
മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് വളരുന്ന വഴികള് 
അനിവര് അരവിന്ദ് , സന്തോഷ്ന്തോഷ് ോഷ്തോട്ടിങ്ങല് 

എല്ലോ വര്ഷവും ോഷ്കേരളപ്പിറവിോഷ്യോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മലയോളവോരോോഷ്ഘോഷം ഒരു സന്തര്ക്കോര് ചടങ്ങോണ് . ഈ 
വര്ഷെ കത്തെ ോഷ്കേരളപ്പിറവി അടുത്തെത് വിശ്വമലയോളമോഷ്ഹോത്സവം എന്ന വമ്പന് സന്തോഷ്മ്മേളനത്തെിെ കന്റെ 
വോര്ത്തെകേളുമോയോണ് . രോഷ്ട്രപതി ഉത്ഘോടനം െ കചയ്യുന്ന 3 ദിവസന്തെ കത്തെ ഉത്സവവും , തിരൂരില് 
തുഞ്ചത്തെ കത്തെഴുത്തെച്ഛന്റെ കന്റെ ോഷ്പരിലുള്ള മലയോളം സന്തര്വ്വകേലോശ്ോലയുടെ കട ഉത്ഘോടനവും ഒെ കക്കയോയി നടക്കുന്ന ഈ 
മോമോങ്കത്തെിനു മുന്നോഷ്ന്നോടിയോയി വന്ന നിരവധി വോര്ത്തെകേളില് നിന്നും മനസ്സിലോക്കോനോയത് മലയോളത്തെിന് 
ക്ലോസ്സിക്കല് ഭോഷോ പദവിക്കുോഷ്വണ്ടിയുടള്ള ശ്രമമോണ് വിശ്വമലയോള മോഷ്ഹോത്സവെ കമന്നോണ് . തമിഴ് നോട് 
സന്തര്ക്കോര് അവര്ക്ക് ക്ലോസന്തിക്കല് ഭോഷോ പദവി ലഭിച്ചപ്പോഷ്പ്പോള് നടത്തെിയ ഉലകേത്തെമിഴ് മോനോട്ടിെ കന്റെ (വിശ്വ 
തമിഴ് സന്തോഷ്മ്മേളനം -2010) അനുകേരണമോണ് പരിപോടിെ കയന്നും പലരും പറഞ്ഞുകോഷ്കേട്ടിരുന്നു. എന്നോല് 
ഇവയ്ക്കപ്പുറം ഈ സന്തോഷ്മ്മേളനം ഭോഷോ സന്തോോഷ്ങ്കതികേ വിദയയില് പ്രവര്ത്തെിക്കുന്ന ഞങ്ങെ കളോഷ്പ്പോലുള്ളവര് 
ശ്രദ്ധിക്കോനുള്ള കേോരണം ഇതിനു മുന്നോഷ്ന്നോടിയോയി വന്ന മൂന്ന് വോര്ത്തെകേളോയിരുന്നു. . ലിപി 
പരിഷ് കേരണംോഷ്പോെ കല ഐ.ടി.യുടെ കട വികേോസന്തത്തെിന് അനുസൃതമോയി ഭോഷ നവീകേരിക്കും എന്ന ഈ 
സന്തര്ക്കോരിെ കന്റെ സന്തോംസ്കോരികേ നയമോണ് ആദയോഷ്ത്തെത് .മലയോളം കേമ്പയൂട്ടര് ഭോഷയോക്കോന് നടപടി സന്തവീകേരിക്കും 
എന്ന മലയോള സന്തര്വ്വകേലോശ്ോലയുടെ കട നിയുടക്ത ൈവസന്ത് ചോന്സന്തലറുടെ കട പ്രസ്തോവമോണ് രണ്ടോമോഷ്ത്തെത് 
.വിശ്വമലയോള മോഷ്ഹോത്സവത്തെില് ഉദ്ഘോടനം ഭോഷോ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെ കന്റെ മലയോളത്തെനിമ രണ്ടോംഘട്ടം പദ്ധതി 
ഉത്ഘോടനം െ കചയ്യപ്പെ കപ്പടുന്ന വോര്ത്തെയോണ് മൂന്നോമോഷ്ത്തെത് . ആശ്ങ്കയുടണ്ടോക്കുന്ന ഈ മൂന്നു വോര്ത്തെകേളും വലിയ 
ചര്ച്ചപ്പകേളോവുകേയുടം അതിെ കന്റെ ഫലമോയി വീണ്ടുമെ കമോരു ലിപി പരിഷ്ക്കരണം എന്നതില് നിന്നും ഭോഷോ 
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പിന്മോോഷ്റണ്ടി വരികേയുടം െ കചയ്തുവെ കവന്നത് മലയോള ഭോഷെ കയ സന്തംബന്ധിച്ചപ്പ് വലിെ കയോരു ോഷ്നട്ടമോണ്. 
മലയോളം യൂണിോഷ്വഴ്സിറ്റ്ി എന്നോലും ഈ അജണ്ട വിട്ടിട്ടിെ കല്ലന്നതോണ് തുടര്ന്നുവരുന്ന വോര്ത്തെകേള് 
സൂചിപിക്കുന്നത്. ഈ സന്തോഹചരയത്തെില് മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങില് എന്തു നടക്കുന്നു എന്ന െ കചറിെ കയോരു 
പരിചയെ കപ്പടുത്തെലോണ് ഈ ോഷ്ലഖനം . 

ലിപി പരിഷ്ക്കരണം -അല്പം ചരിത്രം 

മലയോളഭോഷ സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയയുടമോയി ആദയം കേണ്ടുമമുന്നട്ടുന്നതു് അച്ചപ്പടിയന്ത്രങ്ങള് വന്നകേോലത്തെോണു്. 
ോഷ്കേരളത്തെിെ കല ആദയെ കത്തെ അച്ചപ്പടിശ്ോല ഉണ്ടോകുന്നതു് 1821-ലോണു് ബഞ്ചത്തമിന് െ കബയ് ലി എന്ന ജസന്തയൂട്ട്  
പോതിരിയോണു് ോഷ്കേോട്ടയത്തു് സന്തി.എം.എസന്ത് . പ്രസന്ത്  തുടങ്ങുന്നതു് അോഷ്ദ്ദേഹമോണ്  മലയോള ഭോഷയുടെ കട ആദയെ കത്തെ 
ോഷ്ലോഹ ൈടപ്പുകേള് ഡിൈസന്തന് െ കചയ്യുന്നത് . നോെ കമോെ കക്ക എഴുതിപ്പഠിക്കുന്ന മലയോളത്തെിെ കന്റെ ലിപികേള് 
അച്ചപ്പടിക്കുോഷ്വണ്ടി രൂപകേല് പന െ കചയ്യുന്നത്  അോഷ്ദ്ദേഹമോണ് . ൈവദയുതിോഷ്യോ കേമ്പയൂട്ടോഷ്റോ ഒന്നുമില്ലോത്തെ 
അക്കോലത്തു് അോഷ്ദ്ദേഹം െ കകേോല്ലന്മോരുെ കട സന്തഹോയോഷ്ത്തെോെ കട നോലു വര്ഷോഷ്ത്തെോളം നീണ്ട 
പരിശ്രമത്തെിെ കനോടുവില് അറുടനൂറോഷ്റോളം ൈടപ്പുകേള് മലയോളത്തെിനു ോഷ്വണ്ടി നിര്മ്മേിച്ചു് അച്ചപ്പടി തുടങ്ങി. 

ഇക്കോലത്തു് പലഭോഷകേളും തങ്ങളുെ കട ലിപിെ കയ സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയയുടെ കട പരിമിതികേള്ക്കു വിട്ടുെ കകേോടുത്തു് 
അച്ചപ്പടിയില് ലോറ്റ്ിന് ലിപിെ കയ സന്തവോംശ്ീകേരിച്ചപ്പിരുന്നു. െ കബഞ്ചത്തമിന് ൈബലിയ്ക്കും ോഷ്വണെ കമങ്കില് ആ പോത 
പിന്തുടരോമോയിരുന്നു. പോഷ്ക്ഷേ അോഷ്ദ്ദേഹമതു െ കചയ്തില്ല എന്നു മോത്രമല്ല, അോഷ്ദ്ദേഹം രൂപകേല്പന െ കചയ്ത 
അക്ഷേരങ്ങോഷ്ളോെ കട മലയോള ഭോഷ അച്ചപ്പടിയില് സന്തജീവമോയി. ഗുണ്ടര്ട്ടും ഈ പോത തെ കന്ന പിന്തുടര്ന്നു.

പിന്നീടു് മലയോളഭോഷയില് സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയ ഇടെ കപടുന്നതു് ൈടപ്പ് ൈററ്റ്ര് കേോലഘട്ടത്തെിലോണു്. 1967 ല് 
ശൂരനോട് കുഞ്ഞന്പിള്ളയുടെ കട ോഷ്നതൃതവത്തെില് മലയോളഭോഷ ൈടപ്പ്ൈററ്റ്ര്, പ്രിന്റെര് എന്നിവയില് 
ഉപോഷ്യോഗിക്കുന്നതിനോയി പരിഷ്കരിക്കോന് ഒരു കേമ്മേിറ്റ്ിെ കയ ോഷ്കേരള സന്തര്ക്കോര് നിോഷ്യോഗിച്ചു. യന്ത്രങ്ങള്ക്കു 
ോഷ്വണ്ടി നിലവിലുള്ള അക്ഷേരങ്ങെ കള 75% കുറയ്ക്കോെ കമന്നു് ആ കേമ്മേിറ്റ്ി നിര്ോഷ്ദ്ദേശ്ിക്കുകേയുടം, അതിെ കന്റെ 
അടിസ്ഥോനത്തെില് ഏതു വിധമോയിരിക്കണം മലയോളത്തെിെ കല അക്ഷേരങ്ങെ കള കുറോഷ്യ്ക്കണ്ടതു് എന്നതു 
തീരുമോനിക്കോന് 1969 ല് ോഷ്വെ കറോരു കേമ്മേിറ്റ്ിെ കയയുടം സന്തര്ക്കോര് നിോഷ്യോഗിച്ചു. ഉ, ഊ, ഋ, റ/ര എന്നിവയുടെ കട 
മോത്രകേള്/ചിഹ്നങ്ങള് വയഞ്ജങ്ങളില് നിന്നും വിടുവിക്കണെ കമന്നും, പ്രചോരം കുറഞ്ഞ കൂട്ടക്ഷേരങ്ങള് ചന്ദ്രക്കല 
ഇട്ടു് പിരിെ കച്ചപ്പഴുതണെ കമന്നും നിര്ോഷ്ദ്ദേശ്ിക്കെ കപ്പട്ടു.

1971 ജനുവരിയില് സന്തര്ക്കോര് പത്രപ്രതിനിധികേളുെ കട ോഷ്യോഗം വിളിച്ചു ോഷ്ചര്ക്കുകേയുടം ഇക്കോരയം 



അവതരിപ്പിക്കുകേയുടം "പുതിയലിപി" 1971 െ കല വിഷു നോള് മുന്നതല് പ്രോബലയത്തെില് വരുത്തെണെ കമന്നും 
തീരുമോനിച്ചു. അന്നു് സന്തര്ക്കോര് പുറത്തെിറക്കിയ മോര്ഗ്ഗരോഷ്രഖ 8 സന്തവരോക്ഷേരങ്ങളും, 15 സന്തവര, വയഞ്ജന 
ചിഹ്നങ്ങളും, 36 വയഞ്ജനങ്ങളും , 26 കൂട്ടക്ഷേരങ്ങളും, 5 ചില്ലക്ഷേരങ്ങളും അടക്കം െ കമോത്തെം 90 
അക്ഷേരങ്ങളിോഷ്ലക്കു് മലയോളെ കത്തെ െ കവട്ടിെ കയോതുക്കി. െ കബഞ്ചത്തമിന് െ കബയലി മലയോളത്തെിോഷ്നോട് െ കചയ്യപ്പോതിരുന്നതു് 
മലയോളികേള് സന്തവയം െ കചയ്തുവ.

