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ഉപോയാഗാനുമതി

 ഈ  പുസ്തകം  (പുറംചട്ടകളടക്കം)  ക്രിോയറ്റീവ്  ോകാമൺസ്  ആട്രിബ്യൂഷൻ  െഷയർ-എലൈലക്  3.0 
(Creative  Commons  Attribution-Share  Alike  3.0  Unported  -  CC-BY-SA)  എലന 
അനുവാദ്പത്രമനുസരിച്ച്  താങ്കൾക്ക്  ഉപോയാഗിക്കാവുനതാണ്.  ഈ  അനുവാദ്പത്രത്തിെല 
നിർവചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്  താങ്കൾക്ക്  ഈ  പുസ്തകം  െമച്ചെപ്പടുത്താോനാ,  കൂടുതൽ  വിവരങ്ങൾ 
ോചർക്കാോനാ  മാറ്റം  വരുത്താോനാ  കഴിയുനതാണ്.  ഈ  അനുവാദ്പത്രത്തിെല 
നിർവചനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്  മാറ്റങ്ങോളാടു  കൂടിോയാ  മാറ്റങ്ങളില്ലാെതോയാ  താങ്കൾക്ക്  ഈ  പുസ്തകം 
വിതരണം െചയ്യാൻ കഴിയുനതാണ്.  പെക്ഷെ അങ്ങെന െചയ്യുമ്പോമ്പാൾ  മലയാളം  വിക്കിസമൂഹത്തിനു് 
കടപ്പാട്  ോരഖപ്പെപ്പടുത്തണം.  അനുവാദ്പത്രത്തിെന്റെ  ഓൺൈലൻ  പതിപ്പ് 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0  എലന  യു.ആർ.എലൽ.  ഉപോയാഗിച്ച് 
കാണാവുനതാണ് .
 വിക്കിപീഡിയ  ോലാോഗാ,  വിക്കിമീഡിയ  ഫൌോണ്ടേഷെന്റെ  സവന്തമായുള്ള  മുദ്രയാണ്.  അത് 
അനുവാദ്ോത്താെടയാണ്  ഈ  ൈകപുസ്തകത്തിൽ  ഉപോയാഗിച്ചിരിക്കുനത്.  വിക്കിപീഡിയയുെട 
ോലാോഗാ  താങ്കൾക്ക്  ഉപോയാഗിക്കണം  എലന്നുണ്ടെണ്ടേങ്കിൽ  വിക്കിമീഡിയ  ഫൌോണ്ടേഷെന്റെ  മുൻകൂർ 
അനുവാദ്ം താങ്കൾ ോനടിയിരിോക്കണ്ടേതുണ്ടേ്.

ബ്ാദ്ധ്യതാ നിരാകരണം

 ഈ പുസ്തകം താങ്കൾക്ക് ഉപകാരപ്രദ്മാകുമെമന വിശവാസത്തിലാണ് വിതരണം െചയ്യുമ്പനത്,  പോക്ഷെ 
യാെതാരു  ഗുണോമന്മ  ഉത്തരവാദ്ിതവവും  പുസ്തകത്തിെനാപ്പമില്ല.  ഈ  പ്രസിദ്ധ്ീകരണത്തിൽ 
ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള എലല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃതയവും സൂക്ഷ്മവുമായിരിക്കാൻ സാദ്ധ്യമായ എലല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും 
വലംബ്ിച്ചിട്ടുണ്ടേ്.  എലനിരുനാലും,  പൂർണ്ണമായ  കൃതയത  ഉറപ്പുതരാനാവില്ല.  ഈ  പുസ്തകത്തിെന്റെ 
സ്രഷ്ടാക്കോളാ,  ോലഖപ്പകോരാ,  ഇതു്  അച്ചടിച്ചവോരാ,  മലയാളം  വിക്കിസംരംഭങ്ങോളാ,  വിക്കിമീഡിയാ 
െഫൌോണ്ടേഷോനാ  മറ്റാെരങ്കിലുോമാ  ഇതിലുണ്ടോോയക്കാവുന  പിഴവുകൾോക്കാ  അതിെന്റെ  പരിണിത 
ഫെലങ്ങൾോക്കാ യാെതാരു വിധത്തിലും ബ്ാദ്ധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല.  ശ്രദ്ധ്ക്കുറവു െകാോണ്ടോ,  മനഃപൂർവ്വം 
ഉൾെപ്പടുത്തിയതു െകാോണ്ടോ,  മെറ്റെന്തങ്കിലും െതറ്റായ പ്രവർത്തന രീതി െകാോണ്ടോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ 
ഉൾെപ്പട്ടു  ോപായ  െതറ്റായ  കാരയങ്ങൾക്ക്  ആരും  ബ്ാദ്ധ്യതോയൽക്കുനതല്ല.  ഈ  പുസ്തകത്തിെല 
ശരിയായ വിവരങ്ങൾ താങ്കൾ െതറ്റായി ഉപോയാഗിക്കുനതു മൂലോമാ, ഉപോയാഗത്തിെന്റെ പരിണിതഫെലം 
െതറ്റായി ോപായതുെകാോണ്ടോ മെറ്റെന്തങ്കിലും വിധത്തിോലാ താങ്കൾോക്കാ മറ്റാർെക്കങ്കിലുോമാ ഉണ്ടോകുമന 
കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കും  ഈ  പുസ്തകവുമായി  ബ്ന്ധപ്പെപ്പട്ട  ആരും  യാെതാരു  വിധത്തിലും 
ബ്ാദ്ധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല.
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വിക്കി,  വിക്കിപീഡിയ,  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയ  ഇവെയക്കുറിച്ച് 
സാധാരണക്കാർ പതിവായി ോചാദ്ിക്കാറുള്ള ോചാദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും 
ആണ്  ഈ  െചറിയ  ൈകപുസ്തകത്തിൽ.  25  ൽ  പരം  ോചാദ്യങ്ങളും  അവയ്ക്കുള്ള 
ഉത്തരങ്ങളും  ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട.  അതിനു  പുറോമ  മലയാളം 
വിക്കിസംരംഭത്തിൽ മലയാളം ൈടപ്പ് െചയ്യുമ്പനതിെനക്കുറിച്ചുള്ള സഹായവിഭാഗവും 
ഇതിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട.

1. എലന്താണ് വിക്കി?

സാധാരണഗതിയിൽ  ഇന്റെര്നെനറ്റിെല  ഏതെതങ്കിലുെമാരു  താളിൽ  എലെന്തങ്കിലും 
എലഴുതിോച്ചര്നക്കണെമങ്കിൽ മികച്ച സാോങ്കതിക പരിജ്ഞാനവും  മറ്റാരുെടെയങ്കിലും 
സമ്മതവും  ഒക്കെക്ക  ോവണം.  അത്തരം  നിയന്ത്രണങ്ങെളാന്നുണ്ടമില്ലാെത  ആര്നക്കും 
(സാോങ്കതിക  പരിജ്ഞാനം  വളെരെയാന്നുണ്ടം  ഇല്ലാത്ത  ഒക്കരു  സാധാരണ  െവബ്ബു് 
ഉപോയാക്താവിനും)  വിവരങ്ങൾ  കൂട്ടിോച്ചര്നക്കാനും,  നീക്കം  െചയ്യാനും,  മാറ്റം 
വരുത്താനുമുള്ള  സവാതന്ത്രയവും  സൗകരയവും  നൽകുമന  ഒക്കരു  ോസാഫ്റ്റ്െവയർ  
സംവിധാനമാണു്  വിക്കി.  വളെര  എലളുപ്പത്തിൽ  വിവരങ്ങൾ  ോചര്നക്കാം 
എലനതിനാൽ  കൂട്ടായ്മയിലൂടെട  രചന  നടത്താനുള്ള  മികച്ച  ഉപാധിയാണു്  വിക്കി 
ോസാഫ്റ്റ്െവയർ .  ചുരുക്കത്തിൽ,  ഒക്കോര സമയം ഗുണദ്ാതാവായും ഉപോയാക്താവായും 
ഏതെതാരാൾക്കും പെങ്കടുക്കാനാവുന ഒക്കരു ോസാഫ്റ്റ്െവയർ സംവിധാനമാണ് വിക്കി .

വാർഡ് കണ്ണിംഹാം  (Ward Cunningham)  എലന അോമരിക്കകാരനാണ് വിക്കി 
എലന ആശയത്തിനും,  ോസാഫ്റ്റ്െവയറിനും  അടിത്തറയിട്ടത് .  1994-ൽ  അോദ്ദേഹം 
വികസിപ്പിെച്ചടുത്ത  വിക്കിവിക്കിെവബ്്  എലന ോസാഫ്റ്റ്െവയറാണ്  വിക്കി  എലന  
ആശയത്തിനു്  തുടക്കമിട്ടത്.  1995  മാർച്ചു്  25-ന്  അോദ്ദേഹം  ഇത്  www.c2.com 
എലന  െവബ്ബ്  ൈസറ്റിൽ  സ്ഥാപിച്ചു.   അോദ്ദേഹം  തെനയാണു്  ഈ  പുതിയ 
ആപ്ലിോക്കഷനു്  വിക്കി  എലന  ോപരു്  നിർോദ്ദേശിച്ചത്.   ോഹാോണാലുലു  ദ്വീപിെല 
വിമാനത്താവളത്തിെല  െടര്നമിനലുകെള  ബ്ന്ധപ്പിപ്പിച്ചുെകാണ്ടേ്  ഓടിയിരുന 
വിക്കിവിക്കി  ചാന്സ്  ആർ.ടി.  52  എലന  ബ്സ്സ്  സർവ്വീസിെനക്കുറിച്ച് 
അവിടുെത്തെയാരു െതാഴിലാളി  പറഞ്ഞതിെന ഓര്നത്തായിരുന്നുണ്ട ഈ  ോപരിടൽ. 
ഹവായിയൻ ഭാഷയിൽ വിക്കി എലനാൽ ോവഗത്തിൽ എലനാണ് അര്നത്ഥം. "What 
I  Know  Is"  എലനതിെന്റെ  ചുരുെക്കഴുത്തായും  വിക്കിെയ  (Wiki)  ഇോപ്പാൾ 
വികസിപ്പിച്ചു് പറയാറുണ്ടേ്.
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2. എലന്താണ് വിക്കിപീഡിയ?

വിക്കി  ോസാഫ്റ്റ്െവയർ  ഉപോയാഗിച്ച്  അോനകം  എലഴുത്തുകാരുോടയും  
വായനക്കാരുോടയും  സഹകരണോത്താെട  സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന  സവതന്ത്രവും 
സൗജനയവുമായ  ഓൺൈലൻ  വിജ്ഞാനോകാശമാണു്  വിക്കിപീഡിയ.  ഇംഗ്ലീഷ് 
ഭാഷയിലാണ്  ഏതറ്റവും  വലിയ  വിക്കിപീഡിയ.  അതിൽ  33  ലക്ഷെത്തിലധികം 
ോലഖപ്പനങ്ങളുണ്ടേ്.  ഇംഗ്ലീഷിന്  പുറോമ  270-ൽ  പരം  ഇതര  ോലാകഭാഷകളിൽ 
വിക്കിപീഡിയ  ഉണ്ടേ്.  അോനകം  എലഴുത്തുകാരുെട  അറിവും  പ്രയത്നവും 
വിക്കിപീഡിയയിെല  ഓോരാ  ോലഖപ്പനത്തിനും  പിനിലുണ്ടേ്.  നിരവധി 
ഉപോയാക്താക്കള് തുടര്നച്ചയായി വിക്കിപീഡിയ തിരുത്തുന്നുണ്ടണ്ടേ്.

3. വിക്കിയും വിക്കിപീഡിയയും ഒക്കനാോണാ?

വിക്കിയും വിക്കിപീഡിയയും ഒക്കനല്ല. വിക്കിപീഡിയയുെട മെറ്റാരു ോപരല്ല വിക്കി 
എലന നാമം. വിക്കി എലനത് കൂട്ടായ്മയിലൂടെട രചന നിർവ്വഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന 
ഒക്കരു  ോസാഫ്റ്റ്െവയർ  മാത്രമാണു് .  വിക്കി  ോസാഫ്റ്റ്െവയർ  ഉപോയാഗിക്കുന്നുണ്ട  
എലനതാണു്  വിക്കിപീഡിയയും  വിക്കിയും  തമ്മിലുള്ള  ബ്ന്ധപ്പം.  യഥാർത്ഥത്തിൽ 
വിക്കി  ോസാഫ്റ്റ്െവയർ  ഉപോയാഗിക്കുന അസംഖപ്പയം  െവബ്ബ്  ൈസറ്റുകളിൽ  ഒക്കന്  
മാത്രമാണ്  വിക്കിപീഡിയ.  ഇന്  നിലവിലുള്ള  വിക്കികളിൽ  പ്രചാരവും 
ഉള്ളടക്കത്തിെന്റെ മികവും  െകാണ്ടേ്  ഏതറ്റവും  മുനിട്ടു്  നിൽക്കുനതും വിക്കിപീഡിയ 
എലന സർവ്വവിജ്ഞാനോകാശം ആണ്.  പെക്ഷെ, വിക്കിപീഡിയയുെട ജനപ്രീതിയും 
വളർച്ചയും മൂലം വിക്കി എലന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വിക്കിപീഡിയ ആെണനാണ് പലരും 
ധരിച്ച് വച്ചിട്ടുള്ളത്, അതു് ശരിയല്ല എലന്നുണ്ട് ഇോപ്പാൾ മനസ്സിലായോല്ലാ.

