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മലയാളഭാഷാ സാേ�തിക രംഗ�് അ��വ�ായ സംവാദ���് �ട�ം �റി� 
'രചന' ആരംഭി��ത് 1999 � ആണ്. ഞ�� �റ� ����� 
ഉ�െ��� ഈ െ�ാജക്�ം ഭാഷാ കാ�യ്നി�ം േന�ത�ം ന���ത് �ീ. 
ആ�. ചി�ജ�മാ� (മലയാളം െലക്സി��, േകരള �ണിേവഴ്സി�ി, തി�വന��രം) 
ആണ്. 'രചന' എ� േപരിലറിയെ��� േസാഫ്�്െവയ� ഈ ഭാഷാ ��ാന�ിെ� 
ഉേപാല്പ�ം ആണ്.
വിവരസാേ�തികത (Information Technology -IT) വ�ാെത �േ�ാ�േപാ�ക�ം 
മ�ഷ�െ� സമസ്തേമഖലകളി�ം �� പതി�ി�ക�ം െച�� ഈ കാലഘ��ി� 
ഭാഷ�ം അതി� നി�് ര�െ��് നി���ി�. IT രംഗ��ാ�� 
ചലന�� ഭാഷെയ എ�െന സ�ാധീനി�െമ�ം ഭാഷ�െട നിലനില്പിെന എ�െന 
നി��യി�ം എ�ം, തിരി�് ഭാഷ�െട ശരിയായ �േയാഗം IT �െട �േരാഗതി�് 
എ�െനെയാെ� നി��ായകമാണ് എ�ം മ��� കാര��െള�റി�് 
ആേലാചി�വാ�� േവദി എ� നില�ാണ് 'രചന അ�രേവദി' 
അ�വ�ഷ�����് �പം െകാ��ത്.
രചന �പം െകാ��തിന് ചരി�പരമായ ചിലകാരണ�� �ടി��്. അത് 
വിശദീകരി��തി���് മ�ചിലകാര��� പറേയ���്. 
 
ഭാഷ�ം ക����ം
 
IT �ം ഭാഷ�ം ത�ി�� ബ�ം വളെര �ത���ി�േപാ�ം മന�ിലാ�ാ� ഒ� 
ജനതയാണ് മലയാളി. ഇ��യിെല ഇതരേദശ�ാേരാ �േറാപ�േരാ ഇ�ാര��ി� നേ��ാ� 
എ�േയാ ഭി�രാണ്. എ�ാ�ാര��ി�ം നാം ഇം�ീഷിെന, ഇം�ീ�കാെര 
അ�കരി�ാ� �മി��. മലയാളം ലിംഗ�ി�ിക്സിെ� ഇ�െ� പഠനരീതി 
ഇം�ീഷ് ലിംഗ�ി�ിക്സിെ� രീതി ശാസ്��ി� നി�് അ� ഭി�മ�. 
മലയാള വ�ാകരണം തന�രീതിയി� അറി� മലയാളം എക്സ്െപ��ക� ഇ�് �േലാം 
�റവാണ്. എ�ാം ഇം�ീഷ് വ�ാകരണ�ിെ�/െഫാണ�ിക്സിെ� ക�ാടിയി�െട 
േനാ�ി�ാ�കയാണ് ഇേ�ാഴെ� പതിവ്. എ�ാ� ഭാഷ�ം ക����ം ത�ി� 
നിലനി�േ�� ജീവ�ബ�െ��റി�് ഇം�ീ�കാ� െവ��ല��� 
ധാരണക�ം �വ��ന��ം നാം മലയാളിക� അ�കരി�ാ�ം പഠി�ാ�ം �മി�ി� 
എ�ത് ന�െട വിപര�യമായി മാ��. ക���� വിദ�ാ��ിക��ം 
അ��ാപക��ം അവ� ഒ� വിഷയം എ� നിലയി� പഠി�ക�ം പഠി�ി�ക�ം 
െച�� വി�ാനശാഖ�െട �റിെലാ�േപാ�ം �ാവ��ികമാ�ാ� കഴിയാ� അവ� 
ഇ�് േകരള�ി��്. ക���� ആ�ിേ�ഷ�സ് സംഖ�ാപരമായ ഗണനകളി� 
ഒ��ക�ം അ�ൗ��സി �ാ�സാക്ഷ�സി� േവ�ി�� േ�ാ�ാ�ക� 
മാ�മായി�ീ�ക�ം െച�� �രവ�യാണ് ഇവിടേ�ത്. വിവരസാേ�തികത�െട 
വി�ലമായ േമഖലകെള അ��െച�ാ� ക���റി�ം മലയാളിക��ം 
കഴിയാെതേപാ�� വ��മാന കാലാവ��െട കാരണ�ാരി� ഭാഷാ അ��ാപക�ം 
ഉ�െ���.
മരി�െകാ�ിരി�� ഒ� ഭാഷയാണ് മലയാളം. ഭാഷ�െട മരണ�ി�കാരണം ടി.വി.�െട 
ത�ി�യ�േമാ ഇം�ീഷിെ� �ചാരണേമാ അ�. ന�െട ജനത�െട മാ�ഭാഷേയാട് 
ഉെ�� പറ�� വി�തിപ�ി�മ� കാരണം. ജന�െള ���ാരാ�ിെകാ�� 
പ�ിത�െട/��ിജീവിക�െട ഒ� വിധിപറ�ിലാണത്.
േകരള�രയി� IT �െട �േയാഗരംഗ�് മലയാളഭാഷ എ�െകാ�് ഒ� �ധാന 
ചി�ാവിഷയമാകണം? ഇ� വിശദീകരി�ാനായി ഒ�ര� സംഗതിക� പറയാം.
 
���ചിക
 
മലയാള�ിെല ആദ�െ� �സ്തകം 'സംേ�പേവദാ��ം' അ�ടി��ത് 1772-ലാണ്. 
േറാമിലാണത് അ�ടി�ത്. അതി�േശഷം അര��ാ�കഴി�ാണ് േകാ�യ�് 1824-� 
സി.എം.എസ്. �സ് �ാപി���ം ന�െട �സ്തക�സാധനം േവ�ംവ�ം 
�ട�ക�ം െച��ത്. അ�ാണ് മലയാള ഭാഷയ്�് ആദ�മായി Movable Type ക� 
ഉപേയാഗി��ട�ിയത്. അതി�േശഷമാണ് േകരള�ി� അ�ടിവിദ� �ചരി�ക�ം 
മലയാള�രയി� �സ്തക�� �ചരി�ക�ം ബ��രിപ�ം വ�� മലയാളിക� 
സ��ം അ�ര�� വായി�ക�ം പഠി�ക�ം െചയ്തത്. ഇേ�ാ� ഈ 2005 വെര 
ഏകേദശം 60,000 �സ്തക�� �സി�ീകരി�ി��്. 1950-കളിലാണ് േലാക�ിെല 
തെ� വലിയ ��ശാലാ ��ാനം േകരള�ി� �ട��ത്. 500 കി.മീ. നീളം 
വ�� േകരള�ി� ഇ�വെരയായി ��ശാലാസംഘ�ി� രജി�� െച�െ�� 5000 
ൈല�റിക��്. എ�പറ�ാ� 1 കി.മീ�റി� 10 ൈല�റി എ�ാണ��ം. 
ജീവി�ക�ം �വ��ി�ക�ം െച�� പ�ശതമാനം �ാമീണവായനശാലക� 
ഉെ�� വിചാരി�ാ� േപാ�ം കി.മീ�റി� ഒെര�ം െവ��്. ൈല�റിക�െട 
അതെ��ി� വി�ാന േശഖരണ��െട ഇ�ര�ി�� സാ�ത ഇം��ിേലാ 



�േറാ�ിെല മ� രാജ��ളിേലാ അേമരി�യിേലാ ഇ�. അ�െന�� ഒ� രാജ�മാണ് 
ന�േടത്.
കഴി� പതിന�് വ�ഷ�ളായി േകരള�ിെല ൈല�റികളി� പ�െ� ക����ക� 
വരിക�ം സവിേശഷമായ ചില �ശ്ന�� അഭി�ഖീകരി�ക�ം െചയ്�. അെതനി� 
�ത�മായി പറയാ� കഴി�ം. കാരണം ഞാ� ഒ� െ�ാഫഷണ� ൈലേ�റിയ� ആണ്. 
�ശ്നമിതാണ്. കഴി� പ��പത് വ�ഷ�ളായി േകരള�ി� ഉടെല��ക�ം 
വ�ാപി�ക�ം െചയ്ത ൈല�റികളി� ���ിെ� �ചിക/കാ�േലാഗ് 
ത�ാറാ�ിയി��ത് ഇം�ീഷ് �സ്തക���് ഇം�ീഷി�ം മലയാള 
�സ്തക���് മലയാള�ി�ം ആയി��. പ�് വ�ഷം ��വെര ഒ� 
��ക��ാവിെ� േപരിേലാ, വിഷയം അ�സരിേ�ാ, അതെ��ി� അതിെ� ശീ�ഷകം 
(Title) വേ�ാ ന�െ�ാ� മലയാളം �സ്തകം മലയാള�ി� തിരയാ�ം ൈല�റിയി� 
അതിരി�� അലമാര കെ��ാ�ം കഴി�മായി��. 1990കേളാെട േകരള�ിെല 
ൈല�റികളി�, �േത�കി�് �ണിേവഴ്സി�ി, റിസ��് അ�ാദമിക് 
ൈല�റികളി� ക����ക� കട�വരിക�ം ൈല�റി ഓേ�ാേമഷ� ഒ� 
ഹരമായി�ീ�ക�ം െചയ്�. േകാേളജ്/�ണിേവഴ്സി�ി ൈല�റിക� �.ജി.സി. 
വ�തി�േശഷം ക���ൈറസ് െച�കതെ� േവണം. ൈല�റികെള�ാം ഇ�ഫ�േമഷ� 
െസ��ക� ആയി മാ�� ഒ� കാഴ്ച നാം കാ��. ൈല�റി ഓേ�ാമാ�് 
െച��തിന് േലാക�ശസ്ത�ളായ പല പാേ��ക�ം ഈ െകാ�േകരള�ി� �ചരി�. 
േകരള�ി� തെ� ഉ�ാ�ിയ പാേ��ക���്. കഴി� 4 വ�ഷ����ി� 
�ജിസി�െട േന�ത��ി� േ�ാ�ാം െച�െ�� േസാ� (Soul) എ� പറ�� 
�ഗ�മായ ഒ� പാേ�ജ് �ചരി���്. അതി���പ് UNESCO �െട 
േന�ത��ി� ഇ��യി� ഏകേദശം പതിനായിരേ�ാളം ൈല�റികളി� CDS\ISIS എ� 
േപ�� �സി�മായ ഒ� േഡാക�െമേ�ഷ� പാേ�ജ് �ചാര�ിലായി. ഈ േ�ാ�ാം 
ഉപേയാഗി�് േകരള�ിെല ൈല�റിക� ക���ൈറസ് െച�ാ�� �മ��ം 
ഉ�ായി. ക���ൈറസ് െച��തി� ��� േകരള�ിെല ൈല�റികളി� 
ൈകെകാ�് എ�തിയ കാ�ഡ് കാ�േലാഗ് ഉപേയാഗി�് ഒ� മലയാള�സ്തകം അതിെ� 
ശീ�ഷകമ�സരിേ�ാ, സബ്ജ��സരിേ�ാ, അെ��ി� ��ക��ാവിെ� േപരിേലാ 
ന�� ക�പിടി�ാമായി��. ൈല�റികളി� ക���� വ�കഴി� േശഷം 
ഇ� സാധ�മ�ാതായി. ഇതി� കാരണം ൈക ഉപേയാഗി�് ഇ�ഡക്സ് കാ��കളി� എ�തി 
മലയാള�ിെ� �സ്തക���് കാ�േലാ�ക� ഉ�ാ�ിയി��ത് മലയാള 
ഭാഷയിലായി��.
ക���റി� കാ�േലാഗ് ഉ�ാ�േ�ാ� മലയാള�ിെ� ലിപി/സ്�ിപ്�് 
ഉപേയാഗി�് കാ�േലാഗ് ഉ�ാ�ാ� കഴി�ി� എ�� ഒ� കാരണം െകാ�തെ� 
മലയാള�ി� ഒ� �� വിവരാേന�ഷണവ�വ� (Bibliographic Information System) 
ഉ�ാ��തി� നാം ���മാ�ം പരാജയെ��. ഇ�വെര ൈല�റി ഓേ�ാേമഷെ� 
ഈ �ശ്നം IT യ്�് പരിഹരി�ാ� കഴി�ി�ി� േകരള�ി�.
 
നാ�റി�ക�
 
ഞാ� േജാലി െച�� വനഗേവഷണ ഇ��ി�ി��ി� ഒ� െ�ാജ�് കഴി� 
വ�ഷം ഉ�ായി��. അത് േകരള�ിെ� വനേ�ാ�ം മര�േളാ�ം ബ�െ�� 
ഒ�ായി��. അതി� ഇ�പ�േ�ാളം ഗേവഷണ വിദ�ാ��ിക� പെ���ക�ം 
േകരള�ിെ� ഓേരാ �ാമ�ളി�ം (തീര�േദശ�ളി�ം മലനാ�കളി�ം ഇടനാ�കളി�ം 
എ�ാം) സംഘം സംഘ�ളായി അവ� േപാ�ക�ം െചയ്�. ഒ� വ�ഷേ�ാളം നീ�നി� 
െ�ാജ�ി�േവ�ി അവ� പലവിവര�� േശഖരി�ക�ം െചയ്�. നാ�റി�ക� 
�ധാനെ�� ഒ�ാെണ�ം നാ�റി�ക� േശഖരി�െവേ�� ആവശ��െ��ം 
അതി��ല�ം (Value) മാ�മ� വില�ം (Price) ഉെ���� തിരി�റിവാണ് 
ഇ�രം െ�ാജക്�ക� ഉ�ാകാ� കാരണം. ന�െട നാ�റി�ക� 
േശഖരി�വ�ിെ��ി� ജ���കാരേനാ അേമരി��ാരേനാ നാെള അവ�േടതായ 
രീതിയി� ഏെത�ി�ം ഏജ�സിെയെ�ാ�് അേന�ഷി�ി�് അവ�േടതാ�ി േപ��് 
െച�ാ� സാധ�ത��്. �േത�കി�ം �തിയ േപ��് നിയമം വ�� സമയ�് 
െ�ാഡക്�് േപ��ിന് വലിയ �ാധാന�ം ഉ�്. അ�ര�ി� ആയിര�ണ�ിേനാ 
പതിനായിര�ണ�ിേനാ നാ�റി�കെള ഈ ��ിക� നാ�േതാ�ം നട�് േശഖരി�. 
അ�ിെന േശഖരി� പതിനായിരം എ��ി� ഒ�രെ��ം ഞാ� വായി�ാം. (1) 
േവലി�് ആവണ�്, ശീമെ�ാ�, േപരാലിെ� െകാ�് എ�ിവ ഉപേയാഗി�ാ��്. (2) 
കര�റ�് ചാമ, �തിര, െവ��രി, നവര �തലായവ വിത�ാ��ായി��. (3) 
ച��ഴം അരി�് ഉ�ളയിലി�് വര�ി എ��ം.
നാ�റി�ക�െട ഇ�ര�ി�� വലിെയാ� േശഖരം ഔേദ�ാഗിക ഏജ�സി എ� നിലയ്�് 
േകരള ശാസ്� സാേ�തിക പരി�ിതി കൗ�സിലി� കീഴി� ഈ െ�ാജക്�ിെ� ഫലമായി 
െക.എഫ്.ആ�.ഐ. യി� ഇ�ിെന േശഖരി�െ��. ഇ�ര�ി�� പതിനായിരേ�ാളം 
നാ�റി�കളി� അ�െറ��ിെന�ി�ം േപ��് എ��ാ�� നാ�റി�ക�െട 
േശഖരം പ�മലയാള�ിലാണ്. കര�െട തറി, കര�റം എ�തിെനാെ� എ�ാണ് 
ഇം�ീെഷ�് എനി�റിയി�. അഥവാ ഇം�ീഷ് ഉ�ാ�ിയാ��െ� അെത�മാ�ം 
അേരാചക�ം ��ിമ�മാ�ം! ഈ അറി�ക� ��വ� ന�െട ഭാഷേയാ�ം ന�െട 
പദ�േളാ�ം (അതി� പല�ം �ാവിഡപദ��മാണ്) അേഭദ�മായി 