എന്നോല് സന്തര്ക്കോര് ഉത്തെരവനുസന്തരിച്ചുള്ള െ കവട്ടിനിരത്തെല് പരിപോടിയില് മലയോളത്തെിെ കല അച്ചപ്പടിശ്ോലകേള് 
ഒോഷ്രോഷ്പോെ കല പെ കങ്കടുത്തെില്ല. പലരും നിലവിലുണ്ടോയിരുന്ന കൂട്ടക്ഷേരങ്ങളും എഴുത്തുരീതികേളും തുടര്ന്നും 
ഉപോഷ്യോഗിച്ചു. അങ്ങെ കന പഴയതും പുതിയതും കൂടിക്കലര്ന്ന ഒരു ലിപി മലയോളത്തെില് വയോപകേമോയി. 
ോഷ്ഗോദ് െ കറജിെ കന്റെയുടം െ കറമിങ്ങ്ടണിെ കന്റെയുടം ൈടപ്പ് ൈററ്റ്റുടകേളിെ കല 90 കേട്ടകേളിോഷ്ലക്ക് മലയോളെ കമോതുങ്ങിയോഷ്പ്പോള് 
നമ്മേള് കുട് ടപ് പന് , ോഷ്തങ് ങ , കേച് ചവടം എെ കന്നോെ കക്കയുടള്ള "മലയോളം" പ്രോഷ്തയകേിച്ചും സന്തര്ക്കോര് 
ോഷ്രഖകേളില് കേോണോന് തുടങ്ങി. ഇതു് ൈടപ്പ് ൈററ്റ്റിനു മോത്രമോെ കണന്നും കുട്ടികേെ കള പഠിപ്പിക്കോന് 
ഉപോഷ്യോഗിക്കരുെ കതന്നും ശൂരനോട് കുഞ്ഞന് പിള്ള അന്നു റിോഷ്പ്പോര്ട്ടില് വയക്തമോക്കിയിരുന്നുെ കവങ്കിലും 1973 
െ കല ഒന്നോം ക്ലോസന്ത് പോഠപുസ്തകേത്തെില് പുതിയലിപി നിരന്നു.

കേമ്പയൂട്ടറുടകേള് വയോപകേമോവോന് തുടങ്ങിയ െ കതോണ്ണൂറുടകേളില് വീണ്ടുമം മലയോളഭോഷ സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയയുടമോയി 
ഏറ്റുമുന്നട്ടി. ോഷ്ഡോ.പ്രോഷ്ബോധചന്ദ്രന്നോയരുെ കടയുടം ോഷ്നതൃതവത്തെില് 'മലയോളത്തെനിമ' എന്ന ോഷ്പരില് അക്ഷേരങ്ങെ കള 
വീണ്ടുമം കുറയ്ക്കോന് ോഷ്കേരള ഭോഷോ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ശ്രമങ്ങളരോംഭിച്ചു. റ,ര എന്നിവയുടെ കട ചിഹ്നങ്ങെ കളോെ കക്ക 
ഒഴിവോക്കോെ കമന്ന വോദഗതിയുടണ്ടോയി, കൃത്രിമം, കേ് റ് ത് റിമം എന്ന രീതിയിലോവോെ കമെ കന്നോെ കക്ക. ഈ 
നിര്ോഷ്ദ്ദേശ്ങ്ങള് ഉള്െ കക്കോള്ളിച്ചു് ഒരു ൈശ്ലീപുസ്തകേവും അവര് പ്രസന്തിദ്ധീകേരിച്ചു.

ഇവിടുന്നോഷ്ങ്ങോട്ടു് നമ്മേള് കേോണുന്നതു് മലയോളികേളുെ കട െ കചറുടത്തുനില്പിെ കന്റെയുടം ലിപികേള് 
തിരിച്ചുപിടിക്കലിെ കന്റെയുടം ചരിത്രമോണു്. െ കകേ.എച് ഹുസൈസന്തന് , ആര് ചിത്രജകുമോര് , എന് ഗംഗോധരന് 
എന്നിവരുെ കട ോഷ്നതൃതവത്തെില് തുടങ്ങിയ രചന അക്ഷേരോഷ്വദി ഇത്തെരം പരിഷ്കോരങ്ങെ കള തുറെ കന്നതിര്ത്തു. 
1999 ല് മലയോളത്തെിെ കന്റെ സന്തമഗ്രമമോയ തനതുലിപി സന്തഞ്ചത്തയം ോഷ്വഡ്  ോഷ്പ്രോസന്തസ്സിംഗിലും ൈടപ്പ്  െ കസന്തറ്റ്ിംഗിലും 
വിജയകേരമോയി രചന ആവിഷ് ക്കരിച്ചു നടപ്പോക്കി. മലയോളത്തെിെ കന്റെ ഡിജിറ്റ്ല് ഭോവിെ കയ തകേര്ക്കോനുള്ള 
സന്തോമ്രോജയതവ ഗൂഢോോഷ്ലോചനയോയി പലരും രചനെ കയ വിലയിരുത്തുകേയുടം വിമര്ശ്ിക്കുകേയുടം െ കചയ്തുവ.

90 അല്ല, ആയിരക്കണക്കിനക്ഷേരങ്ങെ കള ഉള്െ കക്കോള്ളോവുന്ന യൂണിോഷ്ക്കോഡ് സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയ അോഷ്പ്പോോഷ്ഴക്കും 
പ്രചോരത്തെിെ കലത്തെോന് തുടങ്ങി. രചന മുന്നോഷ്ന്നോട്ടു െ കവച്ചപ്പ തനതു ലിപി സന്തഞ്ചത്തയത്തെിെ കന്റെ മോതൃകേ പിന്തുടര്ന്നു 
െ കകേോണ്ടുമ് അഞ്ജലി എന്ന ോഷ്പരില് െ കകേവിന് ഒരു യൂണിോഷ്ക്കോഡ് അധിഷ്ഠിത ോഷ്ഫോണ്ടുമ് രൂപകേല്പനെ കചയ്തുവ. 
രചനയുടം അതിെ കന്റെ യൂണിോഷ്ക്കോഡ് ോഷ്ഫോണ്ടുമ് പുറത്തെിറക്കി. ആയിരോഷ്ത്തെോളം മലയോളലിപി രൂപങ്ങള് 
ഉള്െ കക്കോള്ളുന്ന ഈ ോഷ്ഫോണ്ടുമകേള് ജനപ്രിയമോയിത്തുടങ്ങുകേയുടം, ഭോഷോ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെ കന്റെ മലയോളത്തെനിമയുടം 
ൈശ്ലീപുസ്തകേവും പഴങ്കഥയോവുകേയുടം െ കചയ്തുവ.

ഭോഷോ കേമ്പയൂട്ടിങ്ങിെ കല ഇടെ കപടലുകേള്

സന്തര്ക്കോര് ലിപി സ്റ്റോന്ോഷ്ഡര്ഡുണ്ടോക്കും സന്തിഡോക്കും സന്തിഡിറ്റും അതിനനുസന്തരിച്ചപ്പ് ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയറുടകേളുണ്ടോക്കും 
അത് സന്തര്ക്കോരും ജനങ്ങളും ഉപോഷ്യോഗിക്കും എന്ന അവസ്ഥയോയിരുന്നു ഏകേോഷ്ദശ്ം രണ്ടോയിരോമോണ്ടുമവെ കര . 
മലയോളത്തെനിമോ ഒന്നോം ഘട്ടെ കത്തെ പിന്പറ്റ്ി സന്തര്ക്കോര് പണംമുന്നടക്കില് നിരവധി ഭോഷോ കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് 
ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയറുടകേള് നിര്മ്മേിക്കെ കപ്പടുകേയുടണ്ടോയി .ക്ലിക്ക് എന്ന ോഷ്പരില് സന്തിഡിറ്റ്് ോഷ്കേരളയൂണിോഷ്വഴ്സിറ്റ്ിയിെ കല 
ഭോഷോവിഭോഗവുമോയിോഷ്ച്ചപ്പര്ന്ന് പ്രോഷ്തയകേ െ കപ്രോജക്റ്റ് തെ കന്ന ഇതിനോയി തുടങ്ങി . നിരവധി ോഷ്ഫോണ്ടുമകേളും നിള 
(െ കടക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ്ര്), കേോോഷ്വരി (ോഷ്വര്ഡ് െ കപ്രോസന്തസ്സര്) എെ കന്നോെ കക്കയുടള്ള പോോഷ്ക്കജുകേളും ഇറക്കുകേയുടം 
െ കപരിയോര്, പമ്പ , കേബനി എെ കന്നോെ കക്ക ോഷ്പരുള്ള െ കപ്രോജക്റ്റുകേള് തുടങ്ങിെ കവക്കുകേയുടം െ കചയ്തുവ. ഇോഷ്ത ോഷ്പോലുള്ള 
െ കപ്രോജക്റ്റുകേള് സന്തിഡോക്കും നടത്തുന്നുണ്ടോയിരുന്നു. നയന OCR . ഭോരതീയ ഓപ്പണ് ഓഫീസന്ത് 
എന്നിവെ കയോെ കക്ക ഇക്കോലെ കത്തെ സന്തിഡോക്ക് നിര്മ്മേിതിയോയിരുന്നു. സന്തര്ക്കോര് പണം െ കകേോണ്ട് നിര്മ്മേിക്കെ കപ്പട്ട 
ഇവരുെ കട മിക്കെ കപ്രോജക്റ്റുകേളും കുത്തെകേൈലസന്തന്സന്തിലോയിരുന്നു. ഒപ്പമുന്നള്ള തമോശ്െ കയെ കന്തന്നോല് ഓപ്പണ് 
ഓഫീസന്ത് എന്ന സന്തവതന്ത്ര ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയറിെ കന ഒോഷ്രസന്തമയത്തെ് രണ്ട് അര്ദ്ധസന്തര്ക്കോര് സ്ഥോപനങ്ങള് 
മലയോളത്തെിലോക്കി െ കപോതുപണം നഷ്ടമോക്കുന്ന ഇടെ കപടലോയിരുന്നു കേോോഷ്വരിയുടം ഭോരതീയ ഓപ്പണ്ഓഫീസും. 
ഈ ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയറുടകേള് മിക്കവയുടം പ്രവര്ത്തെിക്കോത്തെവയുടം (ഉദോ: നയന ഓസന്തിആര്) പിഴവുകേളോല് 
സന്തമ്പന്നവും ആയിരുന്നു. തുറന്നതും സന്തവതന്ത്രവുമല്ലോത്തെ നിര്മ്മേിതിയോയതിനോല് പിഴവുകേള് 
അോഷ്തോഷ്പോെ കലത്തെെ കന്നകേിടന്നു. ഈ ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയറുടെ കകേല്ലോം ജനം തിരസ്കരിച്ചു . 

ഇോഷ്ത കേോലയളവില് സന്തവതന്ത്ര ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയര് പ്രസ്ഥോനം ഇന്തയയില് പ്രോഷ്തയകേിച്ചും ോഷ്കേരളത്തെില് 



പ്രചോരത്തെിലോവോന് തുടങ്ങി. ഭോഷോ സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയ സന്തവതന്ത്ര ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയറിലധിഷ്ഠിതമോോഷ്കേണ്ടതിെ കന്റെ 
ആവശ്യകേത തിരിച്ചപ്പറിഞ്ഞ മലയോള സന്തോോഷ്ങ്കതികേ പ്രവര്ത്തെകേര് അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളോരംഭിച്ചു. 2002 ല് ഈ 
ലക്ഷേയത്തെിനോയി സന്തവതന്ത്ര മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് എന്ന സന്തംഘടനയ്ക്ക് ോഷ്കേോഴിോഷ്ക്കോട് റീജയനല് 
എന്ജിനിയറിങ്ങ് ോഷ്കേോോഷ്ളജ് വിദയോര്ത്ഥിയോയിരുന്ന ൈബജു രൂപം നല്കേി. 2004 ല് െ കകേോച്ചപ്പിയില് വച്ചു് 
രചനയുടെ കട യൂണിോഷ്ക്കോഡ് ോഷ്ഫോണ്ട് ഗ്നു ജനറല് പബ്ലികേ് ൈലസന്തന്സന്തില് സന്തവതന്ത്ര ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയര് 
പ്രസ്ഥോനത്തെിെ കന്റെ അമരക്കോരനോയ റിച്ചപ്പോര്ഡ് സ്റ്റോള്മോന് മലയോളികേള്ക്കു സന്തമര്പ്പിച്ചു.

