
 
മലയാളം കമയടിംഗ് ചില എളപവഴികള  

ൊമാഴി കീ     ോബാഡ്     ഉപോയാഗിച്     മലയാളം     ൈടപ്     ൊചയന     വിധം  

മലയാളം വായികാന

ഇനര ൊനറില കമയടര വായികാന യണീോകാഡ് ോഫാണ് എന ൊവബോഫാണകള ഇനസാള 
ൊചയണം.  തടകതിോല  പറയോട,  ഇത്  ലിനക്  ഉപോയാഗികാത   വിരതനാരകള 
ോനാടാണ്. ലിനകില മലയാളം യണീോകാഡ് ോഫാണം അതിൊന ൈടപിംഗ് ടളം ഒൊക inbuilt 
ആയി ൊകാടതിടളതൊകാണ് താൊഴ വിവരികന പകിയ ഒനം ആവശയമണാവില. 

http://www.malayalam.kerala.gov.in/index.php/Fonts  എന  ലിങില  നിനം   മലയാളം 
യണീോകാഡ് ോഫാണകള ഇനസാള ൊചയാം.  അൊലങില  malayalam unicode fonts  എന് 
ഗഗിളില  ൈടപ്  ൊചയ്  ൊസരച്  ൊചയാല  ലഭികന  ലിങകളില  ഏൊതങിലം  നിന്  ഈ 
ോഫാണകള ൊഡൌണോലാഡാം. 

(ൊസരചില സാധാരണ കിടനത് ഇനി കാണികന ലിങകളായിരികം.  അവയിോലൊതങിലം 
ലിങില നിന് ൊഡൌണോലാഡാം  :  http://www.chintha.com/malayalam_font_installation , 
http://www.prokerala.com/downloads/fonts.php, 
http://indulekha.com/about/2005/11/download-malayalam-font.html )

ോഫാണ്  ൊഡൌണോലാഡോമാള  അത്  സാധാരണയായി  my  documents  എന  ഭാഗൊത 
downloads  എന ോഫാളഡറില വന്  ോസവാകം.  ആ ോഫാളഡര തറന്  ോഫാണ്  ോകാപി 
ൊചയക.  അതിനോശഷം,  my  computer  തറന്  ആ  ോപജിൊന  ഇടതവശതായി  കാണന 
control panel തറന് അതിലള fonts എന ോഫാളഡറില, ോകാപി ൊചൊയടതിടള ോഫാണ് 
ോപസ്  ൊചയണം.  അൊലങില  font  folder   – ല ഇടതവശം മകളിലായി  install  fonts  എന 
ഓപഷനിലൊടയം ോഫാണ്  ഇനസാള ൊചയാം)  ഇപകാരം  ഏൊതങിലം വിധതില ോഫാണ് 
ഇനസാള  ൊചയതിന്  ോശഷം  കമയടര  restart  ൊചയാല  മലയാളം  വായികാന  നിങളൊട 
കമയടര  ൊറഡി.  ഇോപാള  നിങളൊട  കമയടര  നിങളൊട  ഭാഷയിലാകം .  ഇനി  ൊവബ് 
ോപജകളില  മലയാളതിന്  പകരം  കാണന  ചതരകളികളക്  പകരം  മലയാളം  തൊന 
കാണാനം വായികാനമാകം.

മലയാളം എഴതാന

നിരവധി സോങതങളണ്. ലളിതമായ ഒന്, കീമാജിക് എന ഉപകരണം ഉപോയാഗിച്  ൊമാഴി 
അഥവാ ലിപയനരണ രീതിയില യണീോകാഡില എഴതനതാണ്.  മലയാളം അകരങളക് 
സമാനമായ  ഇംഗീഷ്  അകരങള  ഉപോയാഗിച്  ൈടപ്  ൊചയോമാള  മലയാളം  വാകകള 
ലഭികന  രീതിയാണ്  ൊമാഴി  ൈടപിംഗ്.  (ഉദാ:  kaakka  =  കാക)  ഈ  രീതിയില  ൈടപ് 
ൊചയാവന  കീമാജിക്  ഉളൊപൊട  നിരവധി  എഴതപകരണങള  ഇന്  ൊഡൌണോലാഡ 
ൊചയാന  കഴിയം.  കീമാജിക്  ൊഡൌണ  ോലാഡ്  ൊചയാനള  ലിങ്  : 
http://code.google.com/p/naaraayam/downloads/list

ഇതില കിടനിൊലങില ഇവിൊട ോനാകക : (http://code.google.com/p/keymagic/)  ഇതിലം 
കിടനിൊലങില  keymagic  for  malayalam  typing  എന്  ഗഗിളില  പരതിയാല  കിടം. 
കീമാജിക് ൊഡൌണോലാഡികഴിഞാല അത്  ഇനസാള  ൊചയണം.  ഇനസാള  ൊചയ 
വരോമാള അത് ടാസ് ബാര അഥവാ പാനലില കാണികോണാ എന് ോചാദികം.  അോപാള 

http://code.google.com/p/keymagic/
http://code.google.com/p/naaraayam/downloads/list
http://indulekha.com/about/2005/11/download-malayalam-font.html
http://www.prokerala.com/downloads/fonts.php
http://www.chintha.com/malayalam_font_installation
http://www.malayalam.kerala.gov.in/index.php/Fonts


