
ലിപിപരിഷ്കരണം-2022

സേന്താഷ് േതാട്ടിങ്ങൽ

മലയാളലിപി പരിഷ്കരിക്കാനായി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ദ്ധസമിതിയുെട നിർേദ്ദശ 
ങ്ങൾ അംഗീകരിെച്ച ം ഉ ചിഹ്നങ്ങൾ മാ ം വിെട്ടഴുതുന്ന പഴയലിപി സമിതി നിർേദ്ദശി െവ  
മുള്ള വാർത്തകളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ1 ചില തികരണങ്ങളും ചിന്തകളും പ െവ .

1 േഫാ കളും ലിപിപരിഷ്കരണവും

നിലവിൽ േപന/ ഷ് െകാണ്ടല്ലാത്ത എല്ലാത്തരം അച്ചടിയും അക്ഷരങ്ങളുെട ചി ീകരണവും
നട ന്നത് േഫാ കൾ എന്ന േസാഫ്റ്റ്  െവയർ വഴിയാണ്. അതുെകാ തെന്ന ഒരു ഭാഷ 
യിെല ലിപിരൂപങ്ങെള റി ള്ള ഏെതാരുമാറ്റത്തിനും ഇന്ന് ഒരു േസാഫ്റ്റ് െവയർ റിലീസ്
ൈസക്കിളിേനാട് സാമ്യമുണ്ട്. പേക്ഷ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ഒരു േസാഫ്റ്റ് െവയർ അതിെന്റ ഫീച്ച 
റുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി പുതിയ പതിപ്പായി ഇറ ന്നേപാെലയല്ല േഫാ കളുെട റിലീസ്. േഫാ  
കളിൽ െടക്േനാളജിയുെട ഒപ്പം തെന്ന അക്ഷരങ്ങളുെട കലാപരമായ ചി ീകരണം കൂടി ഉള്ളതു 
െകാണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു േഫാണ്ട് പുറ വന്നാൽ അതിെന്റ രൂപകല്പനയും ഘടനയും മാറ്റിപ്പണിത്
പുറത്തിറക്കാറില്ല.

േഫാണ്ടിെന്റ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് അതിലുള്ള ലിപിരൂപങ്ങളും അതിെന്റ എൻജിനിയറി ം.
േവെറാരു രൂപകല്പനയും എൻജിനിയറി ം ആയി േവെറ േഫാ കൾ വരും. േഫാ കളാക 
െട്ട േലാഹംെകാ ള്ള അ കളുെട ഡിജിറ്റൽ രൂപെമന്ന ലളിതമായ നിർവചനത്തിൽനി ം
വളെരേയെറ മുേന്നറിയി മുണ്ട്2. ഒരു േഫാണ്ടിൽ ഒരക്ഷരത്തിന് ഒറ്റ ലിപിരൂപെമന്ന ആശയം
മാറിമറിഞ്ഞി ണ്ട്. ഓേരാ േഫാണ്ടിെന്റയും ഡിൈസനർമാർ അവരുെട േഫാണ്ടിെന പരമാവധി
വിവിേധാേദ്ദശ േഫാണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ മി ം. ഉദാഹരണത്തിന് മഞ്ജരി, ഗായ ി, ചിലങ്ക തുട 
ങ്ങിയ മലയാളം േഫാ കൾ സ്വതേവ പഴയലിപി േഫാണ്ടാെണങ്കിൽകൂടിയും അവ ഒരു പുതിയ 
ലിപി േഫാണ്ടായി ഉചിഹ്നങ്ങൾ േവർെപേട്ടാ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ േവർെപേട്ടാ ഒെക്ക ഉപേയാഗിക്കാ 
നുള്ള േമാഡ ലർ ഡിൈസേനാടുകൂടി വരുന്നവയാണ്ട്3. ച്ച, ള്ള തുടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങൾ ള്ള ാ 

1പരിഷ് കരണത്തിന് അംഗീകാരം; മലയാളം ഭാഗികമായി പഴയ ലിപിയിേലക്ക് https://www.mathrubhumi.
com/news/kerala/malayalam-language-script-1.7427743

2ഈ വിഷയെത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിശദമായ വായനക്ക്: അക്ഷരങ്ങളുെട ഡിജിറ്റൽ കാലം - അച്ചടിയിൽ നിന്ന് ഡിജി 
റ്റൽ േഫാ കളിെലത്തിയ മലയാളത്തിെന്റ വർത്തമാനം -സേന്താഷ് േതാട്ടിങ്ങൽ, അച്ചടി മലയാളത്തിെന്റ 200
വർഷങ്ങൾ https://santhoshtr.gitlab.io/digitaltypography-article/digitaltypography.pdf

3Using Manjari as new orthography Malayalam font https://thottingal.in/blog/2021/10/29/manjari-as-new-lipi-font/
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േദശിക വകേഭദങ്ങൾ ഇവയിെലല്ലാം അടങ്ങിയി ണ്ട്4. അക്കങ്ങളുെട വീതി ഒരു പട്ടികരൂപത്തി 
െലഴുതുേമ്പാൾ ഒേര വിതിയിൽ കണ കൂട്ടാൻ പാകത്തിൽ വരാനും അങ്ങെനയല്ലാെത വരാനു 
മുള്ള സാേങ്കതികവിദ്യകൾ ഇവയിലുണ്ട്. േനാേട്ടാ സാൻസ് മലയാളം എന്ന ഗൂഗിളിെന്റ മലയാളം
േഫാണ്ടിെല അക്ഷരങ്ങളുെട കട്ടി(stroke width) ഒരാൾക്ക് ഇ മുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താ 
വുന്ന വിധമുള്ള േവരിയബിൾ േഫാണ്ടാണ്.

േമൽപ്പറഞ്ഞ േഫാ കെളല്ലാം തെന്ന യുണിേക്കാഡിെന്റ പതിനാലാം പതിപ്പിൽ5 നിർവചി 
ച്ചിരി ന്ന 118 അക്ഷരങ്ങെളയും(codepoint is corrrect technical term) ഉൾെക്കാണ്ട് ാൻ 
േഡഡ് കമ്പാറ്റിബിൾ എ പറയുന്നവയാണ്. ഈ 118 എണ്ണത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഇേപ്പാൾ

ചാരമില്ലാത്ത നിരവധി അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ൔ ൕ ൿ തുടങ്ങിയ ചി കൾ, ൘ ൙ ൚ ൛ ൜ ൝
൸ തുടങ്ങിയ ഭിന്നകങ്ങൾ ൟ എന്ന ഈയുെട പഴയരൂപം, ഺ ഩ തുടങ്ങിയ വ്യാകരണപഠന 
ത്തിനു മാ ം ഉപകാര ദമാേയക്കാവുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എല്ലാം ഇവയിലുൾെപ്പടും. േഗാപിേരഫം

- ◌ൎ , അവ വിവിധ വ്യഞ്ജനങ്ങേളാട് േചർന്ന രൂപങ്ങൾ എന്നിവ മിക്ക യുണിേക്കാഡ് േഫാ കളി 
ലുമുണ്ട്.