രചന അക്ഷേരോഷ്വദി തുടങ്ങിെ കവച്ചപ്പ മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് പ്രവര്ത്തെങ്ങള് 2006 ഓടു കൂടി സന്തവതന്ത്ര മലയോളം 
കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് ഏെ കറ്റ്ടുത്തു. ഭോഷയുടെ കട തനിമയിലൂന്നിയ സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയയ്ക്കോയി വോദിച്ചപ്പ ഒരു 
സന്തോമൂഹയപ്രസ്ഥോനവും സന്തവതന്ത്ര ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയറിെ കന്റെയുടം അറിവിെ കന്റെ സന്തവതന്ത്രവിതരണത്തെിെ കന്റെയുടം 
ആശ്യങ്ങള് മുന്നറുടെ കകേപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സന്തംഘം മലയോളികേളോയ സന്തോോഷ്ങ്കതികേപ്രവര്ത്തെകേരും സന്തവതന്ത്ര മലയോളം 
കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് എന്ന സന്തംഘടയില് ഒത്തു ോഷ്ചര്ന്നോഷ്തോെ കട മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങിനു് ലക്ഷേയവും ശ്ക്തിയുടം 
ൈകേവരികേയോയിരുന്നു.

മലയോളഭോഷോ സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയയില് ഉത്തെരവോദിത്തെെ കപ്പട്ടവെ കരന്നു നമ്മേള് കേരുതുന്നവെ കരോെ കക്ക 
ോഷ്നോക്കുകുത്തെികേളോവുകേയുടം അോഷ്ത സന്തമയം തെ കന്ന മലയോള ഭോഷയ്ക്കു ക്ലോസന്തിക്കല് പദവി ോഷ്വണെ കമന്നും, പഠന, 
ഭരണ ഭോഷയോക്കണെ കമന്നുെ കമോെ കക്ക മുന്നറവിളി കൂട്ടുകേയുടം െ കചയ്യുെ കമ്പോള് തങ്ങളുെ കട ോഷ്ജോലിത്തെിരക്കുകേള്ക്കിടയില് 
കേിട്ടുന്ന െ കചറിയ സന്തമയത്തു് ഇന്റെര്െ കനറ്റ്് എന്ന മോദ്ധയമത്തെിലൂെ കട സന്തവതന്ത്ര ോഷ്സന്തോഫ് റ്റ്് െ കവയര് ആശ്യങ്ങള് 
മുന്നറുടെ കകേപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മലയോളി െ കചറുടപ്പക്കോര് നടത്തുന്ന സന്തര്ഗ്ഗരോത്മകേമോയ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുെ കട 
മുന്നോഷ്ന്നറ്റ്മോയിരുന്നു 2006 നുോഷ്ശ്ഷം മലയോളം ഭോഷോസന്തോോഷ്ങ്കതികേ വിദയയില് കേണ്ടത് . ഇോഷ്തോെ കടോപ്പം 
അറിവിെ കന്റെ സന്തവോതന്ത്രയത്തെിനോയി ഇടെ കപടുന്ന മെ കറ്റ്ോരുകൂട്ടം െ കചറുടപ്പക്കോരുെ കട മുന്നന്ൈകേയില് മലയോളം 
വിക്കിപ്പീഡിയയുടം ഭോഷോ സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയയുടെ കട വളര്ച്ചപ്പെ കയപിന്പറ്റ്ി മുന്നോഷ്ന്നറുടകേയോയിരുന്നു.സന്തവതന്ത്ര 
ഓപ്പോഷ്ററ്റ്ിങ്ങ് സന്തിസ്റ്റമോയ ഗ്നു/ലിനക്സിെ കല പിഴവില്ലോത്തെ മലയോളം എഴുതോനും വോയിക്കോനും തയ്യപ്പോറോക്കോന് 
ഈ ോഷ്ലഖകേരടക്കമുന്നള്ള പ്രവര്ത്തെകേര് നടത്തെിയ ശ്രമങ്ങെ കളല്ലോം വിജയം കേണ്ടുമ. അന്തോരോഷ്ട്രതലത്തെില് 
പ്രവര്ത്തെിക്കുന്ന മിക്ക സന്തവതന്ത്ര ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയര് സന്തംരംഭങ്ങളുമോയുടം സന്തഹകേരിച്ചു് ആ സന്തംരംഭങ്ങളിെ കലല്ലോം 
മലയോളഭോഷ അതിെ കന്റെ തനതു രൂപത്തെില് തെ കന്ന ലഭയമോക്കോന് സന്തന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തെകേര് ശ്രദ്ധിച്ചു. 

സന്തോോഷ്ങ്കതികേമോയി വളെ കര സന്തങ്കീര്ണ്ണമോണു് മലയോളഭോഷ. മറ്റു ഭോരതീയ ഭോഷകേളുെ കടയുടം സ്ഥിതി അതുതെ കന്ന. 
സന്തങ്കീര്ണ്ണമോയ ലിപികേള്, കൂട്ടക്ഷേരങ്ങള് എന്നിവെ കയോെ കക്ക ചിത്രീകേരിക്കുന്നതില് നിരവധി പിഴവുകേള് 
സന്തവതന്ത്ര ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയറുടകേളില് ഉണ്ടോയിരുന്നു. ഇവെ കയല്ലോം തെ കന്ന സന്തവതന്ത്ര മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് 
പ്രവര്ത്തെകേരുെ കട സന്തോോഷ്ങ്കതികേമികേവിനു മുന്നന്നില് കേീഴടങ്ങി.

ഇോഷ്ത സന്തമയം ൈമോഷ്ക്രോോഷ്സന്തോഫ്റ്റ്  വിന്ോഷ്ഡോസന്ത് ോഷ്പോെ കലയുടള്ള പ്രചോരത്തെിലുള്ളതും അോഷ്ത സന്തമയം കുത്തെകേ 
ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയറുടമോയ ഓപ്പോഷ്ററ്റ്ിങ്ങ് സന്തിസ്റ്റങ്ങളില് ഈ പിഴവുകേള് തിരുത്തെിക്കിട്ടുന്നതിനോയി അവയുടെ കട 
ഉപോഷ്യോക്തോക്കള് ൈമോഷ്ക്രോോഷ്സന്തോഫ്റ്റിെ കന്റെ ദയക്കു ോഷ്വണ്ടി കേോത്തുനിന്നു. ഐടി മന്ത്രിമോര് ബില് ോഷ്ഗറ്റ്്സന്തിോഷ്നോടു് 
മലയോളത്തെില് വിന്ോഷ്ഡോസന്ത് ലഭയമോക്കോന് അോഷ്പക്ഷേിച്ചു. അോഷ്ത കേോലയളവില് നിരവധി പ്രവര്ത്തെകേര് 
പെ കങ്കടുക്കുന്ന പ്രോോഷ്ദശ്ികേവത്കേരണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങളിലൂെ കട സന്തവതന്ത്ര മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് മലയോളത്തെില് 
ഗ്നു/ലിനക്സ് പ്രവര്ത്തെകേ സന്തംവിധോനം ലഭയമോക്കി. എല്ലോ സന്തവതന്ത്രോഷ്സന്തോെ കഫ്റ്റവയര് വിതരണങ്ങളും 
മലയോളപിന്തുണോഷ്യോെ കട പുറത്തെിറങ്ങിത്തുടങ്ങി.

രചനയ്ക്കു പുറോഷ്മ തനതുലിപി അടിസ്ഥോനമോക്കി പല ോഷ്ഫോണ്ടുമകേളും പില്ക്കോലത്തു് സന്തവതന്ത്ര മലയോളം 
കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് വികേസന്തിപ്പിെ കച്ചപ്പടുത്തു. സുോഷ്രഷ് പി സുറുടമ എന്ന ോഷ്പരില് ഒരു ോഷ്ഫോണ്ടുമ് വികേസന്തിപ്പിെ കച്ചപ്പടുത്തു. രചന 
ോഷ്ഫോണ്ടിെ കന്റെ ശ്ില്പി െ കകേ.എച് ഹുസൈസന്തനും സുോഷ്രഷ് പിയുടം ോഷ്ചര്ന്നു് മീര എന്ന തനതു ലിപി ോഷ്ഫോണ്ടുമ് 2007 ല് 
പുറത്തെിറക്കി. മോതൃഭൂമി, മോധയമം, മംഗളം എന്നീ പത്രങ്ങളുെ കട െ കവബ്സൈസന്തറ്റുകേളും മലയോളരോജയം , ഡൂള്നയൂസന്ത് 
തുടങ്ങിയ നയൂസന്ത് ോഷ്പോര്ട്ടലുകേളും അടക്കം നിരവധി ഓണ്ൈലന് പ്രസന്തിദ്ധീകേരണങ്ങള് വളെ കര പ്രചോരത്തെിലുള്ള 
ഈ ോഷ്ഫോണ്ടോണു് ഉപോഷ്യോഗിക്കുന്നതു്.

2007 ല് "ഗൂഗിള് സന്തമ്മേര് ഓഫ് ോഷ്കേോഡ്" എന്ന വിദയോര്ത്ഥികേളുെ കട സന്തവതന്ത്ര ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയര് കേഴിവുകേെ കള 
ോഷ്പ്രോത്സോഹിപ്പിക്കോനുള്ള പരിപോടിയിോഷ്ലക്കു് ഇന്തയയില് നിന്നുള്ള ഏകേ സന്തംഘടനയോയി എസന്ത്.എം.സന്തിെ കയ 
ഗൂഗിള് തിരെ കഞ്ഞടുത്തു. ആ പരിപോടിയുടെ കട ഭോഗമോയി ദയുതി എന്ന ആലങ്കോരികേ തനതു ലിപി ോഷ്ഫോണ്ടുമ് 
ഹിരണ് ോഷ്വണുോഷ്ഗോപോല്, ഹുസൈസന്തന് മോഷുെ കട ോഷ്മല്ോഷ്നോട്ടത്തെില് വികേസന്തിപ്പിച്ചു. 

യൂണിോഷ്ക്കോഡ് സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയ ഉപോഷ്യോക്തോവിനിഷ്ടമുന്നള്ള എഴുത്തു രീതി തിരെ കഞ്ഞടുക്കോന് 
അവസന്തരെ കമോരുക്കുന്നുണ്ടുമ്. അതുെ കകേോണ്ടുമ് തെ കന്ന കൂട്ടക്ഷേരങ്ങള്കുറഞ്ഞ, സന്തവരചിഹ്നങ്ങള് വിെ കട്ടഴുതുന്ന 



രീതിയിലുള്ള ോഷ്ഫോണ്ടുമകേളും സന്തവതന്ത്ര മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് പരിപോലിക്കുന്നുണ്ടുമ് . കേലയോണി, രഘുമലയോളം, 
സന്തമയകേ് മലയോളം എന്നീ ോഷ്ഫോണ്ടുമകേള് ചില ഉദോഹരണങ്ങള്.

