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ആമുഖം

േലാഹത്തിൽ തീർത്ത അ കളിൽ നിന്ന് അച്ചടി ഇന്ന് കമ്പ ട്ടറിെല േഫാ കളിെലത്തി നിൽ കയാണ്.
അച്ചടിയുെട നീണ്ട ചരി ത്തിൽ നിന്ന് േഫാ കൾ ഉപേയാഗി ള്ള ഡിജിറ്റൽ സാധനത്തിെലത്തി നിൽ
േമ്പാൾ അച്ചടി, സാധനം തുടങ്ങിയ വാ കളുെട അർത്ഥം തെന്ന മാറിയിരി
. മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ
എങ്ങെന ന െട മുന്നിെല സ് ീനുകളിൽ െതളിയു
എന്നതാണ് ഇന്നെത്ത േചാദ്യം. അെതങ്ങെന ഒരു
കടലാസിൽ പതിയു
എന്നത് സ് ീനിൽ െതളിഞ്ഞ േശഷമുള്ള ഒരു ‘പകർെപ്പടുക്കലായി’ ചുരുങ്ങിയിരി
. ഈ േലഖനത്തിൽ മലയാളം ഡിജിറ്റൽ ൈടേപ്പാ ഫിയുെട സാേങ്കതികത, സൗന്ദര്യശാ ം, സവിേശ
ഷതകൾ, സാധ്യതകൾ, ഇന്നെത്ത അവസ്ഥ എന്നിവ ചർച്ച െച
.
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അ കൾ എങ്ങെന ഡിജിറ്റലായി

പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ൈചനയിലാണ് ബാങ്ക് േനാ കൾ അച്ചടിക്കാൻ െവങ്കലത്തിൽ തീർത്ത േലാഹാ
കൾ ഉപേയാഗി തുട ന്നത്. െകാറിയയിലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പു കങ്ങൾ േലാഹാ കളിൽ ഉണ്ടാക്കി
യിരു 1 . പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗുട്ടൻബർഗ് ഈ അ കൾ േവഗത്തിൽ നിര ന്നതിനുള്ള അച്ചടിയ
ം ക പിടി . പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാ വെര ഈ സ ദായത്തിലായിരു
േലാകെമ ം അച്ചടിനടന്ന
ത്. 1964 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ IBM 2260 ഡിസ്േ േ ഷൻ2 സ് ീനിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കാണി ന്ന ഡിജിറ്റൽ
ൈടേപ്പാ ഫിവിദ്യ ആദ്യം അവതരിപ്പി ന്ന കമ്പ ട്ടറുകളിെലാന്നായിരു . അന്നെത്ത 9 x 14 പി ലുകൾ
െകാ ള്ള ചതുരത്തിലുള്ളിെല ആ അക്ഷരങ്ങളുെട ചി ങ്ങെള ഇ
നമ്മൾ േഫാണ്ട് എ വിളി ം. കടലാ
സുരഹിത ഓഫീസുകൾ എന്ന ആശയം ഇവിെടനി ം തുട
.
ഒരു ചതുരത്തിനുള്ളിൽ പി ലുകൾെകാണ്ട് ഇങ്ങെന അക്ഷരങ്ങെള ചി ീകരി ന്നതിന് പരിമിതികൾ
ഉണ്ടായിരു . ഈ ചി ങ്ങൾ വലുതാക്കാനും ചുരുക്കാനും പറ്റാത്ത റാ ർ(Raster) ചി ങ്ങളായിരു . വലു
താക്കണെമങ്കിൽ ചതുരത്തിലുള്ള പി ലുകൾ വലിയ ചതുരങ്ങളാകും. അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഇ ി
കക്കട്ടകൾ െകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയേപാലിരി ം. വളവുകൾ(Curves) കട്ട-കട്ടകളായി മാറും. പേക്ഷ േലാഹാ
കൾ െകാ ള്ള അച്ചടിയിലും അക്ഷരങ്ങൾ പലവലിപ്പത്തിൽ അച്ചടിക്കണെമങ്കിൽ പുതിയ െസറ്റ് അ കൾ
ഉണ്ടാ കയായിരുന്നേല്ലാ.
1 History

of printing in East Asia https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_printing_in_East_Asia
IBM
2260
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Station
https://web.archive.org/web/20201130215043/http://www.columbia.edu/cu/
computinghistory/2260.html
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2.1

െവ ർ ഔട്ട്ൈലനുകൾ

ഒരു ഡിൈസനിൽ നി ം പല വലിപ്പത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കമ്പ ട്ടറിെനെക്കാണ്ട് നിർമിക്കാൻ റാ ർ ചി
ങ്ങൾക്ക് പകരം െവ ർ ചി ങ്ങൾ ഉപേയാഗി
. ഇതിൽ അക്ഷരങ്ങളുെട രൂപങ്ങെള ജ്യാമിതീയരൂപങ്ങൾ
ഉപേയാഗിച്ച് നിർവചി
. േരഖകൾ(lines), വ േരഖകൾ(curves) തുടങ്ങിയ ഒന്നിലധികം ജ്യാമിതീയരൂപ
ങ്ങൾ േയാജിപ്പിച്ച് അക്ഷരങ്ങളുെട വരകൾ പൂർത്തിയാ
. ഇങ്ങെന പലരൂപങ്ങൾ േയാജിപ്പിെച്ചടു ന്ന വര
കെള സ്ൈ ൻ എ ം വിളിക്കാറുണ്ട്(അതിെനപ്പറ്റി കൂടുതൽ പിന്നീട് ). ഇനി അക്ഷരങ്ങളുെട വലുപ്പം മാറ്റാൻ
േജ്യാമ ി ഉപേയാഗിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങെന വരച്ച അക്ഷരങ്ങെള പേക്ഷ, സ് ീനിൽ കാണിക്കാൻ വീ ം ചതു
രക്കട്ടകളിേലക്ക് മാറ്റണം. കാരണം ഡിസ്േ െടക്േനാളജിയിൽ സ് ീനിൽ ഉള്ളത് െനടുെകയും കുറുെകയും
ഉള്ള നിരവധി പി ലുകളാണ്. അതിേലത് പി ൽ െതളിയിക്കണെമന്ന് കണ കൂ ന്ന േ ാ ാമിെന റാ
ൈറേസഷൻ(Rasterization) എന്ന് വിളി
.
ജ്യാമിതീയരൂപങ്ങൾ െകാണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ വര ാൻ ഒരു ഡിൈസനർക്ക് േത്യക േസാഫ്റ്റ്െവയർ
ആവശ്യമായിരു . 1972 ൽ േഡാ. പീറ്റർ കാേരാവ് IKARUS3 എന്ന ഒരു േസാഫ്റ്റ്െവയർ ഇതിനായി നിർമി .
േപപ്പറിൽ വരച്ച അക്ഷരങ്ങെള ഇതുപേയാഗിച്ച് െവ ർ രൂപത്തിേലക്ക് മാറ്റാൻ സാധി മായിരു . 1977ൽ
Multiple Masters എന്ന സാേങ്കതികവിദ്യയും െകാ വന്നിരു . രണ്ട് കട്ടിയിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ വരച്ച് അവ
ിടയിൽ കട്ടി വരുന്ന ഡിൈസൻ, ഇന്റർെപാേളഷൻ വഴി സാധ്യമാകുന്ന സൂ മായിരു
അത്. ഉദാഹര
ണത്തിന് ഒരക്ഷരത്തിെന്റ േനാർമൽ രൂപവും േബാൾഡ് രൂപവും വര കയും െസമി േബാൾഡ് ഓേട്ടാമാറ്റിക്
ആയി കണക്കാ കയും െച ന്നതാണ് ഈ വിദ്യ. ഈ സാേങ്കതികവിദ്യ ഇന്ന് േവരിയബിൾ േഫാണ്ട് എന്ന
രൂപത്തിൽ ചാരത്തിലുണ്ട്. അതിെനപ്പറ്റി കൂടുതൽ േവരിയബിൾ േഫാ കൾ എന്ന ഭാഗത്ത് ചർച്ചെചയ്യാം.
1977ൽ തെന്നയാണ്
ാൻേഫാഡ് സർവകലാശാലയിെല കമ്പ ട്ടർ സയന്റി ് ആയിരുന്ന െഡാ
ണാൾഡ് കുനുത്ത്(Donald Knuth) അൽേഗാരിതം െകാണ്ട് അക്ഷരങ്ങെള വര ന്ന ഒരു സ ദായം രൂപക
ല്പന െച ത്. െമറ്റാേഫാണ്ട്[Knuth, 1986] എന്ന ഈ സ ദായത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളുെട വരകൾ കുേറ ഗണിത
സമവാക്യങ്ങൾ െകാണ്ട് നിർവചി കയാണ് െച ന്നത്. വരകളിെല ബി ക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും അവ
യുെട സ്ഥാനവും െമാത്തം അക്ഷരത്തിെന്റ വീതിയുെടയും നീളത്തിെന്റയും മ ബി ക്കളുെട സ്ഥാനത്തിെന്റയും
അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സമവാക്യങ്ങളിലൂെട എഴുതു . വരകളുെട വീതി(മഷി നിറഞ്ഞിരി ന്ന ഭാഗം) IKARUS
ൽ അതിെന്റ പുറെമയും ഉള്ളിലും ഉള്ള ഔട്ട്ൈലനായി േത്യകം വര കയാെണങ്കിൽ െമറ്റാേഫാണ്ടിൽ അതും
ഒരു സമവാക്യമായി പറയുകയാണ് െച ന്നത്. സ്വാഭാവികമായും േഫാണ്ട് രൂപകല്പന െചയ്യാൻ െമറ്റാേഫാ
ണ്ടിൽ കമ്പ ട്ടർ സയൻസും ഗണിതശാ വും അറിഞ്ഞിരി ന്ന ഒരു ഡിൈസനർ േവണം. െഡാണാൾഡ്
കുനുത്തിനു ഇതു സാധ്യമായിരുെന്ന
മാ മല്ല, അേദ്ദഹത്തിെന്റ പു കങ്ങൾ ഇങ്ങെന സ്വയം രൂപകല്പന
െച േഫാ കൾ െകാണ്ട് അതിമേനാഹരമായി ൈടപ്െസറ്റ് െച കയും െചയ്തു. െമറ്റാേഫാണ്ട് ഉപേയാ
ഗിച്ച് ൈടപ്െസറ്റ് െചയ്യാൻ അേദ്ദഹം െടക്ക്(TeX) എന്ന േസാഫ്റ്റ്െവയറും നിർമി .
Listing 1: െമറ്റാേഫാണ്ട് ഉദാഹരണം. മലയാളം അക്ഷരം ‘റ’ എ
ല്ലിങ്ങ്മാൻ 1993ൽ എഴുതിയത്. വിശദീകരണം േലഖകെന്റ വക.

വര ാനുള്ള േ

ാ

ാം. െജേറാൺ െഹ

beginchar ( c_rra , 2 0uw#+rm#,20uh # , 0 ) ; ”U+0D31 malayalam l e t t e r r r a ” ;
% We are going to use a box of 20 u n i t width and h e i g h t
p i c k u p frame_pen ;
z 1 =(4uw , 0 ) ; % F i r s t p o i n t i s at x =4 , y=0
z2 = ( 0 , 1 / 2 h ) ; % Second p o i n t i s at x =0 , y= h a l f of h e i g h t = 10
z3 = ( 1 0uw , h ) ; % T h i r d p o i n t i s at x = 1 0 , y= h e i g h t = 2 0 . The peak p o i n t .
z4 =(20uw , 1 / 2 h ) ; % At x =20 , y =10
z5 = ( 1 6uw , 0 ) ; % Last p o i n t at x = 1 6 , y=0
draw_bow ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) ; % Draw a curve connecting a l l the above p o i n t s .
penlabels ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) ;
endchar ;
s
def draw_bow ( s u f f i x a , b , c , d , e ) =
% draw bow through f i v e p o i n t s
draw z . a . . z . b { up } . . z . c { r i g h t } . . z . d { down } . . z . e ;
enddef ;
3 IKARUS

https://en.wikipedia.org/wiki/Ikarus_(typography_software)

2

െമറ്റാേഫാണ്ടിെന്റയും IKARUS െന്റയും ആശയങ്ങൾ ഉൾെക്കാള്ളിച്ച് അന്നെത്ത െകാേമഴ്സ്യൽ ൈട
പ്െസറ്റിങ്ങ് കമ്പനിയായ ലിേനാൈടപ്പ്, Linotron 202 േഫാേട്ടാൈടപ്െസറ്റിങ്ങ് സി ം പുറത്തിറക്കിയിരു .
ലാറ്റിൻ ഭാഷകൾക്ക റം, 1978 ൽ ബംഗാളിെല ആനന്ദബസാർ പ ിക ദിനപ്പ ത്തിനുേവണ്ടി ശ ൈട
േപ്പാ ഫർ േഡാ. ഫിേയാണാ േറാസ് ലിേനാേ ാണിൽ വർത്തിക്കാവുന്ന ബംഗാളി േഫാ കൾക്ക് േവ
ണ്ടി ഗേവഷണം നട കയും അവ നിർമി കയും െചയ്തു. ഇ ം ആനന്ദബസാർ പ ികയുെട ൈടപ് ഡി
ൈസൻ െച ന്നത് ഫിേയാണാ േറാസിെന്റ േനതൃത്വത്തിലാണ്. ‘The Printed Bengali Character and Its
Evolution’ എന്ന അവരുെട പു കം ഈ വിഷയത്തിൽ
േദ്ധയമാണ്[Ross, 1988]. മലയാള മേനാരമയു
െട ‘മേനാരമ’ േഫാ ം ലിേനാൈടപ്പിനുേവണ്ടി(ഇേപ്പാൾ േമാേണാൈടപ്പ് ) േഡാ. ഫിേയാണ േറാസ് ആണ്
രൂപകല്പന െച ത്4 .
െമറ്റാേഫാ ം െട ം അക്കാദമിക് േലാകത്തിൽ വളെര ചാരത്തിലായി. കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം,
െമറ്റാേഫാണ്ട് ഉപേയാഗിച്ച് അറിയെപ്പടുന്ന ഒേരെയാരു മലയാളം േഫാണ്ട് െജേറാൺ െഹല്ലിങ്ങ്മാൻ(Jeroen
Hellingman) എന്ന ഡച്ച് േ ാ ാമർ നിർമി െവന്നതാണ്. ഇേദ്ദഹത്തിന് ഒരു മലയാളിയുമായി േ ഹബന്ധ
മുണ്ടായിരുെന്ന ം മലയാളത്തിൽ കെത്തഴുതാനായിരു
ഈ ഉദ്യമെമ ം േകട്ടറിഞ്ഞി ണ്ട്. െടക്കിൽ യു
ണിേക്കാഡ് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതിനുമുമ്പ് ഇം ീഷിെലഴുതി മലയാളത്തിെല ഈ േഫാണ്ടിേലക്ക് ഓേട്ടാമാറ്റിക്
ആയി ലിപ്യന്തരണം നട ന്ന Malayalam TeX5 എന്ന സംവിധാനവും ഇേദ്ദഹം എഴുതി. ഈ െമറ്റാേഫാണ്ടി
െല റ എന്ന അക്ഷരമാണ് െമറ്റാേഫാണ്ടിനു ഉദാഹരണമായി േകാഡ് 1 ൽ െകാടുത്തത്. ഈ േഫാണ്ടിെന
Malayalam.ttf എന്ന േപരിലുള്ള യുണിേക്കാഡ് േഫാണ്ടാക്കി പിന്നീട് ഷാജി എൻ. വി. 2002ൽ മാറ്റിെയടു .
2003ൽ ൈബജു എം അതിെന MalOTF എന്ന േപരിൽ ഉപേയാഗേയാഗ്യമായ മലയാളം േഫാണ്ടാക്കി മാറ്റീ.
2008 ൽ സ്വത
മലയാളം കമ്പ ട്ടിങ്ങ് ഇതിെന കല്യാണി എന്ന േപരിൽ പുനർനാമകരണം െചയ്തു പുറ
ത്തിറക്കിയിരു
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.

1978 കാല തെന്നയാണ് John Warnock, Chuck Geschke എന്നിവർ അേഡാബി എന്ന കമ്പനി സ്ഥാ
പി ന്നതും ിന്ററുകളിൽ ഉപേയാഗിക്കാൻ േവണ്ടി േഫാ കളുെട വരകൾ(outlines) ക ബിക് െബസിയർ
കർവുകൾ െകാണ്ട് തിനിധീകരിക്കാവുന്ന േപാ ്സ് ിപ്റ്റ് എന്ന േഫാർമാറ്റ് പുറത്തിറ ന്നതും. IKARUS
കർവുകൾക്ക് േവണ്ടി വൃത്തങ്ങളുെട ഭാഗങ്ങളും െമറ്റാേഫാണ്ട് ക ബിക് സ്ൈ നുകളുമാണ് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന
ത്.(െബസിയർ കർവുകൾ എന്ന ഭാഗം കാണുക)
ഒരു േഫാണ്ടിെല അക്ഷരങ്ങെളയും അതിെല വരകളുെട സൗന്ദര്യെത്തയും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ
ഈ കർവുകെള സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാേക്കണ്ടിയിരി
. േലാഹം െകാ ള്ള അ കൾ വാർെത്ത
ടു ന്ന ൈകവിരുതിെന്റ ആധുനികരൂപമാണ് ഉന്നതനിലവാരത്തിലുള്ള ഒഴുക്കൻ വരകൾ ഒരു േഫാണ്ടി
െന്റ രൂപകല്പനയിൽ ഉപേയാഗി ന്നത്. േറാമിലും, മുംൈബയിലും അച്ചടിച്ച ആദ്യകാല മലയാള പു ക
ങ്ങളിെല അക്ഷരങ്ങൾ ചതുരാകൃതിയിലായിരു . െബഞ്ചമിൻ െബയ്ലിയാണ് വട്ടവടിവിലുളള അ കൾ
അവതരിപ്പിച്ചത്[Cherian, 2006]. മലയാളത്തിെന്റ ലിപി പരിഗണി േമ്പാൾ അതിെല ഏറ്റവും ധാനെപ്പട്ട
ഉരുട്ടലുകൾ എ െമച്ചെപ്പട്ടതാകുേമാ അ യും കാ
നന്നാകും. െമാത്തത്തിൽ ഉരുണ്ട അക്ഷരം എന്നല്ല
വിവക്ഷി ന്നത്, അക്ഷരങ്ങൾ വര ന്നതിെല വളവുകൾ മുഴ നിൽക്കാെത കാ യിൽ ഒ ം അസ്വസ്ഥതയു
ണ്ടാക്കാെതയിരിക്കണെമന്നതാണ്. മലയാളലിപി അതിെന്റ ‘ഉരുണ്ട’ അക്ഷരങ്ങൾെകാണ്ട് േപരുേകട്ടതായ
തുെകാണ്ട്, എന്താണ് ഗണിതശാ പരമായി ‘ഉരുണ്ട അക്ഷരങ്ങൾ’ എ ം എങ്ങെന ഒഴുക്കൻ വരകൾ േഫാ
ണ്ടിെന്റ രൂപകല്പനയിൽ വര
െവ ം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.
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രൂപകല്പന

ഒരു േരഖ(line) വര ാൻ രണ്ട് ബി ക്കൾ മതി. കമ്പ ട്ടറിന് ആ രണ്ട് ബി ക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു േരഖ വര ാൻ
എളുപ്പമാണ്. വൃത്തവും സങ്കീർണമല്ല. എന്നാൽ അവയല്ലാത്ത ഒഴുക്കൻ വളവുകൾ(Smooth curves) അങ്ങ
െനയല്ല. ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ റ എെന്നാരക്ഷരെമഴുതുകയാെണന്നിരിക്കെട്ട. അത് ഒരുപാട് ബി ക്കൾ േയാജി
പ്പിച്ച് വരച്ച േരഖകളുെട ആെക കയാണ്. ഈ റയിെല എല്ലാ കു കെളയും അതിെന്റ കൃത്യസ്ഥാനത്ത്
കണക്കാക്കി റ വര ാം, പേക്ഷ അതിനു േവണ്ട കൃത്യതയനുസരിച്ച് നൂേറാ ആയിരേമാ ബി ക്കൾ േവണ്ടിവ
രും. മാ മല്ല, ഒരു ഡിൈസനെറ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വര ൽ അപരിചിതമായരീതി
യുമാണ്. നമുക്ക് േപനെകാണ്ട് ഒരു ഒഴുക്കൻ റ വര ക എന്നത് വളെര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് ഇൻഡ
4 ’Manorama’ (Malayalam script) with Georgina Surman and Donna Yandle. Profile of Fiona Ross. https://www.adobe.com/
in/products/type/font-designers/fiona-ross.html
5 malayalam-tex by Jeroen Hellingman. Github. https://github.com/jhellingman/malayalam-tex
6 Kalyani font, Swathanthra Malayalam Computing. gitlab.com/smc/fonts/kalyani
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സ് ിയൽ ഡിൈസൻ രംഗത്ത് സങ്കീർണമായ വളവുകെള അവയുെട ഒഴുക്ക് ന െപ്പടാെത നിർവചി ന്നതും
അതുപേയാഗിച്ച് വിവിധ യ ഭാഗങ്ങളും മ ം ഉണ്ടാ ന്നതും വലിയ ശ്നമായിരു . െറേനാൾട്ട് കാർ കമ്പ
നിയിെല എൻജിനിയറായിരുന്ന പിയറി െബസിയർ(Pierre Bézier) 1950 കളിൽ ഇതിനായി ക പിടിച്ച ഒരു
സൂ മാണ് െബസിയർ കർവുകൾ എന്നറിയെപ്പടുന്നത്.

3.1 െബസിയർ കർവുകൾ
േനരേത്ത പറഞ്ഞ ഒഴുക്കൻ രൂപങ്ങെള നിർവചി ന്ന ഒരു സമവാക്യമാണ് ഇത്. അതിൽ കർവിെന്റ തുട
ക്കവും അവസാനവും കാണി ന്ന രണ്ട് ബി ക്കളും കർവിന് പുറ ള്ള ഒേന്നാ അതിലധികേമാ ബി ക്കളും
അവെയ േയാജിപ്പി ന്ന ഒേന്നാ അതിലധികേമാ ഹാൻഡിലുകളും ഉണ്ടാകും. ഈ ബി ക്കളുെട സ്ഥാനമനു
സരിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള കർവുകൾ നിർവചിക്കാം. ഇതിൽ തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലുമുള്ള ബി വിനു പുറേമ
കർവിനു പുറത്ത് ഒരു ബി ഉപേയാഗി ന്ന െബസിയർ കർവുകെള ക്വാ
ാറ്റിക് െബസിയറുകെള ം, കർ
വിനു പുറത്ത് 2 ബി ക്കൾ ഉപേയാഗി ന്നവെയ ക ബിക് െബസിയർ കർവുകെള ം വിളി ം7 . ചി ം 1
കാണുക.

