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ம  டி ஆவண வழக்குச ்சச ற்கள் 
 

த. ஆதித்தன் 

இணைபா் பபர சிரியரா், அரிய ணையயழுதா்துசா் சுவடிதா்துணை, 

தமிழா்பா் பலா்ைணலைா்ைழைமா் , தஞா்ச வூரா் – 613 010. தமிழா்ந டு, இநா்திய . 

 

 

முன்னுரை 

  ஒரு ந டா்டினா்  வரல று, பைா் ப டு, சமூைமா்  ஆகியவைா்ணை அறிநா்திட ஆவைஙா்ைளா்  

துணைநிைா்கினா்ைன. புலமா்யபயரா்நா்து அரச டா்சி யசயா்த மனா்னரா்ைளுமா்  த மா்  ஆடா்சி யசயா்த பகுதிைளிலா்  சில 

ஆவைஙா்ைணள உருவ ைா்கி விடா்டுசா்யசனா்றுளா்ளனரா். இவா்வணையிலா்  தமிழைதா்தினா்  தஞா்ணசபா் பகுதிணய 

ஆைா் ட மர டா்டிய மனா்னரா்ைளுமா்  குறிபா்பிடதா் தகுநா்தவரா்ைளா் . இமா்மனா்னரா்ைளா்  பயனா்படுதா்திய “பம டி” எனுமா்  

எழுதா்து வழைா்கு ஆவைஙா்ைளிலா்  இடமா்யபைா்றுளா்ளணமணய இைா்ைடா்டுணர ஆயா்நா்தறிகினா்ைது. 

 

ம  டி எழுத்து - விளக்க ் 

  பம டி எனா்பது ஒரா் எழுதா்து முணை, மர தா்தி யம ழியிலா்  அணமநா்தது.  மர தா்தி யம ழியினா்  

எழுதா்து வடிவம ன பதவந ைரி வடிவதா்ணத உரும ைா்றி உருவ ைா்கிய புதிய எழுதா்துமுணைபய பம டி 

எனபா்படுமா் .  பம டபன எனா்பதைா்கு மர டா்டிய 

யம ழியிலா்  உணடதா்தலா்  அலா்லது சிணததா்தலா்  

எனா் பது யப ருள குமா்  எனா்றுமா் , அதிலா்  இருநா்பத 

பம டி எனா்னுமா்  யச லா்  வநா்திருைா்ை பவைா் டுமா்  

எனா்றுமா்  கூறுகினா்ைனரா்.   

மர டா்டியயம ழியினா்  சுருைா்யைழுதா்து வடிவமா்  

என பம டி எழுதா்து முணையிணனைா் 

ைருதமுடிகினா்ைது. இ ்பம டி எழுதா்துைா்ைள லா்  

ஆன ஆவைஙா்ைணளபய பம டி ஆவைஙா்ைளா்  

எனா்கிபை மா் .   

 

ம  டி எழுத்தின் பயன்ப டு 

  பதின்மூனா்ை மா்  நூைா்ை ைா் டினா்  ணமயபா்பகுதியிலா்  

இருநா்து மர டா்டிய மனா்னரா்ைளா்  ைடிதபா் பப ைா்குவரதா்து, ந டா்குறிபா்பு, வரவு 

யசலவுைா் ைைைா்கு முதல ன அலுவலா்ைளுைா்கு பம டி எழுதா்து முணைணயபா் 

பயனா் படுதா்தியுளா்ளனரா்.  மர டா்டியரா்ைளா்  கி.பி. பதிபனழ மா்  நூைா்ை ைா் டு 

முதலா்  கி.பி பதா்யத னா் பத மா்  நூைா்ை ைா் டு யத டைா்ைமா்  வணர தமிழைதா்தினா்  

தஞா்ச வூரா்பா் பகுதிணயைா் ணைபா்பைா்றி ஆைா் டபப து இஙா்குமா்  பம டி 

எழுதா்துமுணைணய நணடமுணைபா்படுதா்தியுளா்ளனரா். 

 

  மர டா்டிய மனா்னரா்ைளா்  பம டி முணையிலா்  எழுதி 

ணவதா்துளா்ள ஆவைஙா்ைளா்  தஞா்ணசணய ஆைா் ட மர டா்டியரா்ைளினா்  

வரல ைா்றிணன எடுதா்துணரபா்பனவ ை  உளா்ளன.  இநா்த பம டி 

ஆவைஙா்ைளா்  சிலவைா்றினா்  தமிழ ைா்ைதா்ணததா் தமிழா்பா் பலா்ைணலைா்ைழை 

அரிய ணையயழுதா்துசா் சுவடிதா்துணையினா்  பமன ளா்  பபர சிரியரா் 

முணனவரா் ப . சுபா்ரமைியனா்   பதிபா்பிதா்துளா்ள ரா்.  மூனா்று யத குதிைள ை 

அணவ வநா்துளா்ளன.  அதிலா்  மர டா்டியரா் ஆடா்சிைா் ை லதா்திலா்  வழைா்கிலா்  

இருநா்த யச ைா்ைளா்  பலவுமா்  ை ைபா்படுகினா்ைன.  இ ்பம டி ஆவை 

தமிழ ைா்ைபா் பதிபா்பிலா்  பம டி ஆவை வழைா்குசா் யச ைா்ைளா்  இடமா்  

யபைா்றுளா்ளன.   