ചാരത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾക്ക റം ലിപികളുെടയും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെടയും വലിയ േശഖരം
േഫാ കളിലുണ്ടാകും. യുണിേക്കാഡ് ാൻേഡഡിലും അക്ഷരങ്ങളുെട ചി ീകരണെത്ത
സംബന്ധിച്ച ഓപ്പൺൈടപ്പ് ാൻേഡഡിലും ഇവെയ പരിഗണി ന്നത് കാണാം. ഇതിനുള്ള
കാരണം ഈ ാൻേഡഡുകളുെട ലക്ഷ്യം അതാത് ഭാഷയിെല പ ണ്ടായിരുന്നതും ഇേപ്പാ 
ഴുള്ളതുമായ ഉള്ളടക്കെത്ത, അറിവിെന, പരമാവധി േരഖെപ്പടുത്താൻ മി കെയന്നതാണ്.
യ എന്ന അക്ഷരത്തിനു ചി ണ്ടായിരുെന്ന ം അതിങ്ങെനയാെണ ം കാണിക്കാൻ മാർഗ്ഗം
േവേണ്ട? അക്കൎ ൻ എ േഗാപിേരഫം ഉപേയാഗിച്ച് അർക്കൻ എെന്നഴുതാെമ കാണിേക്ക 
േണ്ട? അളവുതൂക്ക ചിഹ്നങ്ങൾ േവേണ്ട. അതുേപാെല തൂ എന്ന് ഊ ചിഹ്നം തൂവിേനാട് േചർക്കാെമ 
ന്ന് ഡിജിറ്റലായി േരഖെപ്പടുത്താനും ചി ീകരിക്കാനും കഴിയണം. ത ൂ എ കൂടി അതിെന ചി ീ 
കരിക്കാെമ ം. അക്ഷരങ്ങളുെടയും ലിപിരൂപങ്ങളുെടയും ഒരു സൂപ്പർെസറ്റായാണ് ഇവെയല്ലാം
നിർവചിച്ചിരി ന്നത്. പരമാവധി അവെയ ഉൾെക്കാള്ളാൻ േഫാ കളും മി .

ഇതുകൂടാെത വിവിധതരം ഉപേയാഗങ്ങൾ ള്ള േത്യക േഫാ കൾ പുറത്തിറ ണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന് തലെക്ക കൾക്ക് േവണ്ടിയുള്ള േഫാണ്ട് േബാഡി െട ്റ്റിനു േയാജിക്കില്ല.
കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അക്ഷരങ്ങെള നന്നായി എടു കാ ന്ന തലെക്ക േഫാ കളിൽ കൂട്ടക്ഷ 
രങ്ങൾ കുറ ാറുണ്ട്. േത്യകി ം ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്നാെയഴുതുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ(vertical
stacking) - എന്ന് സയുെട അടിയിൽ ത എഴുതുന്ന േബാഡി െട ്റ്റ് േഫാണ്ട് ഉണ്ടാകാം.
തലെക്കട്ടിൽ അത് സ്തു എന്ന് നിരത്തിെയഴുതുകയും െച ം. േഫാണ്ട് േസാഫ്റ്റ് െവയർ ആയതു 
െകാണ്ട് ഇങ്ങെനയുള്ള േത്യകതരം കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുെട േചരലും പിരിയലും കാണാം(Conditional
clustering)6.

4Stylistic Alternates for ച്ച, ള്ള in Manjari and Chilanka fonts https://thottingal.in/blog/2018/01/06/
stylistic-alternates-manjari-chilanka/

5യുണിേക്കാഡ് ാൻേഡഡ് , പതിന്നാലാം പതിപ്പ്, അധ്യായം 12 - മലയാളം https://www.unicode.org/
versions/Unicode14.0.0/ch12.pdf

6https://blog.smc.org.in/conditional-stacking/
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ഇതിെലവിെടയാണ് മലയാളത്തിെന്റ പുതിയ ലിപി വരുന്നത്? ഡാറ്റെയ റി ന്ന യുണി 
േക്കാഡ് ാൻേഡഡിൽ മലയാളം പുതിയലിപി പഴയലിപി േവർതിരിവില്ല. ഏത് ലിപിയിെലഴു 
തിയാലും അതിനുള്ളിെല ബി കളുെട കൂട്ടം ഒ തെന്നയാണ്. എല്ലാവിധ മലയാളം കമ്പ ട്ടിങ്ങ്
അ ിേക്കഷനുകളും പഴയലിപി, പുതിയലിപി വ്യത്യാസത്തിൽ നി ം സ്വത മാണ്. ഈ ഒരു
വസ്തുത മലയാളം കമ്പ ട്ടിങ്ങ് മനസ്സിലാ ന്നതിൽ ഏറ്റവും ധാനെപ്പട്ടതായി കണക്കാ  

. അേത സമയം സാേങ്കതികവിദ്യയിൽ പരിചയ റവുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളെര 
േയെറ ബുദ്ധിമു ള്ളതുമാണ്. ലിപിൈവവിധ്യം മലയാളം കമ്പ ട്ടി മായി ബന്ധെപ്പെട്ട ഒരു
േസാഫ്റ്റ് െവയറിെന്റയും വിഷയമല്ല. ഒരാൾ പുതിയലിപിയിെലഴുതി ടങ്ങിയാൽ അയാളുപ 
േയാഗി ന്ന േസാഫ്റ്റ്  െവയർ പരിഷ്കരിേക്കണ്ട ആവശ്യേമയില്ല. ഡാറ്റ എങ്ങെന ന െട
മുന്നിെല ീനിൽ കാണു എന്നിടത്ത് അതാത് ഉപേയാക്താക്കളുെട വ്യക്തിപരമായ തിര 
െഞ്ഞടു മാ മാണ് പഴയലിപി/പുതിയലിപി.