ചി ം 1: ക്വാ
ാറ്റിക്, ക ബിക് െബസിയറുകൾ. ഒരു ഡിൈസനർക്ക് ഈ ബി ക്കെള മൗസ് േപാെലയുള്ള
ഒരുപകരണം െകാണ്ട് വലിച്ച് നീക്കി ഇ
കാരമുള്ള കർവുകൾ വര ാം.
ഈ മൂേന്നാ നാേലാ ബി ക്കൾ ഉപേയാഗിച്ച് ഒരു കർവ് വര ന്നത് അ
യയാണ്. ചി ം 2 കാണുക.

സങ്കീർണമല്ലാത്ത ഒരു

ി

േവെറാരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ക്വാ
ാറ്റിക് െബസിയർ കണക്കാക്കാൻ 3 ബി ക്കെളയും(P0 , P1 ,
P2 ) േയാജിപ്പി കയും, ആ വരകെള മുൻനിശ്ചയിച്ച അനുപാതത്തിൽ വിഭജി കയും െച
. ആ വിഭജിച്ച
ബി ക്കെള(Q0 , Q1 ) േയാജിപ്പിച്ച േരഖെയ വീ ം അേത അനുപാതത്തിൽ വിഭജിച്ച B എന്ന ബി വാണ് െബ
സിയർ കർവിെല ഒരു ബി . t എന്ന അനുപാതം മാറ്റി കൂടുതൽ ബി ക്കൾ കെണ്ടത്താം. ചി ം 3 കാണുക.
ഇതുേപാെല ക ബിക് െബസിയർ കണക്കാക്കാൻ 4 ബി ക്കെളയും(P0 , P1 , P2 , P3 ) േയാജിപ്പിക്കയും, ആ
വരകെള േത്യക അനുപാതത്തിൽ വിഭജി കയും െച
. ആ വിഭജിച്ച ബി ക്കൾ(Q0 , Q1 , Q2 ) േയാജിപ്പിച്ച
േരഖെയ വീ ം അേത അനുപാതത്തിൽ വിഭജിച്ച് ആ ബി ക്കൾ(R0 ,R1 ) തമ്മിൽ ഒരു േരഖ വര
. ആ േര
ഖയിെല അേത അനുപാതത്തിെല B എന്ന ബി വാണ് െബസിയർ കർവിെല ഒരു ബി . t എന്ന അനുപാതം
മാറ്റി കൂടുതൽ ബി ക്കൾ കെണ്ടത്താം. ചി ം 4 കാണുക.
െബസിയർ കർവുകളാണ് ഇന്നെത്ത എല്ലാ ാഫിക് എഡിറ്റിങ്ങ് േസാഫ്റ്റ്െവയറുകളുെടയും ാഥമിക
ടൂൾ . ഇതിനുപിന്നിെല ഗണിതശാ വസ്തുകൾ ഒരു ഡിൈസനറിെന സംബന്ധിച്ച് അറിയണെമന്നിെല്ല
ങ്കിലും മൗസ് ഉപേയാഗിച്ച് േമൽപറഞ്ഞ നിയ ണബി ക്കൾ ആവശ്യാനുസരണം നീക്കാൻ നല്ല പരിശീല
നം ആവശ്യമാണ്. ക ബിക് െബസിയറിന് ക്വാ
ാറ്റിക് െബസിയറിെനക്കാൾ കർവുകൾ നിയ ി ന്ന
തിൽ െമച്ചമുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് ഇന്ന് മിക്ക േഫാ കളുെടയും രൂപകല്പന ക ബിക് െബസിയറിലാണ്. ക്വാ
ാറ്റിക് െബസിയർ കർവുകെള ക ബിക് കർവുകളായി കാര്യമായ രൂപമാറ്റം ഇല്ലാെത മാറ്റിെയടുക്കാൻ കഴി
യും, പേക്ഷ തിരി ള്ള മാറ്റം എല്ലായ്േപാഴും 100% കൃത്യമാകണെമന്നില്ല.
8

7 For a detailed description and analysis of Bezier curvers, refer the book ‘A Primer on Bézier Curves‘ by Mike Kamerman
https://pomax.github.io/BezierInfo-2/
8 The Mighty Pen Tool, Andrei Herasimchuk Feb 1, 2017 https://medium.com/@trenti/the-mighty-pen-tool-6b44ff1c32d
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ചി ം 2: 3 ബി ക്കൾ ഉപേയാഗിച്ച് ക്വാ
ാറ്റിക് െബസിയർ വര ന്ന വിധം. ആദ്യം ഈ ബി ക്കൾ തമ്മി
ലുള്ള േരഖെയ വിഭജി
. ഉദാഹരണം 25%, 50%, 75%ത്തിൽ. വിഭജിച്ച ബി ക്കൾ തമ്മിൽ േരഖെകാണ്ട്
േയാജിപ്പിച്ച് അതിെനയും അതാത് ശതമാനത്തിൽ വിഭജി
. വിഭജിച്ച ബി ക്കൾ കർവിെല 3 ബി ക്കൾ
തരു . ഇതുേപാെല കൂടുതൽ തവണ വിഭജിച്ചാൽ കൂടുതൽ ബി ക്കൾ കി
.

ചി

ചി

ം 3: ക്വാ

ാറ്റിക് കർവുകൾ നിർമി

ം 4: ക ബിക് കർവുകൾ നിർമി

ന്ന വിധം.

ന്ന വിധം.

േപാ ്സ് ിപ്റ്റ് ഔട്ട്ൈലൻ ക ബിക് െബസിയറുകളാെണ
പറഞ്ഞേപ്പാഴാണാേല്ലാ എന്താണെത
ഇ യും വിശദീകരിച്ചത്. അേഡാബിയുെട േപാ ്സ് ിപ്റ്റ് വൻ ചാരത്തിലായേതാെട ഡിജിറ്റൽ േഫാ
കളുെട രൂപകല്പന, നിർമാണം, അവ ഉപേയാഗിക്കാനുള്ള ിന്ററുകളിെല േപാ ് സ് ിപ്റ്റ് ഇന്റർെ
റ്റർ തുടങ്ങിയവയിൽ അവർ കുത്തകയായി മാറി. ആപ്പിൾ, ൈമേ ാേസാഫ്റ്റ് എന്നീ കമ്പനികൾ അേഡാ
ബിയുമായി സഹകരണത്തിനു
മിെച്ചങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല. 1987 ൽ ആപ്പിളും ൈമേ ാേസാഫ് ം ൈട
പ്പ്(Truetype) എന്ന പുതിെയാരു േഫാർമാറ്റ് നിർമി ന്നതായും അതിനുള്ള പൂർണ്ണപി ണ അവയുെട ഓപ്പ
േററ്റിങ്ങ് സി ങ്ങളിെലാരു െമ ം ഖ്യാപി . 1990 ആയേതാെട സ്വന്തം കുത്തക തകരുെമന്ന ഭീഷണിവ
ന്നേതാെട കമ്പ ട്ടറുകളിൽ തെന്ന േഫാ കൾ കാണി ന്ന അേഡാബി ൈടപ്പ് മാേനജർ എന്ന േ ാ ാം
അേഡാബി പുറത്തിറക്കി. നല്ല ഡിജിറ്റൽ േഫാ കൾ ഉപേയാഗിച്ച് കമ്പ ട്ടറിൽ േനരിട്ട് കണ്ട് േരഖകൾ തയ്യാ
റാെക്കെമന്ന സാധ്യത െഡ ്േടാപ്പ് പ ിഷിങ്ങ് എന്ന േമഖലയിൽ വി വത്തിന് വഴിെയാരുക്കി. പേക്ഷ ഓപ്പ
േററ്റിങ്ങ് സി ങ്ങളിൽ ആപ്പിളിെന്റയും ൈമേ ാേസാഫ്റ്റിെന്റയും ആധിപത്യത്തിനു മുന്നിൽ അേഡാബി ് പി
ടിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ൈടപ്പ് ആകെട്ട േപാ ്സ് ിപ്റ്റിെനക്കാൾ സാേങ്കതികമായി മുേന്നറുകയും
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െചയ്തു. 1997 ൽ അേഡാബിയും ൈമേ ാേസാഫ് ം ‘േഫാണ്ട് യുദ്ധം’(Font wars)9 എന്നറിയെപ്പട്ട ഈ
തിസന്ധി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കയും േപാ ്സ് ിപ്റ്റിെന്റയും ൈടപ്പിെന്റയും സവിേശഷതകൾ
ഉൾേച്ചർത്ത ഓപ്പൺൈടപ്പ്(Opentype) എന്ന േഫാർമാറ്റ് ഒരുമിച്ച് നിർമിക്കാൻ തീരുമാനി കയും െചയ്തു.
ഓപ്പൺൈടപ്പ് ൈട മായി കമ്പാറ്റിബിൾ ആെണന്നതുെകാണ്ട് ഒരു യൂസെറ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഇവ
തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല.

ചി

ം 5: ‘ന’ എന്ന അക്ഷരം ക്വാ
ാറ്റിക് െബസിയർ െകാ ം ക ബിക് െബസിയർ െകാ ം വരച്ചിരി
. ക ബിക് െബസിയറിൽ കുറവ് Control points ആണുപേയാഗിച്ചിരി ന്നെത
ദ്ധി ക. മഞ്ജരി
േഫാണ്ടിെന്റ TTF, OTF പതി കളിൽ നിന്നാണ് യഥാ മം ഈ ചി ങ്ങൾ
േപാ ്സ് ിപ്റ്റ് ഔട്ട്ൈലൻ ക ബിക് െബസിയറുകളും ൈടപ്പ് േഫാ കൾ(.ttf extension) ക്വാ
ാ
റ്റിക് െബസിയറുകളും ആണ് ഉപേയാഗി ന്നെതേന്നാർ ക. അേതസമയം ഓപ്പൺൈടപ്പ് േഫാ കളിൽ
ക ബിക് െബസിയറുകൾ ഉപേയാഗിക്കാം. മഞ്ജരി, ചിലങ്ക, ഗായ ി എന്നീ മലയാളം േഫാ കൾ ക ബിക്
െബസിയറിൽ രൂപകല്പനെച ് ഓപ്പൺൈടപ്പ് േഫാർമാറ്റിൽ(.otf extension) പുറത്തിറക്കിയ േഫാ കളാ
ണ്. ചി ം 5 കാണുക.

3.2 ഒഴുക്കൻ വരകൾ
െബസിയർ കർവുെകാണ്ട് അക്ഷരം പൂർണമായി വര ണെമങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കർവുകൾ േയാജിപ്പി ണം.
ചിലേപ്പാൾ കർവുകൾ
പുറേമ േരഖകളും േവണ്ടിവരും. ഉദാഹരണത്തിന് ‘ന’ എന്ന അക്ഷരം സങ്കല്പി ക.
9 The

Font Wars by James Shimada https://courses.cs.washington.edu/courses/csep590/06au/projects/font-wars.pdf
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അത് ഒരു േഫാണ്ടിൽ നിരവധി കർവുകൾ േചർത്ത് എങ്ങെന വരച്ചിരി
എന്നതിനുദാഹരണമായി ചി ം
5 കാണുക. ഇങ്ങെന പല ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങെള േകാർത്തിണക്കിയ വരെയ Spline(സ്ൈ ൻ) എന്നാണ്
വിളി ന്നത്.
ചി ം 5ൽ കാണുന്ന േപാെല ഒന്നിലധികം വരകൾ കൂടിേച്ചരുന്നത് ഒഴുക്കൻ മട്ടിലാകാം(Smooth joining)
അെല്ലങ്കിൽ ഒരു മൂലയിൽ(Corner) ആകാം. നയുെട ഇടതും വലതുമുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അക്ഷരത്തിെന്റ നടുക്ക്
ഒരു മൂല ഉണ്ടാ
ണ്ടേല്ലാ. രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഒരു കർവ് ഒരു ഒരു േനർേരഖയുമായി സന്ധി ന്നതും കാണാം.
പേക്ഷ ആ സന്ധി ന്നയിടം ഒരു ചാട്ടമില്ലാെത വളെര ഒഴുക്കൻ രീതിയാണ് സംഭവി ന്നത്. വിവിധ വരക
െള ഇങ്ങെന ചാട്ടമില്ലാെത(Sudden jumps), കാ ക്കാരുെട കണ്ണിൽെപടാെത േയാജിപ്പി ന്നത് വാഹനനിർ
മാണം േപാെലയുള്ള നിരവധി എൻജിനിയറിങ്ങ് േമഖലകളിെല സജീവ ഗേവഷണ േമഖലയാണ്. ഉദാഹരണ
ത്തിന്, ഒരു കാറിെന്റേയാ ഒരു വിമാനത്തിെന്റേയാ പുറംചട്ട പരമാവധി ഒഴുക്കൻ രൂപത്തിലാ ന്നതു് അവയു
െട രൂപകല്പന െച ന്നവരുെട ലക്ഷ്യമാണ്. ഡിജിറ്റൽ ൈടേപ്പാ ഫി േമഖല കട വന്നേതാെട അതിലും
ഇെതാരു സജീവചർച്ചാവിഷയമായി.
അക്ഷരങ്ങളിെല വരകൾ ജ്യാമിതീയരൂപങ്ങൾ ആയതിനാൽ സാമാന്യമായി നല്ല വരയായിരിക്കണം,
നല്ല ഒഴു ള്ള വളവുകളാകണം എന്ന് പറയുന്നതിന റം വളവുകളുെട ഒഴുക്കിന്(Curve Smoothness) കൃത്യ
മായ നിർവചനങ്ങളും അവെയങ്ങെന നിർമിക്കാെമന്ന സാേങ്കതികവിദ്യയും നിലവിലുണ്ട്. അതിെനപ്പറ്റി സ്വ
ല്പം വിവരിക്കാം. അതിനുമുമ്പായി ഒരു കാര്യം പറയെട്ട, കാലി ഫി കലാകാരൻമാർ അവരുെട മികവ് ക
ടിപ്പി ന്നത് ഇങ്ങനെത്ത വരകൾ ആയാസരഹിതമായി വരച്ചാണ്. ഈ കഴിവ് അവരാർജി ന്നത് ദീർഘ
കാലെത്ത അഭ്യാസംെകാണ്ടാണ്. അത്തരം വരകെള എൻജിനിയറിങ്ങിൽ െകാ വരുന്നതിെനപ്പറ്റിയാണ്
പറയാൻേപാകുന്നത്.
ജ്യാമിതീയ തുടർച്ചെയ(Geometric continuity, G), വിവിധ ഡി ികളിൽ ആണ് അള ന്നത്. ര
കർ
വുകൾ െവറുേത
ർശി കമാ ം െച കയും അവ തമ്മിൽ ഒരു ഒഴു ം ഇല്ലാെത വരികയും െച േമ്പാൾ
അവിെടയുള്ളത് G0 തുടർച്ചയാെണ
പറയും. ഇത് ചി ം 6 ൽ കാണിച്ചേപാലിരി ം.

ചി ം 6: G0 തുടർച്ച. ര
അവ ര ം ഒന്നിൽ നി

കർവുകളും ർശിച്ച് തുടർച്ചയുെണ്ടങ്കിലും കാണാവുന്ന ഒരു ബി വിൽ(Stop point)
ം മെറ്റാന്നിേലക്ക് മാറു ണ്ട്.

ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ കർവുകൾ തമ്മിൽ ഒഴു െണ്ടങ്കിൽ ഒന്നാം കർവിെന്റ അവസാനബി വിെല
ർശേരഖയും(Tangent) രണ്ടാം കർവിെല ആരംഭബി വിെല
ർശേരഖയും ഒ തെന്നയായിരി ം. ചി
ം 7ൽ ഇതുകാണിച്ചിരി
. ഇതിെന G1 തുടർച്ച എന്ന് വിളി
.
.
ഇെതാ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ‘ന’ എന്നക്ഷരം ഒരു േഫാണ്ടിനുേവണ്ടി വരച്ചത് ചി ം 8 െകാടു
അതിെല വരകൾ എല്ലാം തുടർച്ചയായതാെണങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് േനാക്കിയാൽ ഒഴുക്കിന് തടസ്സം വരുന്നത് കാ
ണാനാകും. അക്ഷരത്തിെന്റ െമാത്തത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യെത്തയും ഇത് ബാധി ന്നത് കാണാനാേയ ം.
കുേറ ടി ഒഴു ള്ള വരകൾക്കായി ര
കർവും േചരുന്നിടെത്ത വ തയുെട േകന്ദബി (Center of
curvature) ഒന്നായാൽ മതി. ഇത് ചി ം 9ൽ കാണിച്ചിരി
. ഇതിെന G2 തുടർച്ച എന്ന് വിളി
ചി ം 10 ൽ കാണിച്ചിരി ന്ന ഓൕലർ ചുരുളുകൾ(Euler Spirals) െല കർവുകെളല്ലാം G2 തുടർച്ചയു
ള്ളവയാണ്. നീളത്തിനാനുപാതികമായി വ ത മാറു െവന്നതാണ് ഓൕലർ ചുരുളുകളുെട
േത്യകത.
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കർവുകളുെടയും സന്ധി ന്ന ബി വിെല
ർശേരഖയും ഒ തെന്നയാണ്.
ചി ം 7: G1 തുടർച്ച. ര
എന്നിരിക്കിലും ഒരു കർവിൽ നി ം രണ്ടാം കർവിേല ് കയറുന്നത് തീെര കാണാതിരിക്കണെമ മില്ല.

ചി ം 8: G1 തുടർച്ചയുള്ള ന യുെട വര. വട്ടം വരച്ചിടങ്ങളിൽ ഒഴുക്കിന് തടസ്സമുള്ളത് ദ്ധി ക. പല വലിപ്പത്തി
ന് ഒേരെയാരു രൂപകല്പനയാണ് േഫാ കളിെലന്നതിനാൽ വലുതാക്കിേനാക്കിയാൽ ഈ ശ്നങ്ങൾ കുേറകൂ
ടി വ്യക്തമായി കണ്ണിൽെപ്പടും. കൂടിയ െറസലൂഷനുള്ള സ് ീനുകളിലും ഇവ കാണാം
വര ാനുപേയാഗി ന്ന കർവുകെളല്ലാം ഓൕലർ ചുരുളിെന്റ ഏെതങ്കിലും ഭാഗെമടുത്താൽ G2 തുടർച്ചയുള്ള
ഔട്ട്ൈലനുകൾ നിർമിക്കാെമന്ന് 2009ൽ റാഫ് െലവിയൻ(Raph Levien) അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഗേവഷണ ബ
ന്ധത്തിൽ വിശദീകരി [Levien, 2009]. ഒപ്പം അങ്ങെന കർവുകൾ വര ാനുള്ള േ ാ ാം ൈ േരാ അേദ്ദഹം
വികസിപ്പി .
മഞ്ജരി
ഉപേയാഗിച്ചിരി

േഫാണ്ട്
ഈ
സിദ്ധാന്തമാണ്
ന്നത്.[Thottingal and Manohar, 2018].

അതിെന്റ

അക്ഷരങ്ങളുെട

വരയിൽ

മലയാളലിപിയുെട ഡിജിറ്റൽ കാല ള്ള രൂപപരിണാമങ്ങളിൽ േമൽപ്പറഞ്ഞ കർവുകളുെട സ്വഭാവവും
േയാഗസിദ്ധാന്തങ്ങളും വലിയേതാതിൽ സ്വാധീനം െചലു ണ്ട്. അതിെന സൗന്ദര്യശാ പരമായി വിശ
കലനം െച ന്ന ആസ്വാദനേമഖല ഇതുവെര മലയാളത്തിൽ വളർ വന്നിട്ടില്ല. േലഖകൻ േഫാ കൾ രൂ
പകല്പന െച ന്നയാളുകൂടിയായതുെകാണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ എഴുതുന്നത് ഔചിത്യ റവുണ്ടാകാെമന്ന
തുെകാണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുെട അളവുകെളപ്പറ്റി ഇനി തിപാദിക്കാം.
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ചി ം 9: G2 തുടർച്ച. ര
കർവുകളും കൂടിേച്ചരുന്നിട ള്ള വ തയുെട േക ബി ഒ തെന്നയാണ്. കാ
യിൽ കൂടിേച്ചരുന്ന ബി ഏതാെണന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തവിധം കർവുകൾ തമ്മിൽ ഒഴു ണ്ട്.

ചി

ം 10: ഓൕലർ ചുരുളുകൾ -നീളത്തിനാനുപാതികമായി വ
േത്യകത.

ത മാറു

െവന്നതാണ് ഓൕലർ ചുരുളുകളുെട

3.3 അളവുകൾ
ഒരു േഫാണ്ടിെന്റ രൂപകല്പന തുട േമ്പാൾ തെന്ന അതിെല അക്ഷരങ്ങളുെട ഉയരം, വരകളുെട കട്ടി, അക്ഷര
ങ്ങൾ തമ്മിെല അകലം തുടങ്ങിയ നിരവധി അളവുകൾ നിശ്ചയിേക്കണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഒേര േപാ
െല ഈ അളവുകൾ പി ടരണം. ഡിജിറ്റൽ േഫാ കളുെട കാര്യത്തിൽ ഇതിെല സൂക്ഷ്മമായ കൃത്യതയു
െട ആവശ്യകതയുമുണ്ട്. ഒരു േഫാണ്ടായി ഉപേയാഗി േമ്പാൾ ഏതുവലിപ്പത്തിലും ഏത് െറസലുഷനിലും ഈ
അക്ഷരങ്ങൾ കാണുമേല്ലാ. ൈടപ്പ് രൂപകല്പനയിൽ േലാഹാ കളുെട കാലത്ത് ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന വാ കൾ
തെന്നയാണ് ഡിജിറ്റൽ കാല ം ഉപേയാഗി ന്നത്. ഒരു ധാനമാറ്റം േലാഹാ കളുെട വലിപ്പം പറഞ്ഞിരു
ന്നത് നിശ്ചിത അളവിലായിരു . കാരണം േവെറാരു അളവിൽ അ ണ്ടാക്കാൻ അത് േത്യകം വാർക്കണ
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മായിരു . ഇവിെട എല്ലാ അളവിനും ഒേര രൂപകല്പനയായതുെകാണ്ട്, ഒരു സാങ്കൽപിക അളവാണ് ഉപേയാ
ഗി ന്നത്. Em square10 എന്ന വിളി ന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക ചതുരവും അതിെന യൂണിറ്റ് എന്ന േപരിൽ വിഭജിച്ചി
രി കയുമാണ് െച ന്നത്. സാധാരണരീതിയിൽ ഒരു Em square െന 1000, 1024, 2048 ഇതിേലെതങ്കിലും
എണ്ണം യൂണിറ്റായി വിഭജി കയാണ് െച ന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മഞ്ജരി േഫാണ്ടിെന്റ Em Square 2048
യൂണി കളാണ്. േനാേട്ടാ സാൻസ് മലയാളത്തിേന്റത് 1000 ആണ്. ഒരു േപപ്പർ എടുത്ത് അതിെന െനടുെക
യും കുറുെകയും 1000 അെല്ലങ്കിൽ 2048 വരകളിട്ട് ഒരു ാഫ് േപപ്പർ േപാെലയാ ന്ന
ിയയാണിത്. ഈ
വരകളാണ് പിന്നീട് വര ാനുള്ള ിഡ് ആയി ഉപേയാഗി ന്നത്.