െ കതറ്റ്ില്ലോെ കത ലളിതമോയി മലയോളം ൈടപ്പു െ കചയ്യുന്നതിനോയി ഇന്സ്ക്രിപ്റ്റ്്, ലളിത, സന്തവനോഷ്ലഖ, െ കറമിങ്ങ്ടണ് 
എന്നീ എഴുത്തുപകേരണങ്ങളും സന്തവതന്ത്ര മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് പരിപോലിക്കുന്നു. ഇന്സ്ക്രിപ്റ്റ്് ഭോരതീയ 
ഭോഷകേള്ക്കോെ കകേയുടള്ള െ കപോതുവോയ ഒരു ൈടപ്പിങ്ങ് രീതിയോണു്. ഇതിോഷ്പ്പോള് ഐടി@സ്കൂള് സന്തിലബസ്സിെ കന്റെ 
ഭോഗമോയി സ്കൂളുകേളില് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടുമ്. ലളിത, സന്തവനോഷ്ലഖ, െ കറമിങ്ങ്ടണ് എന്നിവ വളെ കര കുറച്ചുസന്തമയം 
െ കകേോണ്ടുമ് പഠിെ കച്ചപ്പടുക്കോവുന്ന െ കഫോണറ്റ്ികേ് അെ കല്ലങ്കില് ലിപയന്തരണം അടിസ്ഥോനമോക്കിയുടള്ള 
എഴുത്തുപകേരണങ്ങളോണു്. ഈ ോഷ്ഫോണ്ടുമകേളും ൈടപ്പിങ്ങ് ഉപകേരണങ്ങളുെ കമോെ കക്ക മിക്ക ഗ്നു/ലിനക്സ് 
സന്തിസ്റ്റങ്ങളിലും പ്രോഷ്തയകേിച്ചു് സന്തജ്ജീകേരണോഷ്മോ ഇന്സ്റ്റോോഷ്ളഷോഷ്നോ ആവശ്യമില്ലോെ കത സന്തവതന്ത്രമലയോളം 
കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് ലഭയമോക്കിയിട്ടുണ്ടുമ്.

സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയ വളെ കര പുോഷ്രോഗമിച്ചപ്പ ഇക്കോലത്തു് ോഷ്ഫോണ്ടുമകേള്, ൈടപ്പിങ്ങ് എന്നിവയിെ കലോെ കക്ക 
അപ്പുറോഷ്ത്തെക്കു് എസന്ത്.എം.സന്തി വളര്ന്നു കേഴിഞ്ഞുക. നിഘണ്ടുമക്കള്, അക്ഷേരെ കത്തെറ്റ്് പരിോഷ്ശ്ോധിക്കോനുള്ള 
സന്തംവിധോനം, വോചകേങ്ങെ കള സന്തംഭോഷണമോക്കി മോറ്റ്ോനുള്ള സന്തംവിധോനങ്ങള്, ഭോഷോ 
നിയമങ്ങള്ക്കനുസൃതമോയുടള്ള അകേോരോദിക്രമം തയ്യപ്പോറോക്കോനുള്ള സന്തംവിധോനം, പഴയ എന്ോഷ്കേോഡിങ്ങ് 
രീതികേളില് നിന്നും ഡോറ്റ്െ കയ യുടണിോഷ്ക്കോഡ് ആക്കോനുള്ള സന്തംവിധോനം, എഴുതിയതിെ കന പീഡിഎഫ്, 
ചിത്രങ്ങള് തുടങ്ങിയ രീതികേളിോഷ്ലക്കു് ചിത്രീകേരണപ്പിഴവില്ലോെ കത മോറ്റ്ോനുള്ള ഉപകേരണങ്ങള് എന്നിവ 
സന്തവതന്ത്ര മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് വികേസന്തിപ്പിെ കച്ചപ്പടുത്തെതില് ചിലതു മോത്രം. ഭോരതീയ ഭോഷകേള്ക്കോെ കകേ 
സന്തമഗ്രമോയ ഭോഷോ സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയോ ഗോഷ്വഷണവും വികേസന്തനവും ലക്ഷേയമിട്ടുള്ള ശ്ില്പ െ കപ്രോജക്ട് 
സന്തവതന്ത്രമലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങില് നിന്നു് രൂപം െ കകേോണ്ടുമ് ഇോഷ്പ്പോള് ോഷ്വറിട്ട ഒരു വലിയ സന്തംരംഭമോയി 
മോറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

സന്തവതന്ത്ര ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയര് വികേസന്തനൈശ്ലിയുടെ കട പ്രോഷ്തയകേത അതു് ഉപോഷ്യോക്തോവും ഉത്പോദകേരും തമ്മേിലുള്ള 
വിടവു് ഇല്ലോെ കതയോക്കുന്നു എന്നതോണു്. ഏെ കതോരു ഉപോഷ്യോക്തോവിനും തങ്ങള്ക്കോവശ്യമുന്നള്ള ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയര് 
നിര്മ്മേോണത്തെില് തങ്ങളോല് കേഴിയുടന്ന വിധം പങ്കോളിയോവോന് സന്തോധിയ്ക്കുന്നു. സന്തവതന്ത്ര മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് 
പിന്തുടരുന്ന ഈ മോതൃകേയിോഷ്ലക്കു് വളെ കരയധികേം ആളുകേള് - സന്തോോഷ്ങ്കതികേപ്രവര്ത്തെകേരും അല്ലോത്തെവരും 
എത്തുകേയുടണ്ടോയി. ോഷ്കേവലം ഒരോളില് നിന്നു തുടങ്ങിയ സന്തംരംഭം ഇന്നു് ഇന്തയയിെ കല ഭോഷോ കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് 
ോഷ്മഖലയില് പ്രവര്ത്തെിക്കുന്ന സന്തംഘടനകേളിെ കല ഏറ്റ്വും വലുതും സന്തജീവവുമോയ സന്തംഘടനയോണു്. 
ഇന്തയയിെ കല മറ്റു ഭോഷകേള് സന്തവതന്ത്ര ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് വയര് അധിഷ്ഠിത ഭോഷോ കേമ്പയൂട്ടിങ്ങിനു് മോതൃകേയോക്കുന്നതു് 
സന്തവതന്ത്ര മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് സന്തംഘടനെ കയയോണു്. 

ഭോരതീയ ഭോഷകേള് തമ്മേില് ഉള്ള സന്തമോനതകേള് കേോരണം പല ഭോഷകേളും സന്തവതന്ത്ര മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങിെ കന്റെ 
സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയകേള് സന്തവോംശ്ീകേരിച്ചപ്പിട്ടുണ്ടുമ്. മലയോളത്തെിനു പുറോഷ്മ മറ്റു ഭോഷകേള്ക്കുള്ള ചില 
അപ്ലിോഷ്ക്കഷനുകേളും സന്തവതന്ത്രമലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് മുന്നന്ൈകേ എടുത്തു് പരിപോലിക്കുന്നുണ്ടുമ്.പ്രമുന്നഖ ഗ്നു/ലിനക്സ് 
വിതരണങ്ങളിോഷ്ലക്കു് അവയുടെ കട ഓോഷ്രോ റിലീസുകേള്ക്കും ഇരുപോഷ്തോളം പോോഷ്ക്കജുകേള് ോഷ്പോകുന്നതു് 
സന്തവതന്ത്രമലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങില് നിന്നോണു്. ഇത്രയുടം ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയര് പോോഷ്ക്കജുകേള് പരിപോലിക്കുന്ന 
ോഷ്വെ കറോരു ഇന്തയന് സന്തംഘടനയുടം ഇന്ന് നിലവിലില്ല.

പൂര്ണ്ണമോയുടം ഇന്റെര്െ കനറ്റ്് അടിസ്ഥോനമോക്കി പ്രവര്ത്തെിക്കുന്ന എസന്ത്.എം.സന്തിയ്ക്ക് ഓഫീോഷ്സന്തോ 
സന്തോമ്പത്തെികേസന്തഹോയങ്ങോഷ്ളോ ഒന്നുമില്ല. ോഷ്ലോകേത്തെിെ കന്റെ പലഭോഗങ്ങളില് ഉള്ള അംഗങ്ങള് െ കമയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റ്, 
ഐആര്സന്തി, വിക്കി തുടങ്ങിയ ആശ്യവിനിമയ മോര്ഗ്ഗരങ്ങളിലൂെ കട പരസ്പരം ബന്ധെ കപ്പട്ടു് പ്രവര്ത്തെിയ്ക്കുന്നു. പല 
െ കഡവലപ്പര്മോരും പരസ്പരം ഒരിക്കലും കേണ്ടിട്ടില്ലോത്തെവരോയോലും സന്തംരംഭങ്ങെ കളല്ലോം വളെ കര ഭംഗിയോയി 
നിര്വഹിക്കുന്നു. ഒോഷ്ര ലക്ഷേയവും ആശ്യവുമുന്നള്ള ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം മലയോളി സന്തോോഷ്ങ്കതികേപ്രവര്ത്തെകേര് 
ഒത്തുോഷ്ചരുോഷ്മ്പോളുണ്ടോയ സന്തര്ഗ്ഗരോത്മകേതയോണു് സന്തവതന്ത്ര മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ്. വയവസ്ഥോപിത 
സന്തംഘടനകേളില് നിന്നും അതു് എത്രോഷ്യോ വയതയസ്തമോകുനത് ഇങ്ങെ കനയോണ് 

രണ്ടുമ മോതൃകേകേള് 

സന്തവതന്ത്രമലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രവര്ത്തെിക്കുന്നതും മലയോള ഭോഷോകേമ്പയൂട്ടിങ്ങിെ കന്റെ ഒരു 
സന്തവതന്ത്ര െ കഫ്രെയിംവര്ക്ക് ഉരുവം െ കകേോണ്ടുമവരോനോണ് . കേഴിഞ്ഞ 7 വര്ഷത്തെിനുള്ളില് ആ ദിശ്യിലുള്ള ഒരു 



മോറ്റ്ത്തെിെ കന്റെ തുടക്കങ്ങള് ഉണ്ടോയിട്ടുണ്ട് . ഐടി അറ്റ്് സ്കൂളിലും െ കകേ.എസന്ത്.ഇ.ബിയിലും വെ കര മലയോളം 
കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് എത്തെിോഷ്ച്ചപ്പര്ന്നതും പബ്ലിഷിങ്ങ് ഇന്റെസ്ട്രിയുടം ഓണ്ൈലന് ോഷ്പോര്ട്ടലുകേളും വലിയ ോഷ്തോതില് തെ കന്ന 
യൂണിോഷ്ക്കോഡിോഷ്ലക്ക് വന്നതും സന്തവതന്ത്രോഷ്ഫോണ്ടുമകേളുപോഷ്യോഗിച്ചുതുടങ്ങിയതും , ഖോദി ോഷ്ബോര്ഡു ോഷ്പോലുള്ള 
സ്ഥോപനങ്ങള് മലയോളം സന്തമ്പര്ക്കമുന്നഖങ്ങളുള്ള കേമ്പയൂട്ടറുടകേള് വയോപകേമോയി ഉപോഷ്യോഗിച്ചു വരുന്നതും , 
മലയോളം വിക്കിപ്പീഡിയയുടെ കട വളര്ച്ചപ്പയുടം സന്തര്ക്കോര് മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് കേോൈമ്പന് 2008 ല് തുടങ്ങിയതും 
എല്ലോ സന്തവതന്ത്ര ഓപ്പോഷ്ററ്റ്ിങ്ങ് സന്തിസ്റ്റങ്ങളിലും മലയോളപിന്തുണ ലഭയമോയതും യൂണിോഷ്ക്കോഡ് 
ഉപോഷ്യോഗിക്കണെ കമന്ന ഗവണ്െ കമന്റെ് സന്തര്ക്കുലരും, ആന്ോഷ്ഡ്രോയിഡിെ കല മലയോള പിന്തുണയുടം , വിക്കിപീഡിയ 
െ കപ്രോജക്റ്റൂകേളിെ കല െ കവബ്സോഷ്ഫോണ്ടുമകേളും ഒെ കക്ക അടക്കം ഈ മോറ്റ്ങ്ങെ കളല്ലോം ഈ സന്തവതന്ത്രമോയ 
സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയോ അടിത്തെറക്കു മുന്നകേളിലോണ് സന്തോധയമോയത്. സന്തവതന്ത്രമോയ സന്തോോഷ്ങ്കതികേ അടിത്തെറ 
ലഭയമോകുോഷ്മ്പോള് ഭോഷോപുോഷ്രോഗതി ആ അടിത്തെറയുടപോഷ്യോഗിച്ചപ്പ് നടക്കും എന്ന വീക്ഷേണമോണ് 
സന്തവതന്ത്രമലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് പിന്പറ്റുന്നത് 

