ള
േഘാരമായി എതിർക്കാൻ ഒരു കാരണം അതാണു്
(“തലമുടി നരച്ച വൃദ്ധരുേടയും തലേച്ചാറു നരച്ച യുവാ
ക്കളുേടയും പണിയാണു് രചന”). യൂണിേക്കാഡ് കാ
ലത്തു് കീേബാർഡുകൾക്കു് ഒരു ഏകീകരണം െകാ
ണ്ടുവേരണ്ട ആവശ്യമല്ല. ഉദാഹരണത്തിനു് ലിപ്യ
ന്തരണത്തിനു തെന്ന ഇന്ന് മൂേന്നാ നാേലാ തരങ്ങ
ളുണ്ടു്—വരെമാഴി, െമാഴി കീമാൻ, സ്വനേലഖ, ഗുഗ്ൾ
ട്രാൻസ്ലിറ്റേറഷൻ… എന്നിവ. ഇവയ്ക്കും ഒരു ദശകം
മുേമ്പ ആസ്കിയിൽ ഇറങ്ങിയ ‘മംഗ്ലീഷി’െന്റ വകേഭദ
ങ്ങളാണിവ. ഇതിനിയുമത് െപരുകിെക്കാണ്ടിരിക്കും.
(രചനയുെട ആസ്കി എഡിറ്ററിൽ എം.ട്രാൻ (MTran)
എെന്നാരു മംഗ്ലീഷിെന്റ വകേഭദമുണ്ടായിരുന്നു). ഇത്ത
രത്തിലുള്ള ‘ധാരാളിത്ത’ങ്ങൾ ഒരു കണക്കിനു നല്ല
താണു്. എെന്റ ഇഷ്ടത്തിനും അഭിരുചികൾക്കും എളു
പ്പങ്ങൾക്കും വിരൽവഴക്കത്തിനുമനുസരിച്ചു് എനിക്കു
സ്വന്തമാെയാരു കീേബാർഡ് അനായാേസന ഉണ്ടാ
ക്കിെയടുക്കാനുെള്ളാരു സാേങ്കതികതയാണു് ഏറ്റവും
അഭികാമ്യം. ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റു് കീേബാർഡിെന്റ പല മാറ്റ
ങ്ങളും ഇേപ്പാൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടു്. Huskey അത്തരത്തി
െലാന്നാണു്.
5. ൈസ്ക്രബസിലുള്ള ആദ്യപരീക്ഷണം 2013 കാലത്തു്
േലഖകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല DAKF-െന്റ േനതൃ
ത്വത്തിലാണു നടക്കുന്നതു്. പേക്ഷ, ‘പ്രജാശക്തി’ േക
വലം ചില ട്രയൽ റണ്ണുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി. ൈസ്ക്ര
ബസ് ൈടപ്പ്െസറ്റിങിെന്റ കുറ്റമറ്റ സാേങ്കതികത പ്രാ
വർത്തികമാവുന്നതു് 2019-ൽ ജനയുഗം പത്രത്തിലാ
ണു്. ഒമാനിലുള്ള ഫ്രീ േസാഫ്റ്റ് െവയർ കൂട്ടായ്മ ഇൻഡി
ക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിനു േവണ്ടി ഫഹദ് അൽ െസയ്ദിയുെട
േനതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണു് ഇതി
നു് അടിസ്ഥാനേമകിയതു്. ജനയുഗത്തിെല വിജയ
െത്തത്തുടർന്നു് േദശാഭിമാനി പത്രം ൈസ്ക്രബസിേലക്കു
മാറാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടു്. േദശാഭിമാനി
പത്രം 2020 ജനുവരിയിൽ അടിച്ചിറക്കാനുള്ള പ്ലാനാ
ണു് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്നതു്. നിർഭാഗ്യകരമാെയാരു കാ
ര്യം ജനയുഗത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി േദശാഭിമാനി
യുെട തനതുലിപിേയാടുള്ള അനാഭിമുഖ്യമാണു്. അതു
െകാണ്ടു് േലഖനത്തിൽ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കു
ന്ന ‘തനതുലിപിയാണു് മലയാളത്തിെന്റ ലിപി’ എന്ന
ആശയം സ്വീകാര്യമാകാൻ ഇനിയും കാലെമടുക്കും.
േദശാഭിമാനി മേനാരമയുെട വഴിേയ േപാകിെല്ലന്ന്
നമുക്കാശിക്കാം.
6. ജനയുഗം േപ്രാജക്റ്റിലൂെട ജനയുഗം ൈകവരിച്ച സാ

േങ്കതികതയുെട വ്യാപനം ഗൗരവമായി ഉൾെക്കാണ്ടിട്ടു
ള്ളതു് മീഡിയ അക്കാദമിയാണു്. ൈസ്ക്രബസിെന്റ ഇന്നു
ള്ള പരിമിതികെള മറികടക്കാൻ ഐടി രംഗത്തുള്ള
കൂട്ടായ്മകളും സർക്കാർ ഫണ്ടിങും അത്യാവശ്യമാണു്.
ഇതിെന ഏേകാപിപ്പിക്കാൻ അക്കാദമിക്കു കഴിയും
എന്നാണു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു്, േകരളത്തിെല പതി
നായിരത്തിേലെറ വരുന്ന ഡി.റ്റി.പി. െസന്ററുകെള
അേഡാബിൽ നിന്നും ൈമേക്രാേസാഫ്റ്റിൽ നിന്നും
രക്ഷിെച്ചടുത്തു് സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ ഒരു ഇടത്തി
െലത്തിക്കണെമങ്കിൽ ൈസ്ക്രബസിനും മീഡിയ അക്കാ
ദമിക്കും ഏെറക്കുെറ േപാകാനുണ്ടു്.
7. ഡിജിറ്റൽ പബ്ലിഷിംഗിൽ മലയാള അക്ഷരങ്ങളു

െട കുറ്റമറ്റ തനതുസാക്ഷാൽക്കാരം സാദ്ധ്യമാക്കാൻ
മലയാളത്തിൽ ഇന്നു് ഒെരാറ്റ സംവിധാനേമയുള്ളു—
സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ. മലയാളം െടക്കിൽ നടക്കു
ന്ന പരീക്ഷണങ്ങളും കെണ്ടത്തലുകളുമാണു് തനതുലി
പിയുെട ഭാവി. ഐ. ടി. അറ്റ്സ്കൂളിെന്റ തനതുലിപിയിലു
ള്ള ആഭിമുഖ്യം ഉപരിതലസ്പർശിയാെണന്നുള്ളതിെന്റ
ഏകെതളിവു് മേനാജ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന നമ്മുെട
പാഠപുസ്തകങ്ങളുെട ഗതിേകടാണു്. സർക്കാർ സംവി
ധാനങ്ങേളാ സർവ്വകലാശാലകേളാ ഔേദ്യാഗിക ഭര
ണഭാഷാവകുേപ്പാ മലയാള അക്ഷരങ്ങെള സംരക്ഷിച്ചു
നിറുത്തുെമന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു് പാഴ്േവലയാണു്. യൂ
ണിേക്കാഡ് മലയാളത്തിൽ കടന്നുകൂടിയ അനാവശ്യ
കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷെപ്പടാനുള്ള സംവിധാ
നവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു് രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
ൈടേപ്പാഗ്രഫി ആണു്.
– ഹുൈസൻ, െക. എച്ച്.
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