ചി

ം 11: ക എന്ന അക്ഷരത്തിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങളും അളവുകളും. മഞ്ജരി േഫാണ്ടിൽ നി

ം.

ഈ ിഡിെല വിവിധഭാഗങ്ങൾ ചി ം 11ൽ കാണിച്ചേപാെലയാണ് ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നത്. അടിവര
യിൽ(baseline) ആണ് െപാതുവിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഉറ നിൽ ന്നത്. അതിനു മുകളിൽ ക, ച, ത, അ േപാെല
യുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കുേറ ഉയരം എടു
. ഈ ഭാഗെത്ത അെസന്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൽ തെന്ന ൻ,
ർ തുടങ്ങിയ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ, ◌ി, ◌ീ തുടങ്ങിയ ചിഹ്നങ്ങൾ കുേറ കൂടി ഉയരം എടു ം. അടിവര ് താെഴ മലയാ
ളലിപിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരുപാട് രൂപങ്ങൾ വരും അടുക്കിെയഴുതിയ പ്ന, ല്ല, സ്സ, ശ്ശ, ബ്ബ, ണ്ണ തുടങ്ങിയ
കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ, ഉകാര ചിഹ്നങ്ങൾ, , , ക്വ, തുടങ്ങിയ രൂപങ്ങൾ ഒെക്ക അവിെടയാണ് വരുന്നത്. അടിവര ്
മുകളിലും താെഴയും വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഉയരത്തിലാണ് Em Square െന വിഭജിേക്കണ്ടത്.
ഇത് ഓേരാ േഫാണ്ടിെന്റയും രൂപകല്പനയുെട സവിേശഷതകളനുസരിച്ചിരി ം.
ഉദാഹരണത്തിന് മഞ്ജരി േഫാണ്ടിൽ 2048 യൂണി ള്ള Em Square ൽ, 1638 യൂണിറ്റ് അടിവര ് മുകളി
ലും(Ascent) 410 യൂണിറ്റ് താെഴയുമായി(Descent) വിഭജിച്ചിരി
. 1638െല 1024 യൂണിറ്റിലാണ് ക, ത, അ
തുടങ്ങിയ മലയാളാക്ഷരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരി ന്നത്. 1418 യൂണിറ്റ് ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ, ◌ി ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നിവ ്
എടു ം.
10 Em Square. ഇം ീഷിെല M എന്ന അച്ചിെന്റ േപരിൽ നിന്നാണ് ഈ േപരുവന്നത്. എങ്കിലും ഇേപ്പാൾ M അച്ചിെന്റ വലിപ്പവുമായി ഒരു
ബന്ധവുമില്ല.https://en.wikipedia.org/wiki/Em_(typography)
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Em Square െന എങ്ങെന വിഭജിക്കണെമന്നതിനു മലയാളത്തിൽ കർക്കശമായ നിയമങ്ങെളാ മില്ല.
വര ാനുേദ്ദശി ന്ന അക്ഷരങ്ങളുെട ൈശലിെയ അനുസരി ് ഇത് ഓേരാ േഫാണ്ടിനും മാറും. അടുക്കിെയഴു
തുന്ന കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ(Vertical stacking conjuncts) കൂടുതൽ വര ാനുേദ്ദശി
െണ്ടങ്കിൽ അവ ള്ള ഇടം
അടിവര ്(Baseline) കീെഴ ഉറ വരുത്തണം. വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉയരം െകാടുക്കാനുേദ്ദശി
െണ്ട
ങ്കിൽ അവ ് മുകളിൽ ച ക്കല, ബി േരഫം, ഇയുെട ചിഹ്നം തുടങ്ങിയവ ള്ള ഇടം ഉണ്ടാകണം. മലയാള
ലിപിയിൽ അടിവര ് മുകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞസ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ വരകൾ വരുന്ന അക്ഷരം ‘ജ’ ആണ്. ഉേദ്ദ
ശി ന്ന Em Square ിഡിൽ ജ വര േനാക്കി ഇത് പരീക്ഷിക്കാം.
എഴുത്ത് എല്ലായ്േപ്പാഴും ഒരു സാങ്കൽപികവര ് മുകളിൽ ചിട്ടയായി നിരത്തിെവ ന്ന അക്ഷരങ്ങളാെണ
ന്ന െപാതുേബാധത്തിൽ നിന്നാണ് അ കൾ നിരത്തിയടു ന്ന സ ദായമുണ്ടായത്. ഇത് േലാഹാ കൾ
െകാ ള്ള അച്ചടിയിൽ ഉറ േപാെയാരു ആശയമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങെന നിരെയാത്ത വരികളിൽ
എഴുതുന്നതല്ല േലാകത്തിെല പലലിപികളും. ഉദാഹരണത്തിന് അറബിയുെട ന ാലീഖ് എഴു ൈശലി. മല
യാളത്തിെന്റ കാര്യത്തിലും ഇെതാരുപരിധിവെര ബാധകമാണ്. കൃത്യമായി അടിവര ്(baseline) മുകളിൽ
െതാടുന്നരീതിയിൽത്തെന്ന എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും േവണെമ
നിർബന്ധെമാ മില്ല. ൈകയക്ഷരൈശലി
യിലുള്ള േഫാ കൾ പലതും അടിവര ് മുകളിലും താെഴയും അക്ഷരങ്ങൾ േപാകുന്നവിധമാണുള്ളത്.
ഒേര േഫാണ്ട് ൈസസാെണങ്കിലും വിവിധ േഫാ കൾ വാ കൾ കാണി ന്നത് പല വലിപ്പത്തിലാകു
ന്നത് Em Square എങ്ങെന ഉപേയാഗി െവന്നതിെല വ്യത്യാസം കാരണമാണ്. Em Square െല സ്ഥലം
കൂടുതൽ ഉപേയാഗി െവങ്കിൽ വലുതായി േതാ ം. ചി ം 12 കാണുക. ഇതിൽ മീരയും മഞ്ജരിയും 2048 യൂണി
റ്റ് Em Square തെന്നയാണ് ഉപേയാഗി ന്നെതങ്കിലും 12 േപായിന്റിൽ11 മഞ്ജരി വലുതായിക്കാണും. േഫാണ്ട്
ൈസസ് മാ േമ്പാൾ Em Square ആണ് ആനുപാതികമായി വലുേതാ െചറുേതാ ആയി മാറുകയും അതനുസ
രിച്ച് അതിനകെത്ത അക്ഷരങ്ങളുെട വലിപ്പം മാറുന്നതും. വര ാനുേദ്ദശി ന്ന േഫാണ്ട് െചറിയ ൈസസിൽ
-ഉദാഹരണത്തിന് േബാഡി െട ്റ്റ് - ആയിട്ടാേണാ അെല്ലങ്കിൽ തെലെക്ക കൾക്കായാേണാ എന്നതനുസ
രിച്ച് രൂപകല്പനയിലും ിഡിലും വ്യത്യാസം വരും. ചി ം 12 ൽ േകരളീയം ഒരു തലെക്ക േഫാണ്ടാണ്. അതു
െകാണ്ടാണ് 12 േപായിന്റിൽ അത് വളെര െചറുതായി േതാ ന്നത്. വളെര െചറിയ വലുപ്പത്തിൽ േപാലും വാ
യിക്കാൻ കഴിയുന്നതരം േഫാണ്ടാെണങ്കിൽ Em Square ൽ കൂടുതൽ സ്ഥലെമടുത്ത് വരേ ണ്ടിവരും. െചറിയ
േഫാണ്ട് ൈസസിൽ കുറവു പി ലുകൾ മാ േമ ഒരക്ഷരത്തിനു കി . അ യും പി ലുകളിൽ അക്ഷരത്തിെന്റ
വിശദാംശങ്ങൾ കാണിേക്കണ്ടതുണ്ട്. േനരേത്ത പറഞ്ഞ ‘ജ’ യുെട കാര്യം േനാ ക. ചുരുങ്ങിയത് 7 പി െലങ്കി
ലും ഉെണ്ടങ്കിേല അതിെന്റ വരയിെല എല്ലാ ത കളും കാണിക്കാൻ സാധി .
ചി ം 11ൽ കാണിച്ചേപാെല പുറെത്തയും ഉള്ളിെലയും ഔട്ട്ൈലനുകൾക്കിടയിലാണ് മഷി വരുന്നത്.
അതിെന്റ വീതി നിശ്ചയി ന്നതും വളെര ധാനെപ്പട്ട തീരുമാനമാണ്. േഫാണ്ട് പല െറസലൂഷനുള്ള ഉപകര
ണങ്ങളിലാണ് ഉപേയാഗിേക്കണ്ടിവരിക. ചിലതിൽ ഉയർന്ന പി ൽ സാ തയായിരി ം. ഉദാഹരണത്തിന്
പുതിയ ാർട്ട് േഫാണുകൾ, ഇബുക്ക് റീഡർ എന്നിവ ് ഒരിഞ്ചിൽ 300 പി ലുകൾ വരും(300PPI). ചിലത് പഴയ
തരം കമ്പ ട്ടർ സ് ീനുകളാകും(CRT േമാണിറ്റർ, െറസലൂഷൻ കുറഞ്ഞ വലിയ LED സ് ീനുകൾ). വരകൾ
ക്ക് േവണ്ട കട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ ഉയർന്ന പി ൽ സാ തയുള്ള സ് ീനുകളിൽ േനർത്തതായിേതാ ം. അേത
സമയം പി ൽ സാ ത കൂടിയ സ് ീനുകളിൽ അത് കട്ടികൂടിയും കാണും. വരച്ച വരകെള പി ലുകളിേലക്ക്
മാ ന്നത് റാ ൈറേസഷൻ എന്ന
ിയവഴിയാണ്. ഇതിെന്റ നിലവാരം ഓപ്പേററ്റിങ്ങ് സി ങ്ങെള ആ
യി ം മാറും. അതുെകാണ്ട് െപാതുവായ ഉപേയാഗത്തിനുള്ള ഒരു േഫാണ്ട് രൂപകല്പന െച േമ്പാൾ അതാത് കാ
ലെത്തയും അടു വരാനിടയുള്ള ഉപകരണങ്ങെളയും മനസ്സിൽ കണ്ട് േവണം അളവുകൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ.
േഫാണ്ട് നിർമാണത്തിെന്റ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങെന പല ഉപകരണങ്ങളിലും േപപ്പറിൽ ിന്റ് െചയ്തും പല
െറസലൂഷനുകളിലും പരീക്ഷി േനാ കയും െച ം.
ചില േഫാ കളിൽ വരകൾ ഒേര വീതിയിലുള്ളവയായിരി ം(Equal thickness), ചിലതിലങ്ങെനയാകണ
െമന്നില്ല(Varying thickness). മഞ്ജരി േഫാണ്ട് ഒേര വീതിയിലുള്ള വരകേളാടുകൂടിയതാണ്. എന്നാൽ രചന
അങ്ങെനയല്ല. ഒരക്ഷരത്തിെന്റ ഏെതല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ വീതികൂടും എവിെട വീതി കുറയും എെന്നല്ലാം രൂപക
ല്പനയനുസരിച്ച് മാറും. വിവിധ േഫാ കളിെല വരകെള സൂക്ഷമമായി പരിേശാധിച്ചാൽ ഇവയുെട െപാതുസ്വ
ഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പ ം. ഗായ ി േഫാണ്ടിൽ വരകളുെട വീതി എങ്ങെന മാറു െവ
ചി ം 13 കാ
ണുക.
ഒേര വീതിയുള്ള വരകളുള്ള േഫാണ്ടാെണങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ മനഃപൂർവം വീതികുറ ാറുമുണ്ട്. െമാത്ത
ത്തിൽ േനാ േമ്പാൾ മഷിയുെട വിതരണം ഒരുേപാെലയാക്കാൻ. അതുേപാെല ര കർവുകൾ പര രം ഒരു
11 ഒരിഞ്ചിൽ 72 പി ൽ(72 dots per inch) െറസലൂഷൻ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു പി ലിെന ഒരു േപായിന്റ് എ
വിളിച്ചിരു .
അതായത് ഒരിഞ്ച്= 72 േപായിന്റ്. പിന്നീട് ാൻേഡഡ് DPI 96 ആയേപ്പാൾ ഒരു േപായിന്റ് ഒന്നിലധികം പി ലായി. 96 DPI ൽ 12 േപാ
യിന്റ് = 16 പി ൽ https://en.wikipedia.org/wiki/Dots_per_inch
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ചി ം 12: 12 േപായിന്റിൽ(16 പി ൽ 96 DPIൽ) വിവിധ േഫാ
േഫാണ്ടിലും അക്ഷരങ്ങളുെട വലിപ്പം െവേവ്വെറയാണ്.

ചി

ം 13: ഗായ

കൾ ഒേര വാക്ക് കാണി

ി േഫാണ്ടിെല വരകളുെട വീതി. 2048 Em Square ആണ് ഗായ

ന്ന വിധം. ഓേരാ

ി ഉപേയാഗി

ന്നത്.

മൂല ് േചരുേമ്പാൾ(ഉദാഹരണത്തിന്, ത-യുെട മുകളിെല കുനിപ്പ് ) മഷികുറ ാൻ േവണ്ടി Ink Trap12 ഉപേയാഗി
ന്നതും െപാതുവിൽ കാണാൻ സാധി ം.
ഒരു േഫാണ്ടിെന്റ രൂപകല്പനയിൽ ഒരു ഡിൈസനർ ഒരുപാട് സൂ ങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങളുെട െമാത്തത്തിലുള്ള
ഭംഗി ് േവണ്ടി ഉപേയാഗി ം. അവെയല്ലാം ഓേരാ േഫാണ്ടിെന ആ യിച്ചിരി ന്നതുെകാ ം വി ാരഭയം
െകാ ം ഇവിെട വിവരി ന്നില്ല. വരകളിൽ ഉപേയാഗി ന്ന ചില സാേങ്കതികമായ സൂ ങ്ങൾ മാ മാണ് മു
കളിൽ പറഞ്ഞത്. ജ്യാമിതീയമായ കൃത്യത ഒരു േഫാണ്ടിെന്റ വരകളിൽ വളെര ധാനമാെണങ്കിലും അതിെന്റ
ധാനലക്ഷ്യം ഒരു വായനക്കാരുെട കണ്ണിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിരി കെയന്നതാണ്. കാ യാകെട്ട ഒപ്റ്റി
ക്കൽ ഇല ഷനും ജ്യാമിതീയകൃത്യത ് പിടിതരാത്തതുമായിരി ം പലേപ്പാഴും13 . െവറുെതെയാരുദാഹരണത്തി
ന്, മലയാളത്തിെല ട എന്ന അക്ഷരം നെല്ലാരു േഫാണ്ടിൽ വായനക്കാർക്ക് വളെര സ ലിതമായ വരയായി
12 At

an ink trap, the corners or details are removed from the letterforms. When the type is printed, ink naturally spreads into
the removed area. Without ink traps, the excess ink would soak outwards and ruin the crisp edge https://en.wikipedia.org/wiki/
Ink_trap
13 കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക്: Typographic Illusions typography.com/blog/typographic-illusions
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േതാന്നാം(Symmetric). ആ അക്ഷരെത്ത ഒ
െന്നന്ന്.14 . ചി ം 14 കാണുക

തലതിരിച്ച് േനാക്കിയാലറിയാം അത് െവറും േതാന്നലായിരു

ചി ം 14: ആദ്യ ചി ം ട എന്ന അക്ഷരവും രണ്ടാമെത്തത് അതിെന്റ തലതിരിച്ചതും. െനടുെകയും കുറുെകയും
സ ലിതെമന്ന് േതാന്നിയത് തലതിരി േനാ േമ്പാൾ അങ്ങെനയെല്ല
േതാ
. സ ലിതമെല്ല
കാണിക്കാൻ മൂന്നാമെത്തതിൽ ഇവെയ അടുക്കിെവച്ചിരി
. ഇത് രചന േഫാണ്ടിെല ട ആണ്.

3.4 അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം
അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ്
ദ്ധിേക്കണ്ട േവെറാരു കാര്യം. ഇടതുഭാഗ ം വലതുഭാഗ ം സ്ഥ
ലം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ അകലം െകാ വരുന്നത്. ചി ം 11ൽ Left bearing, Right bearing എന്നടയാളെപ്പടു
ത്തിയിരി ന്ന Em Square െന്റ അതിരുകളിൽ നിന്ന് വര തുട ന്നതുവെരയുള്ള അകലം
ദ്ധി ക. ഈ
ഉദാഹരണമനുസരിച്ച്, ര
ക -കൾ തമ്മിൽ 200 യൂണിറ്റ് അകലം വരും. അകലം എ േവണെമന്ന് തീ
രുമാനി ന്നത് രൂപകല്പനെയ ആ യിച്ചിരി ം. അത് കൂടിയാേലാ കുറഞ്ഞാേലാ ഈ േഫാ െകാ ള്ള
വായനെയയും ഭംഗിെയയും സാരമായി ബാധി കയും െച ം. ഒരു േഫാണ്ടിെല എല്ലാ അക്ഷരങ്ങൾ ം ഒേര
Bearing അല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ി ചിഹ്നത്തിന് െനഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇടതുഭാഗെത്ത Bearing െകാടു
ന്നത്. അേപ്പാൾ അത് പുറകിെല അക്ഷരത്തിെന്റ മുകളിേല ് കുറച്ച് കയറിനിൽ ം. ‘പി’ എെന്നഴുതുേമ്പാൾ
പയുെട മുകളിൽ ഇടേത്താട് അല്പം കയറിയാണേല്ലാ ി ചിഹ്നത്തിെന്റ വളഞ്ഞഭാഗം നിൽേക്കണ്ടത്. ഇതുേപാ
െല ക്വ എെന്നഴുതുേമ്പാളുള്ള വയുെട ചിഹ്നം സ്വല്പം ഇടേത്താട്ട് താെഴ കയറി നിൽ ം. ക്യ എെന്നഴുേമ്പാഴുള്ള
യ-യുെട ചിഹ്നവും അങ്ങെനത്തെന്ന. ച എന്ന അക്ഷരത്തിെന്റ ‘നാക്ക് ‘ - അടിയിൽ ഇടേത്താട്ട് നീ നിൽ
ന്ന വര - ഇത് അടിയിൽ മാ മുള്ള ഒരു വരയായതുെകാണ്ട് സ്വാഭാവികതയിൽ കൂടിയ അകലം പുറകിെല
അക്ഷരവുമായി ‘ച’ ് േതാ ം. അതുെകാണ്ട് അതിെന്റ Left Bearing സ്വല്പം കുറ ാറുണ്ട്. ചി ം 15 കാണുക.
െപാതുവായി അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലമല്ലാെത േത്യകം അകലമിടുന്നതിെന േകർണിങ്ങ് എന്നാ
ണ് വിളി ന്നത്. െമാത്തത്തിലുള്ള വായനെയ സഹായി ന്നതരം േകർണി കൾ മലയാളത്തിൽ േചർക്കാ
റുണ്ട്. ആന്റി എേന്നാ ആന്റ് എേന്നാ എഴുതുേമ്പാൾ ഇ-ചിഹ്നത്തിെന്റേയാ, ച ക്കലയുെടേയാ െനഗറ്റീവ് ബി
യറിങ്ങ് കാരണം അത് ചില്ലക്ഷരം ൻ-െന്റ വാലിൽ േപായി മുട്ടാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങെന ചില്ലക്ഷരം + ി ചിഹ്നം
എന്ന േജാടിവരുേമ്പാൾ ഇ ചിഹ്നം സ്വല്പം വലേത്താട്ട് മാറ്റിയിടും. ഒരു പുതിയ ലിപി േഫാണ്ടിൽ പു, തു എന്നീ
ര
േജാടികളിൽ ു ചിഹ്നം തേയാട് സ്വാഭാവികമായ അകലത്തിൽ നി ം സ്വല്പം കുറവായിരി ം. തയുെട
വലതുഭാഗെത്ത വളവ്, ു ചിഹ്നത്തിെന്റ വളവുമായി ഒ േപാകുന്നതിനാൽ അവ കുറ അടു നിൽ ന്ന
ത് ഭംഗിയായി േതാ ന്നതുെകാണ്ടാണിത്. േമൽപ്പറഞ്ഞവെയല്ലാം െപാതുനിയമങ്ങളല്ല, അതാത് േഫാണ്ടി
െന്റ രൂപകല്പന ് േചരുന്നതാെണങ്കിൽ മാ ം െച ന്നതാണ്. മിക്ക മലയാളം േഫാ കളിലും അതിെന്റ ലി
പികേളാട് ഒ േപാകുന്നതരം ഇം ീഷ് അക്ഷരങ്ങളും വര ാറുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് ഇം ീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ ം
ഈ േകർണിങ്ങ് േവണം. VA, LT, LO, Va തുടങ്ങിയ േജാടികൾ അടുപ്പി ന്നത് ചില ഇം ീഷ് േകർണിങ്ങ് ഉദാ
ഹരണങ്ങളാണ്.
14 െവയിറ്റ് ബാലൻസ് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടി അക്ഷരത്തിെന്റ ഭാരം താേഴ ് വരുന്ന േതാതിലാണ് രൂപകല്പന െചയ്യാറ്.
ഒരു തലത്തിൽ നിവർ
നിൽ ന്ന അക്ഷരം ഇേപ്പാൾ മറിയുെമ
േതാ
െവങ്കിൽ അതിൽ ബാലൻസ് ശ്നം ഉണ്ടാകം. വായ
ന ് ഇത് െചറുതായി അേരാചകവുമായിരി ം
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ചി ം 15: ചി - ഇവിെട അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം
ള്ള ഉദാഹരണം