ബ�െ��കിട��. െ�ാജക്�ിെ� ഡാ�ാ േശഖരണം കഴി�േ�ാ� 
സാേ�തികമായി വലിെയാ� �ശ്നം ഉ�ായി. േകരള�ിലാെണ�ി�ം േകരള വനഗേവഷണ 
ഇ��ി�ി��ിെല െ�ാജ�് റിേ�ാ��ക� മലയാള�ില�, 
ഇം�ീഷിലാണ് ഉ�ാ�ാറ്. തിരെ��� �ധാനെ�� ആയിര��േറാളം 
നാ�റി�ക� തരംതിരിേ�� ഘ�ം എ�ി. ഇം�ീഷിലായി�� എ�ി� ന��് 
ക���� ഉപേയാഗി�് എ���ി� തരംതിരി�ാമായി��. േ�ാ� 
െച�ാ�ം Categorise െച�ാ�ം Sort െച�ാ�ം അതി� നി�് ന��് Duplicate 
ക� ഒഴിവാ�ാ�ം ഇം�ീഷിലായി�െ��ി� വിദഗ്�മായി കഴി�മായി��. 
നാ�റി�ക�െട ഡാ� മലയാള�ിലായി�� എ� ഒ��ാരണംെകാ�് ഇെതാ�ം 
സാധി�ാെത വ�. ഒ� മാസംെകാ�് െചയ്�തീ�േ�� േജാലിയാണിത്. ആ 
െ�ാജക്�് കഴി�് മാസ�ളായി. ഇേ�ാ�ം െചയ്ത് തീ��ാ� 
കഴി�ി�ി�. 
ന�െട നാ�ി� ക�����്. IT െയ�റി�് പഠി�� ധാരാളം 
�ാപന���്. പതിനായിര�ണ�ിന് വിദ�ാ��ിക��്. ന�െട ഭാഷയി� 
മാ�ം സാധ�മാ�� ഒ� Information System, ഒ� വിവരവ�വ� ഉ�ാ��തി�� 
െടക്േനാളജി ന��ി� എ�ാണിത് �ചി�ി��ത്. അ�െന ന�െട 
നാ�റി�ക�െട വലിെയാ� േശഖരം ക���റിനന�മായി, അസംസ്�തമായി ഇേ�ാ�ം 
കടലാ�കളി� കിട��. ആക�ാെട െച�ാ�� ഒ� കാര�ം ന��ിത് 
മലയാള�ി� േവഡ് േ�ാസ�ിം�് െചയ്ത് �സ്തകമായി ��ി�ാെമ�താണ്. 
ഏെത�ി�െമാ� �േത�ക പദം ഉപേയാഗി�് (ഉദാ:- ശീമെ�ാ�) ഏെത�ാം നാ�റി�ക� 
ഏെത�ാം �പ�ി� ഏെത�ാം ഉപേയാഗ�ി� വ��െവ�് ക�പിടി�ാ�� ഒ� 
വിവരവ�വ� ന��െ��ി� �തിയ െടക്േനാളജി ഉപേയാഗി�് ന�െട 
നാ�റി�ക�െട േശഖരം പ�െ��ാ� േഭദെ�� രീതിയി� ��ി�െവ�ാ�ം 
െമ�മായി ഉപേയാഗി�ാ�ം കഴി�മായി��. എ�ാ� പെ�ാെ� വിവര��, 
അറി�ക� ഉപേയാഗി�ാ� കഴി�തി��റേ��് ന�െട വിവരസാേ�തികത (IT) 
വള��ി�ി�.
 
ലിപ��രണം
 
ഇം�ീഷ് ഭാഷ ക���റിെ� സ�ാഭാവിക ഭാഷയാണ് (Natural language). 
ഒ�ര�് വ�ഷ�����പ് േകരള�ി� �സി�ീകരി� 
ചരി��സ്തക�ളി� വളെര �ധാനെ�� െചറിെയാ� �സ്തകം കാണാം. അതിെ� േപര് 
State and Society in Pre-modern South India എ�ാണ്. 2002-� പ�ിഷ് െചയ്ത 
�സ്തകം. ഈ �സ്തകം ��� ഗവ. േകാേളജി� ആ വിഷയ�ി� നട� െസമിനാറി� 
അവതരി�ി� �ബ���െട സമാഹാരമാണ്. �സ്തകം �സി�ീകരി�ാ� ആദ�ം 
തീ�മാനി�ി��ത് �സി� �സാധകരായ ഓറിയ�് േലാ�്മാ� ആയി��. 
��രി� തെ��� േകാസ്േമാ പി�ീട് അത് �സി�ീകരി�� ദൗത�ം 
ഏെ���. അതി� പേ�ാ പതിനേ�ാ േലഖന�� വ�ം. അതിെ� എഡി�� 
േഡാ.ച�കല�്മി ആയി��. ഇത് ൈടപ്െസ�് (DTP) െച�ാ� വ� അവസര�ി� 
വലിെയാ� �ശ്നം അഭി�ഖീകരി�. േലഖന�ളിെല ഭാരതീയ പദ�� �ത�മായി 
ഇം�ീഷി� േദ�ാതി�ിയ്�� DTP േ�ാ�ാം ന�െട ഒ� ക���റി�ം 
ഇ�. �സ്തകം ൈടപ്െസ�് െച�ാ� കഴിയാെ�ാരവ�യിേല�് നീ�േ�ാ� 
അവ� രചനെയ സമീപി�ക�ം രചന മലയാളഭാഷയി� െചയ്തി�� ചില സാേ�തികതക� 
ഉപേയാഗി�് അവ��തിന് ആവശ�മായത് ഉ�ാ�ിെ�ാ��ക�ം െചയ്�. അതിന് 
േശഷമാണ് ഇം�ീഷി� �സ്തകം �സി�ീകരി�ാ� കഴി�ത്.
�ശ്നം ഇതായി��. ആര� �ാവിഡപദ�� ഇം�ീഷി� എ��േ�ാ� ത��മ� 
പകരം ലിപ��രണം ആണ് ഉപേയാഗി�ാറ്. Translation � പകരം Transliteration. 'ആ�' 
എെ��തണെമ�ി� 'atma' യി� a �െട �കളി� ഒ� വരയിടണം. റ, �, ള എ�ിവ 
എ�ിെനെയ��ം? കള, കല എ�ിവ വ�ത�ാസെ���ി എ�ിെന ഇം�ീഷിെല��ം? 'ള' 
എ� �ചി�ി�ാ� 'l' െ� അടിയി� ഒ� ��് ഇടണം. ഇതിെനയാണ് Diacritical 
Marks എ�പറ��ത്. ഇ��� പദ�� �േറാപ�� ഭാഷയിേല�് ലിപ��രണം 
െച�ാ� ഒ� �േത�ക സ്കീം 18-◌ാ◌ം ��ാ�ി� തെ� േജാ� ഹ�� എ� 
സായി��ാ�ിയി��. ഹേ�റിയ� സ്കീം എ�ാണത് അറിയെ���ത്. 
ഇം�ീഷ് ലിപി ഉപേയാഗി�് 'അ' എ�ിെന എ�തണം, 'ആ' എ� ദീ�ഘം എ�െന എ�തണം 
എെ�ാെ� വിശദീകരി�� ഒ� സ്കീം. െവ�ം 's' 'സ' യാ�േ�ാ�, 's' െ� 
അടിയി� ഒ� ��ി�ാ� 'ഷ' യാ�ം. അ�ര�ിലാണ് ആ സ്കീം. േനരെ� 
�ചി�ി� ചരി��സ്തക�ി� ഓേരാ േപജി�ം അേ�ാ പേ�ാ പദ�� 
ഇ�ര�ി��ായി��. ഇത് ക���റി� ൈട�് െചയ്ത് ഉ�ാ�ാ�� 
ഒ� േ�ാ�ാം ഇ�ാെത േപായി. ഇതിെ� ഒ� തമാശ, ഈ േകരള�ി� തെ� �ാവിഡീയ� 
എ�ൈസേ�ാപീഡിയ എ� ഒ� �ഹത്��ം 1990� DTP െചയ്തേ�ാ� ഇതിേന�ാ� 
��ത� പദ�� Diacritical mark ഉപേയാഗി�് ൈടപ്െസ�് െചയ്തി��. 
90ക�െട ആരംഭ�ി� ക����ക� സ��സാധാരണമ� എേ�ാ��ണം. 
അ�ാല�് ന�െട െഡസ്ക്േടാ�കളി� ക����ക� 
വ��ട�ിയിേ���. അ� ഇം�ീഷി� സാധിെ��� ഒ� കാര�ം 12 
വ�ഷ���േശഷം േവഡ് േ�ാസ�ി�ം DTP �ം ��ര�ചാര�ിലായ 



ഇ�ാല�് ഒ� കീറാ��ിയായി എ�ത് ന�െട IT ആ�ിേ�ഷ�ക�െട േശാച�ാവ� 
െവളിവാ��.
 
IT �ം ഭാഷ�ം
 
ഇ�രം ചില യാഥാ����� േനാ�േ�ാ� ഇെതാെ� േകരള�ി� സംഭവി�ാ�� 
�ധാനകാരണം IT യ്�ം ഭാഷയ്�ം ത�ി�� ആവശ�ം േവ�� ബ��� 
േവ�� മന�ിലാ�െ�ടാെത േപായി എ��തെ�യാണ്. മന�ിലാ�ിയവ� തെ� ഈ 
ര�് േമഖലകേള�ം ��ി േയാജി�ി�േ�ാ� െത�ായ ദിശയി� േപായി. അ�െകാ�് 
രചനെയ�റി�� ഈ �ാസിെ� �ധാന വിഷയം എ�ിെനയാണ് IT �ം ഭാഷ�ം ത�ി� 
ബ�െ���െത� അേന�ഷണമാണ്. േകരള�ി� ഇത് �േത�കം എ��പറേയ� 
ഒരാവശ�ം വ�ിരി��. െതാ��� നാ�ി�, തമിഴ്നാ�ി� െച�ാ� ഇ� 
പറ��േത അസംബ�മാണ്. അവിെട ന�ളിേ�ാ� സമ��ി�ാ� േപാ�� ബ�ം 
അ�യ്� സ�ാഭാവികമാണ്. 
ഭാഷെയ ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് ഒ� െടക്േനാളജി�ം ഇ�. തീവ�ി�െട െടക്േനാളജി േപാ�ം 
ഉ�ാ��ി�, നിലനില്��ി�. ന��് ഈ േകരള�ി� IT �ം ഭാഷ�ം 
ത�ി�� ബ�ം �ന�നി�ണയി�കയ� േവ�ത്. ആദ�ം �തേല നി�ണയിേ��ി 
വരികയാണ്. ആ ഗതിേകടിലാണ് നാമിേ�ാ�. അ�െകാ�് ഈ �ാസിെ� ആദ�െ� ഭാഗം 
എ�ിെനയാണ് IT �ം ഭാഷ�ം ത�ി� ബ�െ��ിരി��ത് എ�് 
വിശദീകരി�കയാണ്.
ഇം�ീഷി� പറ�ം - 'Without Language there is no Information Technology'. വളെര 
ലളിതമായ ഒ� കാര�മാണിത്. ഭാഷയി�ാെത IT ഇ�. അ�െന ഒ� �സ്താവന 
െച�േ�ാ� ഭാഷയ്�താെഴയാണ് IT, ഭാഷ IT �െട �കളി� നില്�� 
എെ�ാ�മ� ഭാഷ�ം. ഭാഷയ്�് വാസ്തവ�ി� ഇ�ര�ി� ഒ� 
��ീരിേയാരി�ി - ഇ�ഫീരിേയാരി�ി �ശ്ന�ളി�. ഭാഷയാണ് മ�ഷ�െ� ഏ��ം 
വലിയ ഇ�െവ�ഷ�. അ�കഴിേ� ബാ�ി��െതാെ���. ഭാഷ�െട 
ക�പി��േ�ാെടയാണ് മ�ഷ�� ആശയ�െള വ�വ�ാപിതമായി േ�ാഡീകരി�ാ� 
�ട�ിയത്. ലിപി�െട ക�പി��േ�ാെടയാണ് ഈ േശഖരണം വി�വകരമായി 
പരിവ��നെ��ത്. ഒ� തല�റയിെല അറി�ക� സ�യി�ക�ം േരഖെ���ക�ം 
മെ�ാ� തല�റയിേല�് എ��ി�െട, ലിപിയി�െട പക�� നല്�ക�ം 
െച��തി�െട നാഗരികത�െട, സംസ്�തിക�െട ആവി�ഭാവ�ളായി. എ�ാ ആശയ��ം 
ഭാഷയി�െടയാണ് പിറവിെയ���ത് - മ�ഷ�� ��ി�ക�ം പി�ീട് 
മ�ഷ�െ�േമ� ആധിപത�ം ��ിെ���ക�ം മ�ഷ�െന തെ� നിയ�ി�ക�ം 
െച�� ൈദവം േപാ�� ആശയമട�ം. ഭാഷയാണ് ഏത് െടക്േനാളജി�േട�ം ശാസ്�ീയ 
സി�ാ���േട�ം അടി�ാന�� നി��ാരണം െച�ാ�� ആശയപര�ം അടയാളപര�ം 
ആയ േമഖല അഥവാ പരിസരം ഒ���ത്.
 
ആ��ിഫിഷ�� ഇ�ലിജ�സ് 
 
IT എ� നാം പറ�േ�ാ� Computer Technology യാ�േ�ശി��ത്. 
എ�െകാ�ാണിത്? സാമാന�മായി പറ�ാ� Information = വിവരം. അറിവിെ� ഏ��ം 
െചറിയ �ണി�ാണ് ഡാ�. അേനകം ഡാ�ക� �ടിേ���് ഇ�ഫ�േമഷ� 
ഉ�ാ��. അേനകം വിവര��െട ഉദ്�ഥന�ി�െട അറി�ക� ഉ�ാ��.
Computer Technology െയ ഇ�ഫ�േമഷ� െടക്േനാളജി എ�് വിളി�ാ� വ��മായ 
ചില കാരണ���്. വിവര�െള േ�ാഡീകരി�ാ�ം േശഖരി�ാ�ം �തിയ വിവര�� 
ഉ��ാദി�ി�ാ�ം കഴി�� യ�മാണ് ക���� എ���തെ�യാണ് 
ഇതി� കാരണം.
ക���� �ഗ�ി���� യ��� എ�ാം 
െമ�ാനി��/ഇല�ി◌്ര�� ആയ യ��ളായി��. ക��, തീവ�ി, ��� 
െമഷീ�, േറഡിേയാ �തലായവ. ക���� യാ�ികമായ, െമ�ാനി�ലായ ഒ� 
യ�മ�. അത് ��ിപരമായ, േലാജി�ലായ ഒ� യ�മാണ്.
മ�ഷ�െ� ��ി�െട േമഖലകെള, ചില ���ികെള ഒ� പേ� മ�ഷ�േനാ, 
മ�ഷ���ിയ്േ�ാ കഴി��തിേന�ാ� െമ�െ�� രീതിയി� ഏെ���ാ�ം 
േ�ാസ�് െച�ാ��� കഴിവ് ക���റി��്. എ�െവ�് അ� 
മ�ഷ�െ� ��ിെയ കീഴട�കേയാ അെ��ി� അതിന�റം നില്�കേയാ െച�� 
എ� പറ�� ഒ� ധാരണ ശരിയ�. 1980-കളിലാദ�ം ക���� േമശ�റ�് 
എ�ി�ട�േ�ാ� അ�രം ഒ� വിചാരം ഉ�ായി��. ഈ യ�ം മ�ഷ�െ� 
��ിേയ�ാ� അതീതമായ ഒ�ായി മാ�െമ�ം ആ��ിഫിഷ�� ഇ�ലിജ�സ് 
നാ�റ� ഇ�ലിജ�സിെന കട�ിെവ�െമ�ം ഒ� വിചാര��ായി��. വളെര 
അടി�ാനപരമായ വ�ത�ാസം മ�ഷ�െ� ഇ�ലിജ��ം ക���റിെ� ഇ�ലിജ��ം 
ത�ി��്. ര�ം ഇ�ലിജ�സ് തെ�യാണ് ഒര���ി�. ഇവത�ി�� 
വ�ത�ാസം �ത�മായി പറ�ത് ജി� �ഷ്ണ���ിയാണ്. അേ�ഹ�ിെ� അവസാന 
കാല�് ഒരാ� േചാദി�. ആ��ിഫിഷ�� ഇ�ലിജ�സ് മ�ഷ�െ� 
ഇ�ലിജ�സിന�റേ��് േപാ�േമാ എ�്. ഇേ�ാഴെ� േപാ� കാ�േ�ാ� അ�െന 
ആയി�ീ�െമ�് േതാ�� എ�് േചാദ�ക��ാവ് ��ിേ���.



