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 The Vision of the Department of Mechanical Engineering to be nationally recognized 

for imparting knowledge, proficiency, ethics and efficacy to comprehend the modern and     

advanced technologies and to produce qualified Engineers to serve the nation.  

 

  

 

M1 : To make teaching faculty proficient in imparting knowledge and inspiring the 

young aspiring Engineers. 

M2 : To train the students effectively through the prescribed curriculum which will make 

them competent Engineers in the professional world. 

M3 : To empower the future Engineers by educating them with several value added 

and job oriented programs apart from their regular curriculum. 

M4 : To enable the students to incorporate innovative ideas in their projects which will 

improve the quality of life of the people. 

M5 : To develop a strong Industry-Institution interaction which will provide an environ-

ment for the students to update themselves with the current trends in the industry. 



 

 I am glad to know that Department of Mechanical Engineering from  Panimalar 

Institute of Technology is publishing its special issue of the  magazine to commemorate 

the 5 years of its service to humanity. It is my honor and pleasure to write a few lines about 

this prestigious Department as the bells of the resound in the ears of everyone who is      

related this Department as beneficiaries, supporters, collaborators and friends. I              

congratulate the Department on having made a significant impact on the lives of so many 

bright minds, and inspired so many of our community leaders to support the cause of       

education. The motto all`s well when done well" speaks volumes about the spirit of the 

School, and inspires the budding students. 

 This Department, as in the case of every other Department, had a small and humble 

beginning. It had its ups and downs during its  five years of existence. In spite of its glorious 

feat as one of the best Department in Panimalar Institute of Technology. It never                

commercializes education but continues to remain an institution of service, catering to the 

educational needs of buddy engineers. Panimalar Institute of Technology has tried its 

best to excel in all departments of its students` growth. The specialty of this institute is that it 

has made quality education accessible to all, high and low, rich and poor, thanks to the 

highly motivated staff and the availability of quality infrastructure. 



 

 I take this occasion to congratulate the Principal, staff, students and parents for 

their strong sense of commitment, service and responsibility that has transformed this 

institution into an outstanding and significant temple of learning today, as I have myself 

witnessed this spirit among you. Now at this landmark of completing 5 years of love and 

service to all, I wish you God`s abundant blessing for manifold successes in the years 

to come. 

 

Dr. Jeppiaar, M.A., B.L., Ph.D,  

Founder and Chairman 



 

 The academic year 2014-2105 is the marvelous Year for Mechanical  Engineering 

Department of Panimalar Institute of Technology. On this Occasion, I wish to congratulate 

past and present Principals, Teaching and Non-Teaching Staff, the students, on this    

commendable achievement. 

I have great pleasure in conveying my best wishes to all of you. Mechanical Engineering 

Department has a reputation for attracting the best students in their chosen faculty. It is a 

matter of great pride that the College has made consistent progress, year on year, in      

academic and co-curricular activities. 

The role played by its alumni in the overall development of the   personality which 

has been enabled by the various co- curricular and cultural activities taking place in the 

Mechanical Engineering Department is also appreciated. 

 Challenges and Opportunities are two sides of the same coin. Modern education, 

curriculum development and teaching  methodologies have to keep pace with the demand 

of the economic environment. The   manager, businessman and the entrepreneur of today 

needs many more weapons in armory. Holistic education should include all round                

development of a student. 

   



  Overall development of the individual is the goal of education and we all 

have to ensure that there is no stone left unturned to equip the student of today for the      

challenges of life. This will require tremendous self-motivation on the part of all concerned but 

will be fulfilling for the student as well as the faculty. 

 The faculty at Mechanical Engineering Department has always been a trend setter but 

what has also been noteworthy is the excellent support and commitment of the non-teaching 

staff. I wish to congratulate the entire faculty and other staff for encouraging and guiding the 

students in all facets, for their well rounded development. 

 I wish you all the best for achieving greater success and scaling newer heights in your 

education and career ahead.  

Dr. P.Chinnadurai, M.A., Ph.D,  

Secretary and Correspondent 



 

we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future." 

Franklin D. Roosevelt 

 These words by Franklin D. Roosevelt perfectly describe our aim at Panimalar      

Institute of Technology. Beyond providing a sound education, we wish to provide our      

students a holistic learning   experience for life. Our aim is to teach students to LEARN, not 

just STUDY. Hence, we strive to travel beyond the boundaries of mere books. We have   

realized that the future is abstract and unknown but the youth in our hands are real and can 

be moulded. 