ഈെയാരു തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന്റ സാധ്യതയിലാണ് േലാകെത്ത എല്ലാ ലിപികളിലും ഇന്ന് ലിപി 
പരിഷ്കരണം നിശ മായി നട ന്നത്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിെല സംഗീതേമാ സം ാരേമാ
ജീവിതൈശലികേളാ ഭക്ഷണരീതികേളാ വ രീതികേളാ എങ്ങെനയാണ് നിലവിൽവരുന്നത്?
ആെരങ്കിലും ഇനിമുതലിങ്ങെനയാെണ പറഞ്ഞിട്ടാേണാ? അതാത്കാലത്ത് ഈ േമഖല 
കളിലുള്ളവർ നട ന്ന വർത്തനങ്ങൾ-അവയിൽ ജനങ്ങൾ നട ന്ന തിരെഞ്ഞടു കൾ,
അേപ്പാളുണ്ടാകുന്ന ജന ിയ ൈശലികൾ, രുചികൾ... ഇതുതെന്നയാണ് അക്ഷരങ്ങളുെട സൗന്ദ 
ര്യത്തിെന്റയും ലിപികളുെടയും കാര്യത്തിൽ നട ന്നത്. ഒരു േഫാണ്ടിെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
അതിെന്റ ഡിൈസനറാണ് അതിലുൾെപ്പടുേത്തണ്ട അക്ഷരങ്ങേളെതാെക്കെയ തീരുമാനി 

ന്നത്. അക്ഷരങ്ങളുെട രൂപകല്പന സർഗ്ഗേശഷിയുെട ആവിഷ്കാരമായതിനാൽ ചിലർ വിശാ 
ലമായ സാധ്യതകൾ േതടും. മലയാളത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ ഉ, ഋ എന്നിവയുെട സ്വരചിഹ്നങ്ങളും
കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും േചർന്ന വിശാലമായ അക്ഷരസഞ്ചയം ഈ സാധ്യതകൾ അവർ മുന്നിൽ തുറ 
ന്നിടു . വാലിട്ട തു, ശെയ ചുറ്റിവരുന്ന , കുണുക്കിട്ട ണു, രണ്ട് ശ അടുക്കിയ ശ്ശ, പിരിക്കാ 
െതെയഴുതിയ ന്മ, ക്ഷ, വള പുളഞ്ഞ ണ്ഡ - ഇെതാെക്ക തെന്റ േഫാണ്ടിൽ ഭംഗിയായി ആവി 
ഷ്കരിക്കണെമ ഒരു മലയാളി ഡിൈസനർക്ക് േതാന്നാതിരി ന്നെതങ്ങെന? ഇെതാ  
മില്ലാെത ലിപിപരിഷ്കരണത്തിൽ പറയുന്നേപാെല നൂറിനടുത്ത് അക്ഷരങ്ങൾ മാ ം േവർെപടു 
ത്തി വര കെയന്നത് ൈടപ്പ് ഡിൈസനർമാർ ഇ െപ്പടണെമന്നില്ല. മലയാളത്തിെല നിലവി 
ലുള്ള യുണിേക്കാഡ് േഫാ കളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇങ്ങെന വിശാലമായ ലിപിസഞ്ചയമുള്ളവയാ 
െണന്നത് ഇതിനു െതളിവാണ്. ചുരുങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങളുള്ള േഫാ കളാകെട്ട െകാേമഴ്സ്യൽ
കമ്പനികൾക്ക് േവണ്ടി വിേദശ ള്ള ൈടപ്പ് ഫൗണ്ടറികൾ നിർമിച്ചതുമാണ്(േനാേട്ടാ, വിൻേഡാ 
സിെല നിർമല, മാക്കിെന്റ മലയാളം േഫാ കൾ). എന്നിരിക്കിലും, പുതിയലിപി പി ടരുന്ന
ഗൂഗിളിെന്റ േനാേട്ടായിൽ േപാലും ക്ത, , ക്ഷ, ഗ്ഗ, ഗ്മ, ഗ്ന, , ജ്ജ, ഞ്ജ, ജ്ഞ, ണ്ഡ, ണ്മ, ത്ന, ത്ഭ,
ത്മ, ത്സ, ത്ഥ, ല്പ, ശ്ശ, , സ്സ, ശ്ച തുടങ്ങി 1971 െല ലിപിപരിഷ്കരണം ഒഴിവാക്കിയ നിരവധി കൂട്ട 
ക്ഷരങ്ങൾ ഉെണ്ട ള്ളതും േദ്ധയമാണ്. ന െട പ മാദ്ധ്യമങ്ങളും ഇത്തരം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ
േചർത്താണേല്ലാ അച്ചടി ന്നത്.

േഫാ കളുെട രൂപകല്പന ഇന്നെത്ത കാലത്ത്, അത് സംസാരി ന്ന ജനതയിൽ ഒതു  
ന്നില്ല. േലാകത്ത് എവിെടയുമുള്ള ഒരാൾ മലയാളം േഫാണ്ട് രൂപകല്പന െചയ്തുെവ ം അത്
ധാരാളം േപർ ഉപേയാഗി ന്ന ഒന്നായിമാറിെയ ം വരാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഓപ്പേററ്റിങ്ങ്
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സി ങ്ങളുെട കൂെട സ്വേതവരുന്ന േഫാ കൾ മലയാളികൾ ആയിരിക്കണെമന്നില്ല നിർമിച്ചി 
രി ന്നത്.

ഒരു ഡിൈസനറുെട ഓേരാ േഫാണ്ടിെന്റയും രൂപകല്പന സ്വന്തം ഇ ാനി ങ്ങളുെടയും ചരി 
പരമായ സ്വാധീനങ്ങളുെടയും കൂടിേച്ചരലിെന്റ ഉത്പന്നമാണ്. ഇതുവെര ആരും െച ിട്ടി 

ല്ലാത്ത പുത്തൻ രൂപകല്പന അവതരിപ്പി ാൻ എല്ലാ ഡിൈസനർമാരും മിക്കാറുെണ്ടങ്കിലും
അക്ഷരങ്ങളുെട രൂപകല്പനയിൽ ഇതിനു പരിമിതിയുണ്ട്. എെന്താെക്ക പരീക്ഷണങ്ങൾ ആെണ 
ങ്കിലും വായിക്കാനാകുകതെന്നേവണമേല്ലാ. അതുെകാണ്ട് അതാതുകാലെത്ത ക ശീലിച്ച
വായനാശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് െചറിെയാരു ചുവട് െവ ക മാ മാണ് െചയ്യാൻ കഴിയുക. ആ
െചറുപരീക്ഷണത്തിൽ കാലഘട്ടെത്തയും സ്വന്തം കലാപരീക്ഷണെത്തയും ഡിൈസനർ അടയാ 
ളെപ്പടുത്താൻ േനാ ം. ഇതിൽ ചിലത് പരാജയെപ്പടും ചിലത് ജനകീയമാകും. ഒരു ജനത, ഒരു
തലമുറ ആ അക്ഷരങ്ങൾ ക വളരുേമ്പാൾ അതുറ േപാകും. ഇങ്ങെന വിജയി ന്നത് പഴയ 
ലിപിയാകാം, പുതിയലിപിയാകാം, മിക്കവാറും ഇവയുെട ഏറ്റ റച്ചിലുകളാകാം. അത് നിലനിൽ 