മ�ഷ��ം മ�േഷ�ാ�����ം IT �ം എ�ാം വ��മായി വിലയി��ാ� 
സഹായി�� ഉ�രമാണ് ജി� �ഷ്ണ���ി ന�കിയത്. അതി�െനയാണ്:
ക���റിെ� Intelligence വളെര logical ആണ്. ��ിപരമാണ്. Reasoning െന 
അടി�ാനമാ�ിയാണ് അതിെ� logic �പം െകാ��ത്. മ�ഷ�െ� �രിപ�ം 
ചി�ക�ം Illogical / അ��ികമാണ്. അ�െകാ�് മ�ഷ�േന�ാ� േവഗ�ി� 
compute െച�ാ�, െത��ടാെത ഗണനക� െച�ാ� ക���റി� കഴി�ം. 
ഉദാഹരണ�ി� നിലാെവളി��ിെ� spectrom െ��റി�്, luminosity 
െയ�റി�് ഗണനക� നട�ാ� മ�ഷ�േന�ാ� േവഗ�ി� ന�ായി 
ക���റി� കഴി�ം. പേ�, ക���റിന് ഒരി��ം നിലാവ് ആസ�ദി�ാ� 
കഴിയി�. അ� മ�ഷ�േന കഴി�. കാരണം മ�ഷ�െ� intelligence അ��ിക�ം, 
അബ്േസ�ം ആയ ചില കല്പനകളിലാണ് െക�ിെ�ാ�ിയിരി��ത്. അ�െകാ�് 
ക���റിന് സ�പ്നം കാണാ� കഴിയി�. മ�ഷ�� കഴി�ം. ഈ ര�് 
intelligence ഉം ത�ി�� വ�ത�ാസമിതാണ്. മ�ഷ�െ� intelligence േപാ�� 
ഒ�് ക���റി��ാ�� എ�് സ�ല്പി�ക. നാം ആ�ാപി�� ഏ� 
േജാലി�ം ഏ��ം അ�സരണാശീല�� അടിമെയേ�ാെല െച�� അവ� വി�് അത് 
അതിേ�തായി�� രീതീയി� ചി�ി��, �തികരി�� ഒരവ�െയ�റി�് 
സ�ല്പി�ക. മ�ഷ�െന േപാെല '�ഡ്' അ�സരി�് േജാലി െച�� ഒരവ�! അ�രം 
വിചി�മായ ഒരവ�യി� ന�െട സാേ�തിക വിദ�ക� എ�ിെ�ടാ� 
ന��ാ�ഹമി�. അ�െന ആയി�ഴി�ാ� ആ െടക്േനാളജിെയ ന�� ഉേപ�ി�ക�ം 
െച�ം. എെ��ി�ം ഒ� േജാലി െച�ാ� പറ�ാ� 'എനി�ി�ം �ഡി�' എ� 
പറ�� ഒ� ക����! ഇ�രം അവ�ക�ം പറ�ി�ക�ം മ�ഷ�� കഴി�ം. ഇ�രം 
സവിേശഷമായ മ�ഷ� intelligence േല�് ഒരി��ം ക���� വികസി�ി�. 
സ�പ്ന�േള�ം അസംബ��േള�ം േക�ീകരി�് �പം െകാ�� അ���മായ 
കല്പനകളി� നിബ�ി�ി�� മ�ഷ� ഇ�ലിജ�� േപാെല�� ഒ�് ഒരി��ം 
ക���റി��ാ�കയി�. ക���റിെ� intelligenceആ വാ�് 
ഉേ�ശി���േപാെല തെ�, artificial ആ�കേയ ഉ�. അെതാരി��ം natural 
intelligence ആവി�.
ഇ�ര�ി�� ഒ� യ�മാണ് ക����. ആ യ�ം IT എ� �ഹ�ായ ഒ� 
െടക്േനാളജി�് സ�ീകാര�മാ��ത് വിവര��/ഇ�ഫ�േമഷ� േ�ാസ�് 
െച�ാ� ഈ യ��ി� കഴി���െകാ�ാണ്. അ� വളെര േലാജി�� ആണ്. IT 
വിദ�ാ��ിക��് പരിചിതമായ �ളിയ� േലാജി�് ഉപേയാഗി�ാണ് അതിെ� 
ഹാ�ഡ് െവയ�ം േസാഫ്�് െവയ�ക�ം �പെ���ിയിരി��ത്.
 
ഇ�ഫ�േമഷ� െടക്േനാളജി 
 
മ�ഷ�െ� ഇ�ലിജ�സിേനാട് താരതമ�െമ��േ�ാ� ഒേ�െറ പരിമിതമായ ഒ�ാണ് 
ക���റിന് ഉ�െത�ി�ം ��ിപരമായ ഒ� യ�മാണ് അത് എ��താണ് 
അതിെന ഒ� വിവരയ�മാ�ി�ീ���ത്. അറി�കേളാ വിേവകേമാ (knowledge and 
wisdom) ഉല്പാദി�ി�ാ� ക���റി� കഴിയിെ��ി�ം അറി�ക�െട 
ഉല്പാദന�ിന് ആവശ�മായ േകാടി�ണ�ിന് ഡാ�ക�െട, ഇ�ഫ�േമഷ�ക�െട 
േശഖരണ�ി�ം േ�ാഡീകരണ�ി�ം സംേ�ഷണ�ളി�ം കാര��മമായി പെ���ാ� ഈ 
യ��ി� കഴി�ം. ഇ�ാരണ�ളാലാണ് ക���� െടക്േനാളജി ഇ�ഫ�േമഷ� 
െടക്േനാളജി (IT) ആയി വിവ�ി�െ���ത്. 
ഏത് ഡാ��ം ക���റിേല�് ഫീഡ് െച�ാ�ം േ�ാസ�് െച�ാ�ം ആവശ�മായ 
ഒ�് െടക്�് (text) ആണ്. എ�് െവ�ാ� അ�ര��. അ�ര�െള 
അവഗണി�് ഒ� ഇ�ഫ�േമഷ� േ�ാസ�ിം�ം ക���റിന് സാധ�മ�. 
ഈ �സ്താവനയ്�് വി��മായ ചില കാര��� ഉ�്. ഉദാഹരണമായി മ��ിമീഡിയ 
വളെര �ചരി�ിരി�� ഈ കാല�് ന��് ശ��ി�െട, വിഷ��കളി�െട പല 
ഡാ�ക�ം ഫീഡ് െച�ാ� കഴി���േ�ാ. ശരിയാണ്. പേ� അെതാെ� ൈ�മറി 
ഡാ�കളാണ്. അെത�ാണ് എ�് പറ�െവയ്�ാ� / നി��യെ���ാ� 
വീ�െമാ� െസ��റി ഡാ� (Secondary data) ന��് ആവശ�മായി വ��. 
വാ�േഗാഗിെ� ചി�ം '�ര�കാ�ി' ക���റി� ഒ� ചി� ഗാലറിയി��്. 
അത് വാ�േഗാഗിേ�താെണ�ം ചി�ം സ�ഫ്ളവ� ആെണ�ം പറ�െവയ്�ാ� 
V-a-n-g-o-g-h-s-u-n-f-l-o-w-e-r എെ��തിേയ പ�. ഇ�ര�ിെലാ� ഡാ� എ�േകാഡ് 
െച�ാ�ം ഫീഡ് െച�ാ�ം െടക്�് �ടിേയ തീ�. ബിസിന�് ഡാ� ആയാ�ം 
ഓഡിേയാ ആയാ�ം അ�� കാല�ളി� വ��േപാെല മണം (smell) �ട�ിയ അ�ഭവ�െള 
സ�ാംശീകരി�ാ� കഴിയാ�� ക���റായാ�ം ഇ�ര�ി�� െസ��റി 
അെ��ി� െ��ഷ�റി ഡാ�െയ �തിനിധീകരി�ാ� െടക്�് േവണം. 
െടക്�ി�െട �േറ�ടി സി�മാ�ി�് ആയ രീതിയി�, സ്�ക്േച�ഡ് 
(structured) ആയ രീതിയി� ക���റിന് ഡാ� ൈകകാര�ം െച�ാ� കഴി�ാ� 
മാ�േമ ഡാ�േബസ് മാേനജ്െമ�് അെ��ി� വിവരവ�വ�ാ നി��ാണം 
നട�ക��. അ� സ്�ക്േച�ഡ് ആയ രീതിയി� ഇേ�ാ� HTML േപാ�� 
സ�ദായ�� ഉെ��ി� േപാ�ം XML േല�് വികസി�േ�ാ� Database 
Management െ� രീതിക� വ�േച��. ഇെതാെ� �ചി�ി��ത് ഡാ� Text 
ആയിരി�ക�ം ആ ഡാ�െയ സ്�ക്േച�ഡ് ആ��തി�െട�മാണ് ക���റി� 



ഇ�ഫ�േമഷ� സി�ം മാേനജ്െമ�് സാധ�മാ� എ�ാണ്. അ�ര�ി�� 
ഇ�ഫ�േമഷ� സി�ം മാേനജ്െമ�് സാധ�മാ��തി�െടയാണ് ക���� 
െടക്േനാളജി ഇ�ഫ�േമഷ� െടക്േനാളജിയായി മാ��ത്. അേ�ാ� െടക്�ിെന 
ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് ക���റി� ഒ� ഇ�ഫ�േമഷ� സി�ം സാധ�മ�. 
എ�മാ�ം മ��ിമീഡിയേയാ വിഷ��േസാ ഓഡിേയാേയാ വരികയാെണ�ി� േപാ�ം 
ഇ�ഫ�േമഷ� സി�ം നി��ിെ���ാ�ം ഇ�ഫ�േമഷ� െടക്േനാളജി എ� 
അ�ഹത േനടിെയ��ാ�ം െടക്�ിെന അവഗണി�െകാ�് ക���റിന് 
കഴി�കയി� എ�താണ് പരമാ��ം.
 
ലിപി
 
ഇം�ീഷി� Sun flower എ�് ന��് ക���റി� ഫീഡ് െച�ണം. നാമത് 
ശ��ി�െട പറ�ാ�ം സ്കാ� െചയ്ത് OCR (Optical Character Recognition) 
ഉപേയാഗി�ാ�ം ഡിജി�� െപ� ഉപേയാഗി�് ൈക െകാ�് എ�തി�ഴിയാ�ം 
കീേബാ��പേയാഗി�് അടി�ാ�ം െടക്�് ആയാണ് ക���റിനക�് ഡാ� 
േശഖരി�െ���ത്. ക���റി��ി� അത് േ�ാഡീകരി��ത് ASCII 
േകാഡ് ഉപേയാഗി�ാണ്. നവീനമായ രീതിയിലാെണ�ി� Unicode ആയാണ്. ഇെത�ാം 
നട��ത് െടക്�ിെന േക�ീകരി�ാണ്. െടക്�ിെ� അടി�ാനപരമായ 
�ണി�് ആ�ഫബ�് ആണ്. മലയാള�ി� / ഇ��� ഭാഷയി� ലിപി എ� പറ�ം. 
ലിപി ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് ക���റിന് IT എ� േലബ� സ�യം എ��ണിയാ� 
അ�ഹതയി�. ക����ം IT�ം വികസി�ിെ��� രാജ��ളി� ഇത് �േത�കം 
എ��പറേയ� �ശ്നമായി��ി�. അവരാദ�ം തെ� പരിഗണി�ി�� 
�ശ്നമായി�� ഭാഷ�ം ലിപി�ം. ഇ��യി� തെ� േദവനാഗരി, മറാ�ി, തമിഴ് 
�തലായ നാ�ി� െച�് ക����ം ലിപി�ം ത�ി�� ബ�ം എ��പറേയ� 
ആവശ�ം വ��ി�. മറി�് ഏ��ം ���െര�വകാശെ��� ഈ േകരള�ി� IT 
�ം മാ�ഭാഷ�ം ന�െട ലിപി�ം ത�ി�� ബ�ം ഒ� �തിയ കാര�െമ� മ�ി� 
�സംഗിേ�� ആവശ�ം വ��. ഇെതാ� ഗതിേകടാണ്. 
IT �ം ഭാഷ�ം ത�ി� നിലനി�േ�� ബ��ിെ� തിരി�റിവി�ായ്മയാണ് 
അ�� കാല�് ന�െട ഭാഷയി�ം IT യി�ം ഉ�ായ ചില അപചയ���് കാരണം. 
ര� ഭാഗ�ം �ശ്ന���് IT യി�ം ഭാഷയി�ം. വാസ്തവ�ി� രചന 1999-� 
അ�സ് െചയ്ത �ധാന �ശ്ന�� ഇതിെന ��ി��ിയാണ്. ലിപി �ടാെത 
information system ഇ� എ�യിട�് നി�ാണ് നാം �ട��ത്. ഭാഷെയ 
ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് ഒ� ഇ�ഫ�േമഷ� െടക്േനാളജി�മി�. അ�െന�െ��ി� 
ഞാനി�വെര ക�ി�ി�. Visuals െന മാ�ം അെ��ി� audio െന മാ�ം 
ആസ്പദമാ�ിെ�ാ�്, െടക്�ിെന ���മാ�ം ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് ന�െ�ാ� 
Information System ഉ�ാ�ിെയ��ാ� കഴി�േമാ?. ക���� 
ഉ�ാ�ിയിരി��ത് ൈട�് ൈറ�റിെ� േജാലി�ായ�. അതിെ� ഏ��ം �ധാന 
�വ��നമ�ലം വിവരവ�വ� ഉ�ാ�ലാണ്. അ�ാെത േവഡ് േ�ാസ�ി��. 
േവഡ് െ�ാസ�് െച�ാ�ം ൈടപ്െസ�് െച�ാ�ം േവ�ി പല പാേ��ക���്. 
ക���� െകാ�് െച�ാ� ഉേ�ശി�െ��ി�� ൈവവി��മാ�� 
�വ��ിക�െട �റിെലാ�േപാ�ം ആ��ി� ഇ�റ�� േവഡ് േ�ാസ�ി�ം 
ൈട�്െസ�ി�ം. ക���� ഐ�ികവിഷയമായി പഠി�� വിദ�ാ��ിക�െട 
സിലബ�ി� േവഡ് േ�ാസ�ി�് ഗൗരവമായ ഒ� വിഷയേമ അ�. അവ� �ല�ഷമായി 
പഠി��ത് സി�ം മാേനജ്െമ�ിെന�റി�ം Information System 
Developmentെന�റി�ം അതിെ� life cycle െന�റി�െമാെ�യാണ്. ഗഹനമായ, 
ഉപകാര�ദമായ വിവരവ�വ�ക� മ�ഷ�െ� ഏ� മ�ല�ി���ാ�ാ� കഴി�ം 
എ��ിട�ാണ്, അതിനായി ക���� ഉപേയാഗി�ാ� കഴി�ം 
എ���െകാ�ാണ് ക���� െടക്േനാളജി, information technology ആയി 
മാറിയി��ത്. പെ�, ന�െട േകരള�ി� െവ�ം േവഡ് േ�ാസസിംഗ് 
അെ��ി� ൈട�് െസ�ി�് മാ�േമ മലയാള�ി� ക���റി� തരെ�� 
എ� അവ�യാ��ത്. ഇതിന�ബ�മായ �ശ്ന�� നിരവധിയാണ്. അതിെലാ�്, വളെര 
കാര�മായ ഒ� �ശ്നം, വ��ിപരമായി അ�ഭവി� ഒ� �ശ്നം െവബിെലാ� 
കവിതയടി�് �സാധനം െച�ാ� മാസ�േളാളം മലയാള�ിെ� ഒ� േഫാ�് 
തിര�നട� കഥ - �ീ. പി. പി. രാമച�� നി�േളാ� പറ�ം. 
എ��കാ�െട സഹകരണ ��ാനെമ� നിലയി� �സ്തക�സാധന�ി� ഏഷ�യിെല 
ഏ��ം വലിയ പ�ിഷി�് ഹൗസ് NBS ജ�ം എ�� നാട്. േലാക�ിെല ഏ��ം 
വിജയകരമായ ��ശാലാ ��ാനം അരേ�റിയ നാട്. ശാസ്�ം 
ജന�ളിേലെ��ി�ാനായി േലാക�ിെല ഒ� പെ� ഏക ജനകീയ ശാസ്� സാഹിത� 
��ാനം പട�� പ�ലി� നാട്. �� ശതമാനം സാ�രത േനടിയ േകരളം. ഈ 
നാടിെന�റി�ാണ് വിജയ� മാഷ് വിലപി�ത്, ന�െട ഭാഷ മ�ക�ം ന�െട 
നാട് മറ�ക�ം െച�� എ�്. മലയാള കവിതക��ായി ഇ��െന�് 
പ�ിഷിംഗ് �ട�ിയേ�ാ� പി. പി. രാമച�� േനരി� സാേ�തിക �ശ്ന�� 
േക�ാ� IT വിദ�ാ��ിക�ം അ�തെ��േപാ�ം.
 