Dear students,  

 "You are the nation-builders. You are the movers of technology. You are the agents 

of change." It is our fervent hope that the years that you spend in St. Michael would enable 

you to equip with leadership and managerial skills. The knowledge that you will gain, the 

fine qualities that you will imbibe and the technical skills that you will learn to apply will be 

your major contribution to your parents, to society, and to the nation. 

  



 We invest our trust on you. You are our safe source and we bank all our efforts on 

you. We create not the future instead we craft you for the future. There are strong          

challenges to great efforts but, always remember, great effort bears the sweet fruit of      

success. We want you to taste the fruit of success once and for the rest of your life, you will 

never rest. 

"You don't have to be great to start, but you have to start to be great." 

Best wishes. 

Mr.C.Sakthikumar, M.E., M.Phil  

Director 



 

Dear All, 

 Technical Education is the backbone of every nation and is the stepping stone for a 

country to move into the niche of a developed nation. Jaisakthi Educational Trust has been 

contributing in the mission of transforming rural India into developed nation by running    

Panimalar Institute of Technology at Nazarathpet, Chennai with innovation, creativity,      

human intelligence and patience. “Service to Human being is Service to God”. 

 It gives me immense pleasure to welcome you to the creative world of PIT which has 

very eco-friendly campus and is equipped with state-of-art infrastructure. We have well 

equipped labs, workshops and libraries to help students in attaining highest standards in 

academics, research and professional skills. The campus has adequate sports                 

infrastructure to take care of Sports and recreational activities. 

 Creating better human beings’ is our motto and we can do that when we are able to 

mould our students to be good human beings with values which are embedded for life. We 

aim to provide an overall development that nurtures them towards becoming strong and  

focused human beings. Soft skills and educational skills is what the institution seeks to    

provide every student at the campus itself through its PIT   PATTERN. 

The main focus of the Institution is to empower students with sound knowledge, wisdom, 

experience and training both at the academic level of Engineering and in the highly        

competitive global industrial market. The infrastructure facilities and state-of-the-art      

equipment's combined with a galaxy of competent, talented and dedicated faculty contribute 

to an enjoyable and an easy learning experience. 

Dr. T.Jayanthy, M.E., Ph.D,  

         Principal 



 

Dear Students,  

 Welcome to the new academic year 2014- 15. We have many challenges in this     

academic year. The NBA committee will be visiting our department. This is the first time that 

we are going for NBA accreditation and I hope that our department will get the                 

accreditation. I am very happy that many teachers of our department are enrolled for Ph.D. 

program and their research will affect in their teaching. Our under graduation program is 

going on successfully and our UG students presented no. of papers in national and         

international conferences. ‘MECHORN’, Annual achievement of Mechanical Engineering 

Department, Volume 2 is edited by Prof. G.Gnanakumar. We are thinking to have student 

contribution in the magazine.  

Dr. N.Nithyanandan, M.E., Ph.D,  

Professor and head 



 

 It gives me great opportunity to present the second issue of MECHORN’ 15 Volume 2, 

Annual achievement of Mechanical Engineering Department. The Year was full of various     

activities by the students and faculty in academic, co-curricular, extra-curricular as well as      

research & developments. Most significant developments include the emergence of design cen-

ter and the modernization of manufacturing technology laboratory. New techniques, designs 

and more computing power are driving significant advances in the instrumentation engineering. 

While going to press, the National Board of Accreditation (NBA) committee visit is scheduled 

soon; this will give us the chance to see the reflection of our progress and achievements. Wish 

you all best luck! 
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ABSTRACT :  

 For several centuries there has been a widespread concern for the safety of soldiers 

who serve for the nation. Each and every year the number of soldiers we lose for these   

devastating land mines is exceptionally high. Even though there have been many            

technological developments in mine detection by the application of robots, proper              

established methods for diffusion of the mines aren’t come up. In order to create a robot 

which saves the soldiers life by effective detection and significant diffusion of the land mines 

we are introducing a concept called jamming technology in robots. This technology makes 

use of coffee granules upon application of a vacuum.. This technology is inspired from the 

human arm. We describe the mechanical design and implementation of this gripper and 

quantify its performance in the robot designed by us which is called i-AMD (All terrain mine 

diffuser). Sensors like infrared sensor, ultrasound sensor. Consummate this robot effective 

detection and the jamming technology helps in potential diffusion of the land mines and thus 

help in saving the soldiers life. 