4. വിക്കിപീഡിയയുെട ലഘു ചരിത്രം തരാോമാ?

ആര്നക്കും  എലഴുതാവുന  സവതന്ത്രവിജ്ഞാനോകാശം  എലന  ആശയം 
പ്രാവര്നത്തികമാക്കാനുള്ള  ആദ്യശ്രമം  റിക്ക്  ോഗറ്റ്സിെന്റെ  ഇന്റെര്നപീഡിയ 
ആയിരുന്നുണ്ട.  പെക്ഷെ അത് പ്ലാനിങ്  ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് അധികം മുോനാട്ടുോപായില്ല . 
അതാത്  വിഷയങ്ങളിൽ  ൈനപുണയമുള്ളവരുെട  ോലഖപ്പനങ്ങൾക്ക്  പ്രാധാനയം 
െകാടുത്തുെകാണ്ടുള്ള  നുപീഡിയ  (Nupedia)  ആയിരുന്നുണ്ട  ോവെറാരു 
പ്രധാനസംരംഭം.  ജിമ്മി  െവയില്സും  സഹായി  ലാരി  സാങറും  ആയിരുന്നുണ്ട 
അതിെന്റെ  ശില്പ്പികൾ.  ോലഖപ്പനങ്ങളുെട  ഗുണോമന്മയ്ക്ക്  െകാടുത്തിരുന  അമിത 
പ്രാധാനയം  മൂലം  അതിെന്റെ  വളര്നച്ച  വളെര  പതുെക്കയായിരുന്നുണ്ട.  അതുെകാണ്ടേ്, 
നുപീഡിയെയ  സഹായിക്കാനായി  ആർക്കും  എലഡിറ്റ്  െചയ്യാനാവുന 
വിക്കിപീഡിയ  എലന  സംരംഭം  ജിമ്മി  െവയില്സും  സഹായി  ലാരി  സാങറും 
ോചര്നന് ആരംഭിച്ചു. അതിശയെമന്നുണ്ട് പറയെട്ട, ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെട മാത 
െവബ്്ൈസറ്റിെനയും  കടത്തി  െവട്ടിയ  വിക്കിപീഡിയ ,  കാലാന്തരത്തിൽ 
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തനതുവയക്തിതവമുള്ള  സവതന്ത്ര  വിജ്ഞാനോകാശമായി  മാറി.  ഇന്നുണ്ട് 
വിജ്ഞാനോകാശം  എലനതിെന്റെ  മറുവാക്കായി  വിക്കിപീഡിയ 
മാറികഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട.

ലാോഭച്ഛകൂടാെത  പ്രവര്നത്തിക്കുന  വിക്കിമീഡിയ  ഫൌോണ്ടേഷൻ 
(http://wikimediafoundation.org)  എലന  സ്ഥാപനമാണ്  ഇോപ്പാൾ  
വിക്കിപീഡിയെയ നിയന്ത്രിക്കുനത്.

5.  ഏതെതാെക്ക  ഭാഷകളിൽ  വിക്കിപീഡിയ  ഉണ്ടേ്?  മലയാളത്തിലും  മറ്റ് 
ഇന്തയൻ ഭാഷകളിലും വിക്കിപീഡിയ ഉോണ്ടോ?

ഏതതാണ്ടേ്  270-തിൽ  പരം  ോലാകഭാഷകളിൽ  വിക്കിപീഡിയ  നിലവിലുണ്ടേ്. 
മലയാളത്തിലും  വിക്കിപീഡിയ  ഉണ്ടേ്.  2001  ജനുവരി  15-നു്  ഇംഗ്ലീഷ് 
ഭാഷയിലാണ് ആദ്യ വിക്കിപീഡിയ തുടങ്ങുനത്. 2001  മാര്നച്ച്  16-നു് ആരംഭിച്ച 
ജര്നമ്മന്  ഭാഷയിലുള്ള  വിക്കിപീഡിയയാണ്  രണ്ടോമെത്ത  വിക്കിപീഡിയ. 
തുടര്നന്നുണ്ടള്ള മാസങ്ങളില് ഫ്രഞ്ച്,  ൈചനീസ്,  ഡച്ച്,  ഹീബ്രു,  ഇറ്റാലിയൻ,  റഷയന് 
തുടങ്ങിയ വിവിധ ഭാഷകളില് വിക്കിപീഡിയ ആരംഭിച്ചു.

എലങ്കിലും  ആദ്യെത്ത  ഒക്കരു  വർഷത്തിൽ  ഒക്കരു  ഇന്തയന്  ഭാഷയിൽ  ോപാലും 
വിക്കിപീഡിയ  ആരംഭിക്കാനുള്ള  ശ്രമങ്ങളുണ്ടോയില്ല.  ഈ  വഴിക്കുള്ള  ആദ്യെത്ത 
ശ്രമം  ഉണ്ടോയത്  2002  ജൂൺ  മാസത്തില്  പഞ്ചാബ്ി,  അസ്സാമീസ്,  ഒക്കറിയ 
ഭാഷകളിലുള്ള  വിക്കിപീഡിയകൾ  ആരംഭിച്ചോപ്പാഴാണ്.  ഈ  മൂന്  ഇന്തയൻ 
ഭാഷകള്ക്ക്  ോശഷം  2002  ഡിസംബ്ർ  21 നാണ്  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയ 
പിറവിെയടുത്തത്.  ക്രോമണ  2003-െഫെബ്രുവരിയില്  ോഭാജ്പൂരി,  2003  െമയിൽ 
മറാഠി, 2003  ജൂണിൽ കനഡ, 2003  ജൂൈലയിൽ ഹിന്ദി, 2003  െസപ്തംബ്റിൽ 
തമിഴ്,  2003  ഡിസംബ്റിൽ െതലുഗ്,  ഗുജറാത്തി, 2004  ജനുവരിയിൽ ബ്ംഗാളി 
എലനിങ്ങെന വിവിധ  ഇന്തയന് ഭാഷകളില് ഉള്ള വിക്കിപീഡിയകള് ആരംഭിച്ചു. 
നിലവിൽ  270-തിൽ പരം ോലാകഭാഷകളിൽ വിക്കിപീഡിയയുെട പതിപ്പുകളുണ്ടേ്. 
മൃതമായിെക്കാണ്ടേിരുന  പല  ഭാഷകളും  ലിപികളും  വിക്കിപീഡിയയുെട 
പ്രവര്നത്തനങ്ങളിലൂടെട ഇോപ്പാൾ പുനർജീവിക്കുന്നുണ്ട. 

ഏതറ്റവും  വലിയ  വിക്കിപീഡിയ  ഇംഗ്ലീഷിലാണ്  (http://en.wikipedia.org/). 
ഇംഗ്ലീഷ്  വിക്കിപീഡിയയിൽ  നിലവിൽ  (2010  ഏതപ്രിൽ)  35  ലക്ഷെത്തില്പ്പരം 
ോലഖപ്പനങ്ങളുണ്ടേ്.  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയ  (http://ml.wikipedia.org) 
വികസിച്ചുവരുനോതയുള.  നിലവിൽ  (2011  െഫെബ്രുവരി)  16,750-ൽ  പരം 
ോലഖപ്പനങ്ങളാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലുള്ളത്.
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6. ആരാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ോലഖപ്പനം എലഴുതുനത്?

അറിവ്  പങ്കുവെവയ്ക്കാൻ  താല്പരയവും,  മലയാള  ഭാഷോയാട്  ോസ്നേഹവുമുള്ള  താങ്കെള 
ോപാലുള്ള  സാധാരണ  ഉപോയാക്താക്കളാണ്  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയയിെല 
ോലഖപ്പനങ്ങൾ എലഴുതുനത്.  അതിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടേ്,  വിമുക്തഭടന്മാരുണ്ടേ്, 
കർഷകരുണ്ടേ്,  വീട്ടമ്മമാരുണ്ടേ്,  ഐടി  ോമഖപ്പലകളിൽ  പ്രവർത്തിക്കുനവരുണ്ടേ്, 
സർക്കാർ  ജീവനക്കാരുണ്ടേ്,  അങ്ങെന  സമൂഹത്തിെന്റെ  നാനാതുറകളിലുള്ള 
സുമനസ്സുകൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലൂടെട തങ്ങൾക്കുള്ള അറിവ്  പങ്ക്  െവച്ച് 
തങ്ങളുെട  അറിവിെന്റെ  ചക്രവാളെത്ത  വികസിപ്പിക്കുകയും  അോതാെടാപ്പം 
മലയാളിയുെട ഭാവിതലമുറയ്ക്കായി വലിയ ോസവനവും െചയ്യുമ്പന്നുണ്ട.

7.  ഇെതാരു  സർക്കാർ  പദ്ധ്തി  ആോണാ?  ഇതിൽ  സർക്കാറിെന്റെ  
പെങ്കന്താണ്?

വിക്കിമീഡിയ  ഫൌോണ്ടേഷന്  എലന  ലാോഭച്ഛ  ഇല്ലാെത  പ്രവര്നത്തിക്കുന  ഒക്കരു 
സ്ഥാപനത്തിെന്റെ കീഴിലാണു്  വിക്കിപീഡിയ പ്രവര്നത്തിക്കുനത്.  വിക്കിപീഡിയ 
ഒക്കരു  സര്നക്കാർ  പദ്ധ്തിോയാ  വിക്കിമീഡിയ  ഫൌോണ്ടേഷൻ  ഒക്കരു  സർക്കാർ 
സ്ഥാപനോമാ അല്ല.  അതിൽ ഒക്കരു രാജയെത്ത സർക്കാരുകൾക്കും യാെതാരു പങ്കുവം 
ഇല്ല.  വിക്കിമീഡിയ  ഫൌോണ്ടേഷെന്റെ  കീഴിലുള്ള  എലല്ലാ  വിക്കികളുോടയും 
പ്രവർത്തനെച്ചലവിനുള്ള  പണം,  വിക്കി  ഉപോയാഗിക്കുന  സാധാരണക്കാർ 
നൽകുമന  എലളിയ  സംഭാവനകളിൽ  നിനാണ്  കെണ്ടേത്തുനത്.  അടുത്ത 
കാലത്തായി  വിക്കിമീഡിയ  ഫൌോണ്ടേഷെന്റെ  വിക്കി  സംരംഭങ്ങളുെട 
പ്രവർത്തനത്തിൽ  ആകൃഷ്ടരായി  പല  സർക്കാറുകളും  ോകാർപ്പോററ്റ്  കമ്പനികളും 
വിവിധ രീതിയിൽ വിക്കിമീഡിയ ഫൌോണ്ടേഷെന സഹായിക്കുന്നുണ്ടണ്ടേ്.

8.  വിക്കിപീഡിയയിൽ ോലഖപ്പനം എലഴുതുനതിന് എലഴുോതണ്ടേ വിഷയത്തിൽ 
നല്ല   അറിവ് ോവോണ്ടേ? അതില്ലാത്ത ഞാൻ എലങ്ങെന വിക്കിപീഡിയയിൽ 
സംഭാവന െചയ്യുമ്പം?

വിക്കിപീഡിയയിൽ  നിന്നുണ്ട്  ആളുകെള  അകറ്റി  നിര്നത്തുന  ഒക്കരു  പ്രധാന 
െതറ്റിദ്ധ്ാരണ  ആണിത്.  വിക്കിപീഡിയയില്  ോലഖപ്പനം  എലഴുതുവാന്  നിങ്ങൾക്ക് 
ഒക്കരു വിഷയത്തിലും  അഗാധപാണ്ഡിതയം  ഉണ്ടോോവണ്ടേതില്ല.  വിക്കിപീഡിയയിെല 
ഒക്കരു ോലഖപ്പനവും ഒക്കരാൾ മാത്രമായി  എലഴുതിതീര്നത്തതുമല്ല.  പല ോമഖപ്പലയിലുള്ളവർ, 
പലരാജയങ്ങളിൽ  താമസിക്കുനവർ,  ഇന്റെര്നെനറ്റ്  എലന  മാധയമത്തിലൂടെട  കൂട്ടായി 
എലഴുതിതീര്നത്തവയാണ്  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയയിെല  ഓോരാ  ോലഖപ്പനവും.  ഒക്കരു 
ഉദ്ാഹരണം വഴി ഇതു് വയക്തമാക്കാം.

തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒക്കരു സ്കൂള് വിദ്യാര്നത്ഥി ഇലക്ട്രിക്  ബ്ള്ബ്് എലന ോലഖപ്പനം 
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വിക്കിപീഡിയയില് എലഴുതുവാന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട എലന്നുണ്ട സങ്കല്പിക. അവെന്റെ അറിവിെന്റെ 
പരിധിയില്നിന്നുണ്ടെകാണ്ടേ് ഇലക്ട്രിക് ബ്ള്ബ്് എലന്താണു് െചയ്യുമ്പനെതനതിെന്റെ ഒക്കരു 
അടിസ്ഥാന വിവരണം മാത്രം ഒക്കരു പാരഗ്രാഫെിൽ എലഴുതുകയാണു് അവന് െചയ്യുമ്പക. 
കുമോറ ദ്ിവസം കഴിഞ്ഞ് മദ്രാസില് നിന്നുണ്ടം ഒക്കരു എലഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാര്നത്ഥി ആ 
ോലഖപ്പനം  അല്പം  കൂടി  വിപുലെപ്പടുത്തി  ബ്ള്ബ്ിെന്റെ  പ്രവര്നത്തന  തതവങ്ങളും, 
അതിെന്റെ  ോരഖപ്പാചിത്രങ്ങളും  അോത  ോലഖപ്പനത്തില്  കൂട്ടിോച്ചര്നക്കുന്നുണ്ട.  തുടര്നന് 
അോമരിക്കയില് ോജാലി  െചയ്യുമ്പന മലയാളിയായ ഒക്കരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എലഞ്ചിനീയർ 
ഈ ോലഖപ്പനം  കാണാനിടയാവുകയും,  പലവിധ ബ്ള്ബുകെള  കുമറിച്ച്  കുമറച്ച്  കൂടി 
ആധികാരികമായതും, സാോങ്കതിക വിജ്ഞാനം പകരുനതുമായ മറ്റു കാരയങ്ങള്കൂടി 
ആ  ോലഖപ്പനത്തിൽ  ോചര്നക്കുന്നുണ്ട  എലന്നുണ്ടം  വിചാരിക്കുക.  ഇങ്ങെന  അവസാനം 
ഇലക്ട്രിക്  ബ്ള്ബ്ിെനപ്പറ്റിയുള്ള  ആ  ോലഖപ്പനം  വിജ്ഞാനപ്രദ്മായ  ഒക്കരു  നല്ല 
ോലഖപ്പനമായി  മാറുന്നുണ്ട.  പലതുള്ളി  െപരുെവള്ളം!  ഇതുതെനയാണ് 
വിക്കിപീഡിയയിോല  ഓോരാ  ോലഖപ്പനത്തിനു  പിനിലും  ഉള്ള  തതവം.  ഇതിെന്റെ 
ഭാഗമാകാന് നിങ്ങള്ക്കും സാധിക്കും എലന് മനസ്സിലായിോല്ല. പുതിയ ോലഖപ്പനങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയും  നിലവിലുള്ള  ോലഖപ്പനങ്ങൾ  െമച്ചെപ്പടുത്തിയും  നിങ്ങൾക്ക്  ഈ 
സംരംഭത്തിെന്റെ ഭാഗമാകാം.

9.  ഞാൻ  എലന്തിന്  വിക്കിപീഡിയയിൽ  ോലഖപ്പനം  എലഴുതണം? 
വിക്കിപീഡിയയിൽ ോലഖപ്പനം എലഴുതിയാൽ എലനിെക്കന്താ പ്രോയാജനം?

നമുോക്കാോരാരുത്തർക്കും  ഇന്  ലഭിച്ചിരിക്കുന  അെല്ലങ്കിൽ  ലഭിച്ച് 
െകാണ്ടേിരിക്കുന അറിവ്,  പലരിൽനിന്,  പലസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്,  പലോപ്പാഴായി 
പകർന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതു് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രോയാജനമാകുമന രീതിയിൽ 
പകർന്നുണ്ട്  നൽകാൻ,  സൂക്ഷെിച്ചുവയ്ക്കുവാന്  ഒക്കരു  സാമൂഹിക  വയവസ്ഥിതിയിൽ 
നമുോക്കാോരാരുത്തര്നക്കും  കടമയുണ്ടേ്.  ോരഖപ്പെപ്പടുത്താത്  മൂലം  നഷ്ടമായിോപ്പായ 
നിരവധി അറിവുകളുണ്. നമുക്ക് ലഭിച്ച അറിവുകൾ വിക്കിപീഡിയയിൽ കൂടിയും മറ്റ് 
വിക്കി  സംരംഭങ്ങളിൽ  കൂടിയും  പങ്ക്  െവക്കുനതിലൂടെട  നമ്മൾ  നമ്മുടെട  ഭാവി 
തലമുറയ്ക്കായി ഒക്കരു ോസവനം ആണ് െചയ്യുമ്പനത്.

സൗജനയമായി  വിജ്ഞാനം  പകർന്  നല്കുമനതിലൂടെട  ലഭിക്കുന 
ആത്മസംതപ്തിയാണ് വിക്കിയന്മാർക്ക് ഇത്തരം െപാതുോസവനത്തിലൂടെട ലഭിക്കുക. 
അോതാെടാപ്പം അറിവ് പങ്ക് െവക്കുനതിലൂടെട അത് വർദ്ധ്ിക്കുന്നുണ്ട എലന പഴംെചാല്ല് 
നിതയജീവിതത്തിൽ  പ്രാവർത്തികമാകുമനതും  കാണാനാകുമം.  ഓർക്കുക, 
ഇതുോപാെല  പല  സുമനസ്സുകൾ  വിചാരിച്ചതിെന്റെ  ഫെലമാണ്  നാമിന് 
ആർജ്ജിച്ചിരിക്കുന അറിെവാെക്കയും.

വിക്കിപീഡിയോപാലുള്ള  സംരംഭങ്ങളിൽ  ോലഖപ്പനം  എലഴുതുനതിലൂടെട  നമ്മുടെട 
അറിവ് വര്നദ്ധ്ിക്കുകയും ആ അറിവ് വിക്കിപീഡിയ്ക്കു പുറത്തുള്ളവോരക്കാൾ ഏതറ്റവും 
പുതുതായി  ഇരിക്കുകയും  െചയ്യുമ്പന  പ്രതിഭാസമാണ്  വിക്കിസംരംഭങ്ങളിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുനതിലൂടെട  ലഭിക്കുന  ഏതറ്റവും  വലിയ  ോനട്ടം  എലന് 
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പരിചയസമ്പനരായ വിക്കിപീഡിയർ എലല്ലാം തെന സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടണ്ടേ്.  കാരണം 
സവന്തമായി  ോലഖപ്പനം  എലഴുതുോമ്പാൾ  അതിൽ  എലഴുതുന  കാരയങ്ങളുെട 
ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാനായി പ്രസ്തുത വിഷയം സവയം പഠിക്കും. അോതാെടാപ്പം 
നിരവധി  വിക്കിപീഡിയരുമായി  സംവദ്ിക്കുോമ്പാൾ  ആർജ്ജിക്കുന  അറിവ് 
ോവെറയും. അതിനാൽ വിക്കിസംരംഭങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുനത് കൂടുതൽ അറിവുള്ള 
ആളായിരിക്കാൻ നിങ്ങെള സഹായിക്കുന്നുണ്ട.

10. മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങളുെട പ്രസക്തി എലന്ത്?

വിവരങ്ങൾ  സവതന്ത്രമാക്കുക,  അത്  എലല്ലാവരുമായി  പങ്കുവെവക്കുക, 
എലനെതാെക്കയാണ്  വിക്കിപീഡിയ  ഉൾെപ്പടുന  വിക്കിമീഡിയാ  ഫൌോണ്ടേഷൻ 
വിക്കി  സംരംഭങ്ങളുെട  പ്രവർത്തനലക്ഷെയെമങ്കിൽ,  അോതാെടാപ്പം, 
ശുഷ്കമായിെക്കാണ്ടേിരിക്കുന  നമ്മുടെട  ഭാഷയുെട  ജീവൻ  നിലനിർത്തുകയും, 
ഓൺൈലനിൽ മലയാളത്തിെന്റെ സാനിദ്ധ്യം സജീവമാക്കി നിർത്തുകയും െചയ്യുമ്പക 
എലനത് കൂടിയാണ് മലയാളം വിക്കി സംരംഭങ്ങളുെട പ്രസക്തിയും ലക്ഷെയവും.

നമ്മുടെട സ്കൂളുകളിെല പഠനസമ്പ്രദ്ായം വിദ്യാർത്ഥിോകന്ദ്രീകൃതമാകുമന ഇക്കാലത്ത് 
പാഠപുസ്തകത്തിനപ്പുറമുള്ള  വിവരോശഖപ്പരണം  പ്രധാനമാണോല്ലാ.  സ്കൂളുകളിലും 
വീടുകളിലും ഇന്റെർെനറ്റ് ഉപോയാഗം വർദ്ധ്ിച്ചുവരുനതിനാൽ കുമട്ടികൾക്ക് മലയാളം 
വിക്കിപീഡിയ അടക്കമുള്ള വിവിധ വിക്കിസംരംഭങ്ങൾ പ്രോയാജനെപ്പടുത്താനുള്ള 
അവസരമുണ്ടേ്.  ചരിത്രം,  ഭൂമിശാസ്ത്രം,  ോജയാതിശാസ്ത്രം  തുടങ്ങിയ  ോമഖപ്പലകളിൽ 
മലയാളം  വിക്കിപീഡിയയിലുള്ള  ോലഖപ്പനങ്ങൾ  വിജ്ഞാനപ്രദ്മാണ്. 
പകർപ്പവകാശമുക്തമായ  ധാരാളം  കൃതികൾ  മലയാളം  വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ 
ലഭയമാണ്.  ഏതെതാരു  ൈവജ്ഞാനിക  വിഷയെത്ത  കുമറിച്ചും  സവന്തമായി 
വിക്കിപുസ്തകങ്ങൾ  രചിക്കാൻ  വിക്കിപാഠശാല  അവസരം  നൽകുമന്നുണ്ട.  ബ്ഹുഭാഷ 
നിഘണ്ടുവായ  വിക്കിനിഘണ്ടുവിലൂടെട  വിവിധഭാഷകളിലുള്ള  വാക്കുകളുെട 
മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം അറിയാം.  ഈ മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങളിൽ കൂെട 
അറിവ്  ോനടുക  എലനതിെനാപ്പം  തെന  നിങ്ങൾക്കുള്ള  അറിവ്  മറ്റുള്ളവരുമായി 
പങ്കുവെവക്കാനുള്ള  അവസരം  കൂടി  ലഭയമാണ്.  അോതാെടാപ്പം  നമ്മുടെട  ഭാഷയുെട 
നിലനില്പ്പിനും  െകട്ടുപണിക്കുമായി  താങ്കളും  താങ്കെള  െകാണ്ടോകുമന  സംഭാവന 
െചയ്യുമ്പന്നുണ്ട.

11. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുെട ലഘു ചരിത്രം തരാോമാ?

മലയാളം  ോപാലുള്ള  ഭാഷകള്ക്ക്  കമ്പയൂട്ടറിൽ  എലഴുതാനും 
വായിക്കാനുമുപോയാഗിക്കുന  ലിപിവയവസ്ഥകളിൽ  ആദ്യെമാന്നുണ്ടം  െപാതുവായ 
മാനദ്ണ്ഡമുണ്ടോയിരുനില്ല.  അതിനാൽ  തെന  ഇത്തരം  ഭാഷകളിൽ  എലഴുതുന 
ോലഖപ്പനങ്ങൾ വായിക്കാൻ പ്രസ്തുത ോലഖപ്പനെമഴുതിയ ആൾ ഉപോയാഗിച്ച ോഫൊണ്ടും 
കമ്പയൂട്ടർ  വയവസ്ഥയും  തെന  ഉപോയാഗിക്കണം  എലന  സ്ഥിതി  ആയിരുന്നുണ്ട. 
യൂണിോക്കാഡ് എലനറിയെപ്പടുന കമ്പയൂട്ടർ ലിപിവയവസ്ഥ വനോതാടുകൂടി മലയാളം 
കമ്പയൂട്ടറിനു  വഴങ്ങുന  ഒക്കനായി.  എലല്ലാഭാഷയ്ക്കും  തനതായ  ലിപിസ്ഥാനങ്ങൾ 
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നിശ്ചയിച്ചുെകാണ്ടേ് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ നിലവിൽ വനിട്ടുള്ള സംവിധാനമാണ് 
യൂണിോകാഡ്.  മലയാളം  യൂണിോക്കാഡ്  സാർവത്രികമായി  ഉപോയാഗിക്കുവാൻ 
തുടങ്ങിയോതാെടയാണ് മലയാളം വിക്കിപീഡിയ സജീവമായത്.