 



Information System Development െ� േമഖലയി� ക���� ഉപേയാഗി�ാ� 
മലയാളഭാഷയ്�് കഴി�ാേല IT �െട പരി���ത അവകാശെ�ടാ� കഴി�. IT �െട 
സമ�മായ �േയാഗം ന��ിവിെട സാധ�മാകണെമ�ി� ന�െട ഭാഷ, ന�െട 
സ്�ിപ്�്, ന�െട ലിപി ഓ�േറ�ിംഗ് സി��ി� ഉ�േ���� 
(Embed) െച�� രീതിയിേല�് ക���റിെന െകാ�വരാ� കഴിയണം. 
ക���റിെ� അെ��ി� ക���ിംഗിെ� സമസ്തേമഖലകളി�ം ന�െട ലിപി 
സാധ�മാ�� ഒ� െടക്േനാളജിെയ മാ�േമ േകരള�രയി� 'IT' എ�പറയാ� 
ക���� വിദഗ്���് അവകാശ��. ഇത് സാധ�മാകണെമ�ി� ഭാഷ അറിയാെത 
സാധ�മാ�കയി�. ഭാഷ അറിയണെമ�ി� െപാ�യായ ��ീരിേയാരി�ി േകാം�ക്�ക� 
െവടി�് ഭാഷാചി�ക�േട�ം വിദഗ്ധ�േട�ം സഹകരണം IT വിദഗ്ദ� േതടണം. 
ഭാഷെയ അവഗണി�െകാ�� IT സാധ�മ� എ�പറ��ത് കഴി� നാല� വ�ഷെ� 
അ�ഭവ�ളി� നി�ാണ്. വലിയ വിദഗ്�� ക���റിെ� േമഖലയി� 
ഉ�ായി�� ഒ� നാടാണിത്. അവ� ഒ�പെ� ലാ�ി�/േറാമ� സ്�ിപ്�ി� 
ഉ�ായി�� പല�ശ്ന��ം പരിഹരി�ി��്. അേതസമയം ന�െട ഭാഷ�െട 
�ശ്ന�� പരിഹരി�ക�ം ക���� സാേ�തികതെയ ന�െട നാടിെ� 
െടക്േനാളജിയാ�ി വികസി�ി�ക�ം െച�� കാര��ി� അസാധാരണമായ അലംഭാവം 
കാണി�ി��്. അവ��് മി��ി�ാ�ി��. ഭാഷ ക���റിന് 
അനിവാര�മായ ഒ�ാെണ� അറിവ് ഇ�ാതായ�െകാ�ാണ്. ഭാഷാപ�ിത�മായി സഹകരണ�ം 
സഹവ��ിത��ം ഇ�ാതായ�െകാ�ാണ്. ഇ�ാര��ി� ഭാഷാവിദഗ്ധ�, 
സാഹിത�കാര�ാ�, സാ�ഹ�ചി�ക�, പ��വ��ക� ഇവ�െ�ാെ� 
െത�പ�ിയി��്. അവ� ക���റിെന അവഗണി��. മ�ഭാഗ�് 
ഭാഷയി�ാെതതെ� ന��് ക���റിെന ൈകകാര�ം െച�ാെമ� വിധ�ി�� IT 
�െട അപഥസ�ാരം. ഇതിേ�ാ� നി��ായകമായ ഒ� ഘ��ി� എ�ിനി���. 
ന�െട ഇലക്േ�ാണിക് - ഡിജി�� േമഖല�െട ആ�ാന �ാപന�ളായ CDIT ഉം 
Keltron ഉം �െനയിെല C-DAC െ� സഹായേ�ാെട ലിനക്സ് ഓ�േറ�ിംഗ് 
സി��ി� മലയാളം Embed െച�ാ�� �മം �ട�ിയി�് ��വ�ഷം 
കഴി�. ഇ�വെര ആ െ�ാജ�് ���മായി�. CDIT ഈയിെട അവ�േടതായി ഒ� 
ലിനക്സ് ഡിസ്�ിബ�ഷ� ഇറ�ി - 'ൈകരളി ലിനക്സ്'. േപ�േക�ാ� ഈ സാധനം 
ഒ� തനി മലയാളമാെണ� േതാ�ം. പെ�, ഒെരാ� മലയാളം അ�രം േപാ�ം ഇതി� വരി�. 
സിഡി�ിന് IT അറിയാ�ത� കാരണം. വളെര വിദഗ്�രാണ് അവിെട��വ�. ന�െട 
ഭാഷ�െട അടി�ാനപരമായ �ശ്നം എ�ാെണ�് അവ��റിയി� എ�താ� കാരണം. IT 
അടി�ാനപരമായി, അടിയ�ിരമായി ആേലാചി� �ടേ�� �ശ്നം ന�െട മാ�ഭാഷ�െട 
െടക്സ്�് അെ��ി� സ്�ിപ്�് സി�െ��റി�തെ�യാണ്. 
ഇ�ാര��ി� ന�െട ആ�ാന ഭാഷാ വിദ�ാ�മാ��ം വലിയ തകരാ�ക� 
പിണ�ിരി��.
 
വ�വ�ാപിതമായ (Systemised) ഒ� ലിപി സി�ം ഇ�ാ�ിടേ�ാളം കാലം ഒ� 
തര�ി�ം ഉ� �േയാഗ�ം ന��് IT യി� സാധ�മ� എ� തിരി�റിവ് IT 
�ാ��ം ഭാഷ�ാ��ം ഉ�ാേയ പ�. ഇതിെ� ഒ� ചരി���്. ന��് 
ക���റി� ന�െട ഭാഷെയ സ�ിേവശി�ിയ്�ണെമ�ി� ആ െടക്സ്�ിന് 
വളെര വ�വ�ാപിതമായ ഒ� ലിപി േവണം. നാം ഇ�െ�ടാ� ഒ� സത�ം പറയെ�: ഇ�് 
ഇ��� ഭാഷകളി� ഏകീ�തമായ ഒ� ലിപി ഇ�ാ� ഒേരെയാ� ഭാഷ മലയാളമാണ്! ഇത് 
അത��ി കല��ി പറ��ത�. േലാകഭാഷക�െട േഗാ�ചരി�ം െവ� േനാ�ിയാ� 
അ���മായ രീതിയി� വികാസം �ാപി� ഭാഷയാണ് ന�െട മലയാളം. തമിഴി� 
നി�ാണ് ഉ�വി�െത�ി�ം 10-◌ാ◌ം ��ാേ�ാെട ��തമിഴ് എ� രീതിയി� 
��ിലിപി�െട ഒ� �പം �ചരിയ്�ക�ം, ഏകേദശം 14-15 ��ാേ�ാെട 
വെ���് �പ�ി� ഓലകളി� ന�െട വി�ാന��ം അറി�ക�ം 
േരഖെ���� നിലയിലാ�ക�ം െചയ്�. അ�ടി വ��ത് വളെര ൈവകിയാണ്. 
േകരള�ിെല ആദ�െ� അ�ടിശാല ഉ�ാ��ത് 1821-ലാണ്. ബ�മി� െബയ്ലി എ� 
ജസ��് പാതിരിയാണ് േകാ�യ�് സി.എം.എസ്. �സ് �ട��ത്. അേ�ഹമാണ് 
മലയാള ഭാഷ�െട ആദ�െ� േലാഹ ൈട�ക� ഡിൈസ� െച��ത്. നാെമാെ� 
എ�തി�ഠി�� മലയാള�ിെ� ലിപിക� അ�ടി�േവ�ി �പകല്പന െച��ത് 
അേ�ഹമാണ്. അതി���് അ�ര�� എ��ായി�ാണ് നിലനി�ി��ത്. 
അ�വായി�ാ�ം ൈകവശം വയ്�ാ�ം െമാ�ം ജനസംഖ��െട അ�ശതമാന�ി�േപാ�ം 
കഴി�ി��ി�. ഇ�ിേ�ാ� ന�െട സാ�രത �റി� എ�ിനി��� എ� 
പറ�േ�ാ� 1821-� ��് 5% േപാ�ം അ�ര�� അറി��വര�ായി�� 
എേ�ാ��ക. എ�ായാ�ം സി.എം.എസ്. ��് �ാപി��തി�െടയാണ് 
മലയാള�ിെ� അ�ര�� ആ�നിക സാേ�തികതയ്�ായി പിറവിെയ���ത്. അ� 
ഡിൈസ� െച�േ�ാ� െബയ്ലി സ�ീകരി�, ഇ�ം സ�ീകരി�ാ�� അ�കരണീയമായ 
ചില മാ�കക��്. അേ�ഹ�ിന് വളെരെയ���ി� മലയാള�ിെ� ഈ അ�ര�െള 
േറാമനാ�ി മാ�ാമായി��. A �ം B �ം എ�ാം ഉപേയാഗി�് േലാക�ിെല പലഭാഷകെള�ം 
അ�െന മാ�ിയി��്. ���ിഭാഷ 1920 കളി� കമാ�പാഷ�െട കാല�് 
അറബിേയാ�് സാമ���ായി�� ലിപി മാ�ി �േറാപ�ൈനസ് െച�ാ� േവ�ി േറാമ� 
സ്�ിപ്�് ആ�ി. അേതേപാെല ഫിലിൈ�നി, മേലഷ�� ഭാഷ എ�ിവ േറാമൈനസ് 
െചയ്�. 1920കളി�ം 30 കളി�െമാെ� ഇ��� ഭാഷക� േറാമൈനസ് െചയ്� കഴി�ാ� 



െടക്േനാളജിയി� ന��് പല �േ����ം എ���ി� നട�ാ� കഴി�ം 
എ�് നി�േ�ശി� ഒരാ��ായി�� ന��് - രാ�ശില്പിയായ െന�. 
ഭാഗ�ം െകാ�് അ� നട�ി�. അേ�ഹെ� െത�പറ�കയ�. വളെര �േറാപ�� 
ആയി�� ചി�ാഗതിയായി�� അേ�ഹ�ിേ�ത്. അ�് അത് വളെര േമാേഡ� 
ആയി��. ഇ�ിേ�ാ� ആേലാചി�േനാ�േ�ാ�, ഉദാഹരണ�ിന്, 
അണെ��ിെന�റി�� അേ�ഹ�ിെ� �കീ��ന�� മ����ി� 
കാേണ�ിവ�ം! അണെ��ക� ല��ണ�ിനാ�കെള അഭയാ��ികളാ�േ�ാ� 
�േത�കി�ം. അ�് അണെ��ക��ാകെ�, ന��് ൈവദ�തി��ാകെ�, 
അതി�െട മാ�െമ വ�വസായ �േരാഗതി ഉ�ാ�ക�� എ�ായി�� ചി�. ഇ���െട 
ന� നാെളയ്�േവ�ി�� സ�പ്ന�ളിെലാ�് ഇ���െട ഭാഷ�െട ലിപികെള�ാം 
േറാമൈനസ് െചയ്ത് ഏകീകരി�ക എ�തായി��. എ���ി� േദശീേയാദ്�ഥനം 
ൈകവരി�ാ�� ഒ� ��മായത് കണ�ാ�ി. പേ� അ� ശ�മായ എതി��ക� 
േനരി�ക�ം മാരകമായ ആ നി�േ�ശം വിസ്�തമാ�ക�ം െചയ്�.
അതി�ം �റ് വ�ഷ��� ��് മലയാള�ിെ� ലിപി ബ�മി� െബയ്ലി 
�പകല്പന െച�േ�ാ� വളെര എ���ി� A, B, C, D ഉപേയാഗി�് ൈട�് 
േഫ�ക� ഉ�ാ�ാമായി��. ആ�ം ഒെരതി��ം പറ�മായി��ി�. 
കാലാ�ര�ി� മലയാള അ��� മ�മറ��േപാെല ന�െട ഭാഷ�െട അ�ര��ം 
വിസ്�തമാേയേന. ഫിലിൈ�നിക�ം ���ിക�ം െച���േപാെല A �ം B �ം 
ഉപേയാഗി�് മലയാളം ��രമായി നാം എ�തിേയേന! െബയ്ലി അ� െചയ്തിെ�� 
മാ�മ�, മലയാളം, തമിഴ്, െത��് �ട�ിയ െത�ി��� ഭാഷക� പഠി�ക�ം 
��ി സി��ി� നി�് പരിണമി�ി�� എ�ാ ലിപിക�േട�ം താരതമ�ഭാഷാ 
ശാസ്�ം പഠി�ക�ം െചയ്�. ഇ�ാര��ളി� അദ�ിതീയനായി�� പി�ീ� വ� 
����ം. ഭാരതീയ ഭാഷക�െട ആ�ാ� കെ��ിയ ഇവ�െടെയാെ� �മഫലമായാണ് 
ഇ�് നാം എ��ക�ം പഠി�ക�ം െച�� മലയാള ലിപി �പെ��ക�ം 
�ചാര�ിലാ�ക�ം െചയ്തത്. അവ��ാ�ിയ ൈട�കളി� നി�ാണ് 
മലയാള�രയി� അ�ടി �ചരി��ത്. അതി� നി�ാണ് ന��് വായി�ാ� 
�സ്തക�� കി��ത്. അതി� നി�ാണ് മലയാളി തെ� അ�ര�െള 
തിരി�റി�ക�ം പഠി�ക�ം െച��ത്. അ�തെ� എ�േയാ എ���ി� 
ഇം�ീഷിെല ഇ�പ�ിയാറ് അ�ര�� െകാ�് മലയാള അ�രമാല ഒ�ി�ാമായി��. 
�േത�ക സ�ര���േവ�ി �േത�ക അ�ര�� ഉ�ാ�ിയി�െ��ി� 
തെ� 40� ��ത� അ�ര�� ഉ�ാവി�ായി��. തമിഴിെ� താവഴി എ� 
നിലയി� തമിഴ് �ലവ� എ� േപരി�� സ്�ിപ്�് ���േ�ാളം 
അ�ര��മായി അ�് ഇവിെട നിലവി��ായി��. േവണെമ�ി� അതിെന അ�കരി�് 
അ�യ്�ം ൈട�കളിേല�് ലിപിക�െട എ�ം െബ�മി� െബയ്ലി�് 
�റയ്�ാമായി��. അ� െചയ്തിെ�� മാ�മ� ഒ� പാ�-ഇ��� മാ�ക 
മലയാള ലിപിക�െട ഡിൈസനിംഗി� പി�ട�കയാണ് അേ�ഹം െചയ്തത്. ഇ��യിെല മ� 
ഭാഷാ സ്�ിപ്�കളി� �കടമായ േദശീയ സ�ഭാവം കണ�ിെല��് അ�തകരമാംവിധം 
ചില സ�രചി��� വ�ഞ്ജന�േളാട് അേ�ഹം ��ിേ��� നിലനി��ി.
െബ�മി� െബയ്ലി�െട കാല�് ൈവദ�തി േപാ�മി�. ൈട�ക� ഡിൈസ� െച�ാ� 
ക���റി�. മെ��വിള�ിെ� കാലമാണ്. െകാ�േന�ം ആശാരിേയ�ം വ�് 
അ�േ�ഹ�ിന് ഒ� െസ�് ൈട�ക� ഉ�ാ�ാ� നാല് വ�ഷം േവ�ിവ�. 
നാല് വ�ഷംെകാ�് അേ�ഹം ഏതാ�് അ��േറാളം വ�ത�സ്തമായ ൈട�ക� 
ഉ�ാ�ി. അ�പേയാഗി�ാണ് മലയാള�ി� അ�ടി �ട��ത്. 
100-125 വ�ഷ���േശഷം 1970കളി� ഭാഷാ ഇ��ി�ി��് 
ൈട�്ൈറ�� എ� യ��ി�േവ�ി ന�െട ഭാഷ�െട ലിപിെയ, അടി�ാനപരമായ 
ചി��െള െവ�ി�റി��. ഈ െവ�ി�റി�� െബ�മി� െബയ്ലി 
െച�ാതി��ി�ം ന�െട ഭാഷാ ഇ��ി�ി��് ന�െട ഭാഷേയാ� െചയ്�. 
ഒേ�കാ� ��ാേ�ാളം വളെര �റ� മാ��േളാെട�ം പരിഷ്�ാര�േളാെട�ം 
ചി�േയാെട, വ�വ�ാപിതമായി ന�െട ലിപി സ�ദായം വള�ക�ം നിലനില്�ക�ം 
െചയ്�. നാ�പതിനായിരേ�ാളം �സ്തക�� ആ ലിപിയി� �സി�ീകരി�. ഓേരാ 
അ�ര��ം ൈകെകാ�് െപ��ിെവയ്�� രീതിയിലായി�� 
അ����െള�ാം. ഇ�ഴി� അെ��് വ�ഷ�ളിലാണ് ക���ൈറസ്ഡ് 
ൈടപ്െസ�ിംഗ് (DTP) �ചാര�ിലാ�ക�ം �ാമ�ളിലാെക പഴയ അ�ടിശാലക�� 
പകരം മിനി ഓഫ്െസ�് വരിക�ം െച��ത്. അതി�േശഷമാണ് ���മായി DTP �ം 
ഓഫ്െസ�് �ി�ിം�ം മാ�മായി അ�ടിമാ��ത്. ചില ��ാമ�ളി� 
ൈകെകാ�് അ�ര�� െപ��ിെവയ്�� അ�ടിശാലക� ഇേ�ാ�ം 
അവേശഷി��. ഇ�െ� സൗകര��െളാ�ം ഇ�ാ� കാല�ം അ��റിേലെറ 
അ�ര�� ഉപേയാഗി�് ��നി��ാണ�ം അ�ടിക�ം എ�ാം ന�െട നാ�ി� 
�ഗമമായി നട�ി�� എ�ത് ഒ� വിസ്മയമായി മാ�കയാണ്.
1970കളി� മലയാള�ി� ഭാഷ�െട ലിപി പരിഷ്�രണം നട�. ആ 
പരിഷ്�രണേ�ാ��ടിയാണ് രചന പി�ീട് ��ി�ാണി� ഭാഷയിെല അവ�വ�ക� 
കട�വ��ത്. അ�് അ�ര�ി�� പരിഷ്�രണം നട�ാ�� യഥാ�� കാരണം 
എ�ാണ്? ഭരണഭാഷ മലയാളമാ�ക എ� ല��മാണ് �ധാന കാരണമായി പറ��ത്. 
ഭരണഭാഷ മലയാളമാ�േ�ാ� �കടമാ�� ഒ� �ധാന വ�തിയാനം ഔേദ�ാഗിക 
ക�ിടപാ�ക� ൈകെകാെ����തി� പകരം ൈട�് െച�ണം എ��താണ്. 