 

Keywords: i-AMD, jamming, coffee granules and sensors 

 

 

 

Hybrid Turbochargers 

S. Darren Rajasigamani 

 

ABSTRACT:  

 If automotive engines are to achieve better environmental properties and drivability, 

they must be equipped with more advanced systems for operation control. Electrical         

operation systems are now being incorporated in engine designs for this purpose. The 

"hybrid turbo" is an electrically assisted turbocharger with a high-speed motor generator built 

in. When operating in the low-speed engine mode, the hybrid turbo can achieve better    

combustion, purer exhaust gas, improved torque response, and torque enhancements with 

motor assistance. In the high-speed engine mode, it can operate with very high efficiency by 

achieving regeneration of electric power in excess of the exhaust gas energy. For these   

reasons, the electrically assisted turbocharger is expected to be adopted as the                

turbocharger of the future 
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ABSTRACT: 

 With the accelerated consumption of fuel in day-to-day life, there is an augmenting 

demand for the development of a more fuel efficient engine. Further , there is a growing 

concern for the reduction of emissions that emanate from vehicles . In order to cater to all 

these heeds, AUDI  has come up with an amazing technology called TURBO CHARGED 

DIRECT INJECTION .The inception of this incredible technology has created a revolution 

in diesel engines. It has made diesel engines much more efficient than its ancestors as 

well as its rival gasoline engine, by ensuring optimum cylinder charging. This is              

accomplished by incorporating a crucial component called the turbocharger. Components 

like piezoelectric injector, EGR, common rail, VTG consummate this engine, bolster in 

achieving a phenomenal performance. The most common discrepancy we found in diesel 

engines was turbo lag. We have introduced a modification in this engine which we        

perceive that it would serve as a solution for the turbo-lag. In this technique we give    

feedback for the turbocharger by using a DC SOLENOID MOTOR till the boost threshold 

is reached, by the actuation of sensors. And we have also introduced the Principles of   

Hydrodynamic Design of Humpback Whale to increase the efficiency of  the turbo charger 

at any running conditions. 

mailto:ashwinmurali@outlook.com1




 







SORRY 

Dear parents, 

I forgive you my life, 

Begotten in a drab town, 

The intention was good; 

Passing the street now, 

I see still the remains of sunlight. 

 

It was not the bone buckled; 

You gave me enough food 

To renew myself. 

It was the mind's weight 

Kept me bent, as I grew tall. 

 

It was not your fault. 

What should have gone on, 

Arrow aimed from a tried bow 

At a tried target, has turned back, 

Wounding itself 

With questions you had not asked. 



 