 

க   ட்டி 

  ை ம டா்டி எனா்னுமா்  யச லா்லிைா்கு மைா் யவடா்டுபவ னா்  எனா்னுமா்  யப ருளிணன பம டி 

ஆவைஙா்ைளா்  தருகினா்ைன தமிழா்  அைர திைளிலுமா்  ை ம டா்டி எனா்னுமா்  யச லா்ல னது இபத யப ருளிலா்  

பயனா் படுதா்தபா்படுகிைது. 

 

  ை ம டா்டி எனா்பதைா்கு, ‘தசச்ன், சுவை் 

ரவப்மப ன், சக ல்லன்’ (சிஙா்ை ரபவலு முதலிய ரா், 

அபித ன சிநா்த மைி, பக்க ் 494) ஆகிய யப ருளா்  

விளைா்ைஙா்ைளா்  தரபா்படா்டுளா்ளன. தமிழா்  யம ழி அைர தி, 

இசா்யச லா்  குறிதா்து “ ண்சவடட்ுமவ ன், மூடன்“ (ந . 

ைதிணரபவைா்பிளா்ணள, தமிழா்  யம ழி அைர தி, பக்க ் 442) 

பப னா்ை யப ருளா்ைணளயுமா்  ை ைமுடிகினா்ைது. 

 

  இசா்யச லா்  யபருமா்ப லுமா்  பம டி ஆவை 

வழைா்குசா் யச லா்ல ைபவ பயனா் படுதா்தபா்படுகிைது.  

பழநா்தமிழா்  இலைா்கியஙா்ைளிபல , பிை தமிழா்  
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இலைா்கியஙா்ைளிபல  இசா்யச லா்ல டா்சி யபருமா்ப னா்ணமய ை இலா்ணல எனா்பை பத னா்றுகிைது.  ஆன லா்  

அபித ன சிநா்த மைி, ந . ைதிணரபவைா்பிளா்ணள தமிழா்யம ழி அைர தி ஆகியவைா்றிலா்  இசா்யச லா்  

ை ைபா்படுவத லா்  ை ம டா்டி எனா்னுமா்  யச லா்  பயனா் ப டா்டிலா்  இருநா்துளா்ளணமணய அறிநா்து 

யை ளா்ளமுடிகினா்ைது. 

 

  பம டி ஆவைதா்திலா்  இடமா்யபறுமா்  ை ம டா்டி எனா்னுமா்  யச லா்  அபித ன சிநா்த மைியிலா்  

இடமா்  யபைா்றுளா்ள யப ருளிணன பநரடிய ைபா் யபைவிலா்ணல.  மைா் ை ைா்  சுவரா் ணவபா்பப னா்  எனா்ை யச லா்  

பம டி ஆவைமா்  குறிபா்பிடுமா்  மைா்  யவடா்டுபவ னா்  எனா்பதபன டு யத டரா்புணடயது.  எனபவ மைா் பவணல 

யசயா்பவரா்ைளா்  யத டரா்ப ன யச லா்ல டா்சிய ை இதணனைா் யை ளா்ளல மா் . 

 

  ந .ைதிணரபவைா்பிளா்ணள தமிழா்  யம ழி அைர தி பநரடிய ை மைா் யவடா்டுபவ னா்  எனா்னுமா்  

யப ருணள முனா்ணவைா்கிைது.  இவைா்றினா்  அடிபா்பணடயிலா்  ப ரா்ைா்குமா்  பப து, மைா் யவடா்டுமா்  பைியிணனசா் 

யசயா்பவ ரா்ைணளைா் குறிைா்குமா்  வழைா்குசா் யச லா்ல ைவுமா்  இசா்யச லா்  இருநா்துளா்ளணமணய அறியமுடிகிைது.  

 

மக ட்டி  

  பை டா்டி எனா்னுமா்  யச லா்லிைா்கு பம டி ஆவைைா் குறிபா்புணர 

‘த னியக்கிடங்கு’ எனா்ை யப ருளிணனதா் தருகிைது. தமிழா்  அைர திைளிலா்  

இதா்தணைய யப ருளிணனைா் ை ைமுடியவிலா்ணல.  ைா்ரிய வினா்  தைா்ை லதா் 

தமிழா்  அைர தி, ‘ணபதா்தியமா் ’ எனா்ை யப ருளிணனைா் பை டா்டி எனா்கிை 

யச லா்லுைா்குைா் யை டுதா்துளா்ளது.  