ൈട�്ൈറ�� എ� യ�ം അ�് ഇം�ീഷ് അടി�ാ� േവ�ി�� ഒ� 
യ�മായി��. മലയാള�ിെല അ��റിേലെറ അ�ര���ായി �തിെയാ� ഭീമനായ 
ൈട�്ൈറ�� ഉ�ാ�ക എ�ത് അചി��മായി��. സാ��മായ ഏകകാര�ം 
ഇം�ീഷ് ൈട�്ൈറ�റിെല െതാ�േറാളം വ�� ക�കളിേല�്/കീകളിേല�് ന�െട 
അ�രസ�യെ� െവ�ിെയാ��ക എ�� മാ�മായി��. അ� സാധ�മാകണെമ�ി� 
മലയാള�ിെല സവിേശഷമായ ചില സ�രവ�ഞ്ജന�െള, ���ര�െള, ഇര�ി�കെള 
േവ�െപ�േ��ിയിരി��. അ�െനയാണ് 'ഉ'കാര��ം 'ഊ'കാര��ം 
'ഋ'കാര��ം 'റ'കാര��ം വ�ഞ്ജന�ളി� നി�് േവ�െപ�േപായത്. � എ�ത് 
� എ�്, � എ�ത് � എ�്, � എ�ത് � എ�്, � എ�ത് � എ�്, 
� എ�ത് � എ�്, � എ�ത് ക്ത എ�്, സ്� എ�ത് സ്� 
എ�ി�െന ..... ഇ�കാരം ലിപിവ�വ� അടി�ടി മാ�ിെ�ാ�� ഒ� വ�തിയാനം 
െകാേ� ന�െട ഭാഷ ഇം�ീഷ് ൈട�് ൈറ�� എ� യ��ി� 
ഒ��ി�ി�മായി���. ഭാഷയിെല ഇര�ി�ക� േപാ�ം ൈട�്ൈറ�റി�െട 
�തിയ �പ�ിലായി. വ��ാറ വട്ടപ്പാറ ആയിമാറി.
ൈട�്ൈറ�റിെന ��നി��ി ചി�ി�കയാെണ�ി� 1970കളിെല ലിപി 
പരിഷ്�രണം ��ിപരമായ, �ാേയാഗികമായ ഒ�ായി��. മ�ചില ��ിക�മായി ഈ 
പരിഷ്�രണെ� ബ�െ���േ�ാഴാണ് പരിഷ്�രണ�ിെ� ��ിഭ�ത 
െപാളി��ത്. ഒ� ��ി ഇതാണ്: അ�് സ��ഭവശാ� ൈട�്ൈറ�� എ� 
യ��ി� 90 ക�ക��് പകരം 200 ക�ക� ഉ�ായി�� എ�് ക��ക. 
പരിഷ്�രണം ഏ� വിധമാ�മായി��? ��ത് ക�ക�� ഒ� 
ൈട�്ൈറ�റായി�െ��ി� പരിഷ്�രണം ഏ�വിധമാ�മായി��? അ�പ��ായിരം 
അ�ര�� ഉ�െ�ാ�ാ� കഴി�� ഇ�െ� �ണിേകാഡ് േഫാ�് സംവിധാന�ം 
ക����മാണ് അ�് ഉ�ായി��െത�ി� ലിപി പരിഷ്�രണം 
ഏ�വിധമാ�മായി��?
എ�പ�ക�െട ആരംഭം �ത� േകരള�ിെല സ��ാ� ഓഫീ�കളി� ഇം�ീഷ്/മലയാളം 
ൈട�്ൈറ��ക� നിറയാ� �ട�ി. േഗാദ്െറ�ം ഹാ�ഡ�ം െറമി�്ട�ം യ�ം 
വി�് ന� െകായ്� െകായ്�. േകരള�ി� മാ�േമ അവ��് ഉ�� ക�വടം 
കി�ി��. ലിപി െവ�ി�റി�് ഇം�ീഷ് ക�കളിെലാ��� വിദ� മ� 
ഭാരതീയ ഭാഷകളി�ം ക�പിടി�ി��. തദ��തമായ ൈട�്ൈറ��ക�ം ഉ�ായി. 
പെ� അവിെടെയാ�ം ഈ ��ം വി�േപായി�. േകരള�ി� എ�ം ചിലവാ�മെ�ാ. 
പരിഷ്�രണം എ� േലബലി� എ�് ഇറ�ിയാ�ം ഏത് ��കയ� ഇറ�ിയാ�ം ഇവിെട 
ക� നി�് ആ�ക� വാ�ം.
എ�പ�കളിെല പരിഷ്�രി� ലിപി മലയാളി ജനത ഒ�ട�ം അ�മായി ഇ�െന സ�ീകരിേ�ാ 
എ�ത് രചനയ്�് പെ� സംശയമാണ്. �രനാ� ���പി�, എ�. വി. 
�ഷ്ണവാരിയ� �തലായ മഹാപ�ിത� ലിപി പരിഷ്�രണ�മായി ��ി��ായി��. 
ലിപി പരിഷ്�രണക�ി�ി�െട െചയ�മാ� �രനാ� ���പി�യായി��. 
1968� സമ��ി� ലിപി പരിഷ്�രണ റിേ�ാ��ി� അേ�ഹം ഒ� കാര�ം 
തറ�ി� പറ�ി��. ഈ പരിഷ്�രണം ൈട�്ൈറ�റി�ം ലിേനാൈട�് 
അ�ടി�ം മാ�മാണ്. ഈ അ�ര�� ഒരി��ം ��ികെള എ�താ� 
പഠി�ി��ത് എ�്.
പിെ� എ�െനയാണ് 1973-� ഒ�ാം പാഠ �സ്തക�ി� ൈട�്ൈറ�� ലിപി 
�ത��െ��ത്?
 
 
പരിഷ്�രി� ലിപിെയ '�തിയ ലിപി' എ�് വിളി�ാ� �ട�ി. െപാ��നെവ, 
ഒേ�കാ� ��ാേ�ാളം �വ�വ�ിതമായി നിലനി� ഒ� സ്�ിപ്�് 'പഴയ' 
ലിപിയായി മാറി. 'പഴയ', '�തിയ' എ�ീ വിേശഷണ�� െത�ായ ഒ� �ല�വ�വ�യ്� 
(False Value System) ജ�ം െകാ��. 'പഴയത്' �ാ�തമാെണ�ം, അതിനാ� 
�േരാഗതി�് എതിരാെണ�ം, �തിയത് �േരാഗമനപരമാെണ�ം, അതിനാ� 
സ�ീകര�മാെണ�ം എെ�ാെ��� അസംബ�മായ നി��യ�ളി� േകരള�ിെല 
പ�ിത�ം അധ�ാപക�ം വിദ�ാ��ിക�ം എ�ി�െ��.
അ�െകാ�് രചന 'പഴയ' എ� പദം േബാധ���ം ഉേപ�ി��. പകരം തന� ലിപി 
(Original Malayalam Script) എ�ാണ് ലിപി വ�വഹാര�ളി� രചന ഉപേയാഗി��ത്.
ലിപി പരിഷ്�രണ�ിെ� മാനദ��െള രചന സമീപി��ത് സാംസ്കാരിക�ം 
ചരി�പര�മായ പരിസര�ളി� നി�െകാ�ാണ്. ലിപി�െട പരിണാമ�ളി� / 
�പേഭദ�ളി� ഇനി�ം അറിയെ�ടാ� നി�ഢതക�െ��ാണ് രചന�െട വിശ�ാസം. 
ഇ��� ഭാഷകളി� ഉ കാര�ിെ� കാര�െമ��ക. ��ിലിപിയി� നി�ാണേ�ാ 
ഇ��യിെല �രിപ�ം സ്�ിപ്�ിേ��ം ഉ�വം. അകാര�ം എകാര�ം ഒകാര�ം 
ഇകാര�ം ഒെ� വ�ഞ്ജന�ി� നി�ം േവറി�നില്�� അടയാള�� െകാ�ാണ് 
��ിയി� �കടി�ി�െ���ത്. ചിലത് ഇട�്, ചിലത് വല�്, 
മ�ചിലത് ഇട�ം വല�ം എ�ി�െന പലമാതിരി സ�രചി��� 
�ാനെ��േ�ാ�ം വ�ഞ്ജന�ളി� നി�ം സ�ത�മായി േവറി�നി��� 
ചി��� തെ�യാണവ. ഇ�െന വ�ഞ്ജന�ളി� നി�ം േവറി� അടയാള�ളാ� 
സ�ര�� �കടി�ി�ാ� ��ി�ം ൈവഭവ�ം കാണി� ന�െട പിതാമഹ� 
എ�െകാ�് ഉകാര�ിെ� കാര��ി� മെ�ാ� സമീപനം ൈകെകാ�? എ�െകാ�് 



വ�ഞ്ജന�ി� നി�ം േവ�െപ��ാെത ഉകാരെ� നില�റ�ി�? ��ിയിെല 
ആദ�ാ�ര�ളി� തെ� ഊകാര�ിെ��ം ഋകാര�ിേ��ം �ിതി ഇ�റ��േപാെല 
വ�ഞ്ജനേ�ാ� �ടിേ���ാണ്. േദവനാഗരിയി�ം ബംഗാളിയി�ം തമിഴി�ം 
മറാ�ിയി�ം ഒെ� ഇ�റ��േപാെലയാണ് ഇേ�ാ�ം. മലയാള�ി�ം 
ഇ�റ��േപാെലയായി��. ��ിെയ�പ��് വ�ഷ�����് െബ�മി� 
െബയ്ലി മലയാളം സ്�ിപ്�് �പെ���േ�ാ�ം ഇ�റ� സ�രവ�ഞ്ജന�െള 
െതാ�കളി�ി�; േവ�െ���ിയി�. ഇ��� സ്�ിപ്�കളി� 
നിലനില്�� പാ�-ഇ��� മാ�കകെള അ�ടി സ�ീകരി�കയാണ് െബയ്ലി 
െചയ്തത്. കാരണം ലിപിെയ�ത് ഒ� �േദശെ� ജനത അേനകതല�റകളിലായി അേബാധ���ം 
�പെ���ിയ ഒ�ാെണ�ം, അടയാള��െട, വ���െട �പീകരണ�ി�/ 
�േയാഗ�ളി�/ പരിണാമ�ളി� താ�ിക് എ� വിേശഷി�ി�ാ�� നി�ഢതക� 
ഉെ��ം ലളിതമായ ��ിക� െകാ�്, �േയാഗപരമായ അെ��ി� സാേ�തികമായ 
കാരണ�� പറ�് അവെയ മാ�ിമറി�േ�ാ� ഭാഷ�െട െക�റ�തെ� 
ശിഥിലമാ�െമ�ം അേ�ഹ�ിന് അറി��ായി��.
ഈ വിേവകം�ം ചരി�േബാധ�ം േകരള ഭാഷാ ഇ��ി�ി��ിന് ഇ�ാെത േപായി. 
സ�രവ�ഞ്ജന��െട കാര��ി� ഇ��ി�ി��് പ�ിത�ാ�െട ��ിക� 
വളെര ലീനിയ� ആയി��: �, �, �, � എ�ി�െന പലതര�ി� ഉകാര�� 
മലയാള�ി� നിലനി���. ഇകാരെ�േ�ാെല േവറി� ഒ� ചി�ം െകാ�് എ�ാ 
ഉകാര�േള�ം �കടി�ി�ാ� കഴി�ം. ◌ു തെ�യാകെ� ഈ ചി�ം. ഇേ�ാ� എ�ാ 
ഉകാര��ം ഒേരേപാെല ആയി�ീ��ിരി��. �, �, �, �, - എ�ാം 
'മാനകീ�ത'മായിരി��! പഠി�ാ�ം എ�താ�ം ഇേ�ാ� എെ���ം!
���ിക� ഒര���ി� മ��ാരായി��! ഇ�യ്�് ഒ� എ��വഴി 
കെ��ാ� കഴിയാ�വ�. എ�ായാ�ം വ�ം തല�റക��് ഇനി മലയാളം പഠി�ാ� 
��ി��വരി�.
900 അ�ര�െള 90 അ�ര�ളിേല�് ഒ��ിയതാണ് േകരള ഭാഷാ 
ഇ��ി�ി��് നട�ിയ ഏ��ം വലിയ ക�പി��ം / ഭാഷാേസവനം എ�് 
ഒരി�� ഇ��ി�ി��ിെ� ഡയറ�� േഡാ. ത�ാ� വാദി�ക��ായി. 
ഭാഷ�െട�ം ലിപി�െട �ം മൗലികതക�, സ�ത�പരമായ അവ�ക�, ചരി�പരമായ 
സാംഗത���, ആയാസരഹിതമായ �േയാഗ�മതക�, അ��ഹിതമായ പാേ��ക� - ഇ�രം 
സ�ീ��തകെള�ം ലാളിത��െള�ം ക�റിയാ�� േശഷിന�െ�� ഭാഷാപ�ിതരാണ് 
മാ�ഭാഷെയ െകാ��ത് എ�ാണ് രചന�െട പ�ം. പ�ിത�ം ഉേദ�ാഗ��ം െച�� 
വിേവക�ന�മായ 'പരിഷ്കാര��' അറിയാ�� അവകാശം നിേഷധി�െ�� സാധാരണ 
ജന��ം വിദ�ാ��ിക�ം ഇ�് സംഭവി�െകാ�ിരി�� ഭാഷ�െട മരണ�ിന് 
ഉ�രവാദികള�.
 
മലയാള�നിമ
 
എ�പ�കളി� �ട�ിയ ഭാഷാ പരിഷ്�രണം 1997 � എ�ിയേ�ാ� വിചി�മായ 
മെ�ാ�ഘ��ിേല�് കട�. േഡാ. �േബാധച�� നായ�െട േന�ത��ി�, േഡാ. 
ത�ാെ� ഒ�ാശേയാട ഭാഷാ ഇ��ി�ി��് മെ�ാ� ��ാനം ആരംഭി�. 
'മലയാള�നിമ' എ�ായി�� ഈ ��ാന�ിെ� േപര്. മലയാള�നിമ�െട ല��ം 
���ി�റയാം: മലയാള�ി� ഇേ�ാ�ം അ�ര�� ��തലാണ്. 90� നി�് 
60േല�് ���ിെ�ാ�വരാ� ചില ���� ഉപേയാഗി�ാ� കഴി�ം. ഇ�് 
നിലവിലിരി�� അ���ം ���ര�� ച��ലയി�് പിരിെ��തിയാ� 
മതി. എ�ിനാണ് ഭാഷയി� ഋകാര�ം േരഫ�ം? എ�ാം സ��ഭാ�സരണം 'റ'�ം 'ര'�ം 
ഉപേയാഗി�് എ�തിയാ� േപാെര? ഉദാഹരണ�ിന് പ്റേബാധ ച��, ക്റ്ത്റിമം 
എ�ി�െന. ലിപി�െട എ�ം �റ��തി�െട വിേദശിക��് മലയാളം പഠി�ാ� 
എ��മാ�ം!
സത�ം പറ�ാ� 'മലയാള�നിമ' രചന�െട പിറവി�് നിമി�മായി. 1999� 
മലയാള�ിെ� സമ�ലിപിസ�യം േവഡ് േ�ാസ�ി�ി� രചന ആവിഷ്�രി�േതാെട 
'മലയാള�നിമ' ചരി��ിെ� ഒ� ഫലിതമായി മാറി. �റ�നാ� േഡാ. ത�ാ�ം 
�േബാധച��നായ�ം രചനയ്െ�തിെര �സംഗി�െകാ�നട�ി��. മലയാളിക�െട 
ഡിജി�� ഭാവിെയ നശി�ി�ാ�� സാ�ാജ�ത��ഢാേലാചനയാണ് രചനെയ�ം 
�ാ�തമായ അവ�കളിേല�് തിരി�േപാകാ�� �വണത �ദ�ശി�ി�� 
പി�ിരി�നായ ഒ� ��ാനമാണെത�ം സഖാവ് പി. േഗാവി��ി� േഘാരമായി 
വാദി�. ഇ�ിേ�ാ� 2005� േഡാ. െക. എം. േജാ��ിെ� ക�ക� ഭാഷാ 
ഇ��ി�ി��് �സി�ീകരി�ിരി��ത് രചന ഉപേയാഗി�ാണ്. 
പി�ിരി�� ലിപിയി� ! ചരി��ിെ� മെ�ാ� ഫലിതം.
 