மூயிகை வரம் - குப்கபமனி! 
நிதனுக்கு ற்டும் ிணிகள ீக்கும் அருநருந்துகா 
பிளககள், இனற்ளகனின் ற்ாட்டில், ததளயபள் குதிகில், 
ததளயனா பிளக ன்கி யளகனில் தாாகதய யிளந்து 
ககாண்டிருக்கின். இளதகனல்ாம் சரினாகக் கண்டுிடித்து உண்டு, 
தங்களுக்கு ற்டும் தாய்களத் தீர்த்துக் ககாள்ளும் யித்ளதளன, 
எவ்கயாரு உனிரித்துக்கும் இனற்ளகதன கடத்தி ளயத்திருக்கிது. 
ஆால், யினாாப தாக்தகாடு, இளதகனல்ாம் திட்டநிட்டு 
நக்கடித்துயிட்டர்... கடந்த இருது, பப்து ஆண்டுகில்! 
அத்தளகன பிளககள நீண்டும் ளகனில் டுக்கவும்... அளய ற்ின 
புரிதள உண்டாக்கவுதந.... 'பிளக யம்’ னும் இப்குதி இங்தக 
யிரிகிது. இந்த இதமில் யதீிகனங்கும் யிளந்து கிடக்கும் 
குப்ளதநி ற்ி அிந்து ககாள்தயாம்... 'குப்ளனில் கிடக்கும் 
தகாதநதகம்’, 'தசற்ில் பளத்த கசந்தாநளப’ ச் கசால்யார்கத... 
அதற்கு பற்றும் காருத்தநாது, குப்ளதநி. யாய்க்கால், யபப்பு, 
சாளதனாபங்கள், குப்ளதநடுகள் க் காணும் இடங்கிகல்ாம் 
துிர்த்துக் கிடக்கும் குப்ளதநி... நிதளக் காக்கும் அற்புத 
பிளக ன்து, ம்நில் த்தள தருக்கு கதரிபம்? குப்ளனா 
தநிளனக் குணப்டுத்தும்! 'உணதய நருந்து... நருந்தத உணவு’ ச் 
கசான் பன்தார்கின் அிளய, ளக ககாள்ாததன் யிளவு, 
ல்தயறு ிணிகால் ின்ப்ட்டுக் கிடக்கிது, ம் உடம்பு. இப்டி, 
தானால் குப்ள தால் ஆகியிட்ட தநிளன குணப்டுத்துயதால்தான் 
இதற்கு குப்ளதநி ன் கனர் யந்திருக்குதநா...  
ஆச்சரினப்டும் யளகனில் இருக்கிது, இதன் னன்ாடு. 
குப்ளதநடுகில் யர்யதால்... இதற்கு குப்ளதநி ன் கனர் 
யந்ததாகவும் கசால்ப்டுகிது. பூளயணங்கி! இளத, 'நார்ஜா 
தநாகிி’  யடகநாமினில் அளமக்கிார்கள். 'நார்ஜாம்’ ன்ால் 
பூளளனக் குிக்கும். பூளயணங்கி’ ன் கனரும் இதற்கு உண்டு. 
'குப்ளதநினில் உள் கந்தகச்சத்து, பூளனின் கண்களுக்கு 
ரிச்சளக் ககாடுப்தால், அதன் அருகில் யரும்தாது பூளனாது 
கண்கள படிக் ககாள்ளும். அததசநனம், ஆதபாக்கின குளயா 
உணளய உண்தால் பூளகளுக்கு ற்டுகி ஞ்சிள 
ீக்குயதற்கா நருந்து, குப்ள தநினில்தான் இருக்கிது. தய, 
கந்தகத் தாக்குதல் குளயாக இருக்கும் இபவு தயளகில் கசன்று, 
குப்ளதநி இளகள பூளகள் உண்ணும். அதால்தான்  
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பூளயணங்கி ன்று கனர் யந்தது' ன்று இதற்கு யிக்கம் 
கசால்கிார்கள். குப்ளதநி சிறுசிறு கிளகளுடன் உள் 
அடர்த்தினா கசடி. இளனின் ஏபங்கள் பம்த்தின் ற்களப் தான்று 
இருக்கும். ச்ளச ித்தில் நிகு தான் காய்கள் இதில் காய்க்கும். 
இது, யிளத பநாக இப்கருக்கம் கசய்னப்டுகிது. இதன் 
இளகின் அளநப்த யித்தினாசநாது. நாற்டுக்கில் 
அளநந்துள்தால், உச்சிகயனில் தபத்தில் ஏர் இளனின் ிமல், 
அடுத்த இளனின் நீது யிமாது. குடற்புழு ீக்க நருந்து! குப்ளதநி 
குணநாக்கும் தாய்கின் ண்ணிக்ளக பாம். இதன் இள, தயர் 
அளத்தும் நருத்துயப் னன்ாடு ிளந்தளய. குப்ளதநி கசடிளன 
தயருடன் ிடுங்கி, அப்டிதன ன்ாகக் கழுயி காடினாக றுக்கி உப 
ளயக்க தயண்டும். அதில் எரு ளகப்ிடி அவு டுத்து இபண்டு டம்ர் 
தண்ணரீ் யிட்டுக் காய்ச்சி, ஆ ளயத்து யடிகட்டி, காளனில் கயறும் 
யனிற்ில் குடித்தால்... ததினாகி நத்துடன் யனிற்றுப் பூச்சிகள், 
கிருநிகள் கயிதனியிடும். இளளன காடி கசய்து சாப்ிட்டும் 
பூச்சிகள கயிதனற்ாம். குமந்ளதகள் பதல் கரினயர்கள் யளப 
அளயருக்குநா அற்புதத் தீர்வு, இதன் இளபம், தயரும். 
குமந்ளதகளுக்கு ஆறு நாதங்களுக்கு எரு பள குடற்புழு ீக்கம் 
கசய்னச் கசால்கிார்கள் நருத்துயர்கள். இதற்கு ஆங்கி 
நருந்துக்களடனில் எரு குப்ிளன யாங்கி னன்டுத்தி யருகிதாம். 
அளதயிட குப்ளதநி இளளன அளபத்து சாகடுத்து, 
குமந்ளதகளுக்கு எரு ததக்கபண்டி ககாடுத்தாத தாதுநாது. யனது 
யித்தினாசநின்ி ரும் இன்று ப தானால் அயதிப்டுகிார்கள். 
காபநா உணவு உண்து; சரியிகித உணயாக இல்ாநல் புபதம் 
ிளந்திருக்கும் உணளய நட்டும் உண்தால் ற்டும் நச்சிக்கல் 
ஆகினளயதான் ப தாய்க்கு பக்கினநா காபணங்கள். இந்தாய்க்கு 
ிதா தீர்வு, குப்ளதநி. அறுளய சிகிச்ளசக்கும் அளசந்து 
ககாடுக்காத பத்ளத, ிர்பநாக்கும் ஆற்ல் குப்ளதநிக்கு 
இருக்கிது. குப்ளதநிளன தயருடன் ிடுங்கி, ிமில் உர்த்தி 
சூபணம் கசய்து, 5 கிபாம் அவு டுத்து சு கய்தனாடு தசர்த்து 48 ாட் 
களுக்கு காள, நாள  இருதயளகளும் உண்டு யந்தால்...  