േത്യകം മാറ്റിയിരി

. മഞ്ജരി േഫാണ്ടിൽ നി

3.5 വരകളുെട കട്ടി
വരകളുെട കട്ടി കൂട്ടിയും കുറ ം ഒേര രൂപകല്പനയിൽ പല േഫാ കൾ ഇറക്കാറുണ്ട്. തിൻ(കട്ടികുറഞ്ഞ),
എ ് ാ ൈലറ്റ്(വളെര േനർത്ത), ൈലറ്റ്(േനർത്ത), െറഗുലർ/േനാർമൽ(സാധാരണ), മീഡിയം, െസമി
േബാൾഡ്, േബാൾഡ്(കട്ടികൂടിയ), എ ് ാ േബാൾഡ്(കുടുതൽ കട്ടികൂടിയ),
ാക്ക്(കറുപ്പിച്ച് കട്ടികൂട്ടിയ)
എന്നീ 9 െവയി കൾ ആണ് സാധാരണയായി ഒരു രൂപകല്പനയിൽ തെന്ന വരാറുള്ളത്. ഇവെയ 100, 200,...,
900 എന്നീ െവയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് യഥാ മം കണക്കാക്കാറ്. േഫാണ്ട് എന്ന വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ
േത്യകം െവയി ള്ള ഒരു വകേഭദത്തിനു വിളി ന്ന േപരാണ്. ൈടപ്പ്േഫസ് എന്നാണ് ഈ ഒമ്പത് േഫാ
കളടങ്ങിയ െസറ്റിെന വിളിേക്കണ്ടത്. പേക്ഷ ലളിതമായ അർത്ഥത്തിൽ േഫാണ്ട് എന്ന് ഈ േലഖനത്തിൽ ഉപ
േയാഗി േപാകു . ഉദാഹരണത്തിന് ‘മഞ്ജരി’ ഒരു ൈടപ്പ്േഫസും ‘മഞ്ജരി തിൻ’ ഒരു േഫാ മാണ്. മഞ്ജരി
ൈടപ്പ്േഫസ് തിൻ, െറഗുലർ, േബാൾഡ് എന്നീ മൂന്ന് വകേഭദങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ചില േഫാ കൾ ഒേരെയാ
രു െവയിറ്റിൽ മാ ം ഇറക്കിയതാകും. ഉദാഹരണത്തിന് ചിലങ്ക കെയ്യഴു ൈശലി േഫാ ം േകരളീയം തല
െക്കട്ട് േഫാ ം ഒരു െവയിറ്റിൽ മാ ം ഉള്ളതാണ്. േനരേത്ത വിശദീകരിച്ച Em Square ഉം അളവുകളും എ
വകേഭദങ്ങൾ രൂപകല്പന െചയ്യാനുേദ്ദശി
എന്നതിെന ആ യി കൂടിയിരി ം.
ഓേരാ വകേഭദങ്ങളും കട്ടിയുെട അനുപാതത്തിൽ എ വ്യത്യാസെപ്പടണം എന്ന കാര്യത്തിൽ പല സമീ
പനങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട്15 . ഉദാഹരണത്തിന് മഞ്ജരിയുെട തിൻ േഫാണ്ടിൽ 70യൂണിറ്റ് ആണ് വരയുെട കട്ടി.
െറഗുലറിൽ 140ഉം േബാൾഡിൽ അത് 200ഉം ആണ്.
പല കട്ടികളിൽ വര ന്ന അക്ഷരങ്ങളുെട െമാത്തത്തിലുള്ള രൂപകല്പന ഒ തെന്നയായിരി ം. ഒന്നില
ധികം വകേഭദങ്ങളുള്ള േഫാണ്ട് നിർമാണം സമയേമെറെയടു ന്നതാെണ
േത്യകം പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
പേക്ഷ േഫാണ്ട് ഏെതങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഉപേയാഗിേക്കണ്ടിവരുേമ്പാൾ ഇത്തരം വകേഭദങ്ങൾ ആവശ്യ
15 On Font Weight - Bigelow & Holmes Typeface design and research https://bigelowandholmes.typepad.com/bigelowholmes/2015/07/on-font-weight.html
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ചി

ം 16: മഞ്ജരി തിൻ, െറഗുലർ, േബാൾഡ് േഫാ

കൾ

മായിവരും. എെന്തങ്കിലും കാര്യം എടു കാണി വാേനാ തലെക്കട്ടായി ഉപേയാഗിക്കാേനാ കട്ടികൂടിയ വക
േഭദങ്ങൾ ആവശ്യമായിവരും. കട്ടികുറഞ്ഞതും േനർത്തതുമായവ ം തലെക്കട്ടായി വർത്തി വാൻ കഴിയും.
െപാതുവിൽ കട്ടികുറഞ്ഞ വകേഭദങ്ങൾക്ക് ചു ം ഒരുപാടു സ്ഥലം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അതിെന്റ എടു കാട്ടൽ സ്വഭാ
വം(Emphasis Effect) െകാ വരുന്നത്.

3.6

േവരിയബിൾ േഫാ

കൾ

ഈയടുത്തകാലത്ത് ഇങ്ങെന പടിപടിയായി ഒമ്പതും മ ം െവയി ള്ള േഫാ കൾ നിർമി ന്നതിനുപകരം പടി
പടിയായി െവയി കൾ കൂടുന്നതിനുപകരം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കട്ടി ം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കട്ടി ം ഇടയിൽ എല്ലാ
െവയി കളിലും േഫാണ്ട് നിർമിക്കാനുള്ള സാേങ്കതികവിദ്യ ചാരത്തിലായി ണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് 100, 200
െവയിറ്റിനിടയിൽ 101, 102.. 199 തുടങ്ങി 99 േഫാ കൾ ഓേട്ടാമാറ്റിക് ആയി വരുന്ന വിധം വരകളുെട കട്ടിെയ
ഇന്റർെപാേളറ്റ് െചയ്യാൻ സാധി ം. േവരിയബിൾ േഫാ കൾ 16 എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഇത്തരം േഫാ കളിൽ
ഒെരാറ്റ േഫാണ്ട് െകാണ്ട് എല്ലാവിധ െവയി ം കാണിക്കാൻ കഴിയും. ഓപ്പൺൈടപ്പ് ാൻേഡഡിെന്റ 1.8 പതി
പ്പിൽ 2016 െസപ്റ്റംബറിലാണ് േവരിയബിൾ േഫാണ്ട് സാേങ്കതികവിദ്യ വന്നത്. മലയാളത്തിനുേവണ്ടി ഗൂഗിൾ
നിർമിച്ച േനാേട്ടാ സാൻസ് മലയാളം എന്ന േഫാണ്ട് ഇതിനുദാഹരണമാണ്. ചി ം 17 കാണുക.

ചി

ം 17: േനാേട്ടാ സാൻസ് മലയാളത്തിെന്റ ഒമ്പത് െവയി കൾ. േവരിയബിൾ േഫാണ്ടായതുെകാണ്ട് ഇവ
ിടയിൽ ഏതുകട്ടിയിലുള്ള വരകളും ഒറ്റ േഫാണ്ടിൽ നി ം കി ം

േവരിയബിൾ േഫാ കളിൽ െവയിറ്റ് മാ മല്ല ഇങ്ങെന മാറ്റാൻ പ ന്നത്. മാറ്റം വരുത്താവുന്ന ഡി
ൈസനിെല ഓേരാ ഘടകെത്തയും ഒരു അക്ഷം/ആ ിസ് ആയാണ് കണക്കാ ന്നത്. േനാേട്ടാസാൻസ്
മലയാളത്തിെല വരകളുെട കട്ടി - െവയിറ്റ് - ഒരു ആ ിസ് ആണ്. ഇതുകൂടാെത അക്ഷരങ്ങളുെട വീതിയും ഒരു
ആ ിസ് ആയി നിർവചിച്ചി ണ്ട്. അതുെകാണ്ട് െമാത്തം അക്ഷരത്തിെന്റ വീതി കൂട്ടാനും കുറ ാനും അതു വഴി
വിവിധ കൺെഡൻസ്ഡ്(Condensed) വകേഭദങ്ങൾ ഒറ്റ േഫാണ്ടിൽ നി ണ്ടാക്കാനും കഴിയും.
16 Introducing OpenType Variable Fonts - John Hudson https://medium.com/variable-fonts/https-medium-com-tirointroducing-opentype-variable-fonts-12ba6cd2369
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3.7 വരകളുെട അറ്റങ്ങൾ
വരകളുെട കട്ടിേപാെലത്തെന്ന വരകളുെട അറ്റങ്ങളും രൂപകല്പനയിെല സൂക്ഷ്മാശംങ്ങളിെലാന്നാണ്. ചി ം
18ൽ കാണിച്ചിരി ന്ന േപാെല വിവിധ േഫാ കളിൽ വരകളുെട അറ്റങ്ങൾ ഒരുേപാെലയല്ല. െപാതുവിൽ പര
ന്ന അറ്റങ്ങളായിരുന്ന അച്ചടിയിൽ നി മാറി ഡിജിറ്റൽ േഫാ കളിൽ ൈവവിധ്യമുള്ള അറ്റങ്ങൾ വരു ണ്ട്.
വരകളുെട മൃദുലതയും ഒപ്പം നനുത്ത അറ്റമുള്ള ഒരു േപനെകാെണ്ടഴുതിയതിെന്റ സ്വഭാവവും വരുത്താനായി ഉരു
ണ്ട അറ്റങ്ങൾ മഞ്ജരി, ഗായ ി േഫാ കളിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരി ന്നതുകാണാം. പരന്ന അറ്റമുള്ള േഫാ ക
ളിൽ തെന്ന അറ്റം മുറിഞ്ഞിരിക്കത് പല േകാണുകളിലാണ്. വര ് ലംബമായി മുറിഞ്ഞ അഞ്ജലിയും െചറിെയാ
രു െചരിവിൽ മുറിഞ്ഞിരി ന്ന േനാേട്ടാ സാൻസ് േഫാ ം
ദ്ധി ക. ബാലൂ േഫാണ്ടിലാകെട്ട ഒരു നഖത്തി
െന്റ ൈശലിയിലാണ് അറ്റങ്ങൾ. രഘുമലയാളം േഫാണ്ടിൽ അറ്റങ്ങൾ ഒരു േകാൺേകവ് ആകൃതിയിലാണ്
അവസാനി ന്നത്. കെയ്യഴു ൈശലി േഫാ കളിൽ മിക്കവാറും േപനെയ അനുകരിക്കാൻ ഉരുണ്ട അറ്റ
ങ്ങളാണുണ്ടാകുക. െചറിയ വലിപ്പത്തിൽ ഈ അറ്റങ്ങൾ കാ യിേലക്ക് വരിെല്ലങ്കിലും വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ
ഈ അറ്റങ്ങൾ അതിേന്റതായ ഭംഗിനൽകും.

ചി

3.8

കെയ്യഴു

ം 18: വരകളുെട അറ്റങ്ങൾ വിവിധ േഫാ

ൈശലി േഫാ

കളിൽ

കൾ

അക്ഷരങ്ങളുെട അളവുകെളയും Em Square െനപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞതിൽ നി ം അക്ഷരങ്ങൾ എല്ലായ്േപ്പാഴും
ഈ
ിഡിനികത്ത് അടിവര മുകളിൽ കൃത്യമായി ഒതുക്കണെമ
െതറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. സാധാരണയായി
േഫാ കൾ ആ ജ്യാമിതീയകൃത്യത പാലിക്കാറുെണ്ട
മാ ം. അതുപാലിക്കാത്ത േഫാ കൾ ദാഹരണ
മാണ് കെയ്യഴു
ൈശലി േഫാ കൾ. കെയ്യഴുത്തിെന്റ ഒഴു ം കൃത്യതയില്ലായ്മയും അനുകരി ന്ന േഫാ
കളാണിത്. മലയാളത്തിൽ കറുമ്പി(െകവിൻ സിജി), ചിലങ്ക(സേന്താഷ് േതാട്ടിങ്ങൽ), എഴുത്ത്(നാരായണ
ഭട്ടതിരി) എന്നിവ കെയ്യഴു േഫാ കൾ ദാഹരണങ്ങളാണ്. ചി ം 19 കാണുക. ഇതിൽ കറുമ്പി, എഴു
ത്ത് എന്നീ േഫാ കൾ കടലാസിൽ എഴുതിയതിെന്റ ചി ങ്ങെള േ സ് െചെ ടുത്ത് നിർമിച്ചവയാണ്. ചിലങ്ക
ഏെതങ്കിലുെമാരാളുെട കെയ്യഴുത്തിെന അടിസ്ഥാനമാക്കാെത കമ്പ ട്ടറിൽ വരച്ചതാണ്.
കാലി ാഫിയുെട സാധ്യതകൾ ഉപേയാഗി ന്നതരം ആലങ്കാരിക േഫാ കളും ൈടറ്റിൽ േഫാ കളും
മലയാളത്തിൽ ഇനിയും വരാനിരി ന്നേതയു . എസ്. എ. നായർ, വാസു ദീപ്, െക. പി. ശങ്കരൻകുട്ടി, പി.
എൻ. േമേനാൻ, എസ്. എ. െകാന്നനാട്ട് എന്നിവർ 1950 മുതലുള്ള സിനിമ േപാ റുകളുെട ൈടറ്റിലുകളിലും
മ ം ആവിഷ്കരിച്ച എഴു കൾ ഡിജിറ്റൽ ൈടേപ്പാ ഫിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കാവുന്നേതയു .
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ചി

ം 19: കെയ്യഴു

ൈശലി േഫാ

കൾ

3.9 േഫാണ്ടിെല അക്ഷരങ്ങളുെട എണ്ണം
സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ, വ്യഞ്ജനങ്ങൾ, സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ എന്നിവ കൂടാെത ഇവ േചർ ണ്ടാകാവുന്ന മലയാളത്തിെല
എല്ലാ അക്ഷരരൂപങ്ങളും ഒരു േഫാണ്ടിൽ ഉണ്ടാേകണ്ടതുണ്ട്. നമ്മെളഴുതുന്ന ഡാറ്റെയ ഈ അക്ഷരങ്ങളുമായി
ബന്ധിപ്പി ന്നത് േഫാണ്ടിെല ഓപ്പൺൈടപ്പ് േടബിളുകളാണ്. അതിെനപ്പറ്റി പിന്നീട് പറയാം. േഫാണ്ടിൽ
ഉൾെപ്പടുേത്തണ്ട അക്ഷരങ്ങളുെട എണ്ണം ഡിൈസനറാണ് തീരുമാനി ന്നത്. െപാതുവിൽ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ
േചർെത്തഴുതുന്ന അക്ഷരങ്ങളും(തു, കു, കൃ, മൃ...) ഉപേയാഗത്തിലുള്ള കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും( , , ക്ഷ..) എല്ലാം ഉൾ
െപ്പടു കയാെണങ്കിൽ ഏകേദശം അറുനൂേറാളം അക്ഷരങ്ങൾ േവണ്ടിവരും. അ
ചാരത്തിലില്ലാത്ത കൂട്ട
ക്ഷരങ്ങൾ കൂടിേചർത്താൽ അത് ഏകേദശം 900 വെര േപാകാം. െപാതുവിൽ മലയാളം േഫാ കളിൽ ഇം ീ
ഷ് അക്ഷരങ്ങളും ചാരത്തിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങളും കൂടി ഉൾെപ്പടു ന്നതിനാൽ 1100നടുത്ത് ഇെത ം. ഉദാഹര
ണത്തിന് ഗായ ി േഫാണ്ടിൽ 1125 അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങെന ബൃഹത്തായ ലിപി സഞ്ചയം ഉൾെക്കാ ന്ന
േഫാ കളാണ് പഴയലിപി േഫാ കെളന്നറിയെപ്പടുന്നത്. അേത സമയം എല്ലാ സ്വരചിഹ്നങ്ങളും േവർെപടു
ത്തിെയഴുതുകയും വളെര റച്ച് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ മാ ം ഉൾെപ്പടുത്തി ബാക്കിയുള്ളവ ച ക്കലയിട്ട് േവർെപടുത്തി
െയഴുതുകയും െച ന്ന േഫാ കൾ പുതിയ ലിപി േഫാ കൾ എ ം അറിയെപ്പടു .
ഇങ്ങെന വിശാലമായ ലിപിസഞ്ചയമുള്ളവ പഴയ ലിപിയും കുറഞ്ഞ ലിപിസഞ്ചയമുള്ളവ പുതിയലിപിെയ
ം അറിയെപ്പടാൻ കാരണം അവ പുതിയേതാ പഴയേതാ ആയതല്ല, മറിച്ച് 1971 െല ലിപി പരിഷ്കര
ണത്തിൽ മലയാളത്തിെല ലിപികളുെട എണ്ണെത്ത െവട്ടി റച്ചതാണ്. ൈടപ്പ് ൈററ്ററിെന്റ പരിമിതിയും പി
ന്നീട് കമ്പ ട്ടറുകൾ വന്നേപ്പാൾ അന്നെത്ത കമ്പ ട്ടറുകളുെട സാേങ്കതികപരിമിതിയുമായിരു
ഈ െവട്ടി
റ ലിനു പിന്നിൽ17 . എങ്കിലും ഇവ ര ം ചുരുങ്ങിയ കാലെത്ത
തിഭാസമായി മാറുകയും കമ്പ ട്ടറു
കൾ മലയാളത്തിെന്റ ലിപിസഞ്ചയെത്ത പൂർണ്ണമായി ഉൾെക്കാള്ളാൻ ഈ നൂറ്റാണ്ടിെന്റ തുടക്കേത്താെട
സജ്ജമാകുകയും െചയ്തു. അേതാെട ലിപി പരിഷ്കരണത്തിനുമു ള്ള ‘പഴയലിപി’ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന്
കമ്പ ട്ടറുകളിൽ സ്വാഭാവികമായിത്തെന്ന ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന ലിപിയായി മാറുകയാണുണ്ടായത്. ഔപചാ
രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇേപ്പാഴും കൂട്ടിെയഴുതുന്ന സ്വരചിഹ്നങ്ങെളയും
ചാരത്തിലുള്ള കൂട്ടക്ഷരങ്ങെളയും
മാറ്റിനിർത്തിയാണ് മലയാളം പഠിപ്പി ന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളി എങ്ങെനെയാെക്ക മലയാളെമ
ഴുതു േണ്ടാ, ആ മലയാളെമല്ലാം സ്കൂളുകളിലും പരിചയെപ്പടുേത്തണ്ടതുണ്ട്. ഇേപ്പാൾ മലയാളിയത് സ്വ
യം സ്വായത്തമാ കയാണ് െച ന്നത്. സിനിമാേപാ റുകൾ, കമ്പ ട്ടറുകൾ, ചുവെരഴു കൾ തുടങ്ങി
എല്ലായിട ം കാണുന്ന മലയാളത്തിെല ഒരു വലിയകൂട്ടം അക്ഷരങ്ങെള പാഠപു കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴി
നിർ കയും അതിനുപുറത്ത് മലയാളികൾ അവ വായിക്കാൻ പഠി കയും െച
െവന്ന വിചി ാവസ്ഥ
നിലനിൽ
ണ്ട്[Manohar and Thottingal, 2018].
ഈ ര തരം സഞ്ചയങ്ങളുെട വലിപ്പം കൃത്യമെല്ല മാ മല്ല, ഇവ തമ്മിൽ േവർതിരിച്ചറിയാൻ ഒരു നി
ശ്ചിതെയണ്ണം ലിപികളുമില്ല. ‘പുതിയ ലിപി’ ചിലേപ്പാൾ ‘പഴയലിപി’യിൽ മാ ം തീക്ഷി ന്ന അക്ഷരങ്ങൾ
ഉൾെപ്പടുത്തിെയ വരും. ‘പഴയലിപി’ ചിലേപ്പാൾ ചില കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ തീക്ഷ ് വിപരീതമായി പിരിെച്ചഴുതി
െയ ം വരും. ലിപി സഞ്ചയങ്ങളുെട താരതേമ്യനയുള്ള വലിപ്പമല്ലാെത, സമ ലിപിസഞ്ചയം - അതായത്
സാധ്യമായ എല്ലാ ലിപിരൂപങ്ങളുെടയും സഞ്ചയം - സാധ്യമെല്ലന്നാണു േതാ ന്നത്. ൾ എന്ന ചില്ലിനുതാെഴ
ക്ക എഴുതിയ രൂപവും18 ട്ടയുെട അടിയിൽ മ എഴുതിയ രൂപവും19 പഴയകാല പു കങ്ങൾ േതടിേപ്പായാൽ കാണാ
നാകും. ഇവെയ ടി ഉൾെക്കാ ന്നതാണേല്ലാ അങ്ങെനയുള്ള ഒരു സമ ലിപിസഞ്ചയം.
17 Government

of Kerala Order G.O.(P) 37/71/Edn dated 23 March 1971 - Malayalam Script - Adoption of new script for Use
1874. Page 5 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/CiXIV125.pdf
19 A Vocabulary Malayalam And English by Kallady Theyyan Ramunni. 1877 Page 15 https://archive.org/details/1877-avocabulary_malayalam-and-english/page/n17/mode/2up
18 േകരേളാൽപത്തി.
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യുണിേക്കാഡ് ാൻേഡഡിൽ പഴയലിപി പുതിയലിപി വ്യത്യാസങ്ങൾ സക്തമല്ല. കാരണം കാ
റമുള്ള ഡാറ്റ ഏതായാലും ഒന്നാണ്. ഇതിെനപ്പറ്റി പിന്നീട് വിശദീകരി
ണ്ട്. ഒരു േഫാണ്ടിെന സംബന്ധി
ച്ചിടേത്താളം അതിെന്റ ഡിൈസനറാണ് അതിലുൾെപ്പടുേത്തണ്ട അക്ഷരങ്ങേളെതാെക്കെയ
തീരുമാനി
ന്നത്. അക്ഷരങ്ങളുെട രൂപകല്പന സർഗ്ഗേശഷിയുെട ആവിഷ്കാരമായതിനാൽ ചിലർ വിശാലമായ സാധ്യ
തകൾ േതടും. മലയാളത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ ഉ, ഋ എന്നിവയുെട സ്വരചിഹ്നങ്ങളും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും േചർന്ന വി
ശാലമായ അക്ഷരസഞ്ചയം ഈ സാധ്യതകൾ അവർ മുന്നിൽ തുറന്നിടു . വാലിട്ട തു, ശെയ ചുറ്റിവരുന്ന
, കുണുക്കിട്ട ണു, രണ്ട് ശ അടുക്കിയ ശ്ശ, പിരിക്കാെതെയഴുതിയ ന്മ, ക്ഷ, വള
പുളഞ്ഞ ണ്ഡ - ഇെതാെക്ക
തെന്റ േഫാണ്ടിൽ ഭംഗിയായി ആവിഷ്കരിക്കണെമ
ഒരു മലയാളി ഡിൈസനർക്ക് േതാന്നാതിരി ന്ന
െതങ്ങെന? ഇെതാ മില്ലാെത ലിപിപരിഷ്കരണത്തിൽ പറയുന്നേപാെല നൂറിനടുത്ത് അക്ഷരങ്ങൾ മാ ം
േവർെപടുത്തി വര കെയന്നത് ൈടപ്പ് ഡിൈസനർമാർ ഇ െപ്പടണെമന്നില്ല. മലയാളത്തിെല നിലവിലുള്ള
യുണിേക്കാഡ് േഫാ കളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇങ്ങെന വിശാലമായ ലിപിസഞ്ചയമുള്ളവയാെണന്നത് ഇതിനു
െതളിവാണ്(പട്ടിക 1 േനാ ക). ചുരുങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങളുള്ള േഫാ കളാകെട്ട െകാേമഴ്സ്യൽ കമ്പനികൾക്ക്
േവണ്ടി വിേദശ ള്ള ൈടപ്പ് ഫൗണ്ടറികൾ നിർമിച്ചതുമാണ്(േനാേട്ടാ, വിൻേഡാസിെല 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 ലിപിപരി
ഷ്കരണം ഒഴിവാക്കിയ നിരവധി കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉെണ്ട ള്ളതും
േദ്ധയമാണ്. ന െട പ മാദ്ധ്യമങ്ങളും
ഇത്തരം കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ േചർത്താണേല്ലാ അച്ചടി ന്നത്.