ഭരണഭാഷയ്�േവ�ി, ൈട�്ൈറ�റി� േവ�ി ഇ��യിെല എ�ാ ഭാഷക�േട�ം 
ലിപിക� 1970ക�െട ആരംഭ�ി� െവ�ി�റി�ക��ായി. േകരളെമാഴിെക ഇ��യിെല 
മെ�ാ� സം�ാന�ം ഈ 'പരിഷ്കരി�' ലിപികെള അംഗീകരി�ക��ായി�. 
പാഠ�സ്തക�ളി�െട ��ികെള പഠി�ി�ക��ായി�. അ�ാദമിക് 
വ�ായാമ�ി�പരി ഒ� �ാധാന��ം തമിഴേരാ, ബംഗാളികേളാ, മറാ��ാേരാ ഇതിന് 
െകാ��ി�. 1992-� േഫാ�ക�െട ഡിജി�� നി��ിതി േനരി� 



ക�പഠി�ാനായി �നയിെല കഠഞ (ഇ��ി�ി��് ഓഫ് ൈടേപാ�ാഫിക് 
റിസ��്)� െച�് ഇെതാെ� സംസാരി�േ�ാ� അവ� ഈ 'ലിപി പരിഷ്കരണ'െമാെ� 
എേ� മറ�േപായിരി��! ഇ��യിെല തെ� അ�ജീവി�ിരി�� ��ഖനായ 
അവിടെ� ൈടേപാ�ാഫ� ('ലിപിക�' എ�ാണ് അേ�ഹെ� വിളി�ി��ത്. 
യഥാ��േപര് മറ�േപായി. അേ�ഹ�ിന�് 90 വയ� കഴി�കാ�ം) 
സംസാര�ിനിടയി� േചാദി� ഒ� േചാദ�ം ഇ�ം മായാെത മന�ി��്. നി��െട ആ 
മേനാഹരമായ ലിപി, അെത�ിനാണ് ഇ�െനയാ�ിയത്? ���ര�െളാെ� ധാരാള�� 
ഞ��െട ലിപികെളാ�ം ഒ� േക�ം �ടാെത ഇേ�ാ�ം നിലനില്���േ�ാ? 
മലയാളേ��ാ� സ�ീ��തക�� ഒറിയ ഭാഷ�െട അ�ര�� ഒ� മാ��ം �ടാെത 
കാലി�ാഫി�െട എ�ാ വശ�തേയാ�ം ശ�ിേയാ�ം ഫ്െളക്സിബിലി�ിേയാ�ം �ടി 
േലാഹൈട�ക�െട കാലഘ��ിേലതിേന�ാ� ന�ായി ഇ�് ക���റി� 
ആവിഷ്�രി�ാ� കഴി���േ�ാ?
 
ഇേത േചാദ�മാണ് വ�ഷ���േശഷം രചന�ം േചാദി�ത്. െഡസ്ക് േടാ�് 
ക����ക� വ��ട�ിയ അവസാനേ�ാെടെയ�ി�ം ന�െട ഗവ�െമ�് 
ഏജ�സിക� വിചാരി�ി�െ��ി� ഇത് സാ��മാ�മായി��. അവരീ ക��വ�ം 
ഏെ���ിെ�� മാ�മ�, 1999� മലയാള�ിെ� സമ�മമായ തന�ലിപി സ�യം 
േവഡ് േ�ാസ�ിംഗി�ം ൈട�് െസ�ിംഗി�ം വിജയകരമായി രചന ആവിഷ്�രി� 
നട�ാ�ിയേ�ാ� എതി��കയാണ് െചയ്തത്.
 
 
രചന �േ�ാ�െവ� കാര��� വാസ്തവ�ി� വളെര ലളിതമാണ്. ഞാന� 
���ി�റയാം.
ഏ� ലിപിക�െട�ം പരിണാമം ൈജവസ്പീഷീ�ക�േട�േപാെല അ� ��്മമാ�ം പ�െ��ം 
സംഭവി�� ഒ�ാണ്. മാറി മാറിവ�� സാേ�തിക വിദ�ക� (ഓലയിെല��്, 
അ�ടി �തലായവ) എ��ിെ� രീതികെള, അ�ര�ിെ� ആ�തികെള 
നി��യി��തി� �ധാന പ�വഹി�ി��്. അ�ര���േവ�ി �തിയ 
സാേ�തികതെയ എ�േ�ാളം െമ��ിെയ��ാ� കഴി�ം എ�താണ് സാേ�തിക 
ചരി��ിെ� ദശാസ�ികളി� ക�വ�ി�� സമീപന രീതിക�. േനെര തിരി��. 
അ�ടി നിലവി� വ�േ�ാ� അതി���് ആയിര�ണ�ി� വ�ഷ�ളായി 
നിലനി�ി�� അ�ര�െള കഴി��� േകാ�ം ത�ാെത �തിയ സാേ�തികതയിേല�് 
സ�ാംശീകരി�കയാണ് െചയ്തത്. പേ�, അ�ടി എ� �തിയ സാേ�തികവിദ� ലിപി�െട 
�പ�ി� വലിയ സാ��തക��ാ�ി. അടി�ാന ഘടനയ്� വ�ത�ാസം വ��ാെത 
ആയിര�ണ�ി� വ�ത�സ്ത�ളായ, മേനാഹര�ളായ ൈട�് േഫ�ക� (േഫാ�ക�) 
ഉ�ായി. അ�ടി�െട കാലം ലിപിക�െട �വ��കാലമാണ്. െവ�ി�റി�ലിേ��ം 
നാശ�ിേ��ം കാലമ�.
അ�ടി�െട കാലഘ��ി� മലയാള ലിപിയി�ം ചരി��ിെ�/എ��ിെ� ൈനര�ര�ത 
െകടാെത നിലനി�ി��. ൈട�്ൈറ�� വ�ാപകമായ അല്പെമാ� കാല�ിലാണ് 
ലിപി�െട �പ�ി� അപ�ംശം സംഭവി�ത്. ഭാഷ പരിപാലി��തി�ം 
�േയാഗി��തി�ം വ�ാപകമായ അവ�വ�കളാണ് ഇ�ാല��ായത്. ഇ��� 
ഭാഷകളി� തെ� �ഘടിതമാെയാ� ലിപി സ�ദായം നിലവി��ായി��. മലയാളഭാഷ, 
വീ�വിചാരമി�ാ� 'ലിപി പരിഷ്കരണം' �ലം അപചയ�േള�ം സ�ത��തിസ�ികേള�ം 
േനരി�� ഒ� കാലമാണിത്. മാ�ഭാഷ�െട മരണം ഒഴിവാ�ാ� ന��് 
ബാ��ത��്.
ഭാഗ�വശാ� ഇ�് ന�െട േമശ�റ�ിരി�� ക���� എ� യ�ം 
ഉപേയാഗി�് ഭാഷ അഭി�ഖീകരി�� മരണകാരണ�െള മറികട�ാ� കഴി�ം. 
ഭാഷാക���ിംഗിെ� എ�ാ േമഖലകളി�ം തന�ലിപി ആവിഷ്�രി�ാ� കഴി�ം. അത് 
ക���ിംഗിെന എ��മാ�ക മാ�മ� ഭാഷ�െട നിലനില്പ് ഭ�മാ�ക�ം 
െച�ം.
ഇ�ിേ�ാ� േവഡ് േ�ാസസിംഗി� മാ�ം ഒ��ിനില്�� രചന�െട �ധാന 
ല��ം ഡാ�ാ േബസ് മാേനജ്െമ�ി� ന�െട തനത് ലിപിെയ എ�െന 
�ാവ��ികമാ�ാ� കഴി�ം എ�താണ്. എ�ി� മാ�േമ വിവരവ�വ�ാ 
നി��ിതി (Information System Development)യി� ന�െട ഭാഷയ്�് സ�ിയമായി 
ഇടെപടാ� കഴി�.
1999� �േ�ാ�െവ� ഇ�രം ആശയ�� �ാവ��ികമാ��തി� 
അ�വ�ഷ���േശഷം രചന ഏെറ �േ�ാ�െകാ�േപായിരി��. ഈ കാലയളവി� 
��ഖമായ പല മലയാള ����ം രചനയിലിറ�ി. ഇതി� �ധാനം യശഃശരീരനായ 
നിത�ൈചതന�യതി�െട �ഹ�ായ ആ�കഥയാണ് - യതിചരിതം.
അേ�ഹ�ം രചന�ം ത�ി�� ബ�ം നി��ിേശഷമായ ഒ� ആ�ബ��ിേ�താണ്. 
ലിപിയി��ായ അപവ�ീകരണം ഭാഷ�െട മാ�മ�, ന�െട സംസ്കാര�ിെ� തെ� 
അടിേവ�കെള തക��ം എ� ക�റി� മലയാള�ിെല ഏക ചി�ക� അേ�ഹം 
മാ�മായി��. ലിപി വിഷയ�ി� അേ�ഹം ആ�മറിയാെത വലിയ ഗേവഷണ�� 
നട�ിയി��. മരണ�ിന് ഒ� മാസം ��് ചി�ജ�ം ഞാ�ം അേ�ഹെ� കാണാനായി 
ഊ�ിയി� േഫ� ഹി�ി�� ആ�മ�ി� േപായി. ഈ വിഷയ�ി� ഞ�� ത�ി� 
ക�ിടപാ�ക� ഉ�ായി��. ഞ�െള ക�പാെട മ� സ��ശകെര�ം പതി� 



�ഭാഷണ�െള�ം ഒഴിവാ�ി ഞ�േളാെടാ�ം മണി��കേളാളമി��. 
ലിപിെയ�റി�മാ�ം സംസാരി�. തള��് നിേ�തനമായ ൈകകളി� 
�യാസെ��് േപന പിടി�് കടലാ�ി� മലയാള അ�ര�െള േകാറി അേ�ഹം 
ലിപിയ്�പിറകിെല സാംസ്കാരിക ��കെള �റ�െകാ�വരാ� യത്നി�. അേ�ഹം 
അ�് സമ��ി�ാ� �മി� ഒ� കാര�ം ഇതാണ്. ആശയ�െള ചി��പ�ി� 
�കടി�ി�� ഭാഷയാണ് ൈചനീസ്. ചില ആശയ�െള ൈചനീസ് ലിപികേള�ാ�ം 
സമ��മായി ന�െട അ�ര�� �ശ�വത്�രി��.
 
തന�ലിപിയി� രചനയിലടി� അ�ര�� ക�് അേ�ഹ�ിെ� ക�ക� നിറ�. 
എെ� ആ�ാേവാളം �ിയ�രമായ വിഷയമാണ് ����� ഏെ���ിരി��ത് 
എ�് പറ�.
 
 
രചനെയ ക�ട� േ�ാ�ാഹി�ി� മെ�ാരാ� എസ്. ജയച�� നായരാണ്. കഴി� 
നാ�വ�ഷമായി അേ�ഹം എഡി� െച�� 'സമകാലിക മലയാള വാരിക'യി� 
അതി�ശസ്തമായ എം. �ഷ്ണ� നായ�െട 'സാഹിത�വാരഫലം' അ�ടി��ത് 
രചനയിലാണ്.
അ�ടി�ടാെത വിവരവ�വ�ാനി��ാണ�ി�ം രചന ഇ�ാലയളവി� ചില �യത്ന�� 
നട�ക��ായി. അതി� �ധാനം തലേ�രി ��� േകാേളജിെല 22000 വ�� മലയാള 
����െട ഒ� ഇലക്േ�ാണിക് ���ചിയാണ്. മലയാള�ിെ� തന�ലിപി 
ഉപേയാഗി�് ഉ�ാ�ിയിരി�� ഈ ഡിജി�� കാ�േലാഗ് തന�ലിപിയി� തെ� 
വിവരാേന�ഷണ�ം നട�ാം.
 
ഇ�ാലയളവ്◌ി� േലാകഭാഷാ സാേ�തികതയി� വ�ി� �േ�����ായി. അതില് 
�ധാനം '�ണിേകാഡി'െ� ഘടനയ്�് അ��തമായ േഫാ�് സംവിധാനം ഉ�ായതാണ്. 
ഓ�� ൈട�് േഫാ�് (ഛഠഎ : �ലി ഠ�ല എ◌ീ◌ി)േ◌ എ� േപരിലറിയെ��� ഈ 
സാേ�തികത മലയാള�ിന് േവ�ി��ായതാേണാ എ�് ആഹ്ളാദി���വിധം 
അ�യ്�് ന�െട ഭാഷ�െട/ലിപി�െട അസാധാരണതകെള ൈകകാര�ം െച�ാ� 
�ാപ്തി��താണ്.
�ൈട�് (ഠൃ◌ൗല ഠ�ല) എ� േപരിലറിയെ��� 256 ക�ിക�� അടഇകക 
സ�ദായ�ി�� േഫാ�് സി�േ��ാ� ഛഠഎ ന് പല േമ�ക�ം ഉ�്. 
ഏ��ം �ധാനം ക�ിക�െട എ��ി�� ബാ�ല�മാണ് - 65,000 േലെറ ക�ിക�. 
ഒെരാ� േഫാ�ിലാണ് ഇ��െമേ�ാ��ണം. ന�െട മലയാള�ിെ� 1000 ഓളം വ�� 
സാധ�മായ എ�ാ ���ര��ം േവ�പിരിയാെത നില്�� 
സ�രവ�ഞ്ജന��െമാെ� ��ി�ി�� അ�ര��െട സമ� സഞ്ജയം ഓ�� 
ൈട�് േഫാ�ിെ� ഒ� �ലയ്�് ഒ��ാ��േത��! മലയാള�ിെ� എ�ാ 
അ�ര��ം ഉപേയാഗി�ാനിടവ�ാ� അത് ക���റിെ� 'െമ�റി'യി� 
െകാ�ിെ�� 1999-െല േഡാ. ത�ാെ� (േകരള ഭാഷാ ഇ��ി�ി��ിെ� 
ഡയറ��) വാദ�മായി ഈ �േരാഗതിെയ ത�ി�േനാ��ത് ഇ�് രസാവഹമാണ്. 
േലാക�ിെല എ�ാ എ��ഭാഷക�േട�ം ലിപിക� ഒെരാ� ഛഠഎ േഫാ�ി� 
ഒ��െമ�ാണ് േതാ��ത്. 
ഛഠഎ െ� മെ�ാ� �േത�കത, േലാക ഭാഷക�െട ഒ� േവ�ഡ് ക�േസാ�ഷ�ം എ� 
നിലയ്�് േലാക�ിെല അറിയെ��� െച��ം വ��മായ എ�ാ ഭാഷക��ം 
നി�യി�റ�ി� 'േകാഡ് േപ�ം' ഓേരാ ഭാഷയിേല�ം അടി�ാന അ�ര���് 
(അ�വമയല)േ◌ നി�യി�റ�ി� േകാഡ് േപായി��ം (ഇ◌ീറല ജീശി)േ◌ �ഹ�ായ ഒ� 
ഏകീ�തവ�വ�യ്�് വഴി െതളിയി�ിരി�� എ��താണ്. �ണിേകാഡ് ��െക 
പിടി�ി�� ഡിജി�� ആ�ിേ�ഷ�ക��് പലതരം 'മാ�ി�ക�' 
ഇനി��ാ�കയി�. മലയാള�ി� �ചാര�ി�� � ൈട�് േഫാ�ക�െട ഇടയി� 
ഇേ�ാ� ���ിയത് 20 തര�ി�� അടഇകക മാ�ി�കെള�ി���്. 
അ�െകാ�് കടങ 6 ആഠ � അടി� നി��െട േലഖനം '�ീ'ലിപിയി� നി���് 
വായി�ാ� പ�ാ� തര�ി� 'മ�ഭാഷ'യിെല�തിയ മെ�ാ�ായി മാ��. 
�ണിേ�ാഡ് പി�പ�� ഛഠഎ � ഇ� സംഭവി��ി�.
നി�� ഒ� 'പരിഷ്കരണ'വാദിയാെണ�ിരി�െ�. തന� ലിപി, അതായത് 'പഴയ' ലിപി 
നി���് ക��ടാ. നി�� ഒ� മലയാളം െവബ്ൈസ�ിന് ജ�ം െകാ���. 
'�തിയ' ലിപി�െട ഛഠഎ ഉപേയാഗി��ാ�� ഈ െവബ്ൈസ�ി� 'പഴയ' അ�ര�െള 
നി�� അ��ി�ിെ�യി�. േലാക�ിെ� മെ�ാ� തലയ്�ലി��് ഒ� മലയാളി 
നി��െട െവബ്ൈസ�് കാണാനിടവ��. അേ�ഹം സ��ഭവശാ� പഴയ ലിപി�െട 
ആരാധകനാണ്. അേ�ഹ�ിെ� ക���റിലാെണ�ി� �തിയ ലിപിെയ 
അ��ി�ിേ�യി�! രചന�െട ഛഠഎ േഫാ�ാണ് അേ�ഹ�ിെ� ക���റി� 
ഇ��ാ� െചയ്തിരി��ത്.
അേ�ഹം േലാക�ിെ� മേ� അ��ി��് നി��െട െവബ്ൈസ�ി�െട 
കേ�ാടി��. അേ�ഹം എ���ി� വായി�േപാ���്. പെ� ഒ� കാര�ം 
മാ�ം അറി��ി�. നി�� ഒ� 'പരിഷ്കാരി'യാെണ�ം നി��െട െവബ്ൈസ�് 
�തിയ ലിപി മാ�ം ഉപേയാഗി�് ഉ�ാ�ിയതാെണ�ം. കാരണം അേ�ഹ�ിെ� 
ക���റി� െതളി��ത് എ�ാം പഴയ അ�ര�ളാണ്. രചനയിലാണ്!