2002  ഡിസംബ്ർ  21-ന്  തിരുവനന്തപുരം  സവോദ്ശിയായ  വിോനാദ്്  ോമോനാൻ 
എലം.പി.യാണ്  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയ  (http://ml.wikipedia.org/) 
സജീവമാക്കാനുള്ള  പ്രയത്നങ്ങൾക്ക്  തുടക്കമിട്ടത്.  ഏതെറക്കുെറ  അോദ്ദേഹം 
ഒക്കറ്റയ്ക്കായിരുന്നുണ്ട  ആദ്യെത്ത  രണ്ടേ്  വര്നഷോത്താളം  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയെയ 
സജീവമായി  വിലനിര്നത്താൻ  പ്രയത്നിച്ചതും.  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയയുെട 
ആരംഭകാലത്ത്  ഉണ്ടോയിരുന  അംഗങ്ങെളല്ലാം  വിോദ്ശമലയാളികളായിരുന്നുണ്ട. 
പെക്ഷെ ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ഒക്കരു പദ്ധ്തി ഒക്കോനാ രോണ്ടോ ോപർ ോചര്നന് മുോനാട്ട് 
െകാണ്ടു ോപാകുമനതു് അസാദ്ധ്യമായതിനാൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുെട തുടക്കം 
വളെര  മന്ദഗതിയിലായിരുന്നുണ്ട.  2002-ൽ  തുടങ്ങിയിട്ടും  2004  വെര  മലയാളം 
വിക്കിയിൽ  കാരയമായ  പുോരാഗതിയുണ്ടോയില്ല.  2004  മദ്ധ്യോത്താെട  മലയാളം 
യുണിോക്കാഡ് എലഴുത്തു സാമഗ്രികൾ സജീവമായിത്തുടങ്ങിയിരുന്നുണ്ട.

2004  ഡിസംബ്റിലാണു്  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയയിൽ  100  ോലഖപ്പനങ്ങൾ 
തികയുനത്.  2005  മധയോത്താെട പിെനയും പുതിയ അംഗങ്ങെളത്തി.  മലയാളം 
വിക്കിപീഡിയയുെട  മുഖപ്പയതാൾ  അണിയിെച്ചാരുക്കെപ്പട്ടു.  ോലഖപ്പനങ്ങൾ 
വിഷയാനുസൃതമായി  ക്രമീകരിച്ചു  തുടങ്ങി.  2005  െസപ്റ്റംബ്റിൽ  മലയാളം 
വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക്  ആദ്യെത്ത  സിോസാപ്പിെന  ലഭിച്ചു.  ഇോതാെട  സാോങ്കതിക 
കാരയങ്ങളിൽ  െമറ്റാവിക്കിയിെല  പ്രവര്നത്തകെര  ആശ്രയിക്കാെത  മലയാളം 
വിക്കിപീഡിയക്കു് നിലനില്ക്കാം എലന സ്ഥിതിയായി.

മലയാളികള്ക്ക്  മലയാളം  ൈടപ്പിങ്ങിലുള്ള  അജ്ഞതമൂലം  മലയാളം 
വിക്കിപീഡിയയുെട  വളര്നച്ച  ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ്  നീങ്ങുകയായിരുന്നുണ്ട.  2006 ലാണ് 
ഇതിന്  മാറ്റം  കണ്ടുതുടങ്ങിയത്.  യൂണീോക്കാഡ്  മലയാളം  ഉപോയാഗിച്ച്  ഗള്ഫെ് 
നാടുകളിലും,  അോമരിക്കൻ ഐകയനാടുകളിലും,  മറ്റു്  മറുനാടുകളിലും ഉള്ള അോനക 
മലയാളികൾ  മലയാളത്തിൽ  ോബ്ലാഗ്  െചയ്യുമ്പവാൻ  തുടങ്ങി.  ോബ്ലാഗിങ്ങിലൂടെട 
മലയാളം ൈടപ്പിങ് അനായസം പഠിെച്ചടുത്ത ഇവരിൽ പലരുോടയും ശ്രദ്ധ് ക്രോമണ 
വിജ്ഞാനസംഭരണസംരംഭമായ വിക്കിപീഡിയയിോലക്കു് തിരിഞ.

അങ്ങെന  കുമറച്ച്  സജീവ  പ്രവര്നത്തകർ  വിക്കിപീഡിയയിെലത്തിയോതാെട 
ോലഖപ്പനങ്ങളുെട എലണ്ണവും ഉള്ളടക്കത്തിെന്റെ ൈവവിധയവും െമച്ചെപ്പട്ടു. 2006 ഏതപ്രിൽ 
10 നു് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയില് 500-മെത്ത ോലഖപ്പനം പിറന്നുണ്ട. ോലഖപ്പനങ്ങളുെട 
എലണ്ണം അോതവര്നഷം െസപ്റ്റംബ്റില്  1000-വും, 2007  ഡിസംബ്ര്ന  12-ന്  5000 
വും, 2009 ജൂൺ 1-ന് 10,000-വും കടന്നുണ്ട. മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ നിലവിൽ 
(2011 െഫെബ്രുവരി) 16,750 തിൽ പരം ോലഖപ്പനങ്ങളുണ്ടേ്.
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12.  മറ്റ്  ഇന്തയൻ ഭാഷാ വിക്കിപീഡിയകളുമായി താരതമയം  െചയ്യുമ്പോമ്പാൾ 
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുെട പ്രോതയകതകൾ എലെന്താെക്കയാണ്?

മലയാളികൾ എലന നിലയില് നമുക്കഭിമാനിക്കാവുന നിരവധി പ്രോതയകതകൾ 
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയ്ക്കുണ്ടേ്. 

മറ്റ്  ഇന്തയന്  ഭാഷകളിലുള്ള  വിക്കിപീഡിയകളുമായി  താരതമയം  െചയ്യുമ്പോമ്പാള് 
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുെട ചില പ്രോതയകതകൾ താെഴ പറയുനവയാണ്.

• ഏതറ്റവും  അധികം  തിരുത്തലുകൾ  നടന  ഇന്തയൻ  ഭാഷാ  വിക്കിപീഡിയ  (10 
ലക്ഷെത്തിലധികം)

• ഒക്കരു ോലഖപ്പനത്തിന് ഏതറ്റവുമധികം പതിപ്പുകളുള്ള ഇന്തയൻ ഭാഷാ വിക്കിപീഡിയ 
(30-ൽ അധികം)

• ആദ്യമായി  സിഡി  പതിപ്പ്  പുറത്തിറക്കിയ  ഇന്തയൻ  വിക്കിപീഡിയ. 
ോലാകഭാഷകളിൽ തെന വിക്കിപീഡിയ  സി.ഡി  പുറത്തിറക്കുന ആറാമെത്ത 
വിക്കിപീഡിയ  ആണ് മലയാളം.

• ഏതറ്റവും അധികം സജീവ ഉപോയാക്താക്കൾ ഉള്ള ഇന്തയൻ ഭാഷാ വിക്കിപീഡിയ

• വിക്കിമീഡിയ  സ്റ്റ്യൂവാർഡ്  തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ  വിജയിച്ച  ഏതക  ഇന്തയൻ  വിക്കി 
സമൂഹം

• ആദ്യമായി മീഡിയാ വിക്കി െഡവപ്പെറ ലഭിച്ച ഇന്തയൻ വിക്കി സമൂഹം

അങ്ങെന നിരവധി ഗുണനിലവാര മാനകങ്ങളിൽ മലയാളം വിക്കിപീഡിയ മറ്റ് 
ഇന്തയൻ  ഭാഷാവിക്കിപീഡിയകോളക്കാൾ  വളെര  മുൻപിലാണ്.  ോലഖപ്പനങ്ങളുെട 
എലണ്ണത്തിെന്റെ  കാരയത്തിൽ  മാത്രമാണു്  മറ്റ്  ചില  ഇന്തയൻ 
ഭാഷാവിക്കിപീഡിയകളുമായി  താരതമയം  െചയ്യുമ്പോമ്പാൾ  നമ്മൾ  പിനിൽ.  അത് 
പെക്ഷെ ധാരാളം പുതിയ ഉപോയാക്താക്കൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ എലത്തി, 
നിരവധി പുതിയ വിഷയങ്ങളിൽ ോലഖപ്പനങ്ങൾ തുടങ്ങുോമ്പാൾ തീരുന പ്രശ്നമോമ ഉള. 
അതിനാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ െമച്ചെപ്പടണെമങ്കിൽ മലയാളം വിക്കിസമൂഹം കൂടുതൽ 
വളരണം.

13.  എലനിക്ക്  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയയിൽ  എലഴുതണെമന്നുണ്ടണ്ടേ്.  പോക്ഷെ 
മലയാളം ൈടപ്പിംഗ് അറിയില്ല. ഞാെനന്ത് െചയ്യുമ്പം?

മലയാളം  ൈടപ്പ്  െചയ്യാന്  ധാരാളം  മാര്നഗ്ഗങ്ങളുണ്ടേ്.  ബ്ാഹയ ഉപകരണങ്ങളുെട 
സഹായമില്ലാെത  മലയാളം  എലഴുതുവാനുള്ള  ഒക്കരു  സംവിധാനം  മലയാളം 
വിക്കിപീഡിയയില് ഒക്കരുക്കിയിട്ടുണ്ടേ്. ഇതു് കൂടാെത, മലയാളം ൈടപ്പ് െചയ്യാന് മറ്റ് 
ബ്ാഹയ  ഉപകരണങ്ങളുെട  സഹായവും  താങ്കൾക്ക്  ോതടാവുനതാണ്.  കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ക്  ഈ  പുസ്തകത്തിെന്റെ  അവസാനം  ോചർത്തിരിക്കുന  മലയാളം 
ൈടപ്പിങ്ങ് ഉപകരണങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ള വിഭാഗം കാണുക.
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14.  എലനിക്ക്  ഇംഗ്ലീഷ്  നനായി  അറിയാം.  ഇന്റെർെനറ്റും  നനായി 
ഉപോയാഗിക്കാൻ  അറിയാം.  എലനിക്ക്  ആവശയമുള്ള  കാരയങ്ങൾ  ഇംഗ്ലീഷ് 
വിക്കിപീഡിയയിൽ  നിന്  ലഭിക്കുന്നുണ്ടണ്ടേ്.  സംഭാവന  െചയ്യാൻ 
ഉോദ്ദേശമുെണ്ടേങ്കിൽ  ഞാൻ  ഇംഗ്ലീഷിൽ  വിക്കിപീഡിയയിൽ  െചയ്താൽ 
ോപാോര?  ഞാെനന്തിന്  മലയാളം  വിക്കിസംരംഭങ്ങളിൽ  സംഭാവന 
െചയ്യണം?

മറ്റ്  ഭാഷകൾ  എലത്ര  നനായി  അറിയാെമങ്കിലും  താങ്കൾ 
മലയാളിയല്ലാതാകുമനില്ലോല്ലാ.  അതുെകാണ്ടേ്  തെന  സവന്തം  മാതഭാഷോയാട് 
താങ്കൾക്ക്  ഉത്തരവാദ്ിതവം  ഉണ്ടേ്.  താങ്കൾക്ക്  ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള  പ്രാവീണയം 
പലയിടങ്ങളിൽ നിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സമ്പാദ്ിക്കാനും അവ മാതഭാഷയിൽ 
പുനഃപ്രസിദ്ധ്ീകരിക്കാനും മലയാളം വിക്കിപീഡിയ അവസരം നൽകുമന്നുണ്ട. മലയാളം 
മാത്രമറിയുന ഒക്കരു വയക്തിക്കും,  മലയാള ഭാഷയിൽ ൈവജ്ഞാനിക വിഷയങ്ങൾ 
വായിക്കാൻ  താല്പരയമുള്ള  മറ്റുള്ളവർക്കും  വിജ്ഞാനം  പകരുവാൻ  കഴിയുനത് 
താങ്കൾക്കും സോന്താഷകരമോല്ല!  അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളിയാകുമോമ്പാൾ 
താങ്കളുെട  സവന്തം  അറിവും  വർദ്ധ്ിക്കുനതാണ്.  കാരണം  അറിവ്  പകർന് 
െകാടുക്കുോമ്പാൾ വർദ്ധ്ിക്കുമോല്ലാ. താങ്കൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ സംഭാവന 
െചയ്യുമ്പന്നുണ്ടെണ്ടേങ്കിൽ  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയയിൽ  സംഭാവന  െചയ്യാൻ 
തുടങ്ങുനോതാെട അതാരും തടയാനും ോപാകുമനില്ല.