 

  பை டா்டமா்  எனா் பதைா்கு யநளிவு, வணளவு ஆகிய 

யப ருளா்ைணள அைர திைளா்  தருகினா்ைன.  வ ைனஙா்ைளினா்  சைா்ைரஙா்ைளிலா்  

வணளவு(Bend) ஏைா்படா்டிருநா்த லா்  அதணனசா் சரியசயா்வதைா்குைா் பை டா்டதா்ணத 

எடுைா்ை பவைா் டுமா்   எனா்று ந ஞா்சிலா்  ந டா்டுபா் பகுதிைளிலா்  கூறுவது வழைா்ைமா் .  

ைனா்னிய குமரி ம வடா்டதா்திலா்  பை டா்ட று எனா்று ஓரா் ஊரா் உைா் டு.  

அவா்ஊரிணனதா் தழுவி ஓடுமா்  ஆறு ஆஙா்கில எழுதா்த ன ‘S’ வடிவிலா்  ஓடுமா் .  

இவா்வணளணவைா் பை டா்டமா்  எனா்கிபை மா் .  வணளநா்து ஓடுமா்  ஆறு பை டா்ட று.  

அதுபவ அவா்  ஊருைா்குமா்  யபயர கியிருைா்ைல மா்  எனைா் ைருதமுடிகினா்ைது. 

இபதபப னா்று பை டா்ணட எனா்பதைா்கு ப துை பா்பிைா்ை ை உயரா்நா்த உறுதிய ன 

சுைா்றுசா் சுவணரயுமா்  ைதவுைணளயுமா்  யை ைா் ட (அைழி சூழா்நா்த) இருபா்பிடமா்  

எனா்னுமா்  யப ருளிணன அைர திைளா்  தருகினா்ைன. இவைா்பை டு ஒபா்பிடா்டுபா் 

ப ரா்ைா்குமா்  பப து பை டா்டி எனா்பது த னியஙா்ைணளபா் ப துை பா்பதைா்ை ைைா் ைடா்டபா்படா்ட வணளவ ன 

கிடஙா்கிணனைா் குறிபா்பது புலன கினா்ைது.  

 

நிரறவுரை 

  இதா்தகு வழைா்குசா் யச ைா்ைளா்  பல பம டி ஆவைஙா்ைளிலா்  ை ைபா்படுகினா்ைன.  இணவ 

தஞா்ணசபா் பகுதிணய மர டா்டிய மனா்னரா்ைளா்  ஆைா் டபப து மைா்ைளிணடபய பழைா்ைதா்திைா்கு வநா்த வழைா்குசா் 

யச ைா்ைள ை இருதா்தலா்  பவைா் டுமா் .  இவைா்ணைைா் குறிதா்து விரிவ ை ஆர யா்நா்த லா்  அைா்ை ல மைா்ைளினா்  யம ழி 

நணட மடா்டுமனா்றி பைா் ப டா்டுபா் பழைா்ை வழைா்ைஙா்ைளா்  குறிதா்த புரிதலுைா்குமா்  வழிவணை யசயா்யுமா் . எனபவ 

இணவ குறிதா்த பமலா்  ஆயா்வுைளா்  ஆயா்வுலகிைா்குபா் புதிய ைருதா்த ைா்ைஙா்ைணள யவளிைா் யை ைருமா் . 

 

 

MODI FONT/SCRIPT 

 T. Athithan 

    Documents play a vital role in preserving a nation’s history, culture and 
society. Even Kings who had conquered foreign lands have left behind valuable documents 
in those places. Kings of Maratha, who ruled Tanjore had used one such font named ‘Modi’ 
which can be found in documents. By altering the written font of Marati’s ‘Devanagari’, a 
new font called ‘Modi’ came into existence. It would have emerged from the root word 
‘Modane’ which originally meant as ‘breaking’ or ‘shattering’. The kings of Maratha had 
used the Modi font for letter correspondence, writing diaries and for maintaining accounts 
during the middle of 13th century. During the Maratha rule in Tanjore region from 17 to 
19th centuries, the Marathas had used the Modi font. In the translated Tamil versions of 
Modi documents, many Modi words are found. The word ‘Kamati’ found in the Modi 
document, did not have similar meaning as we see in ‘Abithana Chinthamani’. The Tamil 
term, referring to a person who builds a mud wall refers to a person who delves the mud in 
Modi font. So it may refer to persons working with mud. The Tamil term ’Koti’ stands for 
granary in Modi but no such reference can be found in Tamil dictionaries. ‘kottam’ in Tamil 
refers to curve or bend in Tamil, a common term used in Nanjil region to refer to removal of 

(மக ட்டி-த னியக்கிடங்கு) 
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bends in wheels. In Kanyakumari district a village gains its name from a river ‘Kottaru’ 
which runs like a bent shape ‘S’. In Tamil the term ‘Kottai’ refers to a strong fort so ‘Koti’ in 
Modi may refer to a strong granary bent like ‘s’. Thus such colloquial words used by the 
Maratha rulers, might have come into existence in our Tanjore region.  

 