ഗവണ്െ കമന്റെിന് , അവര് പണം നല്കുന്ന പ്രവര്ത്തെനങ്ങള് ഫലം ഉണ്ടോക്കുന്നതില് പരോജയെ കപ്പടുന്നതും 
സന്തവതന്ത്രമലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് ഒരു സന്തോമ്പത്തെികേെ കചലവും കൂടോെ കത വിജയിക്കുന്നതും ഈ മോതൃകേയുടെ കട 
വിജയമോണ് . ഈ മോതൃകേ പിന്തുടരോനോണ് കേോലങ്ങളോയി സന്തവതന്ത്രമലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് 
ഗവണ്െ കമന്റെിോഷ്നോടോവശ്യെ കപ്പടുന്നതും അവര് മുന്നഖം തിരിഞ്ഞുക നില്ക്കുന്നതും . ോഷ്ദശ്ീയ തലത്തെിലും സ്ഥിതി 
വയതയസ്ഥമല്ല. ോഷ്കേോടികേള് െ കചലവോക്കുന്ന TDIL റിസന്തര്ച്ചുകേള് ോഷ്പോലും റിലീസന്ത് െ കചയ്യപ്പെ കപ്പടോെ കത ോഷ്പോകുന്നതും 
ഇതുെ കകേോണ്ടോണ് . സന്തിഡോക്കിെ കന്റെ കേയ്യപ്പിലുള്ള ോഷ്ഫോണ്ടുമകേള് നിരവധിയോണ്. പോഷ്ക്ഷേ ഒന്നും സന്തവതന്ത്രമോയി 
ലഭയമല്ല എന്നതിനോല് അവെ കയ തിരുത്തെി യൂണിോഷ്ക്കോഡ് അധിഷ്ഠിത സന്തിസ്റ്റങ്ങളില് 
ഉപോഷ്യോഗിക്കോനോവുന്നില്ല. പണ്ട് ോഷ്ഫോണ്ടുമം ജിസ്റ്റും ഒെ കക്ക ഉണ്ടോക്കി വിറ്റ്് വരുമോനമുന്നണ്ടോക്കിയിരുന്ന 
സന്തിഡോക്കിന് ആ മോഷ്നോഭോവം ഇോഷ്പ്പോഴും വിട്ടു ോഷ്പോയിട്ടില്ല . അതുെ കകേോണ്ടുമതെ കന്ന സന്തവതന്ത്രൈലസന്തന്സന്തിങ്ങ് 
അവര് നടത്തെോന് തയ്യപ്പോറല്ല.

കേഴിഞ്ഞ കുെ കറകേോലമോയി (ദയോനിധിമോരന് ഐടി മന്ത്രിയോയ കേോലം മുന്നതല്) ഭോഷോ കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് എന്നു 
പറഞ്ഞോല് സന്തിഡോക് ചോടി വീണ് സന്തിഡോക്കിെ കന്റെ ഭോഷോ കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് ടൂളുകേളുെ കട സന്തിഡി 
െ കസന്തൌജനയമോയിെ കക്കോടുക്കോനുള്ള ഒരു പദ്ധതി സന്തമര്പ്പിക്കും . അങ്ങെ കന കുെ കറ ോഷ്കേോടികേള് ഒഴുകും . ഒോഷ്ര 
സന്തോധനംവീണ്ടുമം പുതിയ സന്തിഡിയോക്കി വമ്പന് ഉദ്ഘോടനോഷ്ത്തെോെ കട നടത്തും .പുതിയ െ കഡൌണ്ോഷ്ലോഡ് 
െ കവബ്സൈസന്തറ്റുണ്ടോക്കും . പത്രങ്ങള്ക്ക് പരസന്തയം കേിട്ടും . കുറച്ചുകേഴിയുടോഷ്മ്പോള് എല്ലോം മറക്കും െ കവബ്സൈസന്തറ്റ്് 
െ കഡൌണ് ആവും . അടുത്തെ ഗവണ്െ കമന്റുവരും വീണ്ടുമമിതോവര്ത്തെിക്കും. ഒന്നു തെ കന്ന കേോട്ടി പലതവണ പണം 
െ കകേോയ്തുവ ശ്ീലിച്ചപ്പതുെ കകേോണ്ട് റിലീസന്തിങ്ങിന് ഇവര് തയ്യപ്പോോഷ്റ അല്ല. ഇതുോഷ്പോെ കലയോണ് 
സന്തവതന്ത്രോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയറിന് പണം വകേയിരുത്തെിയോലും . സന്തിഡോക് ചോടിവീഴും . അവരുെ കട രീതി 
സന്തവതന്ത്രോഷ്സന്തോെ കഫ്റ്റവയറുടകേെ കള െ കമച്ചപ്പെ കപ്പടുത്തെി ഉറവകേളിോഷ്ലോട്ട് മോറ്റ്ങ്ങള് നല്കുകേ എന്നതല്ല. ഉള്ള സന്തോധനെ കത്തെ 
അടിച്ചുമോറ്റ്ി ോഷ്പരുമോറ്റുകേ എന്നതുമോത്രമോണ് . അതുെ കകേോണ്ടുമതെ കന്ന സന്തിഡോക്കുണ്ടോക്കുന്ന മോറ്റ്ങ്ങള് 
സന്തവതന്ത്രോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയര് ഉറവകേളിെ കലത്തെില്ല . അതുെ കകേോണ്ടുമതെ കന്ന പുതിയ സന്തവതന്ത്ര ോഷ്സന്തോെ കഫ്റ്റവയര് 
െ കവര്ഷനുകേളിെ കലോന്നും െ കപോതുപണം െ കകേോണ്ടുമനടത്തുന്ന ഈ മോറ്റ്ങ്ങള് ഉണ്ടോവുകേയുടമില്ല . അോഷ്പ്പോള് 
ഓപ്പണ്ഓഫീസന്ത് ഭോരതീയ ഓ ഓ ആവും. ഫയര്ോഷ്ഫോക്സ് ഇന്ഡിോഷ്ഫോക്സ് ആവും . െ കഡബിയന് അടിച്ചുമോറ്റ്ി 
ോഷ്ബോസ്സ് ഓപ്പോഷ്ററ്റ്ിങ്ങ് സന്തിസ്റ്റമോവും .െ കടസന്തറോക്റ്റ് ഇന്ഡികേ് OCR പരിചിത് എന്ന സന്തിഡോക് െ കപ്രോജക്റ്റോവും . 
അങ്ങെ കനയങ്ങെ കന എത്ര െ കപ്രോഡക്റ്റുകേള് ..

മെ കറ്റ്ോരു പ്രശ്നം ഭോഷോ കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് രംഗത്തെ് ഐടി മിനിസ്ട്രി െ കചലവോക്കുന്ന ോഷ്കേോടികേള് എോഷ്ങ്ങോട്ടുോഷ്പോകുന്നു 
എന്നതോണ് . TDIL വഴിയോണ് ഇങ്ങെ കനയുടള്ള ഫണ്ടിങ്ങ് മിക്കതും . സന്തിഡോക്കിനോയിരിക്കും 
ഏോഷ്കേോപനചുമതല. ഐഐടികേളും IISC യുടം IIIT കേളും ഒെ കക്കയോയിരിക്കും െ കപ്രോജക്റ്റ് നടപ്പോക്കുകേ. 
ആദയെ കത്തെ തീരുമോനം ഇത് സന്തവതന്ത്രൈലസന്തന്സന്തില് ഇറക്കുെ കമന്നോയിരിക്കും . എന്നോോഷ്ല ഫണ്ട് കേിട. പിെ കന്ന 
െ കപ്രോജക്റ്റിെ കന്റെ ഒരു 50 ശ്തമോനെ കകേോെ കക്ക കേഴിയുടോഷ്മ്പോള് തനിനിറം പുറത്തുവരും. ഇതു സന്തവതന്ത്രൈലസന്തന്സന്തില് 
പുറത്തെിറക്കിയോല് ൈപ്രവറ്റ്് െ കസന്തക്റ്റര് ഉപോഷ്യോഗിച്ചപ്പോോഷ്ലോ ോഷ്കേോഡ് ോഷ്മോഷ്ടിച്ചപ്പോോഷ്ലോ എന്ന 
സന്തംശ്യത്തെില്നിനോവും തുടക്കം. ോഷ്മോഷണെ കത്തെ സന്തവതന്ത്രൈലസന്തന്സുകേള് െ കപ്രോട്ടക്റ്റ് െ കചയ്യുെ കമന്ന് 
അവര്ക്കറിയോഞ്ഞല്ല. പിെ കന്ന ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയര് ോഷ്പറ്റ്ന്റെ് ഇല്ലോത്തെ ഇന്തയയില് ഡിഫന്സന്ത് ോഷ്പറ്റ്ന്റുകേെ കളടുോഷ്ക്കണ്ട 
ആവശ്യകേതെ കയകുറിച്ചുള്ള ആശ്ങ്കെ കളോെ കക്ക ഉയര്ത്തെി റിോഷ്പ്പോര്ട്ടുകേള് പടച്ചുവിടും . അങ്ങെ കന ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയര് 
പുറത്തെിറക്കോതിരിക്കോന് ോഷ്വണ്ടിയുടള്ള നയോയങ്ങളുെ കട കൂട്ടമോയി അതുമോറുടം . 

ഇോഷ്പ്പോള് മലയോളത്തെില് പ്രവര്ത്തെിക്കുന്ന ഒോഷ്ര ഒരു ഓസന്തിആര് (പ്രിന്റെ് െ കചയ്ത അക്ഷേരങ്ങെ കള സ്കോന് െ കചയ്ത് 



അക്ഷേരങ്ങെ കള തിരിച്ചപ്പറിയോനുള്ള സന്തോോഷ്ങ്കതികേവിദയ ) IIIT ൈഹദരോബോദില് െ കപ്രോഫ. ജവഹര് ോഷ്നതൃതവം 
െ കകേോടുത്തെ് നിര്മ്മേിച്ചപ്പതോണ്. കേഴിഞ്ഞ വര്ഷം അന്തരിച്ചപ്പ സന്തവതന്ത്രമലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് അംഗം ജിോഷ്നഷ് ഈ 
െ കപ്രോജക്റ്റില് ഭോഗഭോക്കോയിരുന്നു. ഈ െ കപ്രോജക്റ്റും ഇോഷ്പ്പോള് ഇോഷ്ത അവസ്ഥകേളിലൂെ കടയോണ് കേടന്നുോഷ്പോകുന്നത് 
. ഇങ്ങെ കനയുടള്ള കേോരയങ്ങളില് IT വകുപ്പിനും TDIL നും ോഷ്മല് രോഷ്ട്രീയ സന്തമ്മേര്ദ്ദേം െ കചലുത്തെിയോല് മോത്രോഷ്മ ഇതു 
റിലീസന്ത് െ കചയ്യപ്പിക്കോനോവൂ എന്ന അവസ്ഥയോണ് . സന്തവതന്ത്രോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയര് പ്രവര്ത്തെകേര് തങ്ങളോലോവുന്ന 
വിധം ഇതുന്നയിക്കുന്നുണ്ട് .

ഇതുോഷ്പോെ കല . TDIL പണം െ കകേോടുത്തെ് വിവിധ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകേള് ഒട്ടനവധി ോഷ്കേോര്പ്പസ്സുകേള് 
നിര്മ്മേിക്കുന്നുണ്ട് . ഇവ സന്തവതന്ത്ര ൈലസന്തന്സുകേളിലോയിരുെ കന്നങ്കില് OCR െ കട്രെയിനിങ്ങിനും , TTS 
െ കഡവലപ്െ കമന്റെിനും Speech to Text സന്തിസ്റ്റങ്ങളുെ കടയുടം Natural Language Processing പദ്ധതികേള്ക്കും 
ഒെ കക്ക സന്തഹോയകേരമോയിരുോഷ്ന്നെ കന . ഈ നിലനില്ക്കുന്ന പരോജയെ കപ്പട്ട മോതൃകേെ കയ ആണ് ഞങ്ങള് 
വിജയിപ്പിച്ചു കേോണിച്ചപ്പ തുറന്ന മോതൃകേയുടെ കട അടിസ്ഥോനത്തെില് ോഷ്ചോദയം െ കചയ്യുന്നത് .