ഒക്കരു  സർവ്വവിജ്ഞാനോകാശത്തിെന്റെ  സ്ഥാനമാണു്  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയയ്ക്ക് 
ഉള്ളത്.  വിജ്ഞാനം  സവന്തം  ഭാഷയില്  തെന  ോവണം  എലനത്  ഭാഷയുെട 
വളര്നച്ചയുെട ആവശയമാണു്. ഇതിെനാെക്ക അപ്പുറം ോകരളീയർ/മലയാളികൾ എലന 
നിലയിലുള്ള  നമ്മുടെട  സംസ്കാരത്തിോന്റെയും  തനിമയുോടയും  ഒക്കെക്ക  സൂക്ഷെിപ്പ് 
കൂടിയാണ് മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങൾ ലക്ഷെയം െവക്കുനത്.

15.  എലനിക്കുള്ള അറിവ്  ഞാൻ വളെര പണം ചിലവഴിച്ച്  ോനടിയതാണ്. 
മലയാളം  വിക്കികളിൽ  കൂെട  ഞാൻ  അെതാെക്ക  പങ്ക്  െവച്ചാൽ 
എലനിെക്കെന്തങ്കിലും സാമ്പത്തികമായ ലാഭം കിട്ടുോമാ?

വിക്കിപീഡിയയിൽ  പ്രവര്നത്തിക്കുനത്  വഴി  താങ്കൾക്ക്  യാെതാരുവിധ 
സാമ്പത്തികലാഭവും  കിട്ടില്ല.  വിജ്ഞാനം  പകരുക  വഴി  വര്നദ്ധ്ിക്കുന്നുണ്ട  എലന 
പഴെഞ്ചാല്ല്  പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ്  വിക്കിപീഡിയയിലൂടെട  താങ്കൾക്ക് 
െചയ്യാനാകുമനത്.  വിദ്യ  െകാടുക്കും  ോതാറും  ഏതറീടും  എലനാണോല്ലാ.  പണം 
ചിലവഴിച്ച്  താങ്കൾ  ോനടിയ  വിജ്ഞാനം  പങ്കുവെവക്കാതിരിക്കുനത്  വഴി  അത് 
നഷ്ടെപ്പടുത്തുയും ഉള്ള അറിവിെന മുരടിപ്പിച്ച് കളയുകയുമാണ് താങ്കൾ െചയ്യുമ്പനത്. 
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16.  വിക്കിപീഡിയയിൽ എലെന്താെക്ക എലഴുതാം,  എലെന്താെക്ക എലഴുതരുത് 
എലനതിെനക്കുറിച്ച് നിബ്ന്ധപ്പനകൾ വല്ലതും ഉോണ്ടോ ?

ൈവജ്ഞാനിക  സവഭാവമുള്ള  ഏതത്  വിഷയെത്തക്കുറിച്ചും  വിക്കിപീഡിയയിൽ 
ോലഖപ്പനം  എലഴുതാെമങ്കിലും  ഇക്കാരയത്തിൽ  വിക്കിപീഡിയയിൽ  കുമറച്ച്  നയങ്ങൾ 
ഉണ്ടേ്.  ആ  നയങ്ങൾ  പാലിച്ച്  െകാണ്ടേ്  ഏതത്  വിഷയെത്ത  കുമറിച്ചും  താങ്കൾക്ക് 
വിക്കിപീഡിയയിൽ ോലഖപ്പനം എലഴുതാം.  ഏതെതാെക്ക വിഷയങ്ങൾ ഒക്കഴിവാക്കണം 
എലനറിയാൻ  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയയിെല  വിക്കിപീഡിയ  എലെന്താെക്കയല്ല 
എലന മാര്നഗ്ഗോരഖപ്പ കാണുക.

17.  ഞാെനഴുതിത്തുടങ്ങിയ  ഒക്കരു  ോലഖപ്പനം  എലെന്റെ  അറിോവാ  സമ്മോതാ 
കൂടാെത   മറ്റുപലരും  തിരുത്തുന്നുണ്ട.  ഇെതന്തുകെകാണ്ടോണ്?  മലയാളം 
വിക്കിപീഡിയയിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിെവച്ച ോലഖപ്പനം എലെന്റെ സവന്തമോല്ല?

വിക്കിപീഡിയയിെല ോലഖപ്പനങ്ങൾ ആരുോടയും സവന്തമല്ല. താങ്കൾ എലഴുതിയ ഒക്കരു 
ോലഖപ്പനം മെറ്റാരാള് തിരുത്തരുത് എലന്നുണ്ട് നമുെക്കാരിക്കലും നിര്നബ്ന്ധപ്പം പിടിക്കാനും 
സാധിക്കില്ല/കഴിയില്ല.  ഇതു്  വിക്കിപീഡിയ  -  ഒക്കരു  സവതന്ത്ര  വിജ്ഞാനോകാശം 
എലന നിർവ്വചനത്തിനു്  തെന ോചരുനതല്ല.  ോലഖപ്പനം  സവതന്ത്രമാണ്.  ആര്നക്കും 
അതു് തിരുത്താനവകാശമുണ്ടേ്.  പോക്ഷെ, ആധികാരികമല്ലാത്ത അെല്ലങ്കില് െതറ്റായ 
വിവരങ്ങള്  ോലഖപ്പനങ്ങളിൽ  ോചര്നക്കുനത്  ശരിയല്ല.  അത്  തടയാൻ 
വിക്കിപീഡിയക്ക് നയങ്ങളും മാർഗ്ഗോരഖപ്പകളും ഉണ്ടേ്.

18.  വിക്കിപീഡിയയിൽ  ോലഖപ്പനങ്ങൾ  നിരന്തരം  തിരുത്തെപ്പടുക 
ആെണങ്കിൽ  അവയുെട  ആധിതകാരികത  ഉറപ്പുവരുത്തുനത് 
എലങ്ങെനയാണ്?

വിക്കിപീഡിയക്ക്  അതിോന്റെതായ  നയങ്ങളും  മാര്നഗ്ഗോരഖപ്പകളുമുണ്ടേ്.  ഒക്കരു 
ോലഖപ്പനത്തിൽ  വിവരങ്ങൾ  ോചര്നക്കുനതിന്  വിക്കിപീഡിയ  നിര്നവ്വചിക്കുന 
ആധികാരികമായ  ോസ്രാതസ്സുകളിൽ  നിന്നുണ്ടള്ള  െതളിവുകൾ  ോവണെമനത് 
നിര്നബ്ന്ധപ്പമാണ്.
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19.  ഞാെനഴുതിയ ഒക്കരു ോലഖപ്പനത്തിൽ മറ്റാെരങ്കിലും ആധികാരികമല്ലാത്ത 
വിവരങ്ങൾ കുമത്തിനിറച്ചാൽ അെതങ്ങെന മനസ്സിലാക്കാം? ഒക്കഴിവാക്കാം?

താങ്കൾ  മാറ്റം  വരുത്തിയ ോലഖപ്പനങ്ങൾ  അെല്ലങ്കില്  താങ്കൾക്ക്  താല്പ്പരയമുള്ള 
ോലഖപ്പനങ്ങളിെല  മാറ്റങ്ങൾ  ശ്രദ്ധ്ിക്കുവാനുള്ള  സൗകരയം  വിക്കി  ോസാഫ്റ്റ്െവയർ  
തരുന്നുണ്ടണ്ടേ്. ഓോരാ  താളിോലയും നാൾ വഴി എലന ടാബ്് ഉപോയാഗിച്ച് ആെരാെക്ക 
എലെന്താെക്ക മാറ്റങ്ങൾ ആണ് വരുത്തിയെതന്  മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൗകരയവും 
വിക്കി  ോസാഫ്റ്റ്െവയർ  തരുന്നുണ്ട .  വിവരങ്ങള്  െതറ്റായി  നല്കിയിട്ടുെണ്ടേങ്കില് 
താങ്കൾക്ക് അത് ഉടന് തിരുത്താവുനതാണ്. ഇങ്ങിെന കൂട്ടായ്മയിലൂടെടയും നിരന്തര 
തിരുത്തലുകളിലൂടെടയുമാണ്  കുമറ്റമറ്റതും,  ആധികാരികതയുള്ളതും, 
മികച്ചതുമാകുമനതുമായ വിക്കി ോലഖപ്പനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുനത്.

20.  ആർക്കും  തിരുത്താവുന  വിക്കിപീഡിയയിെല  ോലഖപ്പനങ്ങളുെട 
ഗുണങ്ങളും   ോകാട്ടങ്ങളും വിവരിക്കാോമാ? 

വലിെയാരു  സംഘം  സനദ്ധ്ോസവകരാണ്  വിക്കിപീഡിയയിെല  ോലഖപ്പനങ്ങൾ 
തയ്യാറാക്കുനത്.  ചിലര്നക്കു് അോനകം വിജ്ഞാനശകലങ്ങൾ ൈകമുതലായുണ്ടോവും, 
ചിലര്നക്ക്  അസാമാനയമായ  ഭാഷാസവാധീനമുണ്ടോവും.  വിജ്ഞാനശകലങ്ങൾ 
ോചര്നക്കുനവര്നക്കുണ്ടോോയക്കാവുന  ഭാഷാപരമായ  െതറ്റുകൾ  ഭാഷയിൽ 
സവാധീനമുള്ള ോലഖപ്പകർ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട.  അങ്ങിെന നിരവധിോപരുെട നിരന്തരമായ 
തിരുത്തലുകള്െക്കാടുവിൽ നല്ല വിക്കിപീഡിയ ോലഖപ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടോകുമന്നുണ്ട.

നന്മയുോടയും  സതയത്തിോന്റെയും  ആതയന്തികവിജയം  എലന  പ്രതീക്ഷെയിലാണ് 
മനുഷയകുമലവും  പരിണാമകലയും  മുോനറിെക്കാണ്ടേിരിക്കുനത്.  ഇത് 
വിക്കിപീഡിയെയക്കുറിച്ചും  സതയമാണ്.  ഈ ോലാകത്തു് ശരിയായി  എലഴുതുനവർ 
െതറ്റിച്ച്  എലഴുതുനവോരക്കാൾ  കൂടുതൽ  ആെണന  (െതറ്റായി  എലഴുതുനതിെന 
ശരിയാക്കുനവർ  എലന്നുണ്ട്  പറഞ്ഞാൽ  കൂടുതൽ  ശരിയാകുമം)  യാഥാർത്ഥയം  മാത്രം 
അറിഞ്ഞാൽ ലളിതമായ ഉത്തരമായി.

ബ്ഹുഭൂരിപക്ഷെം  ആൾക്കാരും  മറ്റുള്ളവർക്ക്  സഹായം  െചയ്യാനാണ് 
ആഗ്രഹിക്കുനത്.  അത്തരത്തിലുള്ള ഒക്കരു സമൂഹത്തിോലയ്ക്ക് ോദ്ാഷം െചയ്യണെമന 
മനഃപൂർവ്വ  ഉോദ്ദേശോത്താെട  ഒക്കരാൾ  കടന്  വനാൽ  െപട്ടന്  തിരിച്ചറിയാൻ 
കഴിയുനതാണ്. വിവരങ്ങൾ വയക്തമായ അവലംബ്ങ്ങോളാെട ോചർക്കണെമനാണ് 
വിക്കിപീഡിയയുെട  നയം.  ഇതു്  ോലഖപ്പനങ്ങളുെട  ആധികാരികത  സവയം 
ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട.  ആർക്കും  തിരുത്താം  എലന  സവാതന്ത്രയം,  പരീക്ഷെണ  കുമതുകിയായ 
ഒക്കരുപോയാക്താവിോനാ,  ോദ്ാഷം െചയ്യണം എലന മനഃപൂർവ്വ ഉോദ്ദേശോത്താെട വരുന 
ഒക്കരാൾോക്കാ ോലഖപ്പനത്തിൽ ോകാട്ടങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ അവസരം ഒക്കരുക്കുന്നുണ്ടെണ്ടേന് 
സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട.  പോക്ഷെ  അങ്ങെനയുള്ള  നശീകരണ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ഒക്കരിക്കലും 
ോലഖപ്പനത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കാറില്ല. മിക്കവാറും െതാട്ടടുത്ത മിനിട്ടുകളിൽ 
തെന അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നീക്കം െചയ്യെപ്പടാറുണ്ടേ്.
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21. വിക്കിപീഡിയ ോലഖപ്പനങ്ങൾ എലത്രോത്താളം ആധികാരികമാണ്?