ചി

ം 20: 1971 െല ലിപിപരിഷ്കരണ ഉത്തരവു

കാരം ചുരുക്കിയ മലയാളത്തിെല അക്ഷരങ്ങൾ

മലയാളത്തിെനാപ്പം ഇം ീഷ് കൂടി സാധാരണയായി വരാറുള്ളതുെകാ ം ഇം ീഷിന് ഉപേയാഗി ന്ന
േഫാണ്ട് മലയാളത്തിനുപേയാഗി ന്ന േഫാ മായി ഒ േപാകുന്നിെല്ലങ്കിൽ അത് മുഴ നിൽ െമന്നതു
െകാ ം മലയാളം േഫാ കളിൽ െപാതുവിൽ സമാനൈശലിയിൽ രൂപകല്പന െച ഇം ീഷ് അക്ഷരങ്ങളു
മുണ്ടാകും. അക്ഷരങ്ങളുെട വലിപ്പം, വരകളുെട കട്ടിയും അറ്റങ്ങളും, രൂപകല്പനയുെട വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ
െയല്ലാം സമാനമാക്കാൻ
ദ്ധിക്കാറുണ്ട്. കുറച്ച് േഫാ കളിൽ ഇത് െച ിരി ന്നതിെന്റ ഉദാഹരണങ്ങൾ
.
ചി ം 21ൽ െകാടുത്തിരി
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ചി

3.10

ം 21: ഓേരാ േഫാണ്ടിലും സമാനമായ രൂപകല്പന ഇം ീഷിനും മലയാളത്തിനും ഉപേയാഗിച്ചിരി

കാലി

ാഫിയും ൈടേപ്പാ

ഫിയും

അക്ഷരെമഴുത്തിെന്റ സൗന്ദര്യാവിഷ്കാരമാണ് കാലി ഫി. കാലി ഫിയിൽ എഴുതാനുേദ്ദശി ന്നെതെന്ത
ം അത് എഴുതുന്നെതവിെടെയ ം കലാകാരനറിഞ്ഞിരി ം. അക്ഷരങ്ങൾ ം വാ കൾ മ റം കലാ
കാരെന്റ മേനാഗതമനുസരി ള്ള ആശയങ്ങൾ എങ്ങെന ഉൾെക്കാള്ളിക്കണെമ ം ധാരണയുണ്ടാകും. കാ
ലി ഫിെയ ൈടെപ്പാ ഫിയിൽ എത്തി േമ്പാൾ വാ കെള റിേച്ചാ എഴുതുന്നെതെന്തന്ന്േനാ ഒെക്കയുള്ള
ധാരണകൾ ഇല്ലാതാകും. ൈടെപ്പാ ഫിയുെട ഉത്പന്നമായ േഫാ കൾ ഉപേയാഗി ് ആരും എ ം എഴുതും.
ൈടേപ്പാ ാഫർ അല്ല എഴുതുന്നത്, േഫാ കൾ ഉപേയാഗി ന്നയാളാണ്. അതിനുേവണ്ടിയുള്ള അക്ഷരങ്ങ
ളാണ് േഫാണ്ടിലുള്ളത്. ആ അക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യമായ ജ്യാമിതി പി ടരണം. ഒേര അക്ഷരം പലയിടത്ത് ആവർ
ത്തി േമ്പാൾ ഒരുേപാെലയിരിക്കണം. ഒരക്ഷരത്തിെന്റ അ റമി റം ഏതക്ഷരവും വരാെമ ള്ളതുെകാണ്ട്
എവിെടയും ആവർത്തിക്കാനുള്ള ജ്യാമിതീയകൃത്യത അക്ഷരങ്ങൾ േവണം. അതുെകാ തെന്ന കാലി ഫി
യുെട മുഴുവൻ സ്വാത ്യവും അതിെന്റ മുഴുവൻ സാധ്യതയും ൈടെപ്പാ ഫിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ നിരവധി
പരിമിതികൾ സാേങ്കതികമായും സൗന്ദര്യശാ പരമായും ഉണ്ട്.

4

സാേങ്കതികവിദ്യ

ഇതുവെര ഒരു േഫാണ്ടിെല വരകെള റിച്ചാണ് വിവരിച്ചത്. ഒരു േഫാണ്ട് വർത്തനേയാഗ്യമാകണെമങ്കിൽ
ഈ േഫാ കെള ഡാറ്റയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം. ക എന്ന അക്ഷരമാണ് ഡാറ്റെയങ്കിൽ, അത് കാണിക്കാൻ
ഇന്ന േഫാണ്ടിെല ക എ
വര െവച്ചിരി ന്ന ചി ം ഉപേയാഗിക്കണെമന്ന് േഫാണ്ടിനകത്ത് േ ാ ാം െച
യ്തുെവ ണം. ഇതുവിശദീകരി ന്നതിനുമുമ്പ് അച്ചിെല ചി ങ്ങൾ കടലാസുേപാെലയുള്ള ഒരു തലത്തിൽ
മഷി േചർത്ത് പതിപ്പി ക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള അച്ചടിയിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ അച്ചടി എങ്ങെന വ്യത്യാസെപ്പ
ടു െവന്ന് വിശദീകരിേക്കണ്ടിയിരി
.

4.1

ഡാറ്റയും ചി

ീകരണവും

എഴുത്തിലും അച്ചടിയിലും കടലാസിൽ മഷിെകാണ്ട് വിവരങ്ങൾ േരഖെപ്പടു േമ്പാൾ, ആ േരഖെപ്പടുത്തിയ
ത് െവറും മഷിെകാ ള്ള രൂപങ്ങൾ മാ മാണ്. അത് വായനക്കാർ വായിെച്ചടു
, മനസ്സിലാ
.
എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങെന ഒരാൾക്ക് വായിക്കാനായുള്ള മഷിപ്പടർ ക
ളല്ല. ഡിജിറ്റൽ സാേങ്കതികവിദ്യയിൽ ’ആനയുെട’ എന്ന് േരഖെപ്പടുത്തിയാൽ ആ മാധ്യമത്തിനക തെന്ന
ഈ അക്ഷരങ്ങൾ മലയാളമാെണ ം, ഇതിൽ നാല് സില്ലബിളുകളും 6 അക്ഷരങ്ങളും ഉെണ്ട ം അതിൽ ഒരു
സ്വരാക്ഷരമുെണ്ട ം, 2 സ്വരചിഹ്നങ്ങളുെണ്ട ം മനസ്സിലാക്കാം. മാ മല്ല, ഈ വാക്കിൽ ആന എന്ന നാ
മമുെണ്ട ം, ഉെട എന്ന ത്യയം ഉെണ്ട ം അതു് സംബന്ധികാ വിഭക്തി(Genitive inflection) ആെണ ം
െ ാസസ്സ് െചെ ടുക്കാം. േവണെമങ്കിൽ ഇതിെന ശ മാക്കാം, മേനാഹരമായ അക്ഷരരൂപങ്ങൾെകാണ്ട്
കാണിക്കാം, േവെറാരുഭാഷയിേലക്ക് െമാഴിമാറ്റാം, തിര
ക പിടിക്കാം. ൈബ കളിൽ േരഖെപ്പടുത്തിയ
ഈ വിവരങ്ങൾ പകർത്താം, േവെറാരിടേത്ത ് കാശേവഗത്തിലയക്കാം. ഈ വിവരങ്ങെള ആർെക്കങ്കിലും
വായിക്കാനായി ചി ീകരിക്കണെമങ്കിൽ അതുമാകാം. പേക്ഷ അച്ചടിയിൽ നി
വ്യത്യ മായി ഇവിെട വാ
യിക്കാനായുള്ള ചി ീകരണം പലധർമ്മങ്ങളിെലാ മാ മാണ്. അച്ചടിയിൽ മഷിയിൽ കാണുന്ന അക്ഷര
ങ്ങൾ വിവരങ്ങളുെട സംഭരണവും ചി ീകരണവും എല്ലാം ഒന്നായിത്തെന്നയിരി േമ്പാൾ സംഭരണവും ചി ീ
കരണവും ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ െവേവ്വെറയാണ്.
19

ാഥമികമായി വിവരങ്ങളുെട സംഭരണമാണ് ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കത്തിെല ധാനഘടകം. അതിെന
എങ്ങെന കാണിക്കണെമന്നത് ആ വിവരം േരഖെപ്പടു ന്നയാൾ േനാേക്കണ്ടതില്ല. വായനക്കാരെന്റ കമ്പ
ട്ടറിൽ അയാളുെട ഇ ത്തിനനുസരിച്ച് അതുവായിക്കാം. ഈ ആശയം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുദാഹരണം ഉപ
േയാഗിക്കാം.
ഒര ൻ മകൾക്ക് ‘ശുഭരാ ി’ എെന്നാരു സേന്ദശം അയ
െവ
കരുതുക. ചി ം 22ൽ കാണുന്ന
േപാെല അ ൻ കീേബാർഡുെകാണ്ട് ‘ശുഭരാ ി’ എ
ൈട െച
. എഴുത്തിൽ നി ം വ്യത്യ മാ
യി ഇവിെട ആ വാക്കിെല അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നിനുപുറെക ഒന്നായി ൈട െച കയാണിവിെട നട ന്നത്.
ശ െത്ത െട ്റ്റ് ആ ന്ന രീതിയിേലാ(Voice Typing) കെയ്യഴു പകരണം െകാേണ്ടാ(Handwriting input
method) എഴുതിയാലും ഉള്ളിൽ നട ന്നത് ‘ശുഭരാ ി’ എന്ന വാക്ക് ഇങ്ങെന അക്ഷരങ്ങൾ െകാണ്ട് നിർമി
ക്കലാണ്. തൽക്കാലം ഇവിെട കീേബാർഡുപേയാഗിച്ചാണ് ൈട െച െത
കരുതുക. കമ്പ ട്ടറിൽ ശ + ◌ു
+ ഭ + ര + ◌ാ + ത + ◌് + ര + ◌ി എന്ന മത്തിൽ അക്ഷരങ്ങെള
. ഈ മലയാളാക്ഷരങ്ങെള കമ്പ ട്ടർ
ബി കളിലായാണ് മനസ്സിലാ ന്നത്. ഓേരാ അക്ഷരത്തിനും അതിേന്റതായ ബി കളുെട േ ണി ഉണ്ടായിരി
ം. ഇവിെട ശ എന്ന അക്ഷരത്തിനു 11100000 10110100 10110110 എന്ന ബി കളുെട േ ണിയാണ് േവണ്ടത്.
ഇത് തീരുമാനി ന്നത് യുണിേക്കാഡ് എന്ന ാൻേഡഡ് ആണ്. േലാകത്തിെല സകല ലിപികൾ ം ഇങ്ങ
െന െവേവ്വെറ ബി കൾെകാ ള്ള എൻേകാഡിങ്ങ് െച ന്ന ാൻേഡഡ് ആണത്. ഇവിെട ശ- ് 24 ബി
റ്റ് േവണ്ടിവരു . അെല്ലങ്കിൽ 3 ൈബറ്റ്. ഇതിെന ചുരുക്കി െഹ ാെഡസിമൽ രൂപത്തിൽ(16 േബസ് ) 0D36
എ ം എഴുതാം. ‘ശുഭരാ ി’ എന്ന വാക്കിെന അങ്ങെന 0D36 0D41 0D2D 0D30 0D3E 0D24 0D4D 0D30
0D3F എെന്നഴുതാം. ഇത് കമ്പ ട്ടറിെല ഡാറ്റ സംഭരിച്ചിരി ന്ന രീതിയാണ്. ഇതിനിയും കമ്പ ട്ടറിെന്റ സ് ീ
നിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതിനായി ഒരു േഫാണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. അ െന്റ കമ്പ ട്ടറിൽ ഗൂഗിളിെന്റ േനാേട്ടാ എന്ന
േഫാണ്ടാണ് ഉപേയാഗി ന്നെതന്നിരിക്കെട്ട. ഈ േഫാണ്ടിൽ സ്വര ചിഹ്നങ്ങളും വ്യഞ്ജനചിഹ്നങ്ങളും േവർെപ
ടുത്തിെയഴുതുന്ന രീതിയാണുള്ളത്. ഓേരാ അക്ഷരെത്തയും ഈ േഫാണ്ടിെല വരകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരി ം.
ഈ വരകെളല്ലാം എടുത്ത് സ് ീനിൽ കാണിച്ചാൽ ചി ം 22ൽ കാണുന്നേപാെല അ ൻ താെനഴുതിയ സേന്ദ
ശം കാണു . അത് അയ
.

ചി

ം 22: ശുഭരാ

ി എന്ന സേന്ദശമയ

േമ്പാൾ സംഭവി ന്നത്

അയ ന്നത് ഡാറ്റയാണ്. അത് ബി കളാണ്. മകളുെട കമ്പ ട്ടറിെലത്തിയ ഈ ഡാറ്റ ഇനി സ് ീനിൽ
കാണിക്കണം. മകളാകെട്ട മലയാളം വായിക്കാൻ മഞ്ജരി എന്ന ഒരു േഫാണ്ടാണി െപ്പടുന്നതും ഉപേയാഗി
ന്നതും. ഈ േഫാണ്ടിൽ സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ േചർന്ന രൂപങ്ങളും കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട്. അതുെകാണ്ട്
എത്തിയ സേന്ദശത്തിെല ഡാറ്റെയ മഞ്ജരി േഫാ െകാണ്ട് വായി
. േവെറാരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ
അ നയച്ചതും മകൾ വായിച്ചതും കണ്ടത് ഒേര സേന്ദശം തന്ന, പേക്ഷ അ നത് ‘പുതിയ’ ലിപിയിലാെണങ്കിൽ
മകൾ വായിച്ചത് ‘പഴയ’ ലിപിയിലാണ്. കമ്പ ട്ടറുകൾ ൈകമാറിയ ഡാറ്റ - ബി കളുെട േ ണി ഒ തെന്ന.
കാ യിൽ ഇതുകൂടാെത പല വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം. അ ന് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമു ള്ളതുെകാണ്ട് അക്ഷരങ്ങെള
വലുതാക്കിയാണ് െവച്ചി ള്ളത്. പേക്ഷ മകൾ അത് സാധാരണവലിപ്പത്തിലാണ് വായിച്ചത്. മാ മല്ല അ
നയച്ച നിറത്തിലല്ല മകൾ വായിച്ചത്.
ഈ സേന്ദശമയച്ചത്, ഒരു േപപ്പറിൽ േപനെകാെണ്ടഴുതി ആ േപപ്പറാണ് അയച്ചെതന്ന് െവറുെത സങ്കൽ
പി േനാ . എഴുതിയെതന്താേണാ അതുതെന്ന, അേത കളറിൽ, അേത അക്ഷരവടിവിൽ, അേത വലിപ്പ
ത്തിൽ, അേത േപപ്പറിൽ ആയിരി ം മകൾ വായി ക. അയ കഴിഞ്ഞാൽ കടലാസ് അ െന്റ കയ്യിലില്ല,
മകളുെട കയ്യിെലത്തി.
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4.2

യുണിേക്കാഡ്

ഇവിെട ര കമ്പ ട്ടറുകളും ഡാറ്റെയ ഒരുേപാെല പരിഗണിച്ചതുെകാണ്ടാണേല്ലാ ഈ ആശയവിനിമയം സാ
ധ്യമായത്. ഇതിന് കാരണം ഇന്നെത്ത കമ്പ ട്ടറുകളിൽ യുണിേക്കാഡ് ാൻേഡഡ് ഉപേയാഗിച്ച് ഡാറ്റെയ
തിനിധീകരി ന്നതാണ്. സ്വരങ്ങൾ, വ്യഞ്ജനങ്ങൾ, ചിഹ്നങ്ങൾ, ചി കൾ എന്നിവ കൂടാെത പഴയകാലേര
ഖകളിൽ ക വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളും അളവുതൂക്കചിഹ്നങ്ങളും അടക്കം 118 അക്ഷരങ്ങളാണ് യുണിേക്കാഡിൽ
ഇതുവെര(പതിമൂന്നാം പതിപ്പ് ) മലയാളത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളത്20 . ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ മലയാളത്തിെന്റ അക്ഷര
മാലയിതാണ്. ഇതിൽ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളിെല്ല ള്ള കാര്യം േത്യകം
ദ്ധി ക. ഒന്നിലധികം അടിസ്ഥാനാക്ഷ
രങ്ങൾ േചർത്ത് കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാ ന്നത് േഫാ കളും ചി ീകരണസംവിധാനങ്ങളും േചർന്നാണ്. അതി
െനപ്പറ്റി ൈവകാെത വിശദീകരി
ണ്ട്. അതുേപാെല സ്വരചിഹങ്ങൾ േവറിട്ട് അക്ഷരമാലയിൽ നമ്മൾ
പഠിക്കാേറാ എണ്ണാേറായിെല്ലങ്കിലും ഇവിെട സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ െവേവ്വെറ എൻേകാഡ് െച ി ണ്ട്. വ്യതിരിക്ത
മായ ഒരു ൈബറ്റ് േ ണി ഒരക്ഷരത്തിനു കല്പി െകാടുത്തിരി
എന്നതിനാണ് എൻേകാഡ് െച ിരി
എ പറയുന്നത്.

4.3

ആസ്കി േഫാ

കൾ

1991ലാണ് മലയാളം യുണിേക്കാഡിൽ വന്നെതങ്കിലും അത് ചാരത്തിലായത് രണ്ടായിരത്തിനുേശഷമാണ്.
ഇക്കാലയളവിലും ഡിജിറ്റൽ േഫാ കളുണ്ടായിരു . യുണിേക്കാഡിനു മുമ്പ് ആ ി(ASCII) എന്ന 8 ബിറ്റ് ഉപ
േയാഗി ന്ന സ ദായമാണമുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ മലയാളത്തിനു സ്ഥാനമില്ലായിരു . ഇം ീഷും കു
റ ചിഹ്നങ്ങളുമടക്കം 256 അക്ഷരങ്ങൾ മാ േമ അതിലുണ്ടായിരു
. അക്കാലെത്ത മലയാളം ഡിജിറ്റൽ
േഫാ കെളല്ലാം ഇം ീഷ് അക്ഷരമാലയിേല ായിരു
ബന്ധിപ്പിച്ചിരു . അതായത് A എന്ന ഡാറ്റ ് വര
വച്ചിരു ന്ന A എന്ന ചി ം മാറ്റി അ എ
വര ം. അേപ്പാൾ ആ േഫാ പേയാഗിച്ച് A എന്ന ഡാറ്റ
കണ്ടാൽ അ എന്നിരി ം. ഈ സൂ പ്പണി ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന േഫാ കെള ആ ി േഫാ കൾ എ
വിളി
ക്കാറുണ്ട്. ചി ം 24ൽ രവിവർമ എന്ന േഫാണ്ടിൽ ഇെതങ്ങെന െച ിരി
െവ
കാണു .
ഇങ്ങെനയുള്ള േഫാ കൾ എല്ലാം ഒരുേപാെലയല്ല ഇം ീഷിെന മലയാളം വരകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന
ത്. ഒരു േഫാണ്ടിൽ A െയ അ േയാട് ബന്ധിപ്പി െണ്ടങ്കിൽ േവെറാരുേഫാണ്ടിൽ അത് ക ആയിരിക്കാം. അതു
െകാണ്ട് എന്ത് േരഖ തയ്യാറാ േമ്പാഴും േവെറാരാൾക്ക് അയ േമ്പാഴും ഏതു േഫാ പേയാഗിച്ച് കണ്ടാലാണ്
ശരിയാകുക എന്ന് േത്യകം പറേയണ്ടിയിരു . ഇത്തരം േഫാ കൾ യുണിേക്കാഡ് വന്നതിനുേശഷവും
ചാരത്തിൽ നിന്ന് േപായിട്ടില്ല21 .
േത്യകി ം െചറുകിട DTP കടകൾ ഇവയുപേയാഗി ന്നത് ഇതുവെര നിർ
ത്തിയിട്ടില്ല. കുറച്ചക്ഷരങ്ങേള ഉൾെക്കാള്ളാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ ‘പുതിയ’ ലിപിേഫാ കളാണ് ഇവെയല്ലാം.
ഇത്തരം ഡസൻകണക്കിനു േഫാ കൾ 1990-2000 കാലത്ത് അർദ്ധസർക്കാർ സ്ഥാപനമായ സിഡാക്
പൂെന പുറത്തിറക്കിയിരു . ചിലെതല്ലാം മേനാഹരമായ അക്ഷരങ്ങളാെണങ്കിലും ൈലസൻസ് ശ്നങ്ങളും
ആരും പരിപാലിക്കാെത ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടവയായതിനാലും ഇവ ് തുടർച്ചയില്ലാെതേപായി. ആ ി േഫാ ക
ളുെട ഒരുനിര തെന്ന
ീ വീരാൻകുട്ടി രൂപകല്പന െച ് പുറത്തിറക്കിയി ണ്ട്. പലരാൽ ൈകമാറി ഈ േഫാ
കൾ DTP െസന്ററുകൾ ധാരാളമായി
്, േബാർഡ് തുടങ്ങിയ ിന്റിങ്ങിന് ഉപേയാഗി
ണ്ട്22 . അച്ച
ടി(വ്യവസ്ഥാപിത അർത്ഥത്തിൽ) മാ മാണ് ഈ േഫാ കളുെട ധർമെമന്ന് േത്യകം പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.
ഡാറ്റ കാ യിൽ മലയാളമാെണങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഇം ീഷായതുെകാണ്ട് യാെതാരുവിധ കമ്പ ട്ടിങ്ങിനും ഇവ
േയാജിച്ചതല്ല. ഗവൺെമന്റ് ഓഫീസുകളും ഇത്തരം േഫാ കൾ ധാരാളമായി ഉപേയാഗി കയും അതിെന്റ ദൂ
ഷ്യവശം23 മനസ്സിലാക്കി യുണിേക്കാഡ് മാ ം ഉപേയാഗിക്കാൻ 2010 ൽ ഉത്തരവുണ്ടാെയങ്കിലും ഗൗരവമായി
എല്ലാവകു കളും ഇെതടുത്തിട്ടില്ല.
ഇം ീഷ് അക്ഷരങ്ങെളയാണ് ആ ി േഫാണ്ടിൽ മലയാളമായി വര ന്നെതന്നതിനാൽ ഇത്തരം േഫാ
കൾ മലയാളവും ഇം ീഷും ഒരുമി ള്ള ഉള്ളടക്കത്തിനു് അനുേയാജ്യമല്ല.
20 യുണിേക്കാഡ്

