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ഇരുപതു് വർഷങ്ങൾ മുമ്പ്, 1999 ജൂ-
ൈല 7-നാണ് ‘രചന’യുെട സമർപ്പണ
സേമ്മളനം നടന്നത്. െവട്ടിമുറിച്ച് പരിഷ്ക-
രിച്ച അക്ഷരങ്ങൾ പകരം പഴയ-തനതു
ലിപി മലയാളം കമ്പ ട്ടിംഗിൽ തിരി െകാ-

വന്ന സംരംഭത്തിെന്റ തുടക്കമായി-
രു അത്. പിന്നീടുള്ള മലയാളഭാഷാ-

സാേങ്കതികതയുെട വളർച്ച നിർണ്ണയിച്ചത് രചന വിഭാവനം െച
സമ ലിപിസഞ്ചയമായിരു .

തിരുവനന്തപുരം വി. െജ. ടി. ഹാളിൽ നടത്താനുേദ്ദശിച്ച െസ-
മിനാർ േനരിട്ട ധാന തടസ്സം േകരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ടിെന്റ ഭാ-
ഗ നിന്നായിരു . ലിപി പരിഷ്കരണത്തിെന്റ ഔേദ്യാഗിക
വക്താക്കൾ അവരായിരുന്നെല്ലാ. േപാെരങ്കിൽ മലയാളലിപിെയ
ഒ കൂടി െവട്ടി രുക്കാനുള്ള മത്തിലായിരു അക്കാലത്ത്
അവർ (േഡാ. തമ്പാൻ, േഡാ. േബാധച ൻ നായർ എന്നിവർ
നയിച്ച ‘മലയാളത്തനിമ’ സ്ഥാനം, 1998). രചന സേമ്മളനം
ഏതുവിേധനയും പരാജയെപ്പടു ക എന്നത് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ -
ട്ടിെന്റ ഒരു ബാദ്ധ്യതയായി മാറി. െസമിനാറിനു ക്ഷണിച്ച മിക്ക
സാഹിത്യകാരന്മാരും ഭാഷാചിന്തകരും ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ടിെന്റ
സുഹൃദ് വലയത്തിലുള്ള എഴു കാരായിരു . സേമ്മളനത്തി-
നായി നഗരത്തിൽ പതിച്ച േപാസ്റ്ററുകൾ കീറി കളയുക, സേമ്മള-
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നത്തിൽനി ം എഴു കാെര വില ക എന്നീ വൃത്തികളിൽ
ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട് വ്യാപൃതരായി.

അക്കാലത്ത് ടി. എൻ. േജായ് തിരുവനന്തപുര ണ്ട്. ൈമേ -
യെന്റ വീട്ടിൽ താമസി കയും ട്ട് വായിക്കാൻ പഠി കയും
െച ിരുന്ന കാലം. രചനയുെട ഉപജ്ഞാതാവായ ആർ. ചി-

ജകുമാറുെമാത്ത് ൈമേ യെന്റ വീട്ടിൽേപായി േജായിെയ
കാണുന്നത് സേമ്മളനത്തിനു ര മൂ ദിവസം മുമ്പാണ്. സേമ്മ-
ളനം േനരിടുന്ന ഭീഷണികെള കുറിച്ച് അേദ്ദഹം അറിയാനിടയായത്
അങ്ങെനയാണ്. ഭാഷാചരി ത്തിെല ധാനെപ്പട്ട ഒരു കാമ്പ-
യിൻ ആയി രചനെയ അേദ്ദഹം െപെട്ട തെന്ന തിരിച്ചറി .

രചനയുെട സേമ്മളനം വമ്പിച്ച വിജയമായിരു . രാവിെലമുതൽ
രാ ിവെര നീണ്ട ചർച്ചകളിൽ മുഖരായ എഴു കാരും ഭാ-
ഷാേ മികളും പെങ്കടു . ടി. എൻ. േജായി വിളി വരുത്തിയ
അേനകം സുഹൃ ക്കളും ഭാഷകരും സേമ്മളനെത്ത നിറവു-
റ്റതാക്കി. സേമ്മളനത്തിലുടനീളം ഒരു ‘കാര്യക്കാരനാ’യി നടന്ന
േജായിെയ െക. എം. െലനിൻ മാഷ് ഇ ം ഓർ .