വിക്കിപീഡിയ  തുടങ്ങിയ  കാലത്ത്  അെതാരു  മഹാപ്രസ്ഥാനമായി  മാറുെമന്  
ആരും  വിചാരിച്ചിരുനില്ല.  എലനാലിന്,  ഉള്ളടക്കത്തിെന്റെ  ഗുണനിലവാരത്തിെന്റെ 
കാരയത്തിൽ  ബ്രിട്ടാണിക്ക  എലന്ൈസോക്ലാപീഡിയോയാെടാപ്പം  നില്ക്കുന 
വിജ്ഞാനോകാശമായി  വിക്കിപീഡിയ  മാറിക്കഴിഞ  എലന്നുണ്ട്  ശാസ്ത്രോലാകെത്ത 
ഏതറ്റവും  ോപരുോകട്ട  മാസികയായ  ോനച്ചർ  ശാസ്ത്രീയ  രീതികളുപോയാഗിച്ച് 
സ്ഥിരീകരിച്ചു.  അതിങ്ങെനയാണ്  ോനച്ചർ  െചയ്തത്;  ബ്രിട്ടാണിക്കയിോലയും 
വിക്കിപീഡിയയിോലയും ോലഖപ്പനങ്ങൾ എലവിെട നിെനടുത്തതാെണനറിയിക്കാെത 
അതാത്  വിഷയങ്ങളിെല  വിദ്ഗ്ദ്ധരെര  കാണിച്ചു .  അവർ  അവയിെല  െതറ്റുകളും 
കുമറവുകളും ോരഖപ്പെപ്പടുത്തി. അവസാനം ഒക്കത്തുോനാക്കിയോപ്പാൾ രണ്ടേിോന്റെയും വിവിധ 
വിഷയങ്ങളിെല ശരാശരി ോസ്കാർ ഒക്കപ്പത്തിെനാപ്പം!

22.  വിക്കിപീഡിയയിൽ വസ്തുതാ പരമായ ചില  െതറ്റുകൾ ഞാൻ കണ്ടു. 
ഞാൻ  ഇതിെന  പറ്റി  ഒക്കരു  ോലഖപ്പനം  പ്രസിദ്ധ്ീകരിക്കാൻ  ഉോദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട. 
ഇതിെന   കുമറിച്ച് വിക്കിപീഡിയർ എലന്ത് പറയുന്നുണ്ട?

വിക്കിപീഡിയെയ  പരമ്പരാഗത  വിജ്ഞാനോസ്രാതസ്സുകൾക്ക്  തുലയമായി 
കാണുനതു  െകാണ്ടോണ്  ഇങ്ങെനെയാരു  സംശയമുണ്ടോയത്.  താങ്കൾക്ക് 
പരിചയമുള്ള  എലല്ലാ  മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ  നിന്നുണ്ടം  വയതയസ്തമാണ്  വിക്കിപീഡിയ. 
പത്രങ്ങോളാ,  പുസ്തകങ്ങെളാ,  ോബ്ലാോഗാ,  ടി.വി.ോയാ  എലന്തുകമാകെട്ട  പ്രസ്തുത 
മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ വരുന വസ്തുതാപരമായ െതറ്റുകൾ തിരുത്താനും പറ്റിയ ോവദ്ികളിൽ 
ഉനയിക്കാനും  അവ  തിരുത്താനുമുള്ള  അവകാശവും  അധികാരവും  മിക്കോപ്പാഴും 
താങ്കൾക്കില്ല.  എലനാൽ  ആർക്കും  തിരുത്താവുന  സവതന്ത്രവിജ്ഞാനോകാശമായ 
വിക്കിപീഡിയയുെട കാരയം അങ്ങിെനയല്ല.  വിക്കിപീഡിയ സവതന്ത്രവും ആർക്കും 
തിരുത്താവുനതുമാണ്.  വസ്തുതാപരമായ െതറ്റ് കണ്ടോൽ അതു് വിക്കിപീഡിയയിൽ 
വന്  ോനരിട്ട്  തിരുത്താനുള്ള  അധികാരവും  അവകാശവും  വിക്കിപീഡിയ 
താങ്കൾക്ക് തരുന്നുണ്ട.  അതിനാൽ താങ്കൾക്ക് കൂെട ഉത്തരവാദ്ിതവവും അധികാരവും 
ഉള്ള  വിക്കിപീഡിയയിൽ  ോനരിട്ട്  തിരുത്താൻ  അവസരമുള്ളോപ്പാൾ  അതിെല 
െതറ്റുകെളപ്പറ്റി  ോലഖപ്പനം  എലഴുതുനത്  അപഹാസയമോല്ല.  മാത്രമല്ല 
ഉത്തരവാദ്ിതവത്തിൽ നിന്നുണ്ടള്ള ഒക്കളിോച്ചാട്ടവും അോല്ല.

വിക്കിപീഡിയ ോലഖപ്പനത്തിെല െതറ്റുകെള കുമറിച്ചു് ഒക്കരു ോലഖപ്പനം എലഴുതുനതിലും 
എലഴുതുനതിലും  എലത്രോയാ  എലളുപ്പമാണ്  ോലഖപ്പനം  തിരുത്തി  െതറ്റുകൾ  നീക്കം 
െചയ്യുമ്പനത്.  വിക്കിപീഡിയയിെല  ഒക്കരു  ോലഖപ്പനവും  ആദ്യം  തെന  സമഗ്രവും 
സമ്പൂർണ്ണം ശരിയുമായിട്ട് പിറക്കുനതല്ല.  ഓോരാരുത്തരും എലഴുതിയും തിരുത്തിയും 
ഉരുത്തിരിഞ  വരുനതാണ്.  അതുെകാണ്ടേ്  ോലഖപ്പനത്തിെല  െതറ്റുകെള  കുമറിച്ച് 
മെറ്റവിെടെയങ്കിലും  പ്രസിദ്ധ്ീകരിക്കുനതിലും  നല്ലതു്  വിക്കിപീഡിയയിൽ തെന 
തിരുത്തി ശരിയാക്കുനതാണ്.
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23. വിക്കിപീഡിയക്ക് പുറോമയുള്ള വിക്കി സംരംഭങ്ങൾ ഏതെതാെക്കയാണ്?

വിക്കിപീഡിയ എലന ഓൺൈലൻ  വിജ്ഞാനോകാശത്തിെന്റെ  അഭൂതപൂര്നവ്വമായ 
വളര്നച്ചെയത്തുടര്നന്  വിക്കിമീഡിയ  ഫൌോണ്ടേഷൻ  ഇതര  വിവരോശഖപ്പരണ 
ോമഖപ്പലകളിോലക്കും ശ്രദ്ധ്തിരിച്ചു.  സവതന്ത്ര ബ്ഹുഭാഷാ നിഘണ്ടുവായ വിക്ഷ്ണറി, 
െപാതു  സഞ്ചയത്തിലുള്ള  അെല്ലങ്കിൽ  സവതന്ത്രപകര്നപ്പവകാശമുള്ള  പുസ്തകങ്ങൾ 
ോശഖപ്പരിച്ചുവയ്ക്കുന  വിക്കിോസാഴ്സ്,  പഠനസഹായികളും  മറ്റും  ോചര്നക്കുന 
വിക്കിബുക്ക്സ്,  സിറ്റിസൺ ോജണലിസെത്ത ോപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന വിക്കിനയൂസ്, 
ഓണ്ലൈലന്പരിശീലനം  നല്കുമന്നുണ്ട വിക്കിവാഴ്സിറ്റി ,  െചാല്ലുകൾ  ോശഖപ്പരിച്ചുവയ്ക്കുന 
വിക്കിോകവാട്ട്സ്  എലനിങ്ങെന  ഒക്കോട്ടെറ  സോഹാദ്ര  സംരംഭങ്ങൾ 
വിക്കിപീഡിയയ്ക്കുണ്ടേ്.

ഇതിൽ  വിക്കിോസാഴ്സ്  മലയാളത്തില്  വിക്കിഗ്രന്ഥശാല  എലന  ോപരിലും, 
വിൿഷ്ണറി  വിക്കിനിഘണ്ടു  എലന  ോപരിലും,  വിക്കിബുക്സ്  വിക്കിപാഠശാല  എലന 
ോപരിലും വിക്കിോകവാട്സ് വിക്കിെചാല്ലുകള് എലന ോപരിലും  പ്രവര്നത്തിക്കുന്നുണ്ടണ്ടേ്. 
ഈ പദ്ധ്തികെളല്ലാം  തെന മലയാളത്തിൽ ൈശശവദ്ശയിലാെണന്നുണ്ട പറയാം. 
ോമല്പ്പറഞ്ഞ എലല്ലാ വിക്കിസംരംഭങ്ങൾക്കും മലയാളത്തിൽ ഏതെറ പ്രസക്തിയുണ്ടേ്.

24.  ഏതെതാെക്ക  മലയാളം  വിക്കിസംരംഭങ്ങളാണ്  നിലവിൽ 
സജീവമായിരിക്കുനത്?
വിക്കിപീഡിയ (http://ml.wikipedia.org)

ഏതറ്റവും  പ്രധാനവും  സജീവവും  ആയിരിക്കുനത്  സൗജനയവും  സവതന്ത്രവുമായ 
സർവ്വവിജ്ഞാനോകാശമായ  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയയാണ്.  മലയാളം 
വിക്കിപീഡിയെയ  കുമറിച്ച്  ധാരാളം  കാരയങ്ങൾ  താങ്കൾ  ഇതിനകം  തെന 
മുൻോചാദ്യങ്ങളിൽ നിന് മനസ്സിലാക്കിയോല്ലാ.  മലയാളം വിക്കിപീഡിയക്ക് താെഴ 
പറയുന സോഹാദ്ര സംരംഭങ്ങളുമുണ്ടേ്.
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല  (http://ml.wikisource.or  g  )

പകർപ്പവകാശനിബ്ന്ധപ്പനകളില്ലാത്ത കൃതികൾ ോശഖപ്പരിച്ച് െവയ്ക്കുന വിക്കിയാണ് 
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല.  പകര്നപ്പവകാശപരിധിയിൽ  വരാത്ത  പ്രാചീനകൃതികൾ, 
പകര്നപ്പവകാശ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ കൃതികൾ, പകര്നപ്പവകാശത്തിെന്റെ അവകാശി 
െപാതുസഞ്ചയത്തിൽ ആക്കിയ കൃതികൾ എലനിങ്ങെന മൂന്  തരം  കൃതികളാണ് 
വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ  ലഭയമാകുമക.  ഈ  മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ  പാലിക്കുന 
മലയാളകൃതികൾ,  മറ്റ്  ഭാഷകളിെല  കൃതികളുെട  മലയാളലിപയന്തരണങ്ങൾ 
എലനിവ വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിോലക്ക് കൂട്ടിോച്ചര്നക്കാവുനതാണ്.

2006  മാര്നച്ച്  29-നാണ്  വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുെട  തുടക്കം.  പൂന്താനത്തിെന്റെ 
ജ്ഞാനപ്പാനയാണ് ആദ്യമായി വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിൽ ോചർത്ത് തുടങ്ങിയത്.  ആ 
വര്നഷംതെന  അദ്ധ്യാത്മരാമായണം  കിളിപ്പാട്ട്  ഗ്രന്ഥശാലയിലാക്കുന 
പ്രവര്നത്തനം  ആരംഭിച്ചു.  2008-2009-ൽ  സതയോവദ്പുസ്തകം,  ഖുര്നആൻ, 
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ോകരളപാണിനീയം,  ഇന്ദുലോലഖപ്പ,  കൃഷ്ണഗാഥ  എലനിവ  സമ്പൂര്നണ്ണമായി 
വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിെലത്തിച്ചു.  ഇതിനു പുറോമ ശ്രീനാരായണഗുരുവിെന്റെ സമ്പൂർണ്ണ 
കൃതികളും വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുെട ഭാഗമായി.