മലയാളം ചാർട്ട് https://unicode.org/charts/PDF/U0D00.pdf
കൾ മാ േമ പരിഗണിച്ചി
. സാേങ്കതികമായി ഇനിയുള്ള കാലത്ത്
അവ മാ േമ സക്തിയു
എന്നതിനാലാണിത്. 1990കൾ മുതൽ വിവിധ ൈടപ്പ് ഡിൈസനർമാർ അന്നെത്ത സാേങ്കതികവിദ്യയു
െട പരിമിതി കത്ത് നടത്തിയ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങെള മറ ന്നില്ല.
22 MLTT, FML എന്ന േപരുകളിൽ ഇവ
സിദ്ധങ്ങളാണ്.
23 ഒരുദാഹരണത്തിന്ന് ഇത്തരം േഫാ
കളിൽ ‘ണ്ട’ എന്ന അക്ഷരം കാണില്ലായിരു . ഇം ീഷിെല Soft Hyphen എന്ന അക്ഷരത്തി
േലക്ക് ണ്ട മാപ്പ് െച തിനാലും Soft Hyphen മിക്ക അ ിേക്കഷനുകളും കാണിക്കാത്തതും കാരണമാണിത്.
21 ഈ േലഖനത്തിെല ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക് യുണിേക്കാഡ് േഫാ
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ചി ം 23: യുണിേക്കാഡിൽ എൻേകാഡ് െച ി ള്ള മലയാളാക്ഷരങ്ങൾ. സ്വരങ്ങൾ, വ്യഞ്ജനങ്ങൾ, ചിഹ്ന
ങ്ങൾ, ചി കൾ എന്നിവ കൂടാെത പഴയകാലേരഖകളിൽ ക വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളും അളവുതൂക്കചിഹ്നങ്ങളും
ഇതിലുണ്ട്.
മുകളിൽ െകാടുത്ത ‘ശുഭരാ ി’ എന്ന സേന്ദശമയക്കൽ ഉദാഹരണം വീ ം േനാ ക. അതിൽ ശ + ◌ു
+ ഭ + ര + ◌ാ + ത + ◌് + ര + ◌് + ◌ി എന്ന് ഒന്നിനുപുറെക ഒന്നായി േഫാണ്ടിൽ നി
ചി ങ്ങെളടുത്ത്
ദർശിപ്പിച്ചാൽ അയച്ചയാൾ കണ്ടരീതിയിേലാ, സേന്ദശം ലഭിച്ചയാൾ കണ്ട രീതിയിേലാ ആകില്ല. ത + ◌് + ര
എന്നിവ തമ്മിൽ അടു വരുേമ്പാൾ ര-യുെട വ്യഞ്ജനചിഹ്നം രൂപെപ്പടുകുകയും അതിെന്റ സ്ഥാനം ത യുെട
െതാ മുമ്പിേല ് േപാകുകയും േവണം. ഇനി മഞ്ജരി േഫാണ്ടിലാെണങ്കിേലാ ശ + ◌ു എന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അടു
വരുേമ്പാൾ ശ- ് വാല് വരണം. ത + ◌് + ര എന്ന മം
എന്ന ഒെരാറ്റ കൂട്ടക്ഷരചി ം ആയി മാറിവര
ണം. ഇെതങ്ങെന സംഭവി
? ഇം ീഷിൽ ഇങ്ങെന സന്ദർഭാനുസൃതമായി അക്ഷരങ്ങൾ കൂടിേച്ചരുകയും
സ്ഥാനം മാറുകയും െച ന്നില്ല. മലയാളമടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ലിപികൾ, അറബിക് തുടങ്ങി നിരവധി ലിപികൾ
ക്ക് ഇത്തരം സങ്കീർണമായ ചി ീകരണവ്യവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഒരു പേക്ഷ മലയാളം മാതൃഭാഷയായ നമ്മൾ
ദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യവുമായിരി ം ഇത്. ‘േകാ’ എ
സ് ീനിൽ കാണണെമങ്കിൽ ക + േ◌ാ എന്ന ഡാറ്റാ
േ ണിയിെല ഓ ചിഹ്നം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി ക യുെട ഇട ം വല ം വരണം. ഡാറ്റയുെട മവും ചി ീകര
ണത്തിെന്റ മവും രണ്ടാണ്. േനരേത്തപ്പറഞ്ഞ ‘ ’ യിലും അങ്ങെനത്തെന്ന.
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ചി ം 24: ഹാഷിം പടിയത്ത് രൂപകല്പന െച രവിവർമ എന്ന േഫാണ്ട്. ഇം ീഷ് അക്ഷരങ്ങൾക്കാണ് മല
യാളം വരകൾ െകാടുത്തിരി ന്നെത
ദ്ധി ക. A എന്ന ഇം ീഷ് അക്ഷരം എഴുതി അത് ഈ േഫാ
പേയാഗി വായിച്ചാൽ അ എ കാണും.
ഡാറ്റയിൽ നി ം ചി ീകരണത്തിനുേവണ്ടവിധം അക്ഷരങ്ങെള പുനർ മീകരിക്കലും അവയുെട സന്ദർ
ഭാനുസൃതമായ കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾേപാെലയുള്ള രൂപമാറ്റവും സാധ്യമാകുന്നത് ഓപ്പേററ്റിങ്ങ് സി ങ്ങളുെട കൂെടയു
ള്ള ചി ീകരണസംവിധാനങ്ങളുെടയും േഫാ കളിൽ േചർത്തിരി ന്ന നിർേദ്ദശങ്ങളുെടയും കൂട്ടായ വർത്ത
നം വഴിയാണ്. േഫാെണ്ടന്നത് െവറും വരകളുെട കൂട്ടം മാ മല്ല, ഈ വരകൾ ഡാറ്റയുമായി എങ്ങെന ബന്ധ
െപ്പട്ടിരി
െവ ം അവ സന്ദർഭാനുസൃതമായി എങ്ങെന രൂപം മാറു െവന്ന നിർേദ്ദശങ്ങളുംകൂടി അട
ങ്ങിയ േസാഫ്റ്റ്െവയർ ആണ്. േഫാണ്ടിനക ് ഈ യുക്തി അടങ്ങിയതുെകാണ്ട്, േലാഹാ കൾേപാെല മൃത
മായ മഷിപുരട്ടാനുള്ള കട്ടകളല്ല, മറിച്ച് ചി ീകരിേക്കണ്ട അക്ഷരങ്ങെളയും അവ ് ചു മുള്ള അക്ഷരങ്ങെളയും
േനാക്കി പലവിധത്തിൽ രൂപം മാറാൻ കഴിവുള്ള ഒരു േ ാ ാം ആണ്.

4.4 ഓപ്പൺൈടപ്പ്
േലഖനത്തിെന്റ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺൈടപ്പ് െ സിഫിേക്കഷൻ24 ആണ് േഫാണ്ടിെന്റ ഈ ഘടന
യും അക്ഷരങ്ങൾ േചരുന്നതിെന്റ നിയമങ്ങൾ പറയുന്ന നിർേദ്ദശങ്ങളും ആ നിർേദ്ദശങ്ങെള എങ്ങെന വായി
ച്ച് സ് ീനിൽ എങ്ങെന അക്ഷരങ്ങെള ചി ീകരിക്കണെമ ം നിർവചി ന്നത്. േനരേത്തപറഞ്ഞ വരകളു
െട ഔട്ൈലനുകളും ഇതിലുൾെപ്പടും. അക്ഷരങ്ങൾ എങ്ങെന സന്ദർഭാനുസൃതമായി(Contextually) േചരണ
െമ പറയുന്ന നിർേദ്ദശങ്ങൾ സാധാരണകമ്പ ട്ടർ േ ാ ാം േപാെലയുള്ള േകാഡ് അല്ല. കുേറ പട്ടികകൾ
ആണ്. ഫീച്ചർ േടബിളുകൾ എന്നാണ് ഇവയുെട േപര്. GSUB, GPOS എന്നീ ര തരം േടബിളുകളാണിവ.
24 https://docs.microsoft.com/en-us/typography/script-development/malayalam
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1. GPOS േടബിൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ര
അക്ഷരങ്ങൾ അടു വരുേമ്പാൾ അവയുെട പര രമുള്ള
സ്ഥാനം(Position) പറയാനുപേയാഗി
. േകണിങ്ങ് എന്ന് േനരെത്ത പറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളുെട നീ
ക്കൽ ഇതുപേയാഗിച്ചാണ് സാധ്യമാ ന്നത്.
2. GSUB േടബിൾ സന്ദർഭാനുസൃതം എങ്ങെന അക്ഷരങ്ങെള മാറ്റി(Substitute) േവെറ വരകൾ(Glyphs)
ഉപേയാഗിക്കണെമ
പറയു . ഉദാഹരണത്തിന് ക + ◌് + ക എന്നിവ അടു വന്നാൽ ഈ മൂെന്ന
ണ്ണത്തിെനയും മാറ്റി ക്ക എന്നതുെകാണ്ട് മാറ്റിെവ ണെമ
പറയുന്നത് GSUB േടബിളാണ്. ഇെതങ്ങ
.
െന വർത്തി
എന്ന് ചി ം 25ൽ കാണിച്ചിരി

ചി

ം 25: ക +◌് + ക എന്നീ മൂന്നക്ഷരങ്ങൾ േചർന്ന് ക്ക എന്ന കൂട്ടക്ഷരത്തിെന്റ ചി

ീകരണം നട

ന്നവിധം

GSUB േടബിളിൽ ക + ◌് + ക െയ ക്ക ആക്കണെമ
പറയുന്ന നിർേദ്ദശെത്ത Lookup Rule എന്നാ
ണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങെനയുള്ള നിരവധി നിർേദ്ദശങ്ങെള കൂട്ടമായി Lookup എ
പറയും. അതിന് ഒരു േപരും
ഉണ്ടാകും. ഇവിെട നമ്മൾ ഇട്ടിരി ന്ന േപര് akhn_conjuncts എന്നാണ്. Lookup െന്റ തരമാണ് ഓേരാ റൂളും
എങ്ങെന ഒരു ചി ീകരണസംവിധാനം മനസ്സിലാക്കണെമ
തീരുമാനി ന്നത്. ഇതിെന ഫീച്ചർ എ പ
റയും. ഇവിെട അത് Akhand എന്ന ഇന്ത്യൻ ലിപികൾക്ക് േവണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ്. ഇത് ഏത് ഭാഷ ം
ലിപി മാെണ
കൂടി സൂചിപ്പി ം. മലയാളലിപിയുെട ഓപ്പൺൈടപ്പിെന്റ പുതിയപതി കളിെല േപര് mlm2
എ ം അതുപേയാഗി ന്ന ഭാഷെയ default എ െകാ ം സൂചിപ്പിച്ചിരി
. k1, xx, k1k1 എന്നിവ േഫാ
ണ്ടിെല വരച്ച രൂപങ്ങൾക്ക് നമ്മളിടുന്ന ഇ മുള്ള േപരുകളാണ്.
ഫീച്ചർ ഫയലിലാണ് േമൽപ്പറഞ്ഞ നിർേദ്ദശങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. മുകളിെല ക്ക-യുെട ഉദാഹരണത്തിന് േവ
ണ്ട ഫീച്ചർ ഫയലിെന്റ പൂർണ്ണമായ രൂപം താെഴെക്കാരു
languagesystem mlm2 d f l t ;
f e a t u r e akhn {
lo ok up akhn_conjuncts {
sub k 1 xx k 1 by k 1 k 1 ;
} akhn_conjuncts ;
} akhn ;
ഇത്തരം നിർേദ്ദശങ്ങളും േഫാണ്ടിെല വരകളും വായിച്ച് ചി ീകരണം നടത്താൻ ഒരു േ ാ ാം ഓപ്പ
േററ്റിങ്ങ് സി ത്തിലുണ്ടായിരി ം.
ഇതിെന േഷപ്പിങ്ങ് എൻജിൻ എന്നാണ് വിളിക്കാറ്.
സ്വത
േസാഫ്റ്റ്െവയറായ ഹാർഫ്ബസ് എന്ന േഷപ്പിങ്ങ് എൻജിനാണ് ലിന ധി ിത ഓപ്പേററ്റിങ്ങ് സി ങ്ങളി
ലും(ആൻേ
ായിഡ് അടക്കം), േ ാം, ലിെ ഓഫീസ്, ഫയർേഫാ ്, അേഡാബിയുെട ഇൻഡിൈസൻ തു
ടങ്ങിയ േസാഫ്റ്റ്െവയറുകളുെട ഏറ്റവും പുതിയ പതി കൾ എന്നിവയിലും ഉപേയാഗി ന്നതു്.
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േമൽപ്പറഞ്ഞ Akhand എന്ന ഓപ്പൺൈടപ്പ് ഫീച്ചർ നിരവധി ഫീച്ചറുകളിൽ ഒ മാ മാണ്. ഒരു മലയാ
ളം േഫാണ്ടിൽ ഇങ്ങെന പല ഫീച്ചറുകൾ ഉപേയാഗിേക്കണ്ടിയിരി
. അവെയ സാമാന്യമായി ഒ പരിചയ
െപ്പടാം.
1. akhn (Akhand) – ര
വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ച ക്കലയിട്ട് േചരുന്നിടത്താണ് ഇതുപേയാഗി ന്നത്. ഉദാഹര
ണം: ക്ക, ,
, ക്ഷ, സ്സ, ശ്ശ, ണ്ട, യ്യ, ല്ല, വ്വ. ചിലേപ്പാൾ ഇങ്ങെനയുള്ള കൂട്ടക്ഷരം വീ ം ഒരു വ്യഞ്ജന
േത്താട് േചർെന്നന്നിരി ം. ഉദാഹരണം ‘ഗ്ദ്ധ’. ഇവിെട Akhnd ര
ാവശ്യം േയാഗി ം. ഇവയിൽ
രണ്ടാമെത്ത വ്യഞ്ജനം യ, ര, ല, വ ഇവയിേലെതങ്കിലും ആെണങ്കിലും, ഒപ്പം അത് ഇവയുെട ഇരട്ടിപ്പ്
അല്ലാതിരി ന്നസന്ദർഭത്തിലും Akhand ഉപേയാഗിക്കില്ല. അതായത് , ക്യ, ല്വ, എന്നിവ ് ഈ ഫീ
ച്ചറല്ല ഉപേയാഗി ക.
2. pref (Pre-base form) – ◌് + ര െയ ്ര◌ ചിഹ്നമാക്കാൻ ഉപേയാഗി
. Pre base എ പറയാൻ കാ
രണം, ത ◌് ര എന്നിങ്ങെനയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ്ര◌ ചിഹ്നം തയുെട Pre, അതായത് ഇട ഭാഗേത്ത ്
േപാകും എ ള്ളതുെകാണ്ടാണ്.
3. blwf (Below base form) – ലയുെട ചിഹ്നത്തിനുപേയാഗി
അടിയിൽ വരുന്നതുെകാണ്ടാണ് ഈ േപര്.

. ◌് + ല = ്ല. ഈ ചിഹ്നം വ്യഞ്ജനത്തിെന്റ

4. pstf (Post base form) – യ, വ എന്നിവയുെട ചിഹ്നങ്ങൾ പേയാഗി
. ◌് +യ = ്യ, ◌് + വ = ◌്വ.
ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ വ്യഞ്ജനത്തിന് േശഷം(Post) വരുന്നതുെകാണ്ടാണ് ഈ േപര്.
5. pres (Pre-base substitution) – രയുെട ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരു വ്യഞ്ജനവുമായി േചർത്ത് പുതിയ ഒറ്റരൂപം ഉണ്ടാ
ക്കാൻ ഉപേയാഗി
. അതായത് pref ഉപേയാഗി ണ്ടായ രയുെട ചിഹ്നം ‘പഴയ’ലിപി േഫാണ്ടിൽ ,
,
എന്നിവയാക്കി മാറ്റാൻ.
6. blws (Below base substitution) - ലയുെട ചിഹ്നം blwf ൽ ഉണ്ടായത് േചർത്ത വ്യഞ്ജനരൂപങ്ങൾ
േയാഗി
. ഉദാഹരണം , , . അേത സമയം ല്ല Akhn െകാണ്ടാണുണ്ടാ ന്നത്.

പ

7. psts (Post base substitution) - ഉ, ഊ, ഋ എന്നിവയുെട സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ വ്യഞ്ജനങ്ങേളാടു േചർക്കാൻ
ഉപേയാഗി
. കു, പു, , കൃ, പൃ, ,
എന്നിവെയാെക്ക ഉദാഹരണം.
ഒരു േഷപ്പിങ്ങ് എൻജിൻ ഡാറ്റെയ േമൽപ്പറഞ്ഞ അേത മത്തിലാണ് െ ാസസ്സ് െച ന്നത്. അതായ
ത് ആദ്യം akhnd പിെന്ന pref എന്ന രീതിയിൽ. ഡാറ്റയിൽ നി ം ഒരു േഷപ്പിങ്ങ് എൻജിൻ ചി ീകരണത്തി
െല ന്നത് പലപടികളിൽ കൂടിയാണ്. അവ താെഴപ്പറയുന്നവയാണ്.
1. ഡാറ്റെയ േനാക്കി അതിെല ചി ീകരണഘടകങ്ങൾ ക പിടിക്കണം. പൂച്ച എന്ന വാക്കിൽ ഇത് പൂ, ച്ച
എന്നിവയാണ്. ലളിതമായ അർത്ഥത്തിൽ സില്ലബിൾ ആണിത്. കൂടാെത ഇത്തരം അക്ഷര ട്ടങ്ങളിൽ
ചില അക്ഷരങ്ങെള പിരിെച്ചഴുേതണ്ടിവരും(decomposition). ഉദാഹരണത്തിന് ഓ ചിഹ്നം - േ◌ാ െയ േ ,
◌ാ എന്നിങ്ങെന.
2. ലിപിയുെട സവിേശഷത അനുസരിച്ച് അക്ഷരങ്ങെള പുന
റ്റാ മെത്ത ചി ീകരണത്തിനുേവണ്ടി േ◌ + ക എന്നാ

മീകരിക്കണം(Reorder)- ക + േ◌ എന്ന ഡാ
ന്നത് ഇവിെടയാണ്

3. േനരെത്ത പറഞ്ഞ ഓപ്പൺൈടപ്പ് GSUB ഫീച്ചറുകൾ ഓേരാന്നായി
pref, blwf, pstf എന്നിവ.
4. ഇങ്ങെന േയാഗി കി ന്നവെയ വീ
ഇടേത്താട്ട് മാ ന്നത് ഇവിെടയാണ്.
5. ബാക്കിയുള്ള GSUB ഫീച്ചറുകൾ കൂടി

ം പുന

േമൽപ്പറഞ്ഞ

ിയ ഒരുദാഹരണസഹിതം ചി

േയാഗി

. Akhn,

മീകരിേക്കണ്ടിവരും - ്ര◌ ചിഹ്നെത്ത വ്യഞ്ജനങ്ങളുെട

േയാഗി

6. GPOS ഫീച്ചറുകൾ ഏെതങ്കിലുമുെണ്ടങ്കിൽ അത്

മത്തിൽ

. pres, blws, psts എന്നിവ ഈ
േയാഗി

മത്തിൽ.

.

ം 26ൽ വിശദീകരിച്ചിരി

.

ഓപ്പൺൈടപ്പ് ഫീച്ചറുകളുെട ഒരു േത്യകത േവണെമങ്കിൽ ഇതിേല ഏെതങ്കിലും ഫീച്ചറുകൾ ഓഫാക്കാ
െമന്നാണ്. അതായത് സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങേളാട് േചരുന്ന പഴയലിപി സ്വഭാവം ഇല്ലാെത േവർെപ
ടുത്തിെയഴുതുന്ന രീതിയിേലക്ക് ഒരു േഫാണ്ടിെന െകാ വരാൻ അതിെന്റ Postbase substitution- psts
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ം 26: േ

്യാ എന്ന കൂട്ടക്ഷരത്തിെന്റ ചി

ീകരണം നട

ന്നവിധം

ഓഫാക്കിയാൽ മതി. അതുേപാെല ്ര◌ ചിഹ്നങ്ങൾ േചർെത്തഴുതുന്ന ഒരു േഫാണ്ടിൽ ‘pres’ ഓഫാക്കിയാൽ അത്
േവർെപ നിൽ ം25 . ഇങ്ങെനെയാരു സാധ്യതയുെണ്ട കരുതി അത് സാധാരണയാരും െചയ്യാറില്ല. േഫാ
ണ്ട് രൂപകല്പനെച വരുേദ്ദശിച്ചതായിരി ം െമച്ചം.
അേതസമയം േവെറചില ചി ീകരണങ്ങൾ േഫാ പേയാഗി ന്നയാളുെട ഇ ത്തിന് ഡിൈസനർ
മാർ വി െകാടുക്കാറുണ്ട്. അതിനുദാഹരണമാണ് ചില അക്ഷരങ്ങളുെട പലതരം രൂപങ്ങൾ. ച്ച, ള്ള എന്നീ കൂ
ട്ടക്ഷരങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ാേദശികവകേഭദങ്ങൾ ഇങ്ങെന ചിലേഫാ കളിൽ ഉപേയാഗി ന്നവർ തിര
െഞ്ഞടുക്കാവുന്നതാണ്26 . എങ്ങെന തിരെഞ്ഞടു െമന്നത് എഡിറ്റിങ്ങ് േസാഫ്റ്റ്െവയറിെന ആ യിച്ചിരി
ം. ചി ം 27 കാണുക.