ടി. എൻ. േജായിയുെട സാന്നിദ്ധ്യംെകാ ം സംഘാടകപങ്കാ-
ളിത്തംെകാ ം യാ യാരംഭിച്ച രചന ഇന്ന് ജനയുഗത്തിെന്റ
‘ൈ ബസ് െ ാജക്റ്റ്’ വെര എത്തിനിൽ . എഡിറ്റർ രാ-
ജാജി മാത േതാമസ് േനതൃത്വം നൽകുന്ന േ ാജക്ട് ഇന്ത്യയിെല
പ സാധന രംഗത്ത് വി വകരമായ ഒരു മാറ്റത്തിനു നാ-
ന്ദികുറിച്ചിരി . തുറന്നതും സ്വത വുമായ േസാഫ്റ്റ് െവയർ
(Free and Open Source Software) ഉപേയാഗിച്ച് ഇറ ന്ന
േലാകത്തിെല ആദ്യെത്ത ദിനപ മായി ജനയുഗം മാറുകയാണ്.
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രചനയുെട തനതുലിപിയിൽ പ ത്തിെന്റ ൈടപ്പ്െസറ്റിംഗ് നിർ-
വഹി ന്നത് സാധനത്തിെലന്നതുേപാെല മാതൃഭാഷയുേടയും
ചരി മായി മാറു .

ജനയുഗം പ ിേക്കഷൻസ് ആണ് േഫാ നിർമ്മാണത്തി-
ന് സാമ്പത്തിക സഹായെമാരുക്കിയത്. തനതുലിപിയിലു-
ള്ള TNJoy.ttf രൂപക നെച ത് എഴുപതുകളിൽ ടി. എൻ.
േജായ് േനതൃത്വം െകാടുത്ത രാ ീയ സ്ഥാനത്തിൽ പങ്കാ-
ളികളായ െക. എച്ച്. ഹുൈസനും പി. െക. അേശാക് കുമാറും
ആണ്. േഫാണ്ട് എഞ്ചിനീയറായ രജീഷ് െക. നമ്പ്യാരും ഒപ്പമു-
ണ്ട്. േഫാണ്ടിെന്റ പരിരക്ഷണവും വിതരണവും നിർവ്വഹി ന്ന-
ത് ശസ്ത സ്വത േസാഫ്റ്റ് െവയർ േയാക്താവായ സി. വി.
രാധാകൃഷ്ണൻ േനതൃത്വം െകാടു ന്ന ‘രചനാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട് ഓഫ്
ൈടേപ്പാ ഫി’ (http://rachana.org.in/) ആണ്. സമ്മർ ഇൻ-
സ്റ്റിറ്റ ട്ട് ഓഫ് ലാംേഗ്വജിെന്റ ഓപ്പൺ േഫാണ്ട് ൈലസൻസിൽ
(http://scripts.sil.org/OFL) ആണ് അത് സിദ്ധീകരി ന്ന-
ത്. വാണിജ്യാവശ്യത്തിനല്ലാെത ആർ േവണെമങ്കിലും അത്
സൗജന്യമായി ഡൗൺേലാഡ് െചയ്യാനും ഉപേയാഗിക്കാനും
ൈകമാറാനും SIL-OFL അനുവാദം നൽകു .

സ്വത മായി ജീവി കയും ചു മുള്ള േലാകെത്ത സൗന്ദര്യവൽ-
ക്കരിക്കാൻ മി കയും െച ടി. എൻ. േജായി ള്ള അക്ഷര-
പൂജയാണിത്. മലയാളഭാഷ ഉള്ളിടേത്താളം കാലം അേദ്ദഹത്തി-
െന്റ േപരിൽ ഈ അക്ഷരരൂപങ്ങൾ നിലനിൽ ം. ഭാവിയിൽ

ഗത്ഭരായ കാലി ാഫർമാർ ം ാഫിക്സ് കലാകാരന്മാർ ം
അക്ഷരങ്ങൾ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യവൽക്കരിക്കാനും പുതുക്കാനുമുള്ള

http://rachana.org.in/
http://scripts.sil.org/OFL
http://scripts.sil.org/OFL
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അവസരം ഇതിെന്റ സ്വത ൈലസൻസ് തുറന്നിടു . ‘െച-
മ്പരത്തി പൂ ന്ന നാടിൻപുലരി തുടുത്ത കാ കെള’ കുറിച്ച് പാടി
നടന്ന, ന െട കാല ം ജീവിതത്തിലും നിറ നിന്ന സഖാവ്
ടി. എൻ. േജായി സമർപ്പി ന്ന ശാശ്വതമായ ഒരു സ്മരണി-
കയാണിത്. ‘േജാേയാർമ്മെപരുന്നാൾ-2019’ ഒേക്ടാബർ 2-ന്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതത്തിന് താങ്ങായി നിന്ന െഹൽത്ത് െക-
യർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട് കാശനത്തിനു േവദിെയാരു . ൈ ബസ്
േ ാജക്റ്റിെന്റ അമരക്കാരനായ രാജാജി മാത േതാമസ് ഇതി-
െന്റ കാശനം നിർവ്വഹി . ആത്മസുഹൃത്ത് ൈമേ യൻ
ഏ വാ .

(ഇത് ൈടപ്പ്െസറ്റ് െച ിരി ന്നത് ടിഎൻേജായ് േഫാണ്ടിലാണു്; േരഖാചി ം:
അഭിജിത്, െക. എ.)
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