ം, അതിനുമുകളിൽ അടുത്ത തലമുറ പുതിയ മുേന്നറ്റങ്ങൾ നട ം. ജനാധിപത്യപരമായ
ഇത്തരം ലിപിപരിഷ്കരണങ്ങേള ഇനി നട കയു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഔേദ്യാഗികാധി 
കാരങ്ങൾെകാ ള്ള പരിഷ്കരണങ്ങേളാ ഏെതങ്കിലും േത്യകൈശലിേവണെമന്ന മൗലിക 
വാദങ്ങൾേക്കാ സക്തിയുെണ്ടന്ന് കരുതുന്നില്ല. ഉപേയാഗേയാഗ്യതെകാ ം ജന ീതിെകാ 

ം ചില േഫാ കൾ ഈ പരിഷ്കരണങ്ങെള മുേന്നാട്ട് നയി ം. അങ്ങെനെയാരു വിജയക 
രമായ േഫാ നിർമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലിപിപരിഷ്കരണത്തിൽ ഒരു ഡിൈസനർ പങ്കാളി 
യാകാം.

യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ര പതിറ്റാണ്ടിൽ മലയാളത്തിൽ നടന്നതും ഇങ്ങെനെയാരു
ലിപിപരിഷ്കരണമാണ്. മലയാളത്തിൽ രചന അക്ഷരേവദിയും സ്വത മലയാളം കമ്പ ട്ടി ം
പുറത്തിറക്കിയ േഫാ കൾ ആണ് ഇതിൽ ധാനപ വഹിച്ചത്. പുതിയലിപി മാ ം നിറ നി 
ന്നിരുന്ന, ആ ി േഫാ കളുെട പരിമിതികളുമായി ഡിടിപി െസന്ററുകളും പു ക സാധകരും
വ്യാപകമായി ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന ആ ലിപിയിൽ നി ം പതിെയ െവബ്ബിലും സാധനത്തിലും
പ ങ്ങളിലും ഒെക്ക പഴയലിപി നിറയുന്നതിനു കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചി ണ്ട്. രചന 
യുെടേയാ SMC യുെടേയാ പഴയലിപി േഫാ കൾ സാേങ്കതികമാേയാ സൗന്ദ്യര്യപരമാേയാ
എെന്തങ്കിലും തരത്തിൽ േമാശമായിരുെന്നങ്കിൽ ഈ പരിഷ്കാരം നടക്കില്ലായിരു . സാേങ്ക 
തികത്തികവിെന്റയും മലയാളലിപിേയാട് േചർ നിന്ന രൂപകല്പനയുെട വിജയത്തിലുമാണ് ഈ
മാറ്റം സാധ്യമായത്. സത്യത്തിൽ 2022ൽ ഒരു ലിപിപരിഷ്കരണചർച്ച േപാലും വരാൻ കാരണം
കമ്പ ട്ടറുകളിൽ ചാരത്തിലായ പഴയലിപിയാെണ പറയാം. അതിെല്ലങ്കിൽ നമ്മൾ 1971െല
പരിഷ്കരണം തെന്ന തുടരില്ലായിരുേന്നാ? രചനയുെടയും SMC യുെടയും േഫാ കൾെക്കാപ്പം
ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിരുന്നത് ൈമേ ാേസാഫ്റ്റ്, ഗൂഗിൾ, ആപ്പിൾ എന്നീ കമ്പനികളിറക്കിയ
പുതിയലിപി േഫാ കളായിരു . കമ്പ ട്ടർ ഓപ്പേററ്റിങ്ങ് സി ങ്ങളിലും േഫാണുകളിലും ബിൽ 
റ്റിൻ ആയി വന്ന ആ േഫാ കൾ മുകളിൽ പഴയലിപി ചാരത്തിലായത് വലിെയാരു ലിപി 
പരിഷ്കാരമായിത്തെന്ന അടയാളെപ്പടുത്തണം. നവമാധ്യമങ്ങളിെല േ ാളുകളിലും മീമുകളിലും,
ഒപ്പം ചുമെരഴു കളിലും നിറ നിന്ന ലിപിയാണ് സ്കൂളുകൾ പുറത്താക്കിയ പഴയലിപിെയ
പുതിയതലമുറ ് പരിചയെപ്പടുത്തിയത്. ഈ മാറ്റത്തിനു ഒരുവിധത്തിലുള്ള ഔേദ്യാഗികസ്വഭാ 
വവും ഇല്ലായിരു . ഒരു സർക്കാർ ഉത്തരവുമില്ല. ആെരയും നിർബന്ധിച്ചി മില്ല.
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2 മാനകീകരണം

ഇതിെനാപ്പം ഡിജിറ്റൽ ൈടേപ്പാ ഫിയുെട സാേങ്കതികതയിലും ലിപിസംബന്ധിയായ നിയമങ്ങ 
ളിലും മാനകീകരണം െകാ വരികെയന്ന വലിെയാരു ദൗത്യം കൂടി േമൽപ്പറഞ്ഞ േഫാ ക 
ളിലൂെട നടന്നി ണ്ട്. മലയാളലിപിയുെട ഓപ്പൺ ൈടപ്പ് എൻജിനിയറിങ്ങിെന്റ Best practice
ആയും Reference Implementation ആയും ഈ േഫാ കൾ ചാരത്തിലായി. ലിപി
സങ്കീർണത സാേങ്കതികവിദ്യയിൽ എങ്ങെന പരിഹരിക്കെപ്പ െവന്ന് വിശദമായ േലഖനങ്ങളി 
ലൂെട സന്നദ്ധ വർത്തകർ േരഖെപ്പടുത്തി7, അവ നിരവധി േവദികളിൽ അവതരിപ്പി . സ്വ 
ത ൈലസൻസിൽ േഫാ കളുെട വരകളും േകാഡും ബിൽഡിങ്ങ് സി വും എല്ലാവർ ം
പഠിക്കാനും അതിനുമുകളിൽ പുതിയ േഫാ കൾ നിർമിക്കാനും േവണ്ടി പ െവ . Unicode,
Opentype rendering engines തുടങ്ങിയ അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളിൽ മലയാളത്തിെന്റ കുറ്റ 
മറ്റ ചി ീകരണം ഉറ വരുത്താൻ അത്തരം സംരംഭങ്ങളുമായി സഹകരി വർത്തി . ഇന്ന്
മലയാളികൾ ആസ്വദി ന്ന, ഉപേയാഗി ന്ന േഫാണുകളിലും കമ്പ ട്ടറുകളിലുമുള്ള മലയാളം
ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിെയാരു വർത്തനത്തിെന്റ ഫലംകൂടിയാണ്.