ஆச பம், க்க பம், சிந்தி பம், தநக பம், சபக்கண்ட பம், 
நாள பம், ககாடி பம், கண்டநாள  ட்டு யளகனா ப 
தாய்களும் கட்டுப்டும். ததால் தாய் குணநாகும்! ஆஸ்துநா, ளசஸ்... 
தான் தாய்களக் குணநாக்கும் ஆற்லும் குப்ளதநி இளக்கு 
உண்டு. இது, உடில் கயப்த்ளத உண்டாக்கி, ாள்ட்ட 
தகாளமளனக்கூட கயிதனற்ி யிடும். இளளன உர்த்தி சூபணம் 
கசய்து, சின் கல்ிக்காய் அவு ததில் கந்து ககாடுத்து யந்தால்... 
இருநல், இளபப்பு, கம் குணநளடபம். கசாி, சிபங்கு தான் ல்தயறு 
ததால் தாய்களுக்கு, குப்ளதநி ளதத்ளத 15 ாட்கள் கதாடர்ந்து 
தடயி யந்தால்... 'ஸ்கின் ிபாப்நா... க்கா?’ க் தகட்கும் அவுக்கு 
'அடடா’ நாற்த்ளத உணர்யரீ்கள். இப்டி, தளயி, யாத தாய், 
டுக்ளகப் புண்கள்...  இது தீர்க்கும் தாய்கள் பாம், பாம். தான், 
குப்ளனில் யர்ந்தாலும் நிதர்கின் தாய்கள அறுக்கும் 
குப்ளதநி ஆபாதிக்கப்ட தயண்டின என்று. 



ஆளச யடீு 
கிறுக்கல்கள் ஏயினங்காய்  
உதிர்ந்துதா யண்ணங்களுடன்  
ழுப்தின சுயர்.  
 
குமந்ளதனின் திருஷ்டிப்காட்டு தால்  
கரிளன பூசிக்ககாண்ட  
அடுப்ங்கள  
ரிட்ச்ச்சனின்தாது நட்டும்  
தளமந்த சாநினள  
திர்கா கவுகள் யிளந்த  
டுக்ளகனள  
எிந்து யிளனாடின கதவுகள்  
ஸ்யண்டிளன ட்டிப்ார்த்த ஜன்ல்  
 
அண்டாளய ீச்சல் குநாக்கின  
குினள  
 
ல்ாங்குமி ஆடின திண்ளண  
 
பண்தநல் யசீப்ட்ட  
ம் மளநகள்  
 
யிண்நீன்கள ண்ணிககாண்தட  
ிளய பசித்த கநாட்ளடநாடி  
 
கண்ணரீ் துிகளுடன்  
ங்கிப்ார்கிதன்  
ாங்கள் யாழ்ந்த யடீ்ளட  
இல்ள  
ாங்கள் யிற் யடீ்ளட  
நிஞ்சினிருப்து  
கஞ்சிிருக்கும் ிளவுகள் நட்டுதந  
யிற்கப்ட்டது யடீல்  
ங்கள் குடும்த்தின் கடந்தகாம்... 