ഇതാണ് �ണിേ�ാഡിേ��ം ഛഠഎ േ��ം മാ�ികത. അ�െകാ�് രചന�െട 
െവബ്ൈസ�്, തിക�ം തന� ലിപിയി� തീ��ത്, ന�െട 'പരിഷ്കാരി' 
സ��ശി�േ�ാ� എ�ാം '�തിയ' ലിപിയായി�ീ��.
ഒേര അ�ര�� ഇ�െന പഴയ�ം �തിയ�മായി സ��ഭ�ി�ം അഭി�ചി�ം 
അ�സരി�് മാറാ�� ഒ� െടക്േനാളജി സാ��െമ�ി�, പിെ� തന� 
ലിപിയ്�േവ�ി ഇ�യ്െ��ിനാണ് വാശിപിടി��ത് എ�് നി�� 
േചാദിേ��ാം.
ഭാഷ�െട മ���ളിേല�ിറ�ിെ��� ഉ�ര�ളാണ് ഇതി��ത്. 
ഭാഷാശാസ്��ിെ� സ�ീ��തകളിേല�ം ഭാഷാ�േയാഗ�ിെ� നി�ഢതകളിേല�ം 
െവളി�ം വീ�� �ത�മായ ഉ�ര�� നല്കാ� ഞാ� �ാപ്തന�. രചന�െട 
െവബ്ൈസ�ി� (◌ൃമരവമിമാമഹമ�മഹമാ.◌ീ◌ൃഴ) ഇതിെനാെ� ചി�ജ�ം ഗംഗാധര�ം 
േച�െ��തിയ �പ്തികരമായ ഉ�ര�� നി��� ലഭി�ം.
വളെര ലളിതമായ ഒ� ഉ�രം േസാദാഹരണം എനി� തരാ� കഴി�ം.
ഗ്േ�ാ എ� അ�രം ന�െ��തണെമ�ിരി�െ�. തന� ലിപിയി� ഇത് 
ഒെരാ��ര�ിെല�താ� കഴി�. �കളി� പഴയ�േപാെല മാ�ം.
എ�ാ�, �തിയ ലിപിയി� നി�ളിത് എ�െന എ��ം?
ഇതിേലതാണ് ശരി? എ�ാം ശരിെയ�േ�ാ? അ�െനയാകാ� തരമി�. ഒ� അ�രെ� 
പലതായി പല സ��ഭ�ളി� നി�� ക���റി� അടി�െകാ��ാ� 
വിവരവ�വ�ാ നി��ിതി അവതാള�ിലാ�ം. നി�ളേന�ഷി�� നി���് 
കി�ിയിെ��വരാം. കാരണം, നി��െട വിവരം ക���റിനക�് കിട�� അേത 
�പ�ില� നി�� അേന�ഷി�ത്. (`േഗ◌്�ാ' അസംഭവ�മായ ഒ� അ�രമാെണ�് 
നി�� ക����ാകാം. പെ�, `േസ◌്ന'�േട�ം `േസ◌്നാ'�േട�ം 
`സ്�'�േട�െമാെ� ഗതി/ഗതിേകട് എ�ാണ്?) ഒര�രം മാറിയാലസ് ല�ം 
വിവര�� നി���് ന�െ�ടാം. അ�യ്�് േലാലമാണ് ക���റി� 
ഉ�ാ�ിെവ�ിരി�� വിവരവ�വ�ക�. ഭാഷയിെല വാ�കെള��് നി���് 
ഇ�ംേപാെല കളി�ാ�ം ഉപേയാഗി�ാ�ം അവിെട സാ��മ�. ഭാഷ വലിയ ഒ� 
ഏകീ�തവ�വ�യാണ്. ആശയ��െട�ം ശ���െട�ം കാര��ി� വ�തിയാന�� 
ഉ�ാകാം- പല ഡയല�ക�. പേ� വാ�ക�െട കാര��ി�-ഒ� വാ�് 
ര�തര�ിെല�താ� നി���് യാെതാ� അവകാശ�മി�. അ�െന നി�� േതാ�ിയ 
േപാെല എ��കയാെണ�ി� എ��ിെ� േലാകം അവിടംെവ�വസാനി�കയാണ്. 
'പരിഷ്കരി�' ലിപി ഭാഷയി� െകാ�വ� ഏകപരിഷ്കാരം ഇ�െന േതാ�ിയേപാെല എ�താ� 
നി��� കഴി�ം എ�� താണ്! ഇ�െന �റ�കാലം �ടി �ട��ാ� 
ആശയ�� േരഖെ���ാ�ം ൈകമാറാ��� വിശ�ാസ�ത ന�െ��് ന�െട ഭാഷ 
നിലനില്േ�� ആവശ�ം തെ� ഇ�ാതായി�ീ�ം. അ�െകാ�ാണ് �തിയ ലിപി ഭാഷെയ 
െകാ�� എ�് രചന പറ�ത്. മലയാളം നിലനില്�ാ� ഏകമാ��ം തന� 
ലിപിയിേല�� തിരി�േപാ�ാെണ�് രചന പറ�ത് അ�െകാ�ാണ്. രചന 
വാദി�തിെ� െപാ�� ന�െട ഭാഷാ ഇ��ി�ി��ി�ം അംഗീ�ത 
പ�ിത��ം മന�ിലായിെ��ി�ം �ണിേ�ാഡി� മന�ിലായി��്! 
മലയാള�ിെല �തിഭാധനരായ എ��കാ��് മന�ിലായി��്. എം. ടി. 
വാ�േദവ� നായ�, വി.െക.എ�. ഒ.വി. വിജയ�, എസ്. �പ്ത� നായ�, എം. എ�. 
വിജയ�, പ�ന രാമച��, ��േ�രി രാമച��, എം. െക. സാ� - ഈ നിര 
നീ�താണ്.
2005 രചനെയ സംബ�ി�ിടേ�ാളം, മലയാളഭാഷെയ സംബ�ി�ിടേ�ാളം �ധാനെ�� ഒ� 
വ�ഷമാണ്. ആ�നിക സാേ�തിക വള��െ�ാ�ം നില്�ാ� ന�െട ഭാഷ�ം 
ഭാഷാസാേ�തികത�ം �ാപ്തി േനടാ� േപാ��ത് ഈ വ�ഷമാണ്.
ൈമേ�ാേസാഫ്�ിെ� ണശിറീം െ◌തജ യി� മലയാളം എംെബ�ിംഗ് സഫലമാകാ� േപാ��ത് 
രചന�െട ഓ�� ൈട�് േഫാേ�ാ��ടിയാണ്. ഇതിെ� നി��ാണം 
���ിയായി�ഴി�. ഇേ�ാ� െട�ിംഗ് പീരീഡ് ആണ്. ൈമേ�ാേസാഫ്�ിെ� 
വി�േഡാസ് ഓ�േറ�ിംഗ് സി��ി� മലയാളം സ�ിേവശി�ി�ാനായി അവ� 
തെ� �പകല്പന െചയ്ത 'കാ��ിക' എ� �തിയ ലിപിയിെല ഛഠഎ േഫാ�് 
പരാജയെ��ിട�ാണ് രചന വിജയി�ിരി��ത്.
മെ�ാ�്, ഭാവിയിെല ഓ�േറ�ിംഗ് സി�ം എ�് IT വിദഗ്ദെരാെ� ക��� 
ലിനക്സി� രചന�െട പരി�മഫലമായി മലയാളം എംെബ�ിംഗ് സാ��മാ�� എ�താണ്.
വി�േഡാസി� സാ��മാ��തിേന�ാ� �ാധാന�മ�ഹി�� ഒ�ാണ് മലയാളം 
ലിനക്സ്. കാരണം, ലിനക്സ് ഒ� ഓ�� ഓ�േറ�ിംഗ് സി�മാണ്. അതായത് 
എ�ാ അ���ി�ം സ�ത� േസാഫ്�്െവയ�. ഭാഷ�െട ക���ി�ി� രചന 
ഒ� അബ�ം കാണി�ാ� നി��� ��ി�ാ�ാ�ം നി���തെ� 
തി��ാ��� സ�ാത����്. വി�േഡാസി� നി���ത് സാ��മ�. 
ൈമേ�ാേസാഫ്�ിെ� െത�ായ ഒ� തീ�മാനം ന�െട ഭാഷയ്�് ൈവതരണിക�ം 
അബ���ം ഉ�ാ�ിേയ�ാം. മലയാള ലിപി�െട കാര��ി� ൈമേ�ാേസാഫ്�് 
എ�മാ�ം സത�സ�രാണ് എ�� കാര��ി� രചനയ്�് സംശയ��്. 
അവരിറ�ിയ 'കാ��ിക' ഛഠഎ � 'ള'�െട അടിയി� 'ഖ'കാരം വ�� ഒര�ര��്! 
ഈെയാ� േഫാ�ിെന ഒ� മലയാളി�്, അയാ� അ�ടി�ാരേനാ, IT വിദഗ്ധേനാ ആകാം, എ�െന 
സ�ീകരി�ാ� കഴി�ം?
 



 
 
പെ�, ൈമേ�ാേസാഫ്�് ഇ��� ഭാഷ�െട ഛഠഎ നി��ിതി�ാവശ�മായ വലിയ 
ഗേവഷണ�� െചയ്തി��്. ഛഠഎ െ� ഘടന ഉ�ാ�ിയിരി���തെ� 
ൈമേ�ാേസാഫ്�ം അേഡാ�ം �ടിേ���ാണ്.
രചന ഛഠഎ െ� ലിനക്സിെല എംെബഡിംഗ് ഇ��� ഭാഷകളിെലതെ� സ�ത�േസാഫ്�് 
െവയ� ��ാന�ിന് ഒ� �ത���ായിരി�ം. ലിനക്സ് േ�ാ�ാമിംഗിെ� 
��ാ� പിടി��ത് രാജീവ് െജ. െസബാ��� എ�, കഴി� വ�ഷം 
െകാ�ി� �ണിേവഴ്സി�ിയി� നി�് പഠി�ിറ�ിയ ഒ� ബി.െടക് കാര� ആണ്. 
അേ�ഹം ലിനക്സിെല ഒ� �തിഭയാണ്. െകാ�ി� �ണിേവഴ്സി�ിയിെല IT 
വിദ�ാ��ികളായ അ�വ�ം, അനിവ�ം ഒെ� അട�� ലിനക്സ് �ണയിക� ��ൈക 
എ��് 2004 � റി�ാ�ഡ് �ാ�മാ� പെ��� ഒ� മഹാസേ�ളന�ി� 
രചന�െട അ�ര സ�യം ഏചഡഏജഘ (ജനറ� പ�ിക് ൈലസ�സ് ആയ) േലാക�ിന് 
സമ��ി�ക��ായി. രചന�െട ഭാഷാഗേവഷണ�ം ഛഠഎ േഫാ�ം ലിനക്�ം 
�ടിേ��േ�ാ� ഉടെല���, അ��തെ� ഇറ�ാ� േപാ�� രചന മലയാളം 
ലിനക്സ് ഡിസ്�ിബ�ഷ� (ഞമരവമിമ ങമഹമ�മഹമാ ഘശി◌ൗ◌ഃ ഉേശെ◌◌ൃശ്യൗേശ◌ീ◌ി) ഇ��� 
ഭാഷാ കംപ��ിംഗിെല ഒര��� സംഭവമായിരി�ം, മലയാള ഭാഷാചരി��ിെല ഒ� 
നാഴിക ക�ായിരി�ം.
�തിയ ലിപിയി�െട മലയാള�ി� ന�െ��േപായ ഭാഷാസാേ�തികത�െട ഔ�ത��� 
അ�െന തന� ലിപിയി�െട മാ�ഭാഷയ്�് ൈകവരികയാണ്. േകരള�രയി� ക���� 
യഥാ�� വിവരസാേ�തികവിദ� (കിളീ◌ൃ◌ാമേശ◌ീ◌ി ഠലരവി◌ീഹീഴ�) യായി മാ�കയാണ്. ഭാഷ�ം 
കഠ�ം േനരി� വലിെയാ� സ�ിഗ്ധാവ�യി� നി�ം േമാചനം േനടാ�ം ശരിയായ ദിഗ്േബാധം 
വീെ���ാ�ം മാ��ദ�ശനം നല്കി എ�താണ് രചന�െട ചരി�പരമായ �സ�ി.
 
 
 
 
 
 
 
 
അ�ബ�ം 1
(1999 �ൈല 7ന് തി�വന��രെ� വി.െജ.ടി ഹാളി� രചന�െട 
സമ��ണേ�ാട�ബ�ി�് �സി�ീകരി� ല�േലഖയി� നി�്)രചന
മലയാളഭാഷ�െട ലിപി പരിഷ്�രണ�ം മാനകീകരണ�ം ഇ�് വലിയ 
ച��ാവിഷയമായിരി�കയാണ്. മലയാളെ� ഭരണഭാഷയാ�ക എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട മലയാളം 
ൈട�്ൈറ�� ആവിഷ്�രി�േ�ാ� അതി�േവ�ി 1968-� ലിപിവിന�ാസെ� 
പരിഷ്�രി�ക��ായി. ���ര�െള ച��ലയി� പിരി�ം �തിയ 
സ�രചി��� ഉപേയാഗി��� ഈ വിന�ാസഘടന എ��ി�ം അ�ടിയി�ം വ�ാപകമായ 
അവ�വ�യ്� വഴിെയാ��ി. ച�രവടി� മാ�ി വ�വടി� സ�ീകരി�ം ആവശ�മായ 
എ�ാ ���ര��ം നി��ി�ം സ�രചി��െള സംബ�ി� േദശീയമായ 
കാഴ്ച�ാ� സ�ീകരി�ം, െബ�മി� െബയ്ലി നട�ിയ ലിപി പരിഷ്�രണം 
അംഗീകരി�െ��ക�ം ഒ� ��ാ�് നിലനില്�ക�ം െചയ്തേ�ാ�, �തിയ 
പരിഷ്�ാരം എതി��ി�ം അവ�വ�യ്�ം കാരണമായി. ആദ�േ�ത് 
ഭാഷയ്�േവ�ി യ�െ� ഉപേയാഗെ���ിയേ�ാ�ം, ര�ാമേ�ത് 
യ��ി�േവ�ി ഭാഷെയ വികലമാ�ിയേ�ാ�മാണ് ഇ�െന സംഭവി�ത്.
ഇ�് ക���� ഉപേയാഗി�� ൈട�്െസ�ി�് സാ���ികമായേതാെട 
ലിപിക�േട�ം ചി���െട�ം എ�ം ഒ� �ശ്നമ�ാതായി�ഴി�. പേ� േകരള 
ഭാഷാ ഇ��ി�ി��് ��ൈകെയ�� ഭാഷാ മാനകീകരണ�ിെ� േപരി� 
നട�ിലാ�ാ� ഉേ�ശി�� �തിയ ലിപി പരിഷ്�രണം ഭാഷ�െട 
സ�ത�സൗ�ര��െള ഹനി�� പരിഷ്�രണ�ി�േവ�ി�� പരിഷ്�രണമാണ്. 
മി�വാ�ം ���ര�െള ച��ലയി� പിരിെ��തി�ം ര, റ എ�ിവ�െട 
ചി�െ��ം ഋ എ� അ�രെ��േ��ം ഉേപ�ി�ം നട�ാ�േ�ശി�� ഈ 
പരീ�ണം ഇതിനകം തെ� വളെര വിവാദമായി�ഴി�ിരി��.
വായനയ്�് ഇട�� വരാ��ം എ��ം എ�താ� കഴി���ം അ�ടിയി� 
�ലസമയ�� ലാഭി���മായ ���ര�� മലയാള�ിെ� സ��ം 
അ��ഹ�മാണ്. നിയതമായ ചില വ�വ�ക�ം രീതിക�മ�സരി� �പെ��� 
���ര�� എ�തി�ഠി�ാ� മലയാളി� ��ി��ാെണ� വാദം ചരി��ിേനാ 
അ�ഭവ�ിേനാ നിര��ത�.
സ�രചി��ളി� ഉ, ഊ, ഋ എ�ിവയ്�്, പഴയ ലിപിയി��ായി�� വ�ഞ്ജനേ�ാ� 
േച�� �പ�� തെ�യാണ് എ��ി�ം അ�ടി�ം സൗകര�മായി��ത്. ഋ, .. 
എ�ിവേപാ�ം അ�ടിയി� ഇ�് വിഷമ�� ��ി�ാ�തിനാ� സ�ീകരി�ാ� 
വിഷമമി�.
ര, റ, ഋ എ�ിവ�െട ചി��� ഉേപ�ി�് ക്റ്ത്റിമം, ശ്റീക്റ്ഷ്ണ�, 
േയ�ക്റിസ്� എ�ി�െന എ�തണെമ� �തിയ നി�േ�ശം മലയാളിക�െട സംേവദന�ിന് 