കുമഞ്ചന് നമ്പയാർ,  കുമമാരനാശാൻ,  ചങ്ങമ്പുഴ,  പൂന്താനം,  എലഴുത്തച്ഛന്,  ോമല്പത്തൂർ, 
തുടങ്ങി നിരവധി ോപരുെട വിവിധ കൃതികൾ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ സമാഹരണത്തിെന്റെ 
പ്രാഥമികഘട്ടത്തിലാണ്.  ഭാഗവതം  കിളിപ്പാട്ട്,  നാരായണീയം,  ഗീതോഗാവിന്ദം, 
ഋഗ്വോഗവദ്ം  തുടങ്ങിയവ  അപൂര്നണ്ണമായി  നില്ക്കുന്നുണ്ട.  അറബ്ിമലയാളത്തിെല 
ആദ്യകാവയമായി കരുതെപ്പടുന ഖപ്പാസി മുഹമ്മദ്ിെന്റെ മുഹ്യുദ്ദേീന് മാലയും , െക.വി. 
ൈസമണ്ല,  പി.എലം.  െകാച്ചുകുമറു,  പി.വി.  െതാമ്മി,  ോമാശവത്സലം,  വി.  നാഗൽ, 
െകാച്ചുകുമഞപോദ്ശി  തുടങ്ങിയവരുെട  ക്രിസ്തീയകീര്നത്തനങ്ങളും  ആണ് 
വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുെട  അപൂര്നവത.  തയാഗരാജകൃതികൾ,  സവാതിതിരുനാൾ 
കൃതികൾ, ഉളർ കൃതികൾ എലനിവയും വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയിെലത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം 
നടന്നുണ്ടവരുന്നുണ്ട.

അച്ചടിയുെട കാലത്തിനുമുമ്പ് വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒക്കരു ചുരുങ്ങിയ വിഭാഗത്തിെന്റെ 
കയ്യിോലക്കും  മനസ്സിോലക്കും  ഒക്കതുങ്ങിയിരുന്നുണ്ട.  അവ  ഭൂരിപക്ഷെത്തിന് 
അപ്രാപയമായിയിരുന്നുണ്ട.  അച്ചടി  ഇക്കാരയത്തിൽ  സമഗ്രമായ  മാറ്റമുണ്ടോക്കി. 
എലനാലിന്  പുസ്തകങ്ങളുെട  വര്നദ്ധ്നവ്  പല  കൃതികെളയും  വീണ്ടും 
അലഭയമാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട.  ഉല്പാദ്നത്തിെന്റെ  െചലവും  ലാോഭച്ഛയും  ലഭയമായ 
പുസ്തകങ്ങെളകടി  സാധാരണക്കാരില്നിന്നുണ്ട്  അകറ്റുകയാണ്.  പഴയ  കൃതികളുെട 
പുനര്നമുദ്രണം  ചുരുക്കമായി  നടക്കുന്നുണ്ടെണ്ടേങ്കിലും  കഴിഞ്ഞ  കാലെത്ത  കൃതികൾ 
സമസ്തവും  പ്രസിദ്ധ്ീകരിക്കുക  അച്ചടിോമഖപ്പലയ്ക്കു്  അസാദ്ധ്യം  തെന.  അച്ചടി 
ഉയര്നത്തുന  പാരിസ്ഥിതികപ്രശ്നമങ്ങളും  െചറുതല്ല.  ഈ  അവസരത്തിലാണു് 
വിക്കിഗ്രന്ഥശാല  പ്രസക്തമാകുമനത്.  പകര്നപ്പവകാശത്തിനുപുറത്തുള്ള  എലല്ലാ 
കൃതികളും  -  മതം,  ശാസ്ത്രം,  സാഹിതയം,  തത്തവചിന്ത,  ൈവദ്യം,  വയാകരണം  - 
എലന്തുകമാകെട്ട  -  മലയാളിക്ക്  പ്രാപയമാക്കുക  എലനതാണു്  വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയുെട 
ലക്ഷെയം.  മലയാളത്തിൽ  ചീരാമകവിയുെട  രാമചരിതം  മുതൽ  ഉളരിെന്റെ 
ോകരളസാഹിതയചരിത്രം  വെരയുള്ള  ഗ്രന്ഥങ്ങൾ  വിരല്ത്തുമ്പിൽ  -  സവതന്ത്രവും 
സൗജനയവുമായി-  എലത്തുക  എലനതു്  ഏതെതാരു  ഭാഷാ-സാഹിതയപഠിതാവിനും 
ആഹ്ലാദ്കരമാണ്.  അതിനുള്ള ഭൂമികയാണ് ഗ്രന്ഥശാല.  ഓോരാരുത്തരും തനാൽ 
കഴിയുന സഹായങ്ങൾ െചയ്താൽ ഈ ആഹ്ലാദ്ം അകെലയല്ല.

ആവശയത്തിന്  സനദ്ധ്ോസവകർ ഇല്ല എലനതാണു് മലയാളം വിക്കിഗ്രന്ഥശാല 
ോനരിടുന  പ്രതിസന്ധപ്പി.  വിക്കിഗ്രന്ഥശാലെയക്കുറിച്ച്  കൂടുതല് 
അവോബ്ാധമുണ്ടോകുമനതിലൂടെട  ഇതു്  പരിഹരിക്കെപ്പടുെമനാണ്  പ്രതീക്ഷെ. 
പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങെള െപാതുജന വിഭവം ആയി ലഭയമാക്കാന് ോകരളാ സര്നക്കാരും 
വിക്കിഗ്രന്ഥശാലയും  ൈകോകാര്നക്കുകയാെണങ്കില്  സമഗ്രഗ്രന്ഥോശഖപ്പരം  എലന 
സവപ്നം സാര്നത്ഥകമാകുമം.
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വിക്കിനിഘണ്ടു (http://ml.wiktionary.or  g  )

വാക്കുകളുെട  നിര്നവചനങ്ങൾ,  പരയായങ്ങൾ,  വിപരീതപദ്ങ്ങൾ,  മാതകാ 
ഉദ്ധ്രണികൾ,  എലനിവയടങ്ങുന  ഒക്കരു  സവതന്ത്ര  ബ്ഹുഭാഷാ  നിഘണ്ടു 
സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള പദ്ധ്തിയാണ് മലയാളം വിക്കിനിഘണ്ടു. മലയാളം വാക്കുകള്ക്കു് 
തത്തുലയമായ  ഇതരമലയാള  പദ്ങ്ങളും  അോത  ോപാെല  അനയഭാഷാ  പദ്ങ്ങളുെട 
മലയാളത്തിലുള്ള അര്നത്ഥവും ോചര്നത്തു് നിരവധി ോപർ ഈ സംരംഭത്തിനുോവണ്ടേി 
പ്രവര്നത്തിക്കുന്നുണ്ട. നിലവിൽ ഏതതാണ്ടേ് 60,000 ോത്താളം പദ്ങ്ങളുെട നിര്നവചനമാണ് 
വിക്കിനിഘണ്ടുവിലുള്ളത്. മലയാള വാക്കുകളുോടതിന് പുറോമ ഇംഗ്ലീഷ്, ജാപ്പനീസ്, 
െകാറിയന്,  ഹിന്ദി,  തമിഴ്,  ൈചനീസ് എലനീ ഭാഷകളിെല വാക്കുകളും അവയുെട 
മലയാളത്തിലുള്ള നിര്നവചനവും ഈ വിക്കിയിലുണ്ടേ്.
വിക്കിപാഠശാല (http:/ /ml.wikibooks.org)

പാഠപുസ്തകങ്ങൾ,  മത്സരപ്പരീക്ഷൊ സഹായികൾ,  വിോനാദ്യാത്രാ സഹായികൾ, 
പഠനസഹായികൾ എലനിവ ോചർക്കുന വിക്കിയാണ് വിക്കിപാഠശാല. 
വിക്കിെചാല്ലുകൾ (http://ml.wikiquote.org)

പഴെഞ്ചാല്ലുകൾ,  കടംകഥകൾ ,  പ്രസിദ്ധ്രായ  വയക്തികളുെട  െമാഴികൾ, 
പ്രസിദ്ധ്മായ  പുസ്തകങ്ങൾ/പ്രസിദ്ധ്ീകരണങ്ങൾ  എലനിവയിലുള്ള  ഉദ്ധ്രണികൾ, 
തുടങ്ങിയവെയാെക്ക ോശഖപ്പരിക്കുന വിക്കിയാണ് വിക്കിെചാല്ലുകൾ. 

25.  വിക്കി  എലഡിറ്റിങ്ങിെനക്കുറിോച്ചാ,  മലയാളം 
വിക്കിപീഡിയെയക്കുറിോച്ചാ,  മറ്റ്  വിക്കി  സരംഭങ്ങെളക്കുറിോച്ചാ  സംശയം 
ഉണ്ടോവുകയാെണങ്കിൽ ഞാൻ ആെര സമീപിക്കണം. എലനിക്കുള്ള സഹായം 
എലങ്ങെന ലഭയമാകുമം?

മിക്കവാറും  എലല്ലാ  കാരയത്തിനുമുള്ള  സഹായം  വിക്കിപീഡിയയിെല  വിവിധ 
സഹായതാളുകളിൽ  ലഭയമാണ്.  അവിെട   നിന്  സഹായം  ലഭിച്ചിെല്ലങ്കിൽ 
help@mlwiki.in എലന  െമയിൽ  വിലാസത്തിോലക്ക്   സഹായം  ആഭയർത്ഥിച്ച് 
െകാണ്ടേ് താങ്കൾക്ക് െമയിൽ അയക്കാവുനതണ്. 

26. എലനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയയിൽ അംഗതവമുണ്ടേ്. അോത ോലാഗിൻ 
ഐഡിയും  പാസ്ോവഡും  ഉപോയാഗിച്ച്  മലയാളം  വിക്കി  സംരഭങ്ങളിലും  
ോലാഗിൻ െചയ്യാൻ സാധിക്കുോമാ? എലങ്കിൽ എലങ്ങെന?

അതിന്  സാധിക്കും.  അതിനായി  താങ്കളുെട  ആോഗാള  വിക്കിഅംഗതവം 
പ്രാവർത്തികമാക്കണം.  കൂടുതൽ  വിവരത്തിനായി  വിക്കിയിെല  ആോഗാള 
അംഗതവെത്ത  കുമറിച്ചുള്ള  സഹായത്താൾ  കാണുക.  കൂടുതൽ  സഹായം 
ആവശയെമങ്കിൽ  help@mlwiki.in എലന   വിലാസത്തിോലക്ക്   ഒക്കരു  െമയിൽ 
അയക്കുക.
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27.  വിക്കിപീഡിയയുമായി  ബ്ന്ധപ്പെപ്പട്ട  സംശയങ്ങൾ  ോചാദ്ിക്കുനതിനും 
അവ പരിഹരിക്കുനതിനും ഗൂഗ്ൾ ഗ്രൂപ്പ് ോപാെല എലെന്തങ്കിലും സംവിധാനം  
നിലവിലുോണ്ടോ?  അതു  ോപാെല  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയയിെല 
എലഴുത്തുകാരുമായി ചാറ്റ് െചയ്യാൻ സാധിക്കുോമാ? 

മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങൾക്ക് സവന്തമായി ഒക്കരു െമയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റ്് ഉണ്ടേ്.  ഈ 
ലിസ്റ്റ്ിൽ  അംഗതവം  എലടുത്താൽ  സജീവരായ  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയരുമായി 
നിങ്ങൾക്ക്  സംവദ്ിക്കാവുനതാണ് .  പ്രസ്തുത  ലിസ്റ്റ്ിെന്റെ  വിലാസം 
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikiml-l

ചാറ്റ്  െചയ്യാനായി  ഐ.ആർ.സി.  ചാറ്റ്  എലന  സംവിധാനം  
ഉപോയാഗിക്കാവുനതാണ്.  വിശദ്ാംശങ്ങൾക്ക്  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയയിെല 
ൈസഡ്ബ്ാറിലുള്ള  തൽസമയസംവാദ്ം   എലന  കണ്ണിയിൽ  െഞക്കി  തുറന് 
വരുന താളിെല സഹായം വായിക്കുക. 

മലയാളം  വിക്കി  സംരംഭങ്ങെളക്കുറിച്ച്  എലന്ത്  സംശയമുെണ്ടേങ്കിലും 
help@mlwiki.in  എലന   വിലാസത്തിോലക്ക്   ഒക്കരു  െമയിലയച്ച്  സഹായം 
അഭയർത്ഥിക്കുക.
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മലയാളം ൈടപ്പിങ്ങ് സഹായം

മറ്റു  ബ്ാഹയ  ഉപകരണങ്ങളുെട  സഹായമില്ലാെത  വിക്കിയിോലക്ക്  ോനരിട്ട് 
മലയാളം  ൈടപ്പ്  െചയ്യുമ്പനതിനുള്ള  സൗകരയം  മലയാളം  വിക്കിസംരംഭങ്ങളിൽ  
ഒക്കരുക്കിയിട്ടുണ്ടേ്. താെഴ പറയുനവ ആണത്.

• ലിപയന്തരണം
• ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് 

ലിപയന്തരണമാണ്  സവോത  ലഭയമാക്കിയിരിക്കുന  രീതി.  തുടക്കക്കാരടക്കം 
കൂടുതൽ ോപർ ഉപോയാഗിക്കാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുനത്  ലിപയന്തരണ രീതിയാണ്.  രണ്ടേ് 
രീതികളുോടയും വിശദ്ാംശങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട.