ഡിജിറ്റൽ കാലെത്ത ലിപികളുെട സ്വഭാവം ഇങ്ങെനയായിരിെക്ക ഒരു ാൻേഡൈഡ 
േസഷൻ കമ്മിറ്റിയുെട േറാൾ എന്താകണം? സർക്കാർതലത്തിൽ ഒരു ലിപിപരിഷ്കാരം െകാ  
വരികയാെണങ്കിൽ അെതങ്ങെനയായിരിക്കണം?

3 ലിപിപരിഷ്കരണത്തിെന്റസമീപനനയം

ലിപി മാ മല്ല, െപാതുവിൽ സമൂഹത്തിൽ സംഭവി ന്ന ഭാഷയുെട പരിണാമങ്ങെള അടയാ 
ളെപ്പടുത്താനും മാനകങ്ങളുണ്ടാക്കാനും ര രീതിയിലുള്ള സമീപനങ്ങളാണ് ക വരുന്നത്.
നിർേദ്ദശാത്മക സമീപനം(prescriptive approach), വിവരണാത്മക സമീപനം(descriptive
approach). ഇേപ്പാൾ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ദ്ധസമിതിയും സമിതിയുെട നിർേദ്ദശങ്ങളും
നിർേദ്ദശാത്മക സമീപനമാണ് പി ടരുന്നത്. അവിെട സർക്കാർ അതിെന്റ അധികാരം
ഉപേയാഗി കയും ലിപിയുെട ഉപേയാഗം ഇന്നതാകണെമന്ന് ജനങ്ങേളാട് നിർേദ്ദശി കയും
െച . നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കാ ദമായ ശ്നങ്ങെളേയാ, പരിഹാരത്തിനായി െച പഠനങ്ങ 
െളേയാ സംബന്ധി ള്ള സുതാര്യത, സമിതിയുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾ േമൽ െപാതുജനങ്ങൾക്ക്
എങ്ങെന അഭി ായം േരഖെപ്പടുത്താനും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുെമന്നെതല്ലാം പരിമിതമാണ്.
കൂടാെത ലിപിയുെട സമകാലിക ഉപേയാഗെത്തേയാ അതിെന്റ വരുംകാലസ്വഭാവെത്തേയാ പൂർ 
ണ്ണമായി പഠിക്കാെതയും ലിപിയുെട ചില ഭാഗങ്ങെള തള്ളിക്കള മാണ്(Exclusion) ഇേപ്പാൾ
നിർേദ്ദശങ്ങൾ പുറ വന്നി ള്ളത്. നിർേദ്ദശാത്മക സമീപനം ഇന്നെത്തക്കാലത്ത് വിജയി 

ന്നത് അതുെകാ വരുന്ന സർക്കാറിെന്റ അധികാരശക്തിെയ വല്ലാെത ആ യിച്ചിരി ം.
മുകളിൽ വിവരിച്ച ലിപിപരിഷ്കരണത്തിൽ സമൂഹത്തിെന്റയും സാേങ്കതികവിദ്യയുെടയും ഇടെപ 
ടലിെന അംഗീകരിക്കാേനാ അടയാളെപ്പടുത്താേനാ സമിതി ദ്ധിച്ചിട്ടിെല്ലന്നതുകൂടി േദ്ധയ 

7മലയാളം േഫാ കളും ചി ീകരണവും - േലഖന പരമ്പര https://blog.smc.org.in/malayalam-fonts-and-
rendering-introduction/
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മാണ്. സമിതിയിൽ സാേങ്കതികവിദ്യയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാരുംതെന്നയില്ല. ഇന്നെത്ത വിവര 
വ്യവസ്ഥ(information system) നിലനിൽ ന്ന അന്താരാ സാേങ്കതിക ാൻേഡഡുകെളപ്പ 
റ്റിേയാ അവയുമായി സമിതിയുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾ െപാരുത്തെപ്പ േപാേകണ്ടതിെന്റേയാ ധാരണ
ഉെണ്ട കരുതുന്നില്ല.

ഇന്നെത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വിവരണാത്മക സമീപനമാണ് ഗവൺെമന്റ് സ്വീകരിേക്ക 
ണ്ടിയിരുന്നത്. ഭാഷയുെടയും ലിപിയുെടയും സമകാലിക ഉപേയാഗെത്തപ്പറ്റിയും അതിെന്റ സ്വ 
ഭാവെത്തപ്പറ്റിയും പഠി കയും അവ സിദ്ധീകരി കയും െച ക. നിലനിൽ ന്ന, ചാര 
ത്തിലുള്ള ലിപിെയ വ്യക്തമായി േഡാക െമന്റ് െച ക. ആ ലിപിയിലുള്ള മലയാളഭാഷയുെട
ഉപേയാഗെത്തപ്പറ്റി ൈഗഡ് ൈലൻസ് രൂപീകരി ക. അതിനുമുകളിൽ സാേങ്കതികവിദ്യ തയ്യാ 
റാ ന്നവർ ള്ള സഹായകേരഖകൾ സിദ്ധീകരി ക. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ലിപി പരിചയ 
െപ്പടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ െകാ വരിക എന്നിവെയാെക്കയാണ് വിവരണാ 
ത്മക സമീപനത്തിൽ െച ക. പുതിയലിപിയും പഴയലിപിയും നിലനിൽ ന്ന ഒരു ഭാഷായാഥാർ 
ത്ഥ്യെത്ത അടയാളെപ്പടു ക. ഇതിൽ ഏെതങ്കിലുെമാന്നിന് മെറ്റാന്നിേനക്കാൾ േമൽൈക്കയു 
െണ്ടങ്കിൽ തെന്ന അത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിേധയമാെണ ം കാലാകാലം അത് നിരീക്ഷിേക്കണ്ട 
താെണ ം തിരിച്ചറിയുക. അതിേലെക്കത്തിേച്ചന്ന നാൾവഴിെയെന്തന്ന് പഠി ക, സിദ്ധീക 
രി ക. മലയാളഭാഷ ള്ള േഫാ കളും േസാഫ്റ്റ് െവയറും നിർമി ന്ന മലയാളികൾ മാ മ 
െല്ല ം േകരളത്തിൽ മാ മെല്ല ം േനരെത്ത സൂചിപ്പി . വിവിധ േസാഫ്റ്റ് െവയർ സംവിധാ 
നങ്ങളിൽ മലയാളം കൃത്യമായി പി ണ ണെമങ്കിൽ അെതങ്ങെനേവണെമ ള്ള േഡാക  
െമേന്റഷൻ േവണം. നിലവിൽ അങ്ങെനെയാന്നില്ല, പകരം Reference implementations
ആണ് ഉള്ളത്. അതായത് െപാതുവിൽ നല്ലരീതിയിൽ വർത്തി ന്ന േഫാ കെളയും
േസാഫ്റ്റ് െവയറുകെളയും െറഫർ െച . ഇത്തരം െറഫറൻസുകൾ ഭാഷാവിദഗ്ദ്ധരും സാേങ്ക 
തികവിദഗ്ദ്ധരും തയ്യാറാക്കി സിദ്ധീകരിേക്കണ്ടതിെന്റ വലിയ ആവശ്യമുണ്ട്. മലയാളത്തിനുേവ 
ണ്ടിയുള്ള േസാഫ്റ്റ് െവയറും േഫാ കളുെമല്ലാം ആെരങ്കിലും െചേ ാളും എന്ന ഉദാസീനനയം
വിട്ട്, ഇത് ന െട വിദ്യാർത്ഥികെള പരിശീലിപ്പിക്കാനും ഭാഷാപഠനപദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കാനും
വിവരണാത്മക മാനകേരഖകൾ േവണം.