ചി ം 27: ച്ച, ള്ള എന്നിവയുെട വിവിധരൂപങ്ങൾ Stylistic Alteratives എന്ന ഓപ്പൺൈടപ്പ് ഫീച്ചർ ഉപേയാഗി
ച്ച് െകാടുത്തിരി
. മഞ്ജരി, ഗായ ി, ചിലങ്ക േഫാ കളിൽ ഈ രൂപങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുണ്ടാക്കാനും േവണെമങ്കിൽ പിരിക്കാനും സന്ദർഭാനുസൃതം GSUB റൂളുകൾ ഉപേയാഗിക്കാ
റുണ്ട്. െതാ മുന്നിേലാ േശഷേമാ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചി ീകരണെത്ത നിയ ിക്കാനാകും.
Contextual substitution എന്ന ഈ സൂ ം മലയാളം േഫാ കളിൽ ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്
ഒരാൾ ഇ ം എന്ന വാക്ക് ട-യുെട ഇരട്ടിേപ്പാടുകൂടിെയഴുതിെയന്നിരിക്കെട്ട(ആ വാക്ക് ശരിേയാെതേറ്റാെയന്ന
ത് േഫാ കെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സക്തമല്ല). േഫാണ്ടിൽ എന്ന അക്ഷരം വരച്ചി ണ്ട്. പേക്ഷ ഷയു
െട കൂെട ട്ട വരുന്ന കൂട്ടക്ഷരെമാ ം വരച്ചി മില്ല. ഇവിെട സ്വാഭാവികമായി സംഭവി ക + ◌്ട എന്ന രീതി
യിലുള്ള ചി ീകരണമാണ്. ടയുെട പകുതി ഷയുെട അടിയിലും ബാക്കി ച ക്കലയിട്ട രീതിയിലും. ഈ അഭംഗി
ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് ◌്ട വരികയാെണങ്കിൽ ഇേപ്പാഴുള്ള െയ പിടിച്ച് ഷ്ട്ട എ
ചി ീകരിക്കാൻ GSUB
കാണി
.
റൂൾ എഴുതാൻ കഴിയും. ചി ം 28 സ് , ഷ്ട്ട എന്നിവയുെട ചി ീകരണം എങ്ങെനെയ
മലയാളാക്ഷരങ്ങളുെട എല്ലാവിധ കലർ കളും ഉൾെക്കാള്ളാൻ തക്കവിധം ഓപ്പൺൈടപ്പ് സാേങ്കതികവി
ദ്യ ഒരു േഫാണ്ടിൽ ഉപേയാഗി കെയന്നത് വലിെയാരു യത്നം തെന്നയാണ്. പിഴവുകൾ മിക്കതും പരിഹ
രിച്ച സ്വത
ൈലസൻസിൽ ലഭ്യമായ ഈ ഫീച്ചർ േടബിളുകൾ പുതിയ േഫാ കൾ നിർമി േമ്പാൾ പുനരു
25 Using this line of css font-feature-settings: ”psts” off, ”pres” off; a user can turn off pstf - post base substitution used
for u signs, ഋ sign. and pres-prebase substitution used for ്ര◌ signs.
26 Stylistic Alternates for ച്ച, ള്ള in Manjari and Chilanka fonts https://thottingal.in/blog/2018/01/06/stylistic-alternatesmanjari-chilanka/
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ം 28: Contextual substitution ഉപേയാഗി ള്ള സന്ദർഭാനുസൃതമായ കൂട്ടക്ഷരമുണ്ടാക്കൽ

പേയാഗിക്കാൻ കഴിയു ണ്ട്. സ്വത
മലയാളം കമ്പ ട്ടിങ്ങ് സംഘടനയുെട പതിനഞ്ച് വർഷത്തിേലെറയു
ള്ള ഈ േമഖലയിെല യത്നം ഇവിെട േത്യകം പരാമർശിേക്കണ്ടിയിരി
. വർഷങ്ങെളടുത്ത് െമച്ചെപ്പ
ടുത്തിയ മലയാളാക്ഷരങ്ങളുെട ഡിജിറ്റൽ ചി ീകരണസംവിധാനം േരഖെപ്പടുത്തിെവ ാനുള്ള ഒരു
മം ഈ
27
േലഖകനട മുള്ള ചിലർ നട
ണ്ട്. അത് ‘മലയാളം േഫാ കളും ചി ീകരണവും’ എന്ന േലഖനപരമ്പ
രയിൽ വിശദമായി വായിക്കാം.

5

ലിപിവിന്യാസം

ൈടേപ്പാ ാഫിയുെട ഭംഗി അക്ഷരങ്ങളിൽ മാ മായല്ല വിലയിരുത്താറ്. പകരം ലിപിവിന്യാസം നടത്തിയ
കുറച്ച് വാ കളുെടയും വരികളുെടയും ആെകയുള്ള ഭംഗിയിലാണ്28 . ഇതാകെട്ട, ലിപിവിന്യാസം നട ന്ന
േഫാണ്ട് ഉപേയാഗി ന്നയാളുെട ൈകകളിലുമാണ്. എ െമച്ചെപ്പട്ട േഫാണ്ടായാലും അത് േയാജ്യമായ വലു
പ്പത്തിൽ േവണ്ട സ്ഥലമിട്ട് ഉപേയാഗിച്ചിെല്ലങ്കിൽ വായന ് േയാജിക്കില്ല29 . വരികൾക്കിടയിൽ എ അകലം
േവണെമന്ന് േഫാണ്ടിെന്റയുള്ളിൽ പറയാെമങ്കിലും എല്ലാ അ ിേക്കഷനുകളും അത് ഒരുേപാെലെയടുക്കണെമ
ന്നില്ല. ഡിൈസനർ ഇട്ട അക്ഷരങ്ങളുെട ഇടയിെല അകലവും അക്ഷരങ്ങളുെട വീതിയും ചില എഡിറ്റിങ്ങ് അ ി
േക്കഷനുകൾ കൂട്ടാനും കുറ ാനും ഉള്ള ഓപ്ഷനുകൾ െകാടുക്കാറുണ്ട്. െപാതുവിൽ ഇത്തരം ൈകപ്പണികൾ
എല്ലാഭംഗിയും കളയാറാണു പതിവ്.
ഔേദ്യാഗികേരഖകളിലും മ ം സാധാരണയായി ക വരുന്ന ഒരു ശീലമാണ് തലെക്ക ം മ ം കടുപ്പി
ച്ച്(Bold), അടിവരയിട്ട്(Underline), െചരിച്ച് (Italic) ആക്കി വലിയ ാധാന്യം െകാടുക്കാനുള്ള
മങ്ങൾ. മല
യാളഭാഷ ് അടിവരയിടുന്നത് ഒ ം ഭംഗിയുള്ള കാര്യമല്ല, അക്ഷരങ്ങൾ അടുക്കിെയഴുതുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതു
െകാണ്ട് പല അക്ഷരങ്ങെളയും അത് െവ ം. അതില്ലാെതയാക്കണെമങ്കിൽ അടിവര(baseline) വളെര താെഴ
ഇടണം. അത് അഭംഗിയുമാകും. ഇറ്റാലിക് േഫാ കൾ യുണിേക്കാഡ് മലയാളത്തിൽ സാധാരണമല്ല. ഇറ്റാ
ലിക് എന്ന ൈശലിതെന്ന ന െട ലിപിക്ക് അന്യമാെണ
പറേയണ്ടിയിരി
. പതിന്നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
ഇറ്റലിയിൽ ചാരത്തിലായ ഒരു ൈശലിയാണ് െപാതുവിൽ ഇറ്റാലിക് എന്ന് വിളി ന്ന ലാറ്റിൻ ലിപിയുെട
ഒരു എഴു ൈശലി. ഇതാകെട്ട അക്ഷരങ്ങെള െചരി ന്നതല്ല, മറിച്ച് അക്ഷരങ്ങളുെട രൂപകല്പനയിൽ തെന്ന
സൂക്ഷ്മമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങേളാടുകൂടിയതാണ്. അത് അനുകരിക്കാൻ സാധാരണേഫാ കെള കൃ ിമമാ
യി െചരിച്ച്(Synthetic Italic or Faux Italic) ആണ് ഇറ്റാലിക് ഉണ്ടാ ന്നത്. ഇത് ഡിൈസനർ െച ന്നതല്ല.
അ ിേക്കഷനുകൾ ഇങ്ങെന അക്ഷരങ്ങെള 15-20 ഡി ി െചരി ന്നതാണ്. അഭംഗിയാകാൻ ഇതിന് നല്ല
സാധ്യതയാണുള്ളത്.
വരികൾക്കിടയിൽ ആവശ്യമായിടത്ത് വാ കൾ മുറി ാനുള്ള സംവിധാനം - ൈഹഫേണഷൻ - ഇന്ന
െത്ത മിക്ക േലയൗട്ടിങ്ങ് അ ിേക്കഷനുകളിലും ലഭ്യമാണ്30 . ഇതുപേയാഗിക്കാെത ഖണ്ഡികകൾ ജ ിൈഫ
െച ാൽ വാ കൾക്കിടയിൽ അനാവശ്യവിടവ് വരുന്നതിനു കാരണമാകും.
േപ്പാ

പഴയലിപി പുതിയലിപിേയക്കാൾ സ്ഥലം ലാഭി ം എെന്നാരു വാദം നിലനിൽ
ണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ ൈട
ഫിയിൽ സ്ഥലം ലാഭി ക എന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യേമയല്ലാത്തതുെകാണ്ട് ഈ വാദത്തിന് സക്തിയുെണ്ട
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കളും ചി ീകരണവും - േലഖന പരമ്പര. കാവ്യ മേനാഹർ, രജീഷ് നമ്പ്യാർ, സേന്താഷ് േതാട്ടിങ്ങൽ https://blog.
smc.org.in/malayalam-fonts-and-rendering-introduction/
28 “Type is a beautiful group of letters, not a group of beautiful letters.” - Matthew Carter
29 “If there is an essential truism in typesetting, it is that a page contains no voids, only spaces between printed elements.
The essence of typesetting is regulating the size of those spaces to control the balance and rhythm between black and white.
This is the key to a graphically harmonious page—one with good type color—as well as to text that is pleasing and easy to read.”
- James Felici
30 9 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ
ള്ള ൈഹഫേണഷൻ നിയമങ്ങൾ - സേന്താഷ് േതാട്ടിങ്ങൽ, സ്വത
മലയാളം കമ്പ ടിങ്ങ്. ഒ മിക്ക േലയൗട്ടി
ങ്ങ് അ ിേക്കഷനുകളും ഇതുപേയാഗി
.https://gitlab.com/smc/hyphenation/
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േതാ ന്നില്ല. സ് ീനിെല സ്ഥലം ാേയാഗികമായി എ യും വിശാലമാെണ
മാ മല്ല, അക്ഷരങ്ങ
െളേപ്പാെലത്തെന്ന അവ ിടയിെല ഒഴിഞ്ഞയിടങ്ങൾ(െനഗറ്റീവ് േ സ്) ധാനെപ്പട്ടതാണ്31 . ഒഴിഞ്ഞയിട
ങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും കൂടിയാണ് ൈടേപ്പാ ഫിെയ പൂർണ്ണമാ ന്നത്. സംഗീതത്തിൽ എങ്ങെനയാേണാനിശ
ത വർത്തി ന്നത്, അതുേപാെല32 . ഉപേയാഗി ന്ന േഫാണ്ടിെന്റ രൂപകല്പനയും തരവും അനുസരിച്ച്
സ്ഥലം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഉേദ്ദശി ന്ന രീതിയിലുള്ള ൈടേപ്പാ ഫിയും അതുമൂലമുള്ള ആയാസരഹിതമായ വായനാ
നുഭവവും സാധ്യമാ ന്നത്. തലെക്ക കൾക്ക് ചു ം ഒരുപാട് സ്ഥലം ഒഴിച്ചിടുേമ്പാഴാണ് അത് തലെക്കട്ടാകു
ന്നത്. വളെര േനർത്തതരം - Thin - േഫാണ്ടാെണങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം ചു ം ഇട്ടാേല ഭംഗിയാകൂ.
ഡിജിറ്റൽ സ് ീനിനു പകരം കടലാസിെല അച്ചടിയാെണങ്കിലും ൈടേപ്പാ ഫിയിെല ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുെട
സക്തി കുറയുന്നില്ല. പഴയലിപിയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടിെയഴുതിയാലും സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ വ്യഞ്ജനേത്താട് േചർ
ത്ത് എഴുതിയാലും ചു ം ആവശ്യത്തിന് ഇടം വിട്ടിെല്ലങ്കിൽ വായന ് സുഖമാവണെമന്നില്ല. അക്ഷരങ്ങൾ അടു
ക്കിെയഴുതുന്ന രൂപങ്ങൾ വരുന്നതിനാൽ പുതിയലിപിേയക്കാൾ സ്ഥലം േവണ്ടിവരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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ഡിജിറ്റൽ േഫാ

കളുെട കാലെത്ത ലിപിപരിണാമം

ാഹ്മിയിൽ നിന്ന് വെട്ടഴുത്തിലൂെട ആര്യെനഴുത്തിലൂെട മലയാളത്തിെലത്തിയ ലിപികളുെട പരിണാമങ്ങൾ
അച്ചടിയിെലത്തിയേപ്പാൾ നില േപാേയാ എെന്നാരാശങ്ക നിലവിലുണ്ട്. കെയ്യഴുത്തിെന്റ വഴക്കത്തിലൂെടയുള്ള
പരിണാമം അ കളുെട നിയതമായ രൂപങ്ങൾെകാ ം ൈശലികളുെട ൈവവിധ്യത്തിെല എണ്ണ റവുെകാ
ം ഉറ േപാെയന്ന നിരീക്ഷണമാണ് ഇതിനുപിന്നിലുള്ളത്. അച്ചടിയിൽ നി ം ഡിജിറ്റൽ ചി ീകരണത്തി
െലത്തിനിൽ േമ്പാഴും ഈ നിരീക്ഷണം സാധുവാണ്. ലിപിപരിണാമത്തിെന്റ േവഗത കുറഞ്ഞി െണ്ടങ്കിലും
അത് പാെട നില േപാെയന്ന് കരുതാനാകില്ല.
അച്ചടിയുെട മു ള്ള ലിപിപരിണാമത്തിെന്റ വാഹകർ ആ ലിപി എഴുതുന്ന എല്ലാവരുമായിരു . എഴു
ത്തിെന്റ വഴക്കവും എഴു കാരെന്റ സൗന്ദര്യേബാധവും ഉപേയാഗി ന്ന എഴു പകരണങ്ങളുെട ഉപേയാ
ഗസുഖവും എല്ലാം ഈ പരിണാമത്തിന് കാരണമായിരു . അച്ചടിയിെലത്തിയേപ്പാൾ അച്ച് രൂപകല്പന െച
ന്നവരുെട കയ്യിേലക്ക് ഇെതാതുങ്ങി. ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ൈടപ്പ് േഫസുകൾ രൂപകല്പന െച ന്നവ
രുെട എണ്ണത്തിേല ം ഒതുങ്ങി. അതുെകാ തെന്ന ലിപിയുെട എഴുത്തിെല ൈവവിധ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ
ചുരുങ്ങിയ എണ്ണം ആളുകളിേലെക്കത്തി. ചാരത്തിൽ മുന്നിലുള്ള സിദ്ധീകരണങ്ങളിെല അക്ഷരരൂപങ്ങൾ
ആ കാലഘട്ടത്തിെല അക്ഷരങ്ങളുെട പരിണാമെത്ത നിർണ്ണയിക്കാൻേപാന്നവയാണ്. ഈ സിദ്ധീകരണ
ങ്ങൾ െചറുതും വലുതുമായ മാറ്റങ്ങൾ ലിപികളിൽ േയാഗി
ണ്ട്, അവ ലിപിപരിണാമെത്ത മുേന്നാ െകാ
േപാകു മുണ്ട്.
ഇതിൽ ഒരുദാഹരണം ങ്ങ എന്ന കൂട്ടക്ഷരത്തിെന്റ തുടക്കത്തിെല ചുറ്റിലുള്ള കുനിപ്പിെന റി ള്ളതാണ്.
മലയാളമേനാരമയുെട തലെക്ക കളിൽ ഉപേയാഗി ന്ന േഫാ കളിൽ ആ കുനിപ്പ് ഇല്ല. മഞ്ജരി േഫാണ്ടി
ലും ഇതില്ല. അച്ചടിയിൽ കാണുന്ന മ കളിൽ ചിലത് േപനെകാണ്ട് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
ാഹ്മിയിൽ നിന്ന്
വെട്ടഴുത്തിേല ് വന്ന മ ഇതുേപാെല പല ഘട്ടങ്ങളിലൂെട കട േപായതാെണന്ന് കാണാം
റ്റ എന്ന കൂട്ടക്ഷരം ററ എന്ന നിരത്തിെയഴുതിയ ൈശലിയിൽ നി ം അടുക്കിെയഴുതുന്ന ൈശലിയിേലക്ക്
മാറിവരു ണ്ട്. ഇതിന് ഒന്നാമെത്ത കാരണം ററ എന്ന നിരത്തിെയഴുത്തിൽ വായന ് വരുന്ന ആശയ
ഴപ്പമാണ്. ലാറ്റിൻ വാ കൾ ന െട നിേത്യാപേയാഗത്തിൽ ലിപ്യന്തരണം െചയ്തുപേയാഗി ന്ന ഇക്കാ
ലത്ത് മീറററ് എെന്നഴുതിയാൽ ആശയ ഴപ്പമില്ലാെത വായിക്കാനാകില്ല. ഇെതാഴിവാക്കാൻ റ്റ എേപ്പാഴും
അടുക്കിത്തെന്ന എഴുതുന്ന രീതിയിേലക്ക് അച്ചടി മാറു ണ്ട്. രണ്ടാമതായി ഡിജിറ്റൽ േഫാ കൾ പഴയലിപി
/പുതിയലിപി േഭദമില്ലാെത ഇവെയ അടുക്കിത്തെന്ന ചി ീകരി
ണ്ട്. കാ യിൽ ഒരുേപാെലയിരി കയും
എന്നാൽ ഡാറ്റയിൽ െവേവ്വെറയായിരി കയും െച ന്ന വാ കൾ ൈസബർസുരക്ഷാ ശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാ
കയും െച ം. റ്റയുെട കാര്യംേപാെലത്തെന്നയാണ് ന്റ. മാതൃഭൂമി പ വും സിദ്ധീകരണങ്ങളും ൻറ(/nra/ Henry), ന്റ(/nta/ - anti) എന്നിവെയ ഒേര േപാെലയാണ് അച്ചടി ന്നത്. ള്ള എെന്നഴുതുേമ്പാൾ ആദ്യെത്ത
ളയുെട വാല് രണ്ടാമെത്ത ളെയ െതാടുന്ന രീതിയിലും അവതമ്മിലുള്ള അകലം കുറ മാണ് ഇന്ന് േഫാ കൾ
ചി ീകരി ന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കത്തിൽ ആശയ ഴപ്പമുണ്ടാ ന്നത് സുരക്ഷാ ശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാ െമന്ന
തുെകാണ്ട് ഇന്നെത്ത കാലത്ത് ഇത് വളെര ധാനെപ്പട്ടതുമാണ്.
േഫാ കളുെട രൂപകല്പന ഇന്നെത്ത കാലത്ത്, അത് സംസാരി ന്ന ജനതയിൽ ഒതു ന്നില്ല. േലാ
കത്ത് എവിെടയുമുള്ള ഒരാൾ മലയാളം േഫാണ്ട് രൂപകല്പന െചയ്തുെവ ം അത് ധാരാളം േപർ ഉപേയാഗി
31 Boulton,

32 “The

M. (2007).Whitespace. A List Apart.https://alistapart.com/article/whitespace/
music is not in the notes, but in the silence between them” – Claude Debussy
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ന്ന ഒന്നായിമാറിെയ ം വരാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഓപ്പേററ്റിങ്ങ് സി ങ്ങളുെട കൂെട സ്വേതവരുന്ന േഫാ
കൾ മലയാളികൾ ആയിരിക്കണെമന്നില്ല നിർമിച്ചിരി ന്നത്. മ ഭാഷകളുെട ഒപ്പം മലയാളവും അത്തരം
ഓപ്പേററ്റിങ്ങ് സി ങ്ങളിൽ കാണിക്കാൻ േവണ്ട േഫാ കൾ പലേപ്പാഴും ഒരു സമാനസ ദായത്തിൽ രൂപക
ല്പന െചയ്യാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ആൻേ
ായിഡ് േഫാണുകളിൽ സ്വേത വരുന്ന േനാേട്ടാ േഫാ കൾ33
േലാകത്തിെല ഒ മിക്ക ലിപികൾ ം േവണ്ടി ഏകേദശം സമാനമായ ഒരു രൂപകല്പനാസ ദായം പി ടരു
ന്നതാണ്. അേപ്പാൾ േവണ്ടിവരുന്ന ചില നീ േപാ കൾ, ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ ദിവസം േതാറും ഉപേയാ
ഗി േമ്പാൾ ഭാഷയിൽ മായാത്ത അടയാളങ്ങൾ േശഷിപ്പി ം. ആൻേ
ായിഡ് േഫാണുകളിൽ ഈ േഫാ
ണ്ട് മാറ്റി േവെറാന്നാക്കാൻ സാധാരണഗതിയിൽ സാധ്യമെല്ല ം കൂടി ഓർക്കണം. ഇത്തരം േഫാ കളിൽ
എെന്തങ്കിലും പിഴവുകളുെണ്ടങ്കിൽ ആ പിഴവുകൾ ഫീച്ചറായി മാറുന്നതും നിർഭാഗ്യെമങ്കിലും സംഭവി ന്നതാ
ണ്. ൈമേ ാേസാഫ്റ്റ് വിൻേഡാസിൽ വന്ന േഫാ കളിെല ‘ന്റ’ യുെട പിഴവ് ഉദാഹരണമാണ്34 . ആപ്പി
ളിെന്റ മാക് ഓെയസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മയുെട അടിയിൽ പ എഴുതുന്ന രീതിയിലുള്ള ‘മ്പ’, കയുെട അടിയിൽ ത
വരുന്ന ‘ക്ത’ തുടങ്ങിയവ ചില അ ദ്ധകൾ ചാരത്തിലാകുന്നതിെന്റ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
അക്ഷരങ്ങളുെട രൂപത്തിൽ ലാറ്റിൻ ലിപിയുെട സ്വാധീനം കടമാകുന്നത് മെറ്റാരു തിഭാസമായി പല
രും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇം ീഷിെനാപ്പമാണ് േവെറാരു ലിപിയിെല േഫാ കൾ ഇന്നെത്ത കാലത്ത് ാ
ഥമികമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പടുന്നെതന്നതുെകാണ്ട്, ലാറ്റിൻ ലിപി േവറിട്ട് നിൽ ന്നത് േതാന്നാതിരിക്കാൻ
അക്ഷരങ്ങെള ഇം ീഷിെനേപ്പാെല െചറുതായി മാ ന്ന ഒരു രീതി ചാരത്തിലുണ്ട്. ഇത് ഒരളവിൽ കൂടികയും
അത്തരം േഫാ കൾ വളെര ചാരത്തിൽ വരുകയും െച േമ്പാൾ നിശ്ശ മായ ഒരു ലിപിമാറ്റം സംഭവി ം.
ലാറ്റിൈനേസഷൻ എന്നിതിെന വിളിക്കാറുണ്ട്. തായ് ലിപിയിെല ലാറ്റിൈനേസഷൻ ഇത്തരത്തിൽ ചർച്ചെച
യ്യെപ്പടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് 35 . ചതുരവടിവ്, കൂർത്ത മൂലകൾ, ഇം ീഷ് അക്ഷരങ്ങെളേപ്പാെലയുള്ള വളവു
കളും അളവുകളും - ഇെതാെക്ക ഇതിെന്റ സ്വഭാവങ്ങളാണ്.
ൈമേ ാേസാഫ്റ്റ് വിൻേഡാസിെല ബട്ടണുകൾ െമനു തുടങ്ങിയവയുെട ഉയരത്തിന് പാകത്തിന് രൂപ
കല്പന െച കാർത്തിക, നിർമല േഫാ കൾ മലയാളിക്ക് അപരിചിതമായ അളവുകൾ ഉള്ളവയാണ്36 . താ
രതേമ്യന കൂടുതൽ ഉപേയാഗി ന്ന വിൻേഡാസിെല ഒേരെയാരു മലയാളം േഫാണ്ടായ ‘നിർമല UI‘ മലയാ
ളലിപിേയക്കാൾ വിൻേഡാസിെന്റ സാേങ്കതികപരിമിതികൾക്കനുസരിച്ച് രൂപകല്പന െചേയ്യണ്ടിവന്നതുെകാ
ണ്ട് അതിെന്റ ഭംഗി േപായിട്ട് വായനെയ എങ്ങെന ബാധി െവന്ന് ആ േഫാണ്ടിെന്റ ഡിൈസനർ േജാൺ
37
ഹഡ്സൺ പറയുന്നത് താെഴെക്കാടു
. ഒരു ശരാശരി മലയാളി കമ്പ ട്ടറിൽ മലയാളം വായിച്ചതും േര
ഖകൾ തയ്യാറാക്കിയതും ഒരു പതിറ്റാേണ്ടാളം ഇങ്ങെനയുള്ള േഫാ കളിൽകൂടിയാെണേന്നാർക്കണം.
The fixed restrictions of the UI metrics was the primary, non-negotiable term in the
Nirmala UI design brief: whatever we did had to fit within the vertical metrics of the Segoe
UI and other UI fonts. The core target size for UI use, despite the increase in screen
resolutions on many Win8 devices, is still 9pt at 96ppi, i.e. 12 ppem, with some Office UI
items displaying at 8pt (with further restrictions on ppi height through VDMX adjustments
at some sizes). At 12 ppem, we have exactly 3 pixels below the baseline before we hit
the OS/2 WinDescent limit, beyond which glyphs will be clipped. Many of the Indian writing
systems make significant use of the space below the baseline, so we had to employ a
number of strategies to squeeze subjoined letters and other descending shapes into the
UI metrics. The results are not all pleasant, and some contravene the norms of these
writing systems, achieving only a legible decipherability, rather than true readability.
ഒരു ഡിൈസനറുെട ഓേരാ േഫാണ്ടിെന്റയും രൂപകല്പന സ്വന്തം ഇ ാനി ങ്ങളുെടയും ചരി പരമായ
സ്വാധീനങ്ങളുെടയും കൂടിേച്ചരലിെന്റ ഉത്പന്നമാണ്. ഇതുവെര ആരും െച ിട്ടില്ലാത്ത പുത്തൻ രൂപകല്പന
അവതരിപ്പി ാൻ എല്ലാ ഡിൈസനർമാരും
മിക്കാറുെണ്ടങ്കിലും അക്ഷരങ്ങളുെട രൂപകല്പനയിൽ ഇതിനു
പരിമിതിയുണ്ട്. എെന്താെക്ക പരീക്ഷണങ്ങൾ ആെണങ്കിലും വായിക്കാനാകുകതെന്നേവണമേല്ലാ. അതുെകാ
ണ്ട് അതാതുകാലെത്ത ക ശീലിച്ച വായനാശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് െചറിെയാരു ചുവട് െവ ക മാ മാണ് െച
33 Noto