ഇതുോഷ്പോെ കല വിശ്വമലയോളമോഷ്ഹോത്സവത്തെിെ കല ഭോഷോകേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് െ കസന്തമിനോറില് തെ കന്ന ശ്രോഷ്ദ്ധയമോയ ഒരു 
െ കവളിെ കപ്പടുത്തെലുണ്ടോയി. സന്തിഡിറ്റ്ിെ കന പ്രതിനിധീകേരിച്ചു സന്തംസന്തോരിച്ചപ്പ ോഷ്ഡോ. ോഷ്ഗോവിന്ദരു അവര് 
തനതുലിപിക്കോയി ഒരു ഓസന്തിആര് നിര്മ്മേിക്കോന് ശ്രമിച്ചപ്പ അനുഭവമോണ് വിശ്ദീകേരിച്ചപ്പത് . സന്തിഡോക്ക് 
പുതിയ(ൈടപ്പ് ൈററ്റ്ര്) ലിപിക്കോയി നയന എന്ന ഓസന്തിആര് നിര്മ്മേിച്ചപ്പതോയിോഷ്ക്കട്ട് സന്തിഡിറ്റ്് അതിെ കന്റെ 
ോഷ്സന്തോഴ്സ്ോഷ്കേോഡിനോയി സന്തിഡോക്കിെ കന സന്തമീപിച്ചു . അതിെ കന്റെ ോഷ്സന്തോഴ്സ്ോഷ്കേോഡ് പരിഷകേരിക്കോെ കമന്ന് ഇവര് 
കേരുതിയോഷ്ത്ര . എന്നോല് സന്തിഡോക്ക് പറഞ്ഞത് അവര് അങ്ങെ കനെ കയോന്ന് െ കഡവലപ്പ് െ കചയ്തിട്ടിെ കല്ലന്നും അവരത് 
പുറോഷ്ത്തെോഷ്തോ കേമ്പനിക്ക് ഔട്ട്ോഷ്സന്തോഴ്സ് െ കചയ്ത് െ കചയ്തതോെ കണന്നും അതുെ കകേോണ്ട് ോഷ്സന്തോഴ്സ്ോഷ്കേോഡ് ലഭിച്ചപ്പിെ കല്ലന്നും 
ആണ് . ചുരുക്കത്തെില് ഉത്തെരവോദിതവം ആര്ക്കും ഇല്ല. ോഷ്ഡോ. ോഷ്ഗോവിന്ദരു ഇതു പറഞ്ഞത് ഒെ കത്തെോരുമിച്ചപ്പ് 
പരസ്പരസന്തഹകേരണോഷ്ത്തെോെ കട പ്രവര്ത്തെിക്കണെ കമന്ന് ഊന്നോനോണ്. പോഷ്ക്ഷേ ഇതും ചൂണ്ടിക്കോട്ടുന്നത് അോഷ്ത 
അടഞ്ഞ മോതൃകേയുടെ കട പിഴവുതെ കന്നയോണ് . െ കപോതുപണം െ കകേോണ്ട് നിര്മ്മേിക്കുന്ന ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയറുടകേള് 
സന്തവതന്ത്രൈലസന്തന്സുകേളില് ഇറക്കുെ കമന്ന് ഉറപ്പുവരുോഷ്ത്തെണ്ടതിെ കന്റെ ആവശ്യകേതയോണ് ഈ ഉദോഹരണവും 
ഊന്നുന്നത് .

മോനകേീകേരണത്തെിെ കല മോറുടന്ന കേോഴ്ചപ്പോട്

ഗവണ്െ കമന്റെ് സ്റ്റോന്ോഷ്ഡര്ഡ് ഉണ്ടോക്കലും അതിനനുസന്തരിച്ചപ്പ് സന്തിഡോക്കും സന്തിഡിറ്റും ോഷ്ഫോണ്ടുമം 
ോഷ്സന്തോെ കഫ്റ്റവയറുടണ്ടോക്കുകേയുടം അത് നോട്ടുകേോെ കരല്ലോം വോങ്ങി ഉപോഷ്യോഗിക്കുകേയുടം െ കചയ്യുന്ന കേോലെ കമോെ കക്കോഷ്പ്പോയി. 
ഇന്ന് സന്തമൂഹവും വയവസന്തോയവും ആണ് സ്റ്റോന്ോഷ്ഡര്ഡുകേള് ഉണ്ടോക്കുകേയുടം പുതുക്കുകേയുടം െ കചയ്യുന്നതു് . അത് 
ISO, BIS തുടങ്ങിയ സ്റ്റോന്ോഷ്ഡര്ൈഡസന്തിങ്ങ് ഏജന്സന്തികേളും ഗവണ്െ കമന്റുകേളും സന്തോോഷ്ങ്കതികേ മികേവിെ കന്റെയുടം 
െ കമറിറ്റ്ിെ കന്റെയുടം തുറവിയുടെ കടയുടം ജനപിന്തുണയുടെ കടയുടം അടിസ്ഥോനത്തെില് ചര്ച്ചപ്പെ കചയ്ത് അംഗീകേരിച്ചപ്പ് 
നടപ്പോക്കുന്ന കേോലമോണ് . 

ഇന്ന് വയോപകേമോയി ഉപോഷ്യോഗിക്കുന്ന യൂണിോഷ്ക്കോഡ് സ്റ്റോന്ോഷ്ഡര്ഡ് ഉണ്ടോക്കിയത് ഗവണ്െ കമന്റെല്ല. ഒരു 
ഇന്ഡസ്ട്രി കേണ്ോഷ്സന്തോര്ഷയം ആണ് . െ കവബ്സസ്റ്റോന്ോഷ്ഡര്ഡുകേള് നിര്മ്മേിക്കുന്നത് ോഷ്വള്ഡ് ൈവഡ് െ കവബ് 
കേണ്ോഷ്സന്തോര്ഷയം(w3c) ആണ് . സന്തോമീപയതക്കുള്ള (Accessibility) സ്റ്റോന്ോഷ്ഡര്ഡുകേളുമോഷ്ത . ഓപ്പണ് 
ോഷ്ഡോകേയുെ കമന്റെ് ോഷ്ഫോര്മ്മേോറ്റ്് എന്ന സ്റ്റോന്ോഷ്ഡര്ഡ് നിര്മ്മേിക്കുന്നത് ഒറോക്കിളും ഐബിഎമ്മും, ഗൂഗിളും ഒെ കക്ക 
അടങ്ങിയ കേണ്ോഷ്സന്തോര്ഷയമോണ് . ഇവെ കയ തള്ളുകേോഷ്യോ െ കകേോള്ളുകേോഷ്യോ െ കചയ്യുന്ന പണി മോത്രോഷ്മ 
ഗവണ്െ കമന്റുകേളുോഷ്ടതോയുടള. അതുെ കകേോണ്ടുമതെ കന്ന 70 കേളിെ കലോഷ്പ്പോെ കല മലയോളം യൂണിോഷ്വഴ്സിറ്റ്ിയോയോലും ഭോഷോ 
ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോയോലും ഇനിയുടം ലിപി പരിഷ്കരണവുമോയി ഇറങ്ങുന്നത് െ കമൌഢയമോണ് 

ലിപി സന്തവയം അതിെ കന പുതുക്കുന്നുണ്ട്. ലിപി പരിഷ്കരിക്കുന്നത് അതുപോഷ്യോഗിക്കുന്ന ജനസന്തമൂഹമോണ് . 
െ കപൌര്ണ്ണമി പുള്ളി കേളഞ്ഞ് പൌര്ണ്ണമിയോയതുോഷ്പോെ കല ോഷ്രഫം ഉള്ള കുത്തെക്ഷേരങ്ങള് 
ഉപോഷ്യോഗത്തെിലില്ലോതോയോഷ്പോലുള്ള പല പരിഷ്കോരങ്ങളും തനതോയി ലിപിയില് നടക്കുന്നുണ്ട് . ലിപി 
ഉപോഷ്യോഗ പരിഷ്കരണം പബ്ലിഷിങ്ങ് ഇന്റെസ്ട്രി കേോലങ്ങളോയി െ കചയ്തുവ വരുന്നുണ്ട് . ോഷ്ദശ്ോഭിമോനിയുടെ കട ൈസ്റ്റല് 
ബുക്കില് പോര്ട്ടി പോര്ടിയോവുന്ന ോഷ്പോെ കലയുടം മോധയമം മോദ്ധയമെ കത്തെ മോധയമമോക്കിയതുോഷ്പോെ കലയുടം ഉള്ള 
മോറ്റ്ങ്ങള് ഉണ്ടോവുന്നുമുന്നണ്ട്. ഇനിയുടം അത്തെരം മോറ്റ്ങ്ങള് വരുകേയുടം ജനങ്ങള് തള്ളുകേയുടം െ കകേോള്ളുകേയുടം 
െ കചെ കയ്തന്നിരിക്കും. ജനം സന്തവീകേരിക്കുന്ന മോറ്റ്ങ്ങെ കള പഠിച്ചപ്പോല് അതില് ശ്ോസ്ത്രീയതയുടം ക്രമോനുബന്ധമോയ 
ഭോഷയുടെ കട ഒരു ോഷ്ലോജിക്കും ഉെ കണ്ടന്നു കേോണോന് സന്തോധിക്കും. അധികേോരസ്ഥോനം ഉപോഷ്യോഗിച്ചപ്പ് നടത്തുന്ന 



ലിപിപരിഷ്കരണം സന്തര്ക്കോരിെ കന്റെ ോഷ്ജോലിയല്ല .