വിവരണാത്മക സമീപനത്തിൽ ഏെതങ്കിലും ലിപിരൂപങ്ങെള തള്ളിക്കളേയണ്ടേതാ റ െച 
േയ്യണ്ടേതാ ആയ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങെന െചയ്യാനാകില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഏെത 
ങ്കിലും ലിപിൈശലിെയ േ ാത്സാഹിപ്പിക്കാം. എെതങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് എവിെടെയങ്കിലും ഒരു
ൈശലി ഉപേയാഗിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ നമുക്ക് അതിെനപ്പറ്റി ചർച്ച െചയ്യണം, പഠിക്കണം. അതിന്
ആ ലിപി േരഖെപ്പടുത്താൻ പറ്റണം, അതിനുള്ള സാേങ്കതികവിദ്യ േവണം. ഒരു ലിപിയും െപെട്ട 
ന്ന് അ ത്യക്ഷമാകു മില്ല.

4 ലിപിപഠനം

ഉ, ഊ ചിഹ്നങ്ങൾ േചർെത്തഴുതരുെതന്ന നിർേദ്ദശത്തിെന്റ കാരണം അത് കുട്ടികളിൽ ആശയ 
ഴപ്പമുണ്ടാ ം എന്നതാെണ കാണു . വ്യഞ്ജനങ്ങളുെട ഉ-സ്വരചിഹ്നം േചർന്ന രൂപങ്ങൾ 

ക്ക് ഒരുമയിെല്ലന്ന കാരണവും ചൂണ്ടിക്കാണി . കുട്ടികളിൽ ഇത് ആശയ ഴപ്പമുണ്ടാ  
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െവന്നത് ഒരു അഭി ായമാേണാ അേതാ ഏെതങ്കിലും പഠനത്തിലൂെട െതളിഞ്ഞതാേണാെയന്ന്
പരിേശാധിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഉ-ചിഹ്നങ്ങൾ േചർന്ന രൂപം സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പി ന്നില്ല. പാഠപു  
കങ്ങളിലുമില്ല. പേക്ഷ പഠിക്കാത്ത ഈ അക്ഷരരൂപങ്ങൾ നമുക്ക് ചു ം എവിെടയും കാണു  
മുണ്ട്. കുട്ടികൾ അത് കണ്ട് പരിചയി , എഴുതാൻ മി . പാഠ്യപദ്ധതി പുറ നിർ 
ത്തിയ അക്ഷരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ആശയ ഴപ്പമുണ്ടാ െവ പറയുന്നതിൽ നിരവധി  
ശ്നങ്ങളിേല്ല? ഒന്നാമതായി അക്ഷരപഠനെത്ത സംബന്ധിച്ച വിചി മായ ഒരു േപാരായ്മ ഇവിെട
തുറ കാട്ടെപ്പടു . ഒരു കുട്ടി ചു മുള്ള സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന മാതൃഭാഷയിെല അക്ഷരങ്ങൾ
സ്കൂളിൽ പഠിക്കാത്തതാെണന്ന അവസ്ഥ എ േത്താളം വിചി മാണ്? എന്നി ം ആ കുട്ടികൾ
ആ ലിപികൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ മി , എഴുതാൻ മി , ചിലേപ്പാെഴാെക്ക െത  

. സ്കൂൾതലത്തിൽ നട സാഹിത്യമത്സരങ്ങളിെല രചനകൾ പരിേശാധിച്ചാൽ വ്യക്ത 
മാകുന്ന ഒരു കാര്യം സ്കൂളിൽ പഠി ന്നലിപിയും ാേയാഗികമായി ഒരു കുട്ടി എഴുതുന്ന ലിപിയും
തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം പാഠ്യപദ്ധതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടിെല്ലങ്കിലും ജന ിയ
കലാരൂപങ്ങൾ ഏേന്ന മനസ്സിലാക്കിയി ണ്ട്. അടുത്തിെടയിറങ്ങിയ സിനിമകളുെട ൈടറ്റിലുകൾ

ദ്ധി ക. അവയുെട പരസ്യം ദ്ധി ക. കഴിഞ്ഞ ി സ് കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ മിന്നൽ മുര 
ളിെയന്ന സിനിമയുെട പരസ്യത്തിനുപേയാഗിച്ചത് പഴയലിപിയിെല ഒരു േകാമിക് ആയിരു .
പ ങ്ങളിൽ മുൻേപജിൽ വന്നിരു . യുറിക്ക ധാരാളമായി പഴയലിപി ഉപേയാഗിച്ച് അച്ചടി .
ബാലഭൂമി, കളി ടുക്ക, കുട്ടികളുെട ദീപിക തുടങ്ങിയ ബാല സിദ്ധീകരണങ്ങളുെട ൈടറ്റിലുകൾ
തെന്ന ഇത്തരം ഉചിഹ്നങ്ങൾ ഉപേയാഗി ന്നവയാണ്.8

ചാരത്തിലുള്ള ഭാഷയിെല ലിപികളുെട ഒരു ഉപഗണെത്ത മാ ം(അതിനി പഴയലിപിയാ 
യാലും പുതിയലിപിയായാലും) പഠിപ്പി ന്നത് അശാ ീയമാണ്. മ ളളവർ എഴുതുന്നത് വായി 
ക്കാൻ പൂർണ്ണമായും കഴിവുള്ളവരാവണം ന െട കുട്ടികൾ. അതിനുേവണ്ടി ശാ ീയമായിത്ത 
െന്ന ലിപി പരിചയെപ്പടു കയാണ് േവണ്ടത്. ആദ്യം ലളിതമായ അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി
സങ്കീർണ്ണമായ അക്ഷരങ്ങളിേലക്ക് എത്തണം. ഇത് േലാകത്തിൽ പല ലിപികൾ ം ഉള്ള സ്വ 
ഭാവം തെന്നയാണ്. ലിപിയുെട ഈ ൈവവിദ്ധ്യെത്ത ഉൾെക്കാള്ളാൻ തയ്യാറാകണം.