yes ൊകാടകക (ടിക് ൊചയക). ഇനസോലഷന പരതിയായാല സിസം റീസാരട് ൊചയക. ഇനി 
കീമാജിക് കണപിടികാന  all programme -ല കിക് ൊചയ് ോനാകക അവിൊട  keymagic 
കാണാം.  അതില കിക് ൊചയക.  താൊഴയള ടാസ്ബാര  /  പാനലിൊന വലതവശമായി ഇ /  മ 
എന അകരം ൊതളിഞകാണാം.  ഈ അകരതില കിക് ൊചയക.  ഒര ൊചറിയ വിനോഡാ 
ഉയരനവരം അതില ഇനസിപറ്  എനം ൊമാഴി  എനം എഴതിയിടണാകം.  ൊമാഴിയില  (മ) 
കിക് ൊചയക.  അോപാള ടാസ് ബാറില വലിയ അകരതില "മ  എന അകരം കാണാം” . 
ഇോപാള കീമാജിക് ൈടപ് ൊചയാന സനദമാൊയനാണ് അരതം.  ഇനി ഏൊതങിലം ൊവബ് 
ോപജില ൊമൌസ് കിക് ൊചയ് അവിൊട മംഗീഷില (ൊമാഴി) ൈടപ് ൊചയാന ആരംഭികക. ഇടയ് 
ഇംഗീഷ്  ോവണൊമന്  ോതാനോമാള  കീമാജികിൊന  ഐകണില  വീണം  ൊമൌസൊവച് 
കികക.  വലിയ  "മ  ൊചറതായി  കാണം” .  അോപാള  മലയാളം  മാറിയിരികന  എനരതം. 
ഇംഗീഷ് ൈടപക. തിരിച് വീണം "മ യില കികിയാല അത് വലതായി കാണികം” . അോപാള 
വീണം മലയാളം ൈടപിംഗിന് ൊറഡി എന് മനസിലാകാം. ഈ പകിയയ് കീോബാഡ് ോഷാരട് 
കട് ഉണ്. Ctrl + Shift + m ആണ് അത്. (കീകള ഒരമിച് ൊഞകക).

ഇനി നിങളക് ൈടപ് ൊചോയണ ൊവബ് ോപജ് ഓപണ ൊചയക. അത് ഇ ൊമയില കോമാസ്  
ൊചയനോതാ,  ോബാോഗാ,  ോഫസബോകാ,  ഓരകോടാ,  ൊവബൈസറിൊല ോപോജാ എനമാകൊട, 
ആ  ോപജ്  ഓപണ  ൊചയക.  അടതതായി,  ോപാഗാം  ൊമനവില  ൊചന്,  keymagic  കിക്  
ൊചയക.  അോപാള  ടാസ്ബാറില/പാനലില  താൊഴ  വലതവശമായിട്  മനപറഞോപാൊല  'മ'  
എോനാ 'ഇ' എോനാ അകരം കാണാം. അതില കിക് ൊചോയാ, ോമലപറഞ Ctrl + Shift + m 
ോഷാരട്കട്  ഉപോയാഗിോചാ  കീമാജിക്  ആകിോവറ്  ൊചയക.  ("മ"  ആകക).  ഇനി  ോനരോത 
തറനൊവച  ൊവബ്  ോപജില  ൊമൌസിൊന  കഴര  ൊകാണൊവച്  ''മംഗീഷില''  ൈധരയമായി 
ൈടപിോകാള...

ൊമാഴി താൊഴ കാണംപകാരം ൈടപ് ൊചയന.  വിശദമായ കീ ോലഔട് താൊഴ ൊകാടതിടള 
ചിതതില കാണാം. ചിതതില 'ആ' എന് എഴതനതിന് രണ് രീതികള (A , aa) കാണാം. 
(ഷിഫ് കീ ൊഞകിപിടിച് കയാപിറല എ എഴതാം)

(ഇ എന അകരം സചിപികനത് ഇനസിപറ് ൈടപിംഗ് രീതിയാണ്.  ഇത് ഐ.എസ്.എം 
രീതി എന് അറിയൊപടന.  മലയാളം ഉളൊപൊടയള  indic  ഭാഷകള ൈടപൊചയനതിനള 
ഏകീകത  ൈടപിംഗ്  രീതിയായ  ഇത്  കോറകടി  ശാസീയമായ  സമദായമാണ്.  പോക, 
പഠികാന അലം ശമികണം. ഇോതപറി പിനീട് എഴതാം.)
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• ക = ku
• ക  =  kU 

അൊലങിൽ 
koo

• ക = kR
• കൄ = kRR

• ൊക = ke
• ോക = kE
• ൈക = kai
• ൊകാ = ko

• ോകാ = kO
• കൌ = kau
• കം = kam
• കഃ = kaH



ൊമാഴി കീ ോലഔട്

മലയാളം വികിപീഡിയയില മലയാളം എഴതനതിൊന കറിച് വിവരിചിടണ്. അതം ോനാകക. 
http://ml.wikipedia.org 
സംശയങളളളവര കടതല വിവരങളകായി എഴതക: tksujith@gmail.com 
വിളികാം: 9846012841 
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