ഇതിെ കല പ്രധോനകേോരയം എന്നുപറയുടന്നത് ഭോഷക്ക് ഒരു കേമ്പയൂോഷ്ട്ടഷണല് ോഷ്ലോജിക്ക് ഉണ്ട് എന്നതോണ് . 
സന്തവതന്ത്രമലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് െ കചയ്യുന്നത് ഈ ഭോഷയുടെ കടയുടം ലിപിയുടോഷ്ടയുടം ോഷ്ലോജിക്കുകേെ കള 
ഭോഷോവിദഗ്ധന്മോരുെ കട സന്തഹോയത്തെോല് ോഷ്പ്രോഗ്രോമുന്നകേളിോഷ്ലക്ക് മോറ്റ്ിെ കയടുക്കുകേ എന്നതോണ് . തനതുലിപിയുടെ കട 
ഈ ോഷ്ലോജിക്കുകേെ കള നശ്ിപ്പിച്ചപ്പ് എക്സപ്ഷണല് റൂളുകേളിലൂെ കട മോത്രം കേമ്പയൂോഷ്ട്ടഷന് സന്തോധയമോക്കുന്ന 
രീതിയിോഷ്ലക്ക് ഭോഷോകേമ്പയൂട്ടിങ്ങിെ കന മോറ്റുകേയുടമോണ് ലിപിപരിഷ്കരണങ്ങള് െ കചയ്തത്. യൂണിോഷ്ക്കോഡില് തെ കന്ന 
ചില്ലക്ഷേരങ്ങളുെ കട എന്ോഷ്കേോഡിങ്ങ് നടന്നത് മുന്നഖയമന്ത്രിയുടെ കട ഓഫീസന്തില് നിന്നും ആണവചില്ലുവോദികേളോയ 
സന്തിഡോക്കിെ കന്റെ മുന്നന്ൈകേയില് കേത്തെയപ്പിക്കുന്നോഷ്തോെ കടയോണ് . ഓോഷ്രോ ചില്ലക്ഷേരവും അതിെ കന്റെ 
അടിസ്ഥോനത്തെില് നിന്നു ോഷ്വര്െ കപ്പട്ട് പ്രോഷ്തയകേ അക്ഷേരമോയി (കേോഴ്ചയിലല്ല, കേമ്പയൂട്ടര് എന്ോഷ്കേോഡിങ്ങില്) മോറി 
.ചില്ലക്ഷേരങ്ങള് രണ്ടുമവിധത്തെില് എഴുതോെ കമെ കന്ന തീരുമോനം വന്നെ കപ്പോള് ഉണ്ടോയ സന്തോോഷ്ങ്കതികേപ്രശ്നം മലയോളം 
കേമ്പയൂട്ടിങ്ങിനിോഷ്പ്പോഴും തലോഷ്വദനയോണു്. ഇോഷ്ത ോഷ്പോെ കലത്തെെ കന്ന ന്റെ എന്ന അക്ഷേരം ന്+ ചന്ദ്രക്കല + റ 
എെ കന്നഴുതണെ കമന്ന യൂണിോഷ്ക്കോഡിെ കന്റെ നിര്ോഷ്ദ്ദേശ്െ കത്തെയുടം, റ്റ് എന്ന ഉച്ചപ്പോരണത്തെിെ കന്റെ പോതിെ കയ തമിഴിെ കല 'ടി' 
എന്ന അക്ഷേരം െ കകേോണ്ടുമ് മലയോളത്തെിോഷ്ലക്ക് ോഷ്ചര്ത്തെോഷ്പ്പോഴും , ോഷ്രഫത്തെിെ കന്റെ ചിഹ്നം പ്രോഷ്തയകേം എന്ോഷ്കേോഡ് 
െ കചയ്തോഷ്പ്പോഴും എല്ലോം സന്തവതന്ത്രമലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് ശ്ക്തമോയി ഇടെ കപ്പട്ടിരുന്നുെ കവങ്കിലും ഇതു 
തിരുത്തെോനോയിട്ടില്ല.. മലയോളഭോഷയ്ക്കു ോഷ്വണ്ടി മുന്നറവിളി കൂട്ടുകേയുടം അോഷ്ത സന്തമയം ഇത്തെരം പ്രശ്നങ്ങള് 
കേണ്ടിെ കല്ലന്നു നടിക്കുകേയുടം െ കചയ്യുന്നതു് ഇനിയുടം തുടരുന്നതു് ആര്ക്കും ഭൂഷണമല്ല.

മോനകേീകേരണവുമോയി ബന്ധെ കപ്പട്ട് ഇടെ കപോഷ്ടണ്ട ോഷ്മഖലകേളില് ഉത്തെരവോദിത്തെെ കപ്പട്ട സന്തര്ക്കോോഷ്രോ സന്തര്ക്കോര് 
സ്ഥോപനങ്ങോഷ്ളോ ോഷ്നോക്കികുത്തെികേളോവുകേോഷ്യോ ഭോഷയുടെ കട ഡിജിറ്റ്ല് ഭോവിെ കയ വളെ കരയധികേം ബോധിക്കുകേയുടം 
െ കചയ്യുന്ന ോഷ്മഖലകേളില് ോഷ്ദോഷകേരമോയി ഇടെ കപടുകേയുടമോണ് ഇതുവെ കരയുടള്ള അനുഭവം. കുപ്രസന്തിദ്ധമോയ 
മലയോളത്തെിെ കല ചില്ലക്ഷേര-യുടണിോഷ്ക്കോഡ് ചര്ച്ചപ്പയില് ശ്ക്തമോയ നിലപോെ കടടുക്കുകേയുടം മലയോളോഷ്ത്തെോടു് 
യോെ കതോരു ബോധയതയുടമില്ലോത്തെ ോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയര് കേമ്പനികേള് തീരുമോനിക്കുന്ന െ കതറ്റ്ോയ എന്ോഷ്കേോഡിങ്ങ് 
സ്റ്റോന്ോഷ്ഡഡുകേെ കള ജനമധയത്തെില് , കുറഞ്ഞതു് ഇന്റെര്െ കനറ്റ്ിെ കലങ്കിലും തുറന്നു കേോട്ടുന്നതിലും വളെ കര വലിെ കയോരു 
പങ്കു വഹിച്ചപ്പ് പ്രശ്നത്തെില് സന്തജീവമോയി ഇടെ കപെ കട്ടങ്കിലും യൂണിോഷ്ക്കോഡ് കേണ്ോഷ്സന്തോര്ഷയത്തെിെ കന്റെ 
തീരുമോനങ്ങെ കള സന്തവോധീനിക്കോന് മോത്രം സന്തവതന്ത്രമലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങും അതിനു് മുന്നമ്പ് രചന അക്ഷേരോഷ്വദിയുടം 
യൂണിോഷ്ക്കോഡ് കേണ്ോഷ്സന്തോര്ഷയത്തെിനു സന്തമര്പ്പിച്ചപ്പ ോഷ്രഖകേള്ക്കു് കേഴിഞ്ഞില്ല. 

കേഴിഞ്ഞകേോലങ്ങളില് സന്തവതന്ത്രമലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് യൂണിോഷ്ക്കോഡ് ോഷ്ഫോണ്ടുമകേളില് മോനകേീകേരണം 
െ കകേോണ്ടുമവന്നിട്ടുണ്ട് . ഒോഷ്രോഷ്ഫോണ്ട് ഗ്നു/ലിനക്സിോഷ്ലയുടം വിന്െ കഡോസന്തിലും ചിത്രീകേരണ സന്തംവിധോനങ്ങളില് 
പിഴവുകേളില്ലോെ കത കേോണണെ കമങ്കില് ഈ മോനകേീകേരണം പിന്പോഷ്റ്റ്ണ്ടതുണ്ട് . ഇതുോഷ്പോെ കല വിവിധ 
ോഷ്പ്രോഗ്രോമുന്നകേളുെ കട െ കമനു ഭോഷോന്തരീകേരണം െ കചയ്യുോഷ്മ്പോള് മോനകേീകേരണം ഉറപ്പുവരുത്തെോനുള്ള ഒരു ോഷ്പ്രോജക്ട് 
ആയ FUEL(Frequently Used Entries in Localisation) െ കറഡ്ഹോറ്റ്ിെ കന്റെ മുന്നന്ൈകേയില് എല്ലോ 
ോഷ്ലോകേഭോഷകേള്ക്കുമോയി നടക്കുനുണ്ട്. ഇതിെ കന്റെ മലയോളഭോഗം സന്തവതന്ത്രമലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങിെ കന്റെ 
സന്തഹകേരണോഷ്ത്തെോെ കടയോണ് നടക്കുന്നത് . അതോയതു്, മിക്ക ോഷ്പ്രോഗ്രോമുന്നകേളിലും െ കപോതുവോയ ചില െ കമനുകേള് 
കേോണും. ഓോഷ്രോ ോഷ്പ്രോഗ്രോമുന്നം െ കവോഷ്വ്വെ കറ ടീമുന്നകേള് പരിഭോഷെ കപ്പടുത്തുോഷ്മ്പോള് ഒോഷ്ര െ കമനു തെ കന്ന വിവിധ 
ോഷ്പ്രോഗ്രോമുന്നകേളില് വിവിധ രീതിയില് പരിഭോഷെ കപ്പടുത്തെി കേോണോറുടണ്ടുമ്. ഇതു് അനോവശ്യമോെ കണന്നു തെ കന്നയല്ല, 
പുതുതോയി വരുന്ന ഒരു ഉപോഷ്ഭോക്തോവിനു് പരിഭ്രമമുന്നണ്ടോക്കുന്നതുമോണു്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കോന് നമുന്നക്കു് 
െ കപോതുവോയി ഉപോഷ്യോഗിക്കോവുന്ന പരിഭോഷോ സന്തഹോയികേള് ോഷ്വണം. അങ്ങെ കന വരുോഷ്മ്പോള് source എന്നതിനു് 
ഒരു ോഷ്പ്രോഗ്രോമില് ഉറവ എന്നും മെ കറ്റ്ോരു ോഷ്പ്രോഗ്രോമില് ോഷ്സ്രോതസ്സ് എന്നും ഉപോഷ്യോഗിക്കുന്നതു് തടയോം. പകേരം 
ഇവയില് ഏെ കതങ്കിലും ഒന്നിെ കന മോനകേമോയി നിശ്ചയിക്കോം. . ഇത് സന്തവതന്ത്രോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയര്ക്കപ്പുറം 
വിന്ോഷ്ഡോസന്ത് അടക്കമുന്നള്ള സന്തിസ്റ്റങ്ങളിോഷ്ലക്കും സന്തര്ക്കോര് ഫണ്ട് െ കചയ്യുന്ന പദ്ധതികേളിോഷ്ലക്കും എത്തെിക്കോോഷ്ന 
സന്തര്ക്കോര് മുന്നന്ൈകേ എടുോഷ്ക്കണ്ടതുള. ഉദോഹരണത്തെിന് മഹോരോഷ്ട്ര സന്തര്ക്കോര് അവരുെ കട ഈ ഗവര്ണന്സന്ത് 
സ്റ്റോന്ോഷ്ഡര്ഡിെ കന്റെ ഭോഗമോയി ഫയൂവലിെ കന അംഗീകേരിച്ചപ്പിട്ടുണ്ട്. 

സന്തര്ക്കോര് സ്ഥോപനമോയ സന്തീഡോക്ക് ഭോഷോ കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് സ്റ്റോന്ോഷ്ഡഡുകേള് നിര്വചിക്കോനുള്ള ശ്രമങ്ങള് 
മിക്കവോറുടം ഉത്തെരവോദിത്തെമില്ലോയ്മയുടെ കടയുടം സന്തോോഷ്ങ്കതികേപ്പിഴവുകേളുെ കടയുടം മകുോഷ്ടോദോഹരണങ്ങളോവോറുടണ്ടുമ്. 
സന്തീഡോക്കിെ കന്റെ ഇന്സ്ക്രിപ്റ്റ്് സ്റ്റോന്ോഷ്ഡഡിെ കനതിെ കര സന്തവതന്ത്ര മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് വയക്തമോയ 
വിമര്ശ്നങ്ങളുയര്ത്തെിയിട്ടുണ്ടുമ്. സന്തര്ക്കോറിെ കന്റെ മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് പദ്ധതിയുടം സ്കൂളുകേളിെ കല ൈടപ്പിങ്ങ് 
പഠനവും സന്തവതന്ത്ര മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് പരിപോലിക്കുന്ന ഇന്സ്ക്രിപ്റ്റ്് കേീോഷ്ബോഡ് അനുവര്ത്തെിക്കുന്നു. 
ഈയിെ കട മലയോളത്തെിലുള്ള ഇന്റെര്െ കനറ്റ്് വിലോസന്തങ്ങള്ക്കു ോഷ്വണ്ടി സന്തീഡോക്ക് തയ്യപ്പോറോക്കിയ രൂപോഷ്രഖെ കയ 



സന്തവതന്ത്ര മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് പരസന്തയമോയ വിമര്ശ്നത്തെിനു വിോഷ്ധയമോക്കുകേയുടം ആ രൂപോഷ്രഖ 
ബന്ധെ കപ്പട്ടവരുമോയി ചര്ച്ചപ്പ െ കചയ്തുവ് പുനഃപരിോഷ്ശ്ോധിക്കോന് സന്തീഡോക്ക് തയ്യപ്പോറോവുകേയുടം െ കചയ്തിരുന്നു. 

മുന്നോഷ്ന്നോട്ടുള്ള വഴി.

ഇതുവെ കര കേണ്ട എല്ലോ വോര്ത്തെകേളില് നിന്നും മനസ്സിലോക്കോനോവുന്നതു്, ഇന്നു് മലയോളത്തെിെ കന്റെ കേോരയത്തെില് 
കേമ്പയൂട്ടര് എത്രോഷ്ത്തെോളം പ്രോഷ്യോഗക്ഷേമമോെ കണന്നു് ഉത്തെരവോദെ കപ്പട്ട സ്ഥോനങ്ങളിലിരിയ്ക്കുന്നവര്ക്കു് യോെ കതോരു 
അറിവുമിെ കല്ലന്നതോണു്.