ഉ ചിഹ്നങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ ഒരുമയിെല്ലന്ന കാര്യം പറയുേമ്പാൾ ലിപി ് വളെര യുക്തിഭ 
മായ രൂപമുെണ്ടന്ന െതറ്റിദ്ധാരണയാെണ േതാ . ന െട ലിപി നിർമിതലിപിയല്ല,

അത് പരിണമി ണ്ടായതാണ്. ഈ, ഊ എന്നിവയുെട ദീർഘെമഴുതാൻ ◌ൗ ചിഹ്നമുപേയാഗി  
ന്നതിൽ യുക്തി കാണു േണ്ടാ? ഓ എെന്നഴുതാൻ ◌ാ ചിഹ്നമുപേയാഗി . അേത സമയം
ആ, ഏ എെന്നഴുതാൻ ചിഹ്നെമാ മില്ലതാനും. വ്യഞ്ജനങ്ങളാകെട്ട ചിലത് േചർന്ന് കൂട്ടക്ഷര 
മുണ്ടാകു . ചിലവ േചരുന്നില്ല, പിരിെച്ചഴുതു . ച്ച, വ്വ, യ്യ, ബ്ബ എന്നിവയുെട ഇരട്ടിച്ച രൂപം
േനാ . അതുേപാെലയാേണാ ല്ല എന്നിരട്ടി ന്നത്? േവെറ കുേറ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഇരട്ടി  
േമ്പാൾ ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്നാെയഴുതു (സ്സ, ശ്ശ, പ്പ), മ ചിലവ നിരത്തിെയഴുതു (ക്ക, മ്മ,
ന്ന).ഇതിെലാെക്ക കുട്ടികൾക്ക് െപെട്ട പഠിക്കാവുന്ന യുക്തിയുേണ്ടാ? തമിഴിൽ ഉ-ചിഹ്നങ്ങൾ
എഴുതുന്നതിലും മലയാളത്തിനുസമാനമായ ൈവവിധ്യം ഉണ്ട്. തമിഴ് ലിപി ലളിതമാക്കിെയങ്കിലും
ഉ േചർെത്തഴുതുന്ന ൈശലി ഇേപ്പാഴും തുടരു .

8https://twitter.com/santhoshtr/status/1010476111254339584
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വ്യക്തമായ പഠനമില്ലാെത ഇെതാെക്ക കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമു െണ്ട പറയു 
ന്നത് മുതിർന്നവരുെട അഭി ായം മാ മാണ്.

5 ലിപി മൗലികവാദം

ഏെതങ്കിലും ഒരു േത്യകൈശലി തനത്, സമ ം, ശുദ്ധം, പരമ്പരാഗതം തുടങ്ങിയ വിേശഷണ 
ങ്ങേളാെട േത്യക േമന്മ അവകാശെപ്പടുകയും അതല്ലാത്തവെയ തള്ളിക്കളയുന്നതുമായ ലിപി
മൗലികവാദം ഒ ം ആശാസ്യമല്ല. ജനങ്ങളുെട അഭിരുചികെളയും ഉപേയാഗശീലങ്ങെളയും സ്വാ 
ധീനിക്കാം, പേക്ഷ അടിേച്ചൽപിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത്തരം ആശയങ്ങളുള്ളവർ സർക്കാർ സമിതി 
യിെല വ്യക്തികെളയും അവേഹളി ന്നതുക . അതിേനാടും വിേയാജി .

6 സമിതിയുെട നിർേദ്ദശങ്ങെള റിച്ച്

ലിപി പരിഷ്കരണത്തിനു നിേയാഗിച്ച സമിതിെയയും അതിെന്റ നിർേദ്ദശങ്ങെളയും കുറി ള്ള
നിരീക്ഷണങ്ങൾ

1. സർക്കാറിെന്റ 1971െല ലിപിപരിഷ്കരണം ഉേദ്ദശിച്ചതിൽനി ം വ്യത്യ മായി പഴയലിപി
ചാരത്തിലായതാണ് ഈ സമിതി രൂപീകരിക്കാനുണ്ടായ ധാനകാരണെമന്നത് സ്വാ 

ഗതാർഹമാണ്. ജനങ്ങൾ െകാ വന്ന ലിപിയുെട ഈ മാറ്റെത്ത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിെന
നിർവചി ന്നത് എ െകാ ം നല്ലതാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവിെന്റ വിപരീതദിശയിൽ,
ജനങ്ങൾ ലിപിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണെമ നിർേദ്ദശി ന്നതാകെട്ട ആശങ്കയു 
ണ്ടാ ന്നതുമാണ്.

2. ഏെതാെക്ക ശ്നങ്ങളാണ് ലിപിയിൽ ഇ ള്ളത് എ ം ആ ശ്നങ്ങൾ നിലനിൽ  
െവന്നതിനാധാരമായ െതളിവുകളും സമിതി സിദ്ധീകരിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ശ്നങ്ങളുണ്ട്

എന്ന ജനങ്ങൾക്ക് േബാധ്യെപ്പടാത്തിടേത്താളം പരിഹാരങ്ങളും േബാധ്യെപ്പടില്ല. നിർേദ്ദ 
ശങ്ങൾ എങ്ങെന ഈ ശ്നെത്ത പരിഹരി ം എ ം വിശദമാേക്കണ്ടതുണ്ട്. ലിപിൈവവി 
ധ്യം ശ്നമാെണങ്കിൽ പുതിയ ൈശലി നിർേദ്ദശി ന്നത് ൈവവിധ്യെത്ത കൂ കേയയു  
െവന്ന നിരീക്ഷണത്തിനുത്തരം നൽകണം.

3. സമിതിയുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾക്ക് ആ ദമായ പഠനങ്ങേളാ ഡാറ്റേയാ ലഭ്യമല്ല. വിദഗ്ദ്ധ 
രാെണന്നതുെകാ മാ ം നിർേദ്ദശങ്ങൾ നല്ലതാെണ കരുതാനാകില്ല. കുേറ വർഷ 
ങ്ങൾ േശഷം തിരി േനാ േമ്പാൾ നിർേദ്ദശങ്ങളും സമിതി അംഗങ്ങളുെട പട്ടികയും
മാ മാകരുത് േശഷി ന്നത്. അന്ന് ഏെതാരാൾ ം ഈ പഠനങ്ങെളയും ഡാറ്റയും
െവച്ച് ആേലാചിച്ചാൽ സമിതി ഇന്ന് നിർേദ്ദശിച്ചവയിൽ എത്തിേച്ചരാൻ കഴിയണം.
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4. 1971 െല ലിപിപരിഷ്കരണനിർേദ്ദശങ്ങൾക്ക് എ സംഭവി െവന്ന പഠനവും അതിൽ
നി ള്ള പാഠങ്ങളും സമിതി സിദ്ധികരിക്കണം. ആ നിർേദ്ദശങ്ങൾ പിൻവലി  
െണ്ടാെയ ം വ്യക്തമാേക്കണ്ടതുണ്ട്.

5. നിർേദ്ദശങ്ങൾ സമ മല്ല. ഭാഷയുെട ഉപേയാഗെത്തപ്പറ്റി ചില നിർേദ്ദശങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിലും
ഭാഷാ ഉപേയാഗത്തിെല ചില ശ്നങ്ങൾ മാ മാണ് അവ ചർച്ച െച ന്നത്. ലിപികൾ
ഏെതാെക്കയാെണന്ന് പട്ടികയുെണ്ടങ്കിലും അതിൽ ഇല്ലാത്ത ചാരത്തിലുള്ള നിരവധി
കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ േവെറയുമുണ്ട്. മാ മല്ല.്ര◌ ചിഹ്നം േചർെത്തഴുതണെമ പറയുേമ്പാൾ
എന്ന കൂട്ടക്ഷരം എന്ന കൂട്ടക്ഷരം വീ മുണ്ടാ െമന്ന് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.

6. 1991 ൽ യുണിേക്കാഡ് നിലവിൽ വ . മലയാളത്തിെല അക്ഷരങ്ങൾക്ക് േകാഡ്
േപായി കൾ വ . ഇക്കഴിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങളിൽ കമ്പ ട്ടറിൽ മലയാളഭാഷയുെട
ഉപേയാഗം എ പുേരാഗമി ? അക്ഷരമാലയിൽ എ അക്ഷരങ്ങളുെണ്ട തർക്ക 
ങ്ങൾ നട േമ്പാൾ മലയാളത്തിെന്റ ാചീനേരഖകൾ തപ്പിെയടുത്ത് എങ്ങെനെയാ 
െക്ക മലയാളം എഴുതിയിരുേന്നാ അെതാെക്ക േഡാക െമന്റ് െച ് അതിെല അക്ഷര 
ങ്ങൾെക്കല്ലാം േകാഡ് േപായിന്റ് െകാടുത്ത് 118 േകാഡ് േപായി ള്ള മലയാളം യുണി 
േക്കാഡ് ആയി ഇന്ന് എത്തിയത് സന്നദ്ധ വർത്തകരുെട മാ ം വർത്തനഫല 
മാണ്. സങ്കീർണ്ണലിപിവ്യവസ്ഥയുള്ള ാവിഡഭാഷകളുെടെയാപ്പം മലയാളത്തിെന്റ അക്ഷ 
രങ്ങളുെട ചി ീകരണനിയമങ്ങൾ കമ്പ ട്ടറിെന “പഠിപ്പിച്ച് ” ഓപ്പൺൈടപ്പ് എൻജിനിയ 
റിങ്ങിലൂെട കുറ്റമറ്റ മലയാളം ചി ീകരണം ഇന്ന് സാധ്യമായത് സന്നദ്ധ വർത്തക 
രുെടയും േസാഫ്റ്റ് െവയർ കമ്പനികളുെടയും മഫലമായാണ്. കുേറെയാ മിെല്ല 
ങ്കിലും പരമാവധി സാേങ്കതികത്തികേവാെട മലയാളത്തിെന്റ അക്ഷരങ്ങെള വരെച്ചടു 
ത്ത് േഫാ കളാക്കി സൗജന്യമായി സ്വത മായി മലയാളത്തിനു സമ്മാനിച്ചതും സന്ന 
ദ്ധ വർത്തകരാണ്. ജനങ്ങൾ അവെയല്ലാം സ്വീകരിച്ച് െടക്േനാളജിയുെട പുതിയ
പടവുകൾ കയറുേമ്പാഴും ന െട അക്കാദമികേലാകവും ഗവൺെമ ം കാ ക്കാരായി 
രു . ഇേപ്പാൾ ഉപേയാക്താക്കളും. ഈ മുപ്പതുവർഷത്തിൽ ഭാഷാസാേങ്കതികരംഗ 
ത്ത് നടന്ന ഭാഷാചർച്ചകളുെട ആഴേമാ പരേപ്പാ അക്കാദമികസമൂഹത്തിൽ നടെന്ന
േതാ ന്നില്ല. പേക്ഷ 2022 ൽ ഈ െടക്േനാളജിയും ലിപികളും എങ്ങെനയാകണെമന്ന്
നിർേദ്ദശങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കാനും അതിൽ സാേങ്കതികവിദഗ്ദ്ധെര പൂർണ്ണമായി തഴയാനും
സർക്കാർ മുതിരു െവന്നത് ഒ ം അഭിമാനകരമല്ല.

7. സമിതിയുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾ ആർ ള്ളതാെണേന്നാ എങ്ങെന ഈ ലിപിപരിഷ്കാരം
നടപ്പിലാക്കാെമേന്നാ നടപ്പിലാക്കാൻ പ െമേന്നാ ഉള്ള പരിഗണനകൾ ഇല്ല. 1971 െല
പരിഷ്കരണത്തിൽ അത് േത്യകം പറയു ണ്ടായിരു - അച്ചടിക്ക് മാ മാെണ ം
പഠിപ്പിക്കാനെല്ല ം.

8. ഈ നിർേദ്ദശങ്ങളുെട ആഘാതെമന്താകും എേന്നാ ആെരെയാെക്ക ഇത് ബാധി െമ 
േന്നായുള്ള പരിഗണനകൾ കണ്ടില്ല. സിദ്ധീകരണരംഗ ം മലയാളം സാേങ്കതികവി 
ദ്യാരംഗ ം വിദ്യാഭ്യാസരംഗ ം നിരവധിയാളുകൾ ഉപജീവനമാർഗം നട ന്ന ഒരു
േമഖലയാണിത്. അവെരെയാ ം പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.
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