ഒ�ം നിര��ത�.
ഒ� ഭാഷ�െട എ�ാ സാ��തകെള�ം �കാശി�ി�ാ� ഉത�േ�ാഴാണ് അതിെ� 
ലിപിവ�വ� സ���മാ��ത്. ��ാ�കളി�െട �പെ�� മലയാള ലിപി 
സ��യം ഈ ��ാ�ിെല�േ�ാേഴ�ം ���ര���ം സ�രചി����ം 
നിയതമായ വ�വ�ക��ാ�ിെ�ാ�് സം�പ്തമായ സ�യംപര�ാപ്തത ൈകവരി�. ഈ 
ലിപി വ�വ�െയ സംര�ി�് എ��ി�ം അ�ടിയി�ം ഒ�േപാെല ഉപേയാഗി�കയാണ് 
ഇ�് ആവശ�ം. ഇതിന് സഹായകമായ സാേ�തികവിദ� ഇ�് ലഭ�മാണ്.
ലിപിെയ സംബ�ി� സൗ�ര�േബാധം എ�ാ ജനതക����ായി��. ജ�ാമിതീയമായ 
ഒ�� ലിപി�െട സൗ�ര�ം. അത് ഒ� സംസ്കാരചി�മാണ്. ചില േസ��ാധിപതിക� 
െപാ�ലിപി അടിേ�ല്പി�ാ� നട�ിയ �മ��� സാംസ്കാരിക�ം 
രാ�ീയ�മായ വലിയ തിരി�ടിക� ഉ�ായി��്. ഭാഷ�ം എ��ം ജന��െട 
നിര�േരാപേയാഗ�ി�െട �പെ���താണ്. അവയ്�് കാലാകാല�ളി� ��ിമമായ 
വ�വ�ക� അടിേ�ല്പി�ാ� സാ��മ�.
മലയാള ഭാഷയ്� സ��മാ�� എ�ാ ലിപിക�ം വീെ���ം സംര�ി�ം 
െകാ�ാണ് രചന എ� േപരി� ഈ ലിപി സ�യം �പെ���ിയിരി��ത്. 
അ�ടി�ാവശ�മായ ലിപി �പ മാ�കക� ക���റി�െട �നഃ��ി� 
മലയാളഭാഷ�െട സമ�മായ ലിപിസ�യം ഉ�െ�ാ�� േസാഫ്�് െവയ� 
ത�ാറായി�ഴി�.
ആ�. ചി�ജ�മാ�, െക. എ�്. �ൈസ�, �ബാഷ് �ര�ാേ�ാസ്, എ�. ഗംഗാധര� 
എ�ിവ� േച��ാണ് ഈ ലിപി സ�യ�ി� �പം നല്കിയിരി��ത്. ഈ സംരംഭെ� 
പരീ�ി� സ�ീകരി�ാ� ഞ�� അഭ���ി��.
രചന�െട �വ��ക�
ആ�. ചി�ജ�മാ�, എ�. ഗംഗാധര� (മലയാളം െലക്സി�� വ��്), െക. 
എ�്. �ൈസ�, �ബാഷ് �ര�ാേ�ാസ് (െക.എഫ്.ആ�.ഐ. - പീ�ി)
 
 
 
 
 
 
 
 
അ�ബ�ം - 2 (രചന�െട ല�േലഖയി� നി�്)
മലയാള�ിെല ലിപി പരിഷ്�രണ��
ആ�. ചി�ജ�മാ�
മലയാളം ഭരണഭാഷയാ��തിെ� ഭാഗമായി മലയാളം ൈട�്ൈറ�� 
ആവിഷ്�രി�േ�ാ� അതിെ� കീേബാ�ഡി� ഉ�െ�ാ�ി�ാ� േവ�ി 1968� 
ആണ് മലയാള ലിപി പരിഷ്�രി�ത്. ആ പരിഷ്�രണ�ിെ� സ�ഭാവ�� ഇവയാണ്.
*അ�രേ�ാ� േച�� �േയാഗി�� സ�രചി��െള �േത�കമാ�ി. ഉ, ഊ, ഋ 
എ�ീ സ�ര��െട ചി��� ��തായി ഉ�ാ�ി.
ഉദാ:- ... - �
... - �
... - �
*ര, റ എ�ിവ അ�ര�േളാ� േച�� ���ര��ാ�� ചി�െ� 
�േത�കമാ�ി.
ഉദാ:- ... - �
���ര�െള ച��ലയി� പിരിെ��തണെമ� നി�േ�ശി�.
ഉദാ:- � - �
� - �
� - �
ഇതി� ഇര�ി�വ�� അ�ര�െള മാ�ം (ഉദാ: �, �) ൈട�്ൈറ�� 
ഒഴി�� അ�ടിയി� നി�ം ഒഴിവാ�ി.
പരിഷ്�രി� ഈ ലിപിവ�വ� പാഠ�സ്തക�� വഴി �ചരി�േ�ാ� എ��ി�ം 
വിദ�ാ��ിക� അത് ഉപേയാഗി�്. അ�ടിയി� പഴയ�ം �തിയ�മായ ര� ലിപിക� 
ഉപേയാഗി�ാ� �ട�ി. ഉ�രി�േ�ാെല എ��ക�ം എ��േ�ാെല അ�ടി�ക�ം 
െച�� വ�വ��� മലയാള�ി� ഇ� വലിയ അവ�വ�യ്� വഴിെയാ��ക�ം 
���ര�െള�ം സ�രചി��െള�ം �റി� മലയാളി� 
സ�തഃസി�മാ��ായി�� േബാധെ� നശി�ി�ക�ം െചയ്�.
ക���� ഉപേയാഗി�� അ�ടി നിലവി� വ�േതാെട �ശ്നം ഒ��ടി 
സ�ീ��മായി. ��ത� �ചാര�� ���ര�� ഡി.ടി.പി. പാേ��കളി� 
�ത��െ��.
ഉദാ :- �, �, �
വായനയ്�� എ��ം, �ലലാഭം, വടിവ് എ�ിവ പരിഗണി�് പ���ം ��ിയ 
�സാധക�ം പരമാവധി ���ര�� ഉ�െ�ാ�ി�� �വണത തെ� 
പരിഷ്�ാര�ിെ� അടി�ാനെ� േചാദ�ം െച�� ഒ� വസ്�തയാണ്.



ഈ അവസര�ി� മാനകീകരണ�ിെ� മറവി� �േറ�ടി ���ര�െള െവ�ി�റി�ം 
പര�തം പദ�ളി� �േയാഗി�� ഋ എ� അ�രം ഉേപ�ി�ം ഋ എ�ിവയ്�് പ, 
ക, ശ, ര, റ എ�ിവ നി�േ�ശി�ം മ�ം �ശ്നെ� �േറ�ടി 
സ�ീ��മാ�� ഭാഷാ ഇ��ി�ി��് ക�ി�ി നി�േ�ശ�ം 
(മലയാള�നിമ, 1998) �റ�വ�ിരി��.
ഉദാ:-�ീ�ഷ്ണ� -ശ്റീക്റ്ഷ്ണ�
��ിമം-ക്റ്ത്റിമം
ഉയ��-ഉയ��
ന�-ന�മ
ക����ക�െട വരേവാെട ൈടപ്ൈറ�� അ�സ�മാ�ക�ം അ�ക�െട എ�ം ഒ� 
�ശ്നമ�ാതാ�ക�ം െചയ്ത ഇ�് ഈ ലിപി പരിഷ്�ാര��� യാെതാ� 
�സ�ി�മി�ാതായിരി��. ഇ�െന അ�ര�െള െപാളി� കഷണി��� ശരിയ� 
എ� വിചാരി��വരാണ് ബ��രിപ�ം മലയാളിക�ം എ� ഞ�� 
മന�ിലാ��. അ�േപാെല എ�താ�ം വായി�ാ�ം ��ി���ാ�� �തിയ 
സ�രചി���ം മലയാളി�് പഥ�മ�.
ഈ സാഹചര��ിലാണ് 1968� �� �ചാര�ിലി�� ലിപിസ�യം അതിെ� എ�ാ 
�േയാഗസാ��തകേളാ�ം �ടി ക���റി�െട �നഃ�കാശി�ി�ാ�� യ�ം 
ഞ�� ഏെ���ത് 68� �� നിലവിലി���ം അ�ടിയി� �ചാരം 
�റ�േപാെയ�ി�ം ബ��രിപ�ം മലയാളിക� എ����മായ എ�ാ ചി���ം 
���ര��ം േച��താണ് ഈ ലിപിസ�യം രചന എ�ാണ് ഈ സംരംഭ�ി� േപ� 
നല്കിയിരി��ത്.
ഈ �തിയ േ�ാ�ാം ഉപേയാഗി� മലയാളം അ�ടി�േ�ാ��ാ�� �ണ��:-
- �ലലാഭം (ഉദാ:- ഉ, ഊ, ഋ, ര, റ എ�ിവ�െട ചി��� അ�രേ�ാ� േച�� 
വ�� ���ര�� പിരിെ����ി�)
- വായി�ാ�� സൗകര�ം (പിരിെ���േ�ാ��ാ�� ��ി��് ഒഴിവാ�ാം. 
ഉദാ:- കാ��്ന�ം -കാ��്ന�ം
-ലിപിക�ം ചി���ം തിരി�റിയാ�� എ��ം (വിദ�ാ��ിക��ം �ഫ് 
വായി��വ��േപാ�ം ◌്യ, ◌ൃ, ◌ു, ◌ൂ എ�ിവ വിഷമ��ാ��)
-എ��ിെ��ം അ�ടി�െട�ം സൗ�ര�ം.
-ന�െട ലിപിവ�വ�യി� ചിര�തിഷ്ഠ േനടിയ ഏ� ലിപി�പ�ം ഈ സ�യ�ി��്. 
ഇ�ാ�സരണം എ��് ഉപേയാഗി�ാം.
മ�ചില സവിേശഷതക�:-
-മലയാള�ി� സാധ�മാ�� എ�ാ ���ര��ം ഉപേയാഗി��.
ഉദാ :- �, ..., �, ..., ..., ..., ..., ...
-◌ു (ഉ), ◌ൂ (ഊ), ◌ൃ (ഋ), (◌്രര, റ) എ�ീ ചി���� പകരം അ�രേ�ാ� േച�� 
ചി��� ഉപേയാഗി��.
ഉദാ:- ...................
...............
.............
-���ര�േളാ� േച��ം ഈ ചി��� ഉപേയാഗിയ്��.
ഉദാ:- �, �, സ്�, �
യ��ി�േവ�ി ഭാഷെയ വികലമാ�കയ�, ഭാഷയ്�േവ�ി യ�െ� 
ഉപേയാഗി�കയാണ് േവ�ത് എ� കാഴ്ച�ാടാണ് ഞ����ത്. 
��ാ�കളായി ഒ� ജനത വികസി�ിെ��� ഭാഷ�െട സ�ത�സൗ�ര��� 
യ��ി�െട �നഃ��ി�ാനാണ് രചന �മി��ത്.
 
 
 
 
 
 
 
അ�ബ�ം 3
രചന�െട പരി�മ�� അറി�േ�ാ� 
(രചന ല�േലഖയി� നി�ം ദിനപ��ളി� നി�ം)
�തിയ ലിപി എ� അന�മാണ്, വിചി�മാണ്..... ഒ� ഭാഷെയ െകാ�ാ�� എ��വഴി 
ലിപി മാ�മാണ്.
- എം. ടി. വാ�േദവ� നായ�
ഭീംജി രൗ�ഭീമെ� േവഷ�ി� വ�് ��ാസനെ� വയറ് കീറി �ട�മാലെയ��് 
ര���ിതമായ ൈകക�െകാ�് പാ�ാലി�െട �ടിെക�ം. അേ�രം പരിഷ്കാരി 
�തിയ ലിപിയി� �ടി േബാബ് െചയ്ത് ��ി�ാതാ�ം.
- വി.െക.എ�.
ഇനി വരാനിരി�� തല�റയിെല ന�െട ��ികെള ഓ�െ��ി�ം നാം ലിപി 
പരിഷ്കരണ�ി� നി�ം പി�മട�ണം.
- ഒ. വി. വിജയ�



എ�ം �റയ്�കയ�, സൗ�മാര��ം അ�രഞ്ജന�ം ആഭി�ഖ��ം 
വ��ി�ി�കയാണ് പരിഷ്�രണ�� െകാ��ാേവ�ത്. ലിപിെയ 
െതാ�കളി�േ�ാ� ചിര�രാതനമായ ഒ� സംസ്കാരെ�യാണ് െതാ��െത� വസ്�ത 
വിസ്മരി��ത്.
- േഡാ. ��േ�രി രാമച��
രചന മാ��ി� േവ�ി മാ�േമാ പരിഷ്കാരേമാ നി�േ�ശി��ി�. നവതത��� 
അവതരി�ി��മി�. എ�ാ� ലിപി�െട എ�ം �റയ്�ക എ� പഴയ സി�ാ�ം 
തിരസ്�രി��. അതി�െട േചാ��േപായ ലിപിസൗ�ര�േ��ം സൗ�മാര�േ��ം 
വീെ���ാ� �മി��.
- െക. എം. േഗാവി
അ� �ട�ാ�� േവ�ി െക�ം ���െമാെ� അഴി�് േചര�ാ�ിെനേ�ാെല 
നീ�്, ഇഴ�േപാകാനിട�� മലയാള ലിപിവിന�ാസ�ിെ� ഒ� സാ�ിളാണ് മീെത 
േച��ിരി��ത്.
- സഞ്ജയ�, 1938
ഒ�യ്െ�ാ�യ്� നില്�� ശ��െള അതിെ� അ�വസ്തിത��ി� നി�് 
����ംബ�ിേല�് െകാ�വ�് ഒ�മി�ി���േപാെലയാണ് 
���ര��െട �പം. സംസ്�ാര�ിെ� ചി��� ഒ�ായ ലിപിയി� 
അട�ിയി�� സ� അതിെ� ആ�തിയി�ം വിന�ാസ�മ�ി�ം അ��ലീനമായി 
അ�ഭവെ��� ലാവണ�മാണ്. നി�ബ� ലിപിമാ�ം നി�ബ� സംസ്�തി മാ�മാേയ 
മ�രാജ��� കണ�ാ�ാ��.
- വിജയ�മാ� േമേനാ�
ഏ� ഭാഷയി�ം ലിപിവ�വ� �െട�െട പരിഷ്�രി��ടാ. എ�ാ�, 
ൈട�്ൈറ�റി� സൗകര�ം കി�ം വിധം ലിപി പരിഷ്കരി�ാ� ആ�നിക 
ശാസ്േ�ാചിതമായ വ�ി� േന�മാ�ം എ� ഹ��വീ�ണം മലയാള ലിപിവ�വ�െയ 
��വ� താ�മാറാ�ി. മലയാള ഭാഷ�െട കെ���രീതി എ� മേനാഹരമായി��! 
അ�തെ�യായി�� അ�ടിയിേല�ം ലിപി വ�വ�.
- െ�ാ. പ�ന രാമച�� നായ�
ഇ�രം അവ��ം അരാജകത��ി�ം ന��് ആശ�ാസ�ിെ� വാഗ്ദാനം എ� 
നിലയി� രചന�െട യത്നെ� വരേവല്�ാ� സേ�ാഷ��്. ശീല�െള 
അ�ിമറി�ാെതതെ�, നവീന സാേ�തികവിദ��െട അ��ഹെ� ന�െട 
ലിപി�പ�ിേല� ലയി�ിെ���ാ� രചന ��ി��.
- െക. പി. ശ�ര�
��യാ�ിക�ഗ�ിെല ൈടപ്ൈറ�� യ��� പഴയകാല�ിെ� ഓ��കളായി 
കാഴ്ചബം�ാ�കളി� അവേശഷി�ാ� ഇനി ഏെറ നാ� േവ�ിവരി�. ൈടപ്ൈറ�� 
കീേബാ�ഡിെ� ��ി��സരി�് പരിഷ്�രി�െ�� ലിപിക� 
�ദ�ശി�ി�ാ� അവിെടതെ� നാം ഇടം കെ��ണം.
- പി. എ�. ഉ�ി�ഷ്ണ�
ലിപിക�െട സൗ�ര��ം വടി�ം ഒ� ൈപ�ക�ിെ� സംസ്കാരസാരമാണ് 
ഉ�െ�ാ��ത്. അത് സൗകര�ാ�സരണം മാ�ിമറി�േ�ാ� �റിേവ���ത് 
ന�െട സൗ�ര�േബാധ�ി�തെ�യാണ്.
- െ�ാഫ. എം. െക. സാ�
ആേഗാളവ��രണ�ിെ� ഈ കാലഘ��ി� സ��ം സാംസ്കാരിക�നിമ കെ��ാ�� 
മലയാളിക�െട അ��വ�ായ �മ�ളിെലാ�ാണ് രചന.
- െ�ാഫ. എം. എ�. വിജയ�
ഞാ� രചന�െട പ��ാണ്.
- െ�ാഫ. എസ്. �പ്ത� നായ�
 
 