മലയോളം യൂണിോഷ്വഴ്സിറ്റ്ിയോയോലും ഭോഷോ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോയോലും എനി ഏതു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കരിക്കുന്നതിനും 
മുന്നോഷ്ന്നോടിയോയി െ കചോഷ്യ്യപ്പണ്ടത് ഇതുവെ കരയുടള്ള പിഴവുകേളില് നിന്ന് പോഠമുന്നള്െ കക്കോളലലും തുറന്ന മോതൃകേകേെ കള 
സന്തവീകേരിക്കലുമോണ് . എെ കന്തോെ കക്ക ഇതുവെ കര നിര്മ്മേിക്കെ കപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. എവിെ കടെ കയോെ കക്ക ആെ കരോെ കക്ക അതു 
െ കചയ്തിട്ടുണ്ട് , പുതുതോയി എെ കന്തോെ കക്ക െ കചയ്യപ്പോനുണ്ട് , അത് എങ്ങെ കന ോഷ്വണം , നിര്മ്മേിക്കുന്നതു് എങ്ങെ കന 
ജനങ്ങളിോഷ്ലെ കക്കത്തെിക്കും എന്ന ആോഷ്ലോചനകേള് ഭോഷോ വിദഗ്ധരും ഭോഷോ സന്തോോഷ്ങ്കതികേ വിദഗ്ധരും ആയി 
കൂടിയോോഷ്ലോചിച്ചുോഷ്വണം മലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങില് ഏതു പുതിയ പദ്ധതിയുടം തീരുമോനിക്കോന്. ഗവണ്െ കമന്റെ് 
െ കപ്രോജക്റ്റുകേള് ഇതുവെ കര പരോജയെ കപ്പട്ട ോഷ്മഖലയോണ് ഇവെ കയന്നതിനോല് ഇത് സുപ്രധോനമോണ് . 
അങ്ങെ കനെ കയോന്നില്ലോെ കതയോണ് മലയോളത്തെനിമ പദ്ധതി രൂപീകേരണവും മലയോളം കേമ്പയൂട്ടര് ലിപിയോക്കുെ കമന്ന 
മലയോളം യൂണിോഷ്വഴ്സിറ്റ്ി ൈവസന്ത് ചോന്സന്തലര് െ കകേ. ജയകുമോറിെ കന്റെ പ്രസ്തോവനയുടം കേോണുന്നത് . 
കേണ്സന്തള്ോഷ്ട്ടഷന് പദ്ധതി നടപ്പിലോക്കലിനുമോത്രമല്ല , പദ്ധതി രൂപീകേരണത്തെിലും ആവശ്യമോെ കണന്നതോണ് 
2008 മുന്നതല് സന്തവതന്ത്രമലയോളം കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് ആവശ്യെ കപ്പട്ടുെ കകേോണ്ടിരിക്കുന്നത് .

വിശ്വമലയോളമഹോസന്തോഷ്മ്മേളനം മോതൃകേയോക്കിയ ഉലകേത്തെമിഴ് മോനോടിെ കന്റെ ഭോഗമോയി കേനിത്തെമിഴ് സന്തംഘവും 
തമിഴ് െ കവര്ചവല് യൂണിോഷ്വഴ്സിറ്റ്ിയുടം സന്തഹകേരിച്ചപ്പ് സന്തംഘടിപിച്ചപ്പ ഇൈണയം 2010 െ കല ോഷ്പപ്പറുടകേള് റഫറന്സന്ത് 
പുസ്തകേമോയി ഇന്ന് ലഭയമോണ് . അവ തോെ കഴപ്പറയുടന്ന വിഷയങ്ങള് ൈകേകേോരയം െ കചയ്യുന്നു . കേമ്പയൂട്ടര് വഴിയുടള്ള 
തമിഴ്  പഠനം (21 ോഷ്പപ്പര് ) , ഇന്റെര്െ കനറ്റും വിദയോഭയോസന്തരംഗവും (6 ോഷ്പപ്പര് ) തമിഴ് ഭോഷോ കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് (21 
ോഷ്പപ്പര്) , തമിഴ് െ കസ്പല് െ കചക്കര് (6 ോഷ്പപ്പര് ), തമിഴ് െ കടക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ചപ്പ് (13 ോഷ്പപ്പര്), തമിഴ് ഡിജിറ്റ്ല് 
ൈലബ്രറിയുടം നിഘണ്ടുമകേളും (12 ോഷ്പപ്പര് ) , ഇന്റെര്െ കനറ്റ്ിനോയുടള്ള തമിഴ് അപ്ലിോഷ്ക്കഷനുകേള് (5 ോഷ്പപ്പര് ) , 
തമിഴ് ഓസന്തിആര് ( 7 ോഷ്പപ്പര്) , െ കമഷീന് ട്രെോന്ോഷ്സ്ലേഷന് (11 ോഷ്പപ്പര് ), തമിഴ് ൈടപ്പിങ്ങും ോഷ്ഫോണ്ടുമകേളും (3 
ോഷ്പപ്പര്), ഇന്റെര്െ കനറ്റും തമിഴ് ഭോഷയുടെ കട പരിണോമവും (4 ോഷ്പപ്പര്) , തമിഴും ഈ ഗവര്ണന്സും (7 ോഷ്പപ്പര്) , 
കേമ്പയൂട്ടര് വഴി വിദൂരവിദയോഭയസന്തം (8 ോഷ്പപ്പര്) , തമിഴ് െ കസന്തര്ച്ചപ്പ് (7 ോഷ്പപ്പര്) , തമിഴ് െ കമോൈബല് കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് (5 
ോഷ്പപ്പര്), തമിഴ് യൂണിോഷ്ക്കോഡ് (5 ോഷ്പപ്പര്) . അക്കോദമികേ് രംഗത്തുള്ളവെ കരയുടം ഇന്റെസ്ട്രി െ കപ്രോഫഷണലുകേോഷ്ളയുടം 
സന്തവതന്ത്രോഷ്സന്തോഫ്റ്റ് െ കവയര് പ്രവര്ത്തെകേെ കരയുടം വിക്കിപീഡിയ പ്രവര്ത്തെകേെ കരയുടം ഒെ കക്ക 
ഉഅണിനിരത്തെിെ കക്കോണ്ടുമനടന്ന ഇത്തെരം പരിപോടികേളുെ കട വിവരങ്ങള് വിശ്വമലയോളമഹോസന്തോഷ്മ്മേളനത്തെിെ കന്റെ 
നടത്തെിപ്പുകേോര് ഒന്നു മറിച്ചുോഷ്നോക്കുകേെ കയങ്കിലും െ കചയ്തിരുെ കന്നങ്കില് എത്ര നന്നോകുമോയിരുന്നു . മലയോളം 
കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് ഇന്ന് തമിഴ് കേമ്പയൂട്ടിങ്ങിോഷ്നക്കോള് വളര്ച്ചപ്പ പ്രോപിച്ചപ്പ രംഗമോണ് , എന്നോല് ഭോഷെ കയന്നോല് 
സന്തോഹിതയമോെ കണന്നും ഭോഷോ കേമ്പയൂട്ടിങ്ങ് എന്നോല് ലിപിപരിഷകേരണമോെ കണന്നും ധരിച്ചുെ കവച്ചപ്പിരിക്കുന്ന 
സന്തര്ക്കോര് മനസ്ഥിതി മോറിയോല് മോത്രോഷ്മ ഈ രംഗെ കത്തെ മുന്നോഷ്ന്നറ്റ്ങ്ങളില് ഗവണ്െ കമന്റെ് സ്ഥോപനങ്ങള്ക്കും 
മലയോളം യൂണിോഷ്വഴ്സിക്കുെ കമോെ കക്ക ക്രിയോത്മകേമോയ പങ്ക്  വഹിക്കോനോവൂ 

ഒരു ഭോഗത്തെ് ഭോഷ മരിക്കുന്നു എന്ന മുന്നറവിളികേളും , ലിപി കേമ്പയൂട്ടര് ലിപിയോക്കുകേ എന്ന ബയൂോഷ്റോക്രോറ്റ്ികേ് 
പരിഹോര ചിന്തയുടം നടക്കുോഷ്മ്പോള് മറുടഭോഗത്തെ് ഇന്റെര്െ കനറ്റ്ില് മലയോളം പുതിയ ോഷ്മഖലകേളിോഷ്ലക്ക് 
വളരുകേയോണ് .ോഷ്ലോകേ ഭോഷകേളില് ോഷ്ലഖനത്തെിെ കന്റെ ോഷ്മന്മയില് (ോഷ്പജ് െ കഡപ് ത്തെ് ) മൂന്നോം 
സ്ഥോനത്തുനില്ക്കുന്ന മലയോളം വിക്കിപീഡിയയില് ഈ ോഷ്ലഖനെ കമഴുതുോഷ്മ്പോള് 27000 ല്പ്പരം 
ോഷ്ലഖനങ്ങളുണ്ട് . മലയോളം വിക്കിഗ്രന്ഥശ്ോല ോഷ്കേോപ്പിൈററ്റ്് കേോലോവധി കേഴിഞ്ഞ നിരവധി ഗ്രന്ധങ്ങെ കള 
സ്കൂള്കുട്ടികേളുെ കട വെ കര സന്തഹോയത്തെോല് ഡിജിറ്റ്ൈലസന്ത് െ കചയ്തുവ കേഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു . അദ്ധയോത്മരോമോയണം 
കേിളിപ്പോട്ടും ൈബബിളും ഖുര്ആനും കേമ്മേയൂണിസ്റ്റ് മോനിെ കഫോഷ്സ്റ്റോയുടം കുഞ്ചത്തന്നമ്പയോരുോഷ്ടയുടം 
ശ്രീനോരോയണഗുരുവിെ കന്റെയുടം സന്തമ്പൂര്ണ്ണകൃതികേളും , ഐതിഹയമോലയുടം ഇന്ദുലോഷ്ലഖയുടം കുന്ദലതയുടം 
ോഷ്കേരളപോണിനീയവും ഒെ കക്ക അടക്കം ൈവവിധയമോര്ന്ന ഒരു ഡിജിറ്റ്ല് ോഷ്ശ്ഖരമോയി വിക്കിഗ്രന്ഥശ്ോല 
മോറിക്കഴിഞ്ഞുക. ഇോഷ്പ്പോള് അറബി മലയോളത്തെിലുള്ള നഫീസന്തത്തെ് മോല ോഷ്പോലുള്ള കൃതികേളടക്കം 
വിക്കിഗ്രന്ഥശ്ോലയില് ലഭയമോണ് . വീഡിോഷ്യോ ോഷ്പ്ലയറുടകേള്ക്ക് മലയോള പിന്തുണ ലഭയമോയോഷ്തോെ കട ക്ലോസന്തികേ് 



സന്തിനിമകേള്ക്ക് മലയോളം സന്തബ്സൈടറ്റ്ിലുകേള് നിര്മ്മേിക്കോനുള്ള പ്രയത്നങ്ങള് ചില ോഷ്ഫസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകേളില് 
നടക്കുന്നു.  ചുരുക്കത്തെില് മലയോളം ഈ പുതുവഴികേളിലൂെ കട വളരുന്നത് മനസ്സിലോക്കലും ോഷ്പ്രോത്സോഹിപ്പിക്കലും 
സന്തോഹചരയെ കമോരുക്കലും ആണ് ഇനി അധികേോരികേളുെ കട ഭോഗത്തുനിന്നുണ്ടോോഷ്വണ്ടത് .  

(ഈ ോഷ്ലഖനം ക്രിോഷ്യറ്റ്ിവ് ോഷ്കേോമണ്സന്ത് ആട്രെിബയൂഷണ്  /  െ കഷയര്  -  എൈലക്ക്   അനുമതിപത്ര പ്രകേോരം 
പ്രസന്തിദ്ധീകേരിക്കുന്നു.)
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