
For the dummy text I fed wikipedia's view of the original lorem ipsum text into
google translate (to English, then to Lao). Ordered from shortest to longest and
set for a ragged edge. Examination shows that both Free fonts are overtyping
letters with some punctuation, although common symbols such as a question
mark are now apparently used with Indian scripts.

Free Serif (1.035)
സന്തഷുട്ികക്ാനായിപര്വർതത്ികക്ാൻ കഴിയേണട്തിന്ശാനത്മായിവീഴനുന്വർ ദഃുഖം, വലിയവൻ.
കാരണം, നമമ്ൾ വരനുന് ഏററ്വംു ചെറിയ കാരയ്ങങ്ളോടൊപപ്ം ചിലആനകുലൂയ്ങങ്ൾ
നേടനുന്തിന് വേണട്ിഅവൻഎല്ലായപ്പ്ോഴംു വേദനാജനകമായ ശാരീരിക പര്വർതത്ികൾ
സ്വീകരികക്നുന്ുഇതിൽ നിനന്;് എന്നാൽആരെയെങക്ിലംു ആസ്വദികക്ാൻആഗര്ഹികക്നുന്,
ഒരുതെററ്് കണട്പുിടികക്ാൻ അവകാശമണുട്്സഖുകരമായ സഖും ഉണട്ാകാതത് സഖും,
അല്ലെങക്ിൽ ചെയയ്ാതത് ദഃുഖം ഒഴിവാകക്നുന്വൻ സന്തോഷതത്ിനറ്െഫലമായിഉണട്ാകനുന്ണുട്ോ?

Lohit Malayalam (1.060) - this font does not cover ASCII so this text
is in DejaVu Sans.
സ ു ി ാനായി പവർ ി ാൻ കഴിേയ തിന് ശാ മായി വീഴു വർ
ദുഃഖം� വലിയവൻ� കാരണം� ന ൾ വരു ഏ വും െചറിയ
കാര േളാെടാ ം ചില ആനുകൂല ൾ േനടു തിന് േവ ി അവൻ
എ ായേ് ാഴും േവദനാജനകമായ ശാരീരിക പവർ ികൾ സ ീകരി ു ു
ഇതിൽ നി ്� എ ാൽ ആെരെയ ിലും ആസദി ാൻ ആഗഹി ു � ഒരു
െത ് ക ുപിടി ാൻ അവകാശമു ് സുഖകരമായ സുഖം ഉ ാകാ
സുഖം� അെ ിൽ െച ാ ദുഃഖം ഒഴിവാ ു വൻ സേ ാഷ ിെ
ഫലമായി ഉ ാകു ുേ ാ�

Noto Sans Malayalam (1.094) - this font does not support ASCII, so I
have used Noto Sans for this text.

സ ുഷ്ടി ാനായി പവർ ി ാൻ കഴിേയ തിന് ശാ മായി
വീഴു വർ ദുഃഖം, വലിയവൻ. കാരണം, ന ൾ വരു ഏ വും
െചറിയ കാര േളാെടാ ം ചിലആനുകൂല ൾ േനടു തിന് േവ ി
അവൻഎ ായ്േ ാഴും േവദനാജനകമായ ശാരീരിക പവർ ികൾ
സ ീകരി ു ു ഇതിൽ നി ്; എ ാൽആെരെയ ിലുംആസദി ാൻ
ആഗഹി ു , ഒരു െത ് ക ുപിടി ാൻഅവകാശമു ്
സുഖകരമായസുഖം ഉ ാകാ സുഖം, അെ ിൽ െച ാ
ദുഃഖം ഒഴിവാ ു വൻസേ ാഷ ിെ ഫലമായി ഉ ാകു ുേ ാ?

Free Sans (1.034)
സന്തുഷ്ടിക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കാൻകഴിയേണ്ടതിന് ശാന്തമായി
വീഴുന്നവർ ദുഃഖം, വലിയവൻ. കാരണം, നമ്മൾ വരുന്നഏറ്റവും
ചെറിയകാര്യങ്ങളോടൊപ്പം ചിലആനുകൂല്യങ്ങൾനേടുന്നതിന് വേണ്ടി
അവൻഎല്ലായ്പ്പോഴും വേദനാജനകമായശാരീരിക പ്രവർത്തികൾ
സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതിൽനിന്ന്; എന്നാൽആരെയെങ്കിലും
ആസ്വദിക്കാൻആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഒരു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ
അവകാശമുണ്ട് സുഖകരമായസുഖം ഉണ്ടാകാത്തസുഖം,അല്ലെങ്കിൽ
ചെയ്യാത്ത ദുഃഖം ഒഴിവാക്കുന്നവൻസന്തോഷത്തിന്റെഫലമായി
ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ?
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