ലിപയന്തരണം

ലാറ്റിൻ  ലിപി  ഉപോയാഗിച്ച്  ലാറ്റിോനതര  ഭാഷകൾ  എലഴുതുന  രീതിെയ  
െപാതുവായി  ലിപയന്തരണം  അെല്ലങ്കിൽ  ലിപിമാറ്റസമ്പ്രദ്ായം  എലന്  പറയുന്നുണ്ട. 
ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് കീോബ്ാർഡിെല ചിഹ്നങ്ങളുപോയാഗിച്ച് മലയാള 
ഭാഷാ അക്ഷെരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ൈടപ്പ് െചയ്യുമ്പന ലിപിമാറ്റ സമ്പ്രദ്ായെത്തയാണ് 
ലിപയന്തരണം അഥവാ ട്രാൻസ്ലിറ്റോറഷൻ എലനതുെകാണ്ടുോദ്ദേശിക്കുനത്. 

അടുത്ത താളിെല ചിത്രത്തിലുള്ള പട്ടികയിൽ ഒക്കോരാ മലയാള അക്ഷെരവും ൈടപ്പ് 
െചയ്യുമ്പനതിന്  ഏതെതാെക്ക  ഇംഗ്ലീഷ്  കീകൾ  ഉപോയാഗിക്കണം  എലനത്  
വയക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട.

വയജ്ഞനങ്ങോളാട് സവരങ്ങൾ ോചർക്കുന രീതി:

• ക = ka 

• കാ = kaa അെല്ലങ്കിൽ kA 

• കി = ki

• കീ = kii അെല്ലങ്കിൽ kI അെല്ലങ്കിൽ kee

• കുമ = ku

• കൂ = kU അെല്ലങ്കിൽ koo

• കൃ = kR

• െക = ke

• ോക = kE

• ൈക = kai

• െകാ = ko

• ോകാ = kO
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• കൗ = kau

• കം = kam

• കഃ = kaH

ഏതതാനും ഉദ്ാഹരണങ്ങൾ ഇവിെട നൽകുമന്നുണ്ട:

• kaakka -> കാക്ക

• puuchcha -> പൂച്ച

• prakRthi -> പ്രകൃതി

• Rshinaaradamamgalam -> ഋഗ്വഷിനാരദ്മംഗലം

മലയാള അക്കങ്ങൾ

മലയാളത്തിനു സവന്തമായി അക്കങ്ങൾ എലഴുതാനുള്ള അക്ഷെരരൂപം ഉെണ്ടേങ്കിലും 
സംഖപ്പയകൾക്കായി മലയാളികൾ ഇൻോഡാ-അറബ്ിക്ക് അക്കങ്ങളാണു് (0, 1, 2,..9 
എലനിവ)  വയാപകമായി  ഉപോയാഗിക്കുനത്,  അതിനാൽ  തെന  വിക്കിയിെല 
എലഴുത്തുപകരണവും സവെതയുള്ള അക്കങ്ങളായി ഇൻോഡാ-അറബ്ിക്ക് അക്കങ്ങൾ 
തെന  ഉപോയാഗിക്കുന്നുണ്ട.  എലങ്കിലും  അപൂർവ്വം  ചില  അവസരങ്ങളിൽ  മലയാള 
അക്കങ്ങൾ ഉപോയാഗിോക്കണ്ടേി വരാറുണ്ടേ്,  സാന്ദർഭികമായി മലയാള അക്കങ്ങെള 
പ്രതിപാദ്ിക്കുന  അവസരങ്ങൾ,  വിക്കിപീഡിയ  ോലഖപ്പനങ്ങളിൽ  കുമറിപ്പുകൾ 
ോചർോക്കണ്ടേി വരുോമ്പാൾ എലനിവ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് ഉദ്ാഹരണങ്ങളാണ് 
(ോലഖപ്പനങ്ങളിെല  കുമറിപ്പുകളുെട  ക്രമത്തിന്  മലയാള  അക്കങ്ങൾ  
ഉപോയാഗിക്കണെമനത്  മലയാളം  വിക്കിപീഡിയയിെല  ഒക്കരു  നയമാണ്). 
ബ്ാക്ക്സ്ലാഷ് (\) അടിക്കുകയും അതിനുോശഷം ആവശയമുള്ള അക്കം അടിക്കുകയും 
െചയ്ത്  ആവശയമുള്ള മലയാളം അക്കങ്ങൾ ോചർക്കാവുനതാണ്.  ഉദ്ാഹരണത്തിന് 
൩ (3 എലന മലയാള അക്കം) ോചർക്കുവാൻ \3 എലന് ൈടപ്പ് െചയ്താൽ മതിയാകുമം. 
ഒക്കോരാ അക്കവും ഇോത രീതിയിൽ ോചർോക്കണ്ടേി വരും,  അതായത്  ൧൪൫  (=145) 
ോചർക്കാൻ \1\4\5 എലന് ൈടപ്പ് െചയ്യണം.
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ഈ ചിത്രം ോനാക്കി ഓോരാ മലയാള അക്ഷെരത്തിനും ഉപോയാഗിക്കുന ഇംഗ്ലീഷ് കീ 
ോകാംബ്ിോനഷനുകൾ  പഠിെച്ചടുത്താൽ  വളെര  എലളുപ്പം  വിക്കിയിെല  ടൂൾ 
ഉപോയാഗിച്ച് മലയാളം വിക്കിസംരംഭങ്ങളിൽ മലയാളത്തിെലഴുതാം . 
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സവരചിഹ്നങ്ങൾ

ചില  അവസരങ്ങളിൽ  സവരചിഹ്നങ്ങൾ  പ്രോതയകം  ൈടപ്പ്  െചോയ്യണ്ടേ  ആവശയം 
വോനക്കും. അവ ോചർക്കുന വിധം:

• aa\ = ാാ

• i\ = ാി

• ii\ = ാീ

• u\ = ാു

• uu\ = ാൂ

• R\ = ാൃ

• RR\ = ൄ

• e\ = ൊ

• E\ = ോാ

• ai\ = ൈാ

• o\ = ൊാ

• O\ = ോാാ

• au\ = ാൗ

• m\ = ാം

• Ll\ = ൢ

• Lll\ = ൣ

ലിപയന്തരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ

ലിപയന്തീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഏതറ്റവും എലളുപ്പമുള്ള  വഴി കോണ്ട്രാൾ കീയും M 
കീയും  (Ctrl+M)  ഒക്കനിച്ചമർത്തുകയാണ്,  പെക്ഷെ  ഈ  രീതിയിലുള്ള  കുമറുക്കു  കീ 
ോകാമ്പിോനഷൻ എലല്ലാ ബ്രൗസറിലും പ്രവർത്തിക്കാറില്ല. ഒക്കോരാ ഇൻപുട്ട് ോബ്ാക്സിനും 
സമീപത്തുള്ള  ''മലയാളത്തിെലഴുതുക''  എലന െചക്ക്ോബ്ാക്സുകൾ ടിക്ക് െചയ്യുമ്പകയും 
അൺടിക്ക് െചയ്യുമ്പകയും വഴി ലിപയന്തരണെത്ത നിയന്ത്രിക്കുനതാണ് രണ്ടോമെത്ത  
വഴി.  Ctrl+M  എലന  കുമറുക്കു  കീ  പ്രവർത്തിക്കാത്ത  ബ്രൗസറുകളിൽ  െചക്ക് 
ോബ്ാക്സുകൾ ഉപോയാഗിക്കുക വഴി ലിപയന്തരണം നിർത്തുവാൻ സാദ്ധ്യമാണു്. 
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ഇൻസ്ക്ര ിപ്റ്റ്

ഭാരത സര്നക്കാരിെന്റെ കീഴിലുള്ള സി-ഡാക്ക്  എലന സ്ഥാപനം എലല്ലാ ഭാരതീയ 
ഭാഷകള്ക്കുമായി  ഉണ്ടോക്കിയ ഔദ്യോദ്യാഗിക  നിോവശക രീതിയാണ്  ഇന്സ്ക്രിപ്റ്റ് 
അഥവാ  ഇന്ഡിക്  സ്ക്രിപ്റ്റ്.  ഭാരതീയ  ഭാഷകളുെട  ലിപിയിെല  സാമയത 
അവലംബ്ിച്ചുണ്ടോക്കിയ സമാന ലിപികള്ക്ക് ഒക്കോര കീ സ്ഥാനങ്ങളാണ്. 

ഇന്സ്ക്രിപ്റ്റ്  രീതിക്ക്  ഒക്കരുപാടു  ഗുണങ്ങളുണ്ടേ്.  ഒക്കനാമോത്തത്,  അക്ഷെരങ്ങളുെട 
വിനയാസം  ശാസ്ത്രീയമായി  എലളുപ്പം  ഓര്നത്തിരിക്കാനും  ോവഗത്തില് 
ഉപോയാഗിക്കാനും  കഴിയുന  രീതിയാണിത്  എലനതാണു്.  കൂടാെത,   എലല്ലാ 
ഭാരതീയ  ഭാഷകള്ക്കും  ഒക്കോര  വിനയാസമാണ്  ഇന്സ്ക്രിപ്റ്റ് 
രീതിയിലുപോയാഗിക്കുനത്.  അതുെകാണ്ടേ്  ഒക്കരു  ഭാഷയിൽ  ൈടപ്പ് 
െചയ്യാനറിയാെമങ്കില്  മറ്റ്  ഭാരതീയ  ഭാഷകള്ക്കും  ോവണ്ടേ  വിനയാസവും 
മനസ്സിലാക്കാം.  സര്നക്കാരും സാമാനയരീതിയായി അംഗീകരിച്ച ഇന്സ്ക്രിപ്റ്റ് രീതി 
പരിശീലിക്കുനതായിരിക്കും,  പുതുതായി  കമ്പയൂട്ടര്ന  ഉപോയാഗിച്ച്  തുടങ്ങുോമ്പാള് 
നല്ലത്. ോനരിട്ട് മലയാളം എലഴുതാന് പഠിക്കാന് ഏതറ്റവും നല്ലത് ഇന്സ്ക്രിപ്റ്റ് തെന. 
ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ്  രീതിയും  മലയാളം  വിക്കിസംരംഭങ്ങളിൽ  ലഭയമാണ്.  വിക്കിയിെല 
ൈടപ്പിങ്ങ്  ഉപകരണങ്ങളുെട   ലിസ്റ്റ്ിൽ  നിന്  ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ്  എലനത്  
തിരെഞ്ഞടുോക്കണ്ടേതായി  മാത്രോമ  ഇതിനായി  താങ്കൾ െചോയ്യണ്ടേതുള.  ഒക്കരിക്കൽ 
തിരെഞ്ഞടുത്ത്  കഴിഞ്ഞാൽ  പിെന  മലയാളം  ൈടപ്പ്  െചയ്യുമ്പനിടെത്താെക്ക 
ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് രീതി പ്രാവർത്തികമാകുമം .  

ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ്  രീതിയിൽ  ഒക്കോരാ  മലയാള  അക്ഷെരവും  ൈടപ്പ്  െചയ്യുമ്പനതിന് 
ഏതെതാെക്ക  കീകൾ  ഉപോയാഗിക്കണം  എലനത്  വയക്തമാക്കുന  കീോബ്ാർഡ് 
ോലയൗട്ടിെന്റെ ചിത്രം താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട.

ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ്  തീതിയിൽ  ചില്ലക്ഷെരം  ൈടപ്പ്  െചയ്യാൻ  താെഴ  കാണുന 
കീോകാംബ്ിോനഷൻ ഉപോയാഗിക്കുക:

• ർ - j d ]

• ൽ - n d ]

• ൾ - N d ]

• ൻ - v d ]

• ൺ - C d ]
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മലയാളത്തിലുള്ള വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ
സവതന്ത്ര സർവ്വവിജ്ഞാനോകാശം

http://ml.wikipedia.org

വിക്കിനിഘണ്ടു
നിഘണ്ടുവും ശബ്ദകോകാശവും
http://ml.wiktionary.org

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല
സവതന്ത്ര പുസ്തകാലയം

http://ml.wikisource.org

വിക്കിപാഠശാല
സവതന്ത്ര പഠനസഹായികളും ലഘുോലഖപ്പകളും

http://ml.wikibooks.org

വിക്കിെചാല്ലുകൾ
െചാല്ലുകളുെട ോശഖപ്പരം

http://ml.wikiquote.org

http://ml.wikiquote.org/
http://ml.wikibooks.org/
http://ml.wikisource.org/
http://ml.wiktionary.org/
http://ml.wikipedia.org/
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