Fonts google.com/get/noto/
- ഭാഷ, യുണിേക്കാഡ്, ചി ീകരണം - സേന്താഷ് േതാട്ടിങ്ങൽ blog.smc.org.in/nta-rendering-rules/
35 On loops and Latinisation- Ben Mitchell www.fontpad.co.uk/loops-and-latinisation/
36 Microsoft’s Malayalam Typeface - Comments by Hashim PM, 4th November 2008 https://web.archive.org/web/
20130820104818/http://typophile.com/node/51298
37 Nirmala Malayalam, another mindless type design - debate between Hashim PM and John Hudson, the designer of Nirmala
and Kartika fonts. 28 July 2013 https://web.archive.org/web/20190921104444/http://www.typophile.com:80/node/105005
34 ന്റ
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ം 29: വിൻേഡാസിെല കാർത്തിക േഫാണ്ട് ഉദാഹരണം
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ം 30: വിൻേഡാസിെല നിർമല UI േഫാണ്ട് ഉദാഹരണം

യ്യാൻ കഴിയുക38 39 . ആ െചറുപരീക്ഷണത്തിൽ കാലഘട്ടെത്തയും സ്വന്തം കലാപരീക്ഷണെത്തയും ഡിൈസ
നർ അടയാളെപ്പടുത്താൻ േനാ ം. ഇതിൽ ചിലത് പരാജയെപ്പടും ചിലത് ജനകീയമാകും. ഒരു ജനത, ഒരു
തലമുറ ആ അക്ഷരങ്ങൾ ക വളരുേമ്പാൾ അതുറ േപാകും. ഇങ്ങെന വിജയി ന്നത് പഴയലിപിയാകാം, പു
തിയലിപിയാകാം, മിക്കവാറും ഇവയുെട ഏറ്റ റച്ചിലുകളാകാം. അത് നിലനിൽ ം, അതിനുമുകളിൽ അടുത്ത
തലമുറ പുതിയ മുേന്നറ്റങ്ങൾ നട ം. ജനാധിപത്യപരമായ ഇത്തരം ലിപിപരിഷ്കരണങ്ങേള ഇനി നട ക
യു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഔേദ്യാഗികാധികാരങ്ങൾെകാ ള്ള പരിഷ്കരണങ്ങേളാ ഏെതങ്കിലും േത്യക
ൈശലിേവണെമന്ന മൗലികവാദങ്ങൾേക്കാ സക്തിയുെണ്ടന്ന് കരുതുന്നില്ല. ഉപേയാഗേയാഗ്യതെകാ ം
ജന ീതിെകാ ം ചില േഫാ കൾ ഈ പരിഷ്കരണങ്ങെള മുേന്നാട്ട് നയി ം. അങ്ങെനെയാരു വിജയക
രമായ േഫാ നിർമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലിപിപരിഷ്കരണത്തിൽ ഒരു ഡിൈസനർ പങ്കാളിയാകാം.
ഡിജിറ്റൽ അക്ഷരരൂപങ്ങളുെട നിർമിതി ആയാസരഹിതമായിെക്കാണ്ടിരി കയാണ്. അത് കൂടുതൽ
ഡിൈസനർമാെര ഈ േമഖലയിലുണ്ടാ കയും അവരുെട പരീക്ഷണങ്ങൾ ലിപിയിൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാ
കയും െച ം. സ്വന്തം ൈകപ്പടതെന്ന േഫാണ്ടായി ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന കാലം വിദൂരെമാ മല്ല. അെതാരുപ
േക്ഷ ൈകയക്ഷരത്തിലൂെട ലിപി പരിണമിച്ചിരുന്ന പഴയകാലേത്തക്ക് നമ്മെള എത്തി േമാ? അതും കാത്തി
രു കാണണം.

7

ആരാണ് േഫാ

ണ്ടാ

ന്നത്?

േകരളത്തിെല അച്ചടി ായി െബഞ്ചമിൻ െബയ്ലിയുെട പരി മങ്ങളുെട ഇരുനൂറാം വാർഷികത്തിെന്റ സന്ദർ
ഭത്തിൽ, പുതിയ കാലത്ത് ഡിജിറ്റൽ േഫാ കൾ നിർമി ന്നതാെര ം അതിനുപിന്നിെല യത്നങ്ങെളയും
പരിചയെപ്പടുന്നത് നന്നാവുെമ
കരുതു . ഏറ്റവും കൂടുതൽ േഫാ കൾ പുറത്തിറക്കിയി ള്ളത് േകരളത്തി
38 “The important ingredients of type design are conventionality and formality, combined with just the right dose of the
designer’s personality and with that, inevitably, a sprinkling of time.” - Gerard Unger
39 “Type design moves at the pace of the most conservative reader. The good type-designer therefore realizes that, for a
new font to be successful, it has to be so good that only very few recognize its novelty. ” - Stanley Morison , Designer of Times
New Roman
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െല ഈ േമഖലയിൽ വർത്തി ന്ന സന്നദ്ധസംഘടനകളാണ്. സ്വത
മലയാളം കമ്പ ട്ടിങ്ങ് വിവിധ ഡി
ൈസനർമാേരാെടാപ്പം പുറത്തിറക്കിയ ഒരു ഡസണിലധികം േഫാ കൾ ഉദാഹരണമാണ്. ഈ േഫാ ക
ളിൽ മിക്കതിനും േത്യക സാമ്പത്തിക സഹായെമാ ം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒരു േഫാണ്ട് നിർമിക്കാൻ മാസങ്ങൾ
മുതൽ ഒരു വർഷം വെര യത്നം ആവശ്യമാണ്. ഉൾെപ്പടുത്തിയിരി ന്ന അക്ഷരങ്ങളുെട എണ്ണം, അവയുെട
വിവിധതരങ്ങൾ(േബാൾഡ്, തിൻ, െറഗുലർ), രൂപകല്പനയുെട സവിേശഷതകൾ എന്നിവയനുസരിച്ച് ഇവ വ്യ
ത്യാസെപ്പട്ടിരി ം. ഒരു കലാസൃ ിേപാെല ഒരു േത്യക രൂപകല്പന മനസ്സിൽ െകാ നട ന്ന ഡിൈസ
നർമാർ, ഓപ്പൺൈടപ്പ് എൻജിനിയറിങ്ങ് അറിയുന്നവരുെട സഹായത്താൽ നിർമിെച്ചടു ന്നതാണ് േഫാ
കൾ. ഇതിൽ 90 ശതമാനം യത്നവും അക്ഷരങ്ങൾ വര ാൻ ആണ് െചലവഴിേക്കണ്ടിവരുന്നത്. ഓപ്പൺ
ൈടപ്പ് എൻജിനിയറിങ്ങിെന്റ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സ്വത
േസാഫ്റ്റ്െവയറിൽ ലഭ്യമായതിനാൽ ഒരുപരിധി
വെര പുനരുപേയാഗിക്കാൻ കഴിയും. മാസങ്ങൾ നീ നിൽ ന്ന ഇത്തരം േ ാജക്ടുകൾക്ക് ധനസഹായം
കെണ്ടത്താൻ
മിക്കാറുണ്ട്. േകരളഭാഷാ ഇൻ ിറ്റ ട്ടിെന്റ സാമ്പത്തിക സഹായേത്താെട സ്വത
മലയാ
ളം കമ്പ ട്ടിങ്ങിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ഒരു വർഷേത്താളം സമയെമടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയ,
ീ ബിേനായ് െഡാമി
നിക് രൂപകല്പന െച ഗായ ി എന്ന േഫാണ്ട് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അേത സമയം ശ േഫാ ക
ളായ അഞ്ജലി, രചന, മീര, മഞ്ജരി, ചിലങ്ക തുടങ്ങി നിരവധി േഫാ കൾ േത്യക സാമ്പത്തികസഹായെമാ
മില്ലാെത ഡിൈസനർമാരുെട സന്നദ്ധ വർത്തനം െകാ
സാധ്യമായ േഫാ കളാണ്.
ഓപ്പേററ്റിങ്ങ് സി ങ്ങളുെട ഭാഗമായി അതാത് കമ്പനികൾ ഉൾെപ്പടു ന്ന േഫാ കൾ, അവർ വിവിധ
ൈടപ്പ് ഫൗണ്ടറികെളെകാണ്ട്(ഉദാഹരണം: േമാേണാൈടപ്പ്) നിർമി ന്നതാണ്. ഗൂഗിൾ അവരുെട ഗൂഗിൾ
േഫാണ്ട്സ് േ ാജ ിെന്റ ഭാഗമായി സ്വത
ൈലസൻസിൽ വിവിധ ഫൗണ്ടറികെളെക്കാണ്ട് കമ്മീഷൻ െച
് നിർമ്മി ന്ന േഫാ കളുമുണ്ട്(ഉദാഹരണം: ബാലു േചട്ടൻ). ഗൂഗിൾ അവരുെര ഉപകരണങ്ങളിലും ഓപ്പേറ
റ്റിങ്ങ് സി ങ്ങളിലും എല്ലാ ലിപികെളയും സമാനമായി ചി ീകരിക്കാൻ േവണ്ടി േനാേട്ടാ എന്ന േപരിലും േഫാ
കൾ ഇറക്കിയി ണ്ട്. േമൽപ്പറഞ്ഞവെയല്ലാം െപാതു ഉപേയാഗത്തിനുള്ള േഫാ കളാണ്(General purpose).
.
ഇത്തരം േഫാ കളുെട ഒരു പട്ടിക 1 താെഴെകാടു
സിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
ാൻഡിങ്ങ് എന്ന രീതിയിൽ അവരുേടതായ േഫാ കൾ നിർമി
മുണ്ട്. പ സ്ഥാപനങ്ങളും െടലിവിഷൻ ചാനലുകളും ഓൺൈലൻ േപാർട്ടലുകളും അവർക്കായി മാ ം േത്യക
േഫാ കൾ ഡിൈസൻ സ്ഥാപനങ്ങെളെക്കാണ്ട് നിർമി
ണ്ട്. മലയാള മേനാരമ ് േവണ്ടി ഹാഷിം പടി
യത്ത് രൂപകല്പന െച കിങ്ങിണി, ചിരുത, വാർത്ത തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ െപാ
തു ഉപേയാഗത്തിനുള്ള േമൽപ്പറഞ്ഞ േഫാ കൾ ഉപേയാഗിക്കാറുമുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് മാതൃഭൂമി ഓൺ
ൈലൻ ഗൂഗിളിെന്റ േനാേട്ടാ ഉപേയാഗി
. അതുേപാെല യുറീക്ക മഞ്ജരി േഫാ ം സമകാലിക മലയാളം,
സാധകൻ തുടങ്ങിയ വാരികകൾ മഞ്ജരി, ഗായ ി, രചന തുടങ്ങിയ െപാതുേഫാ കളും ഉപേയാഗി
.
ആത്യന്തികമായി േഫാണ്ട് ഒരു േസാഫ്റ്റ്െവയറാണ്. അതുെകാ തെന്ന േസാഫ്റ്റ്െവയർ എൻജിനി
യറിങ്ങ് തത്വങ്ങൾ േഫാണ്ടിനും ബാധകമാണ്. േവർഷൻ കേ
ാൾ, ഗുണനിലവാരപരിേശാധന, പിഴവുകൾ
പരിഹരിക്കൽ, െപാതുജനങ്ങൾക്ക് പിഴവുകൾ അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം, പുതിയ പതി കളുെട സിദ്ധീ
കരണം, വിവിധ ഓപ്പേററ്റിങ്ങ് സി ങ്ങളിൽ പുതിയ പതി കൾ ലഭ്യമാക്കൽ, േഡാക െമേന്റഷൻ, ഉപേയാ
ക്താക്കളുെട സംശയങ്ങൾ
മറുപടിെകാടുക്കൽ ഇവെയല്ലാം അട ന്നതാണ് ഒരു േഫാണ്ടിെന്റ നിർമാണ
ിയ. യുണിേക്കാഡിെന്റ പുതിയപതി കളിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ േചർക്കൽ, ചി ീകരണസംവിധാനങ്ങ
ളും ഓപ്പേററ്റിങ്ങ് സി ങ്ങളും പുതിയപതിപ്പിറ േമ്പാൾ അവയിൽ േഫാ കൾ പരിേശാധി റ വരുത്തൽ, പി
ഴവുകൾ പരിഹരിക്കൽ തുടങ്ങി, സിദ്ധീകരിച്ചേശഷവും വർഷങ്ങേളാളം ഒരു േഫാണ്ടിെന്റ പരിപാലനം തുടർ
േപാകും.

ഉപസംഹാരം
ഡിജിറ്റൽ ൈടേപ്പാ ഫിയുെട സാേങ്കതികവിദ്യ, രൂപകല്പന, എൻജിനിയറിങ്ങ് എന്നിവ സാമാന്യമായി പരിച
യെപ്പടുകയും മലയാളലിപിയുെട ചി ീകരണത്തിെന്റയും ലിപിവിന്യാസത്തിെന്റയും ഇന്നെത്ത അവസ്ഥ പരിച
യെപ്പടുകയുമാണ് ഈ േലഖനത്തിൽ െച ത്. ഓേരാ വിഷയത്തിെന്റയും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഒപ്പം െകാ
ടുത്തിരി ന്ന അടി റി കളിൽ നി ം അവലംബങ്ങളിൽ നി ം വായിക്കാവുന്നതാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ
മലയാളികളുെടയും നിത്യജീവിതത്തിെന്റ ഭാഗമാണ് ഡിജിറ്റൽ േഫാ കൾ ഇന്ന്. എന്നാൽ അവയുെട വർ
ത്തനവും രൂപകല്പനയും നിർമാണവും താരതേമ്യന േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുെകാ തെന്ന ഇവ പഠനവിഷ
യമായി എവിെടയുമില്ലതാനും. പലയിട ം ആഴത്തിൽേപ്പായിെല്ലങ്കിലും ഈ േലഖനത്തിെല വിവരങ്ങൾ ഈ
േമഖലയിേല ് കൂടുതൽേപെര ആകർഷി െമ
കരുതു .
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േഫാണ്ട്
രചന

രൂപകല്പന
ഹുൈസൻ െക. എച്.

മീര

ഹുൈസൻ െക. എച്.

അഞ്ജലി
ചിലങ്ക
മഞ്ജരി
േകരളീയം
ഉറൂബ്
കറുമ്പി
സുറുമ
ദ തി

െകവിൻ സിജി
സേന്താഷ് േതാട്ടിങ്ങൽ
സേന്താഷ് േതാട്ടിങ്ങൽ
ഹുൈസൻ െക. എച്.
ഹുൈസൻ െക. എച്.
െകവിൻ സിജി
സുേരഷ് പി.
ഹിരൺ േവണുേഗാപാ
ലൻ
െ ാഫസർ ആർ. െക.
േജാഷി
ബിേനായ് െഡാമിനിക്
നാരായണ ഭട്ടതിരി

രഘുമലയാളം സാൻസ്
ഗായ ി
എഴുത്ത്
സുന്ദർ
പന്മന
ടി എൻ േജായ്
േനാേട്ടാ സാൻസ് മല
യാളം
േനാേട്ടാ െസരീഫ് മല
യാളം
ബാലു േചട്ടൻ
കാർത്തിക
നിർമല
മലയാളം സംഗം
സമ മലയാളം

പുറത്തിറക്കിയത്
സ്വത
മലയാളം
കമ്പ ട്ടിങ്ങ്,
രചന
അക്ഷരേവദി
സ്വത
മലയാളം
കമ്പ ട്ടിങ്ങ്
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—
—"—

ൈലസൻസ്
OFL

ലിപി
പഴയ

OFL

പഴയ

OFL
OFL
OFL
OFL
OFL
OFL
GNU GPL
OFL

പഴയ
പഴയ
പഴയ
പഴയ
പഴയ
പഴയ
പഴയ
പഴയ

—"—

GNU GPL

പുതിയ

OFL
OFL

പഴയ
പഴയ

OFL
OFL
OFL
OFL

പഴയ
പഴയ
പഴയ
പുതിയ

ഹുൈസൻ െക. എച്.
ഹുൈസൻ െക. എച്.
ഹുൈസൻ െക. എച്.
േമാേണാൈടപ്പ്

—"—
രചന
ഇൻ
ഓഫ് ൈടേപ്പാ
—"—
—"—
—"—
ഗൂഗിൾ
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പട്ടിക 1: ലഭ്യമായ േഫാ കളുെട പട്ടിക(അപൂർണ്ണം, ഏെതങ്കിലും േത്യക മത്തിലല്ല.). ഇതിൽ കൂടുതലും
പഴയലിപിയിൽ സ്വത
ൈലസൻസിൽ സന്നദ്ധസംഘടനകൾ പുറത്തിറക്കിയവയാെണ
ദ്ധി ക.
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സേന്താഷ് േതാട്ടിങ്ങൽ
ഓൺൈലൻ സർവവിജ്ഞാനേകാശമായ വിക്കിപീഡിയയുെട ഭാഷാസാേങ്കതികവിദ്യാവിഭാഗം ിൻസി
പ്പൽ എൻജിനിയർ, സ്വത
മലയാളം കമ്പ ട്ടിങ് കൂട്ടായ്മയിെല സജീവ വർത്തകൻ. 2006 മുതൽ ഭാഷാ
സാേങ്കതികരംഗത്ത് വർത്തി
. മലയാളമുൾപ്പെടയുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുെട കമ്പ േട്ടഷനിൽ വിവിധ
അൽേഗാരിതങ്ങൾ, ടൂളുകൾ എന്നിവ വികസിപ്പിച്ചി ണ്ട്. മലയാളത്തിെല വളെര ചാരമുള്ള ഒരു ഡസേനാ
മലയാളം േഫാ
ളം േഫാ കളുെട സാേങ്കതികവിദ്യ ് േനതൃത്വം െകാടു
. ചിലങ്ക, മഞ്ജരി40 എന്നീ ര
കൾ രൂപകല്പന െചയ്തു. ഭാഷകളുെട നിേവശനരീതികൾ, അകാരാദി മം, ൈഹഫേണഷൻ, േഫാ കൾ,
ചി ീകരണം, െട ്റ്റ് ടു ീച്ച്, പരിഭാഷ, ാേദശികവത്കരണം, മാനകീകരണം, ഡിജിൈറ്റേസഷൻ എന്നി
വയിെലാെക്ക സംഭാവനകൾ െച ി ണ്ട്. ഭാഷാസാേങ്കതികവിദ്യയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ
ബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചി ണ്ട്. മലയാളഭാഷയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സംഭാവനകൾക്ക് 2019െല രാ പതി
യുെട മഹർഷി ഭ യാൻ വ്യാസ് പുര ാരത്തിനും കാലടി
ീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവകലാശാലയുെട
ദീപൻ പാമ്പിരി ന്ന് ാരക മാതൃഭാഷാപുര ാരത്തിനും അർഹനായി.

40 ഈ

േലഖനം ൈടപ്െസറ്റ് െച ിരി

ന്നതു് മഞ്ജരി േഫാണ്ടിലാണു്.
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