நாப்ிள்ளகளுக்கு நபண தண்டள 
 அக்ர் தது நகள ஏர் அபசக்குநாபனுக்கு திருநணம் கசய்து ளயத்தார். 
அன்புடன் குடும்ம் டத்தி யந்த அயர்கின் யாழ்யில் ததா எரு காபணத்திற்காக 
சண்ளடபம் சச்சபவும் ற்ட்டுயிட்டது. இதால் ந அளநதி இமந்த அக்ரின் நகள் 
தன் தந்ளதனிடம் யந்து கண்ணரீ் யிட்டு கதி அழுதாள். ாசத்துடன் யர்த்த நகின் 
கண்ணளீபக் கண்டதும் அக்ருக்கு தன் நாப்ிள்ளனின் நீது கடுங்தகாம் ற்ட்டது. 
அதால் ளடயபீர்கள அனுப்ி நருநகளக் ளகது கசய்து டில்ி சிளனில் அ
ளடத்தார். அத்துடன் அயபது தகாம் தணினாநல் ல்ா யடீ்டிலுள் நாப்ிள்ளக
ளபம் ளகது கசய்துயப ஆளணனிட்டார். ரீ்ாள உடத யபயளமத்தார் அக்ர்.  
 ''சக்பயர்த்திப் கருநாத, தாங்கள் உடத ன்ள அளமத்ததன் காபணம் 
ன்?'' ன்று யியிார் ரீ்ால். ''ரீ்ால் அயர்கத, ாளக் காள சூரின 
உதனத்தில் து நாப்ிள்ளளன தூக்கிதற்ி நபண தண்டள யிதிக்க தயண்டும். 
அதத சநனம் நது கபத்திலுள் எவ்கயாரு யடீ்டின் நாப்ிள்ளகளபம் தூக்கிிட 
தயண்டும். இி நது ாட்டில் நாப்ிள்ளகத இல்ள ன் ிளளன ற்டுத்த 
தயண்டும்''ன்ார் அக்ர்.  
 
 நன்ரின் அதிசன ஆளணளனக் தகட்டு ரீ்ால் அதிர்ச்சினளடந்தார். உத்தபளயக் 
தகட்ட நக்களும் தீினளடந்தர். தீினளடந்த நக்களப் ார்த்து,''இதற்காகப் னப்ட 
தயண்டாம். ான் ார்த்துக் ககாள்கிதன். ''அபசரும் அவ்யவு ககாடுநம்                    
ளடத்தயபல்'' ன்று சநாதாம் கூி அனுப்ி ளயத்தார் ரீ்ால்.  
 
 சூரின உதனத்திற்கு பன்ர் அபண்நளக்குச் கசன் ரீ்ால்,''சக்பயர்த்திப் 
கருநாத! தாங்கள் கூினடிதன தூக்கு நபங்கள் தனாபாகியிட்டது. தாங்கள் யந்து 
ார்ளயனிட்டப் ின்ர் உடடினாக ல்ா நாப்ிள்ளகளுக்கும் தூக்குத் தண்டள
ளன ிளதயற்ி யிடாம்'' ன்ார் ரீ்ால்.ரீ்ாின் கசாற்டி தூக்கு நபங்களப் 
ார்ளயனிட்டார். அச்சநனம் அந்தத் தூக்கு நபங்களுக்கு இளடனில் எரு தூக்கு நபம் 
தங்கத்தாலும் நற்காரு தூக்கு நபம் கயள்ினிாலும் காணப்ட்டது. ''இந்த இரு 
தூக்கு நபங்கள் நட்டும் ன் யித்தினாசநாக உள்து. காபணம் ன்?'' ன்று 
யியிார் அக்ர்.  
 சிிதும் தட்டப்டாநல் அளநதினாக,''நன்ர் கருநாத! அங்தக தங்கத்திால் 
உருயாக்கப்ட்ட தூக்குநபம் தங்களுக்காகவும், கயள்ினிால் உருயாக்கப்ட்ட 
தூக்குநபம் க்காகவும் ன்ார் ரீ்ால். ரீ்ாின் திர்ாபாத திளக் தகட்டதும் 
அக்ருக்கு யினப்ாக இருந்தது.  
 ''நக்கு தற்காகத் தூக்கு நபங்கள்?''ன்ார் அக்ர்.  
 ''நன்ர் கருநாத! தாங்களும் எரு யடீ்டின் நாப்ிள்ளதாத! அதத தான்று 
ானும் எரு யடீ்டின் நாப்ிள்ளதாத! ஆகதய சட்டப்டி தண்டள ம்பளடன 
இருயருக்கும் தசர்த்துதாத!'' ன்ார் ரீ்ால். தகாத்துடன் இருந்த அக்ர் தன்ள 
நந்து யாய்யிட்டுச் சிரித்தார்.  
 
 
 



''தநன்ளநநிகு சக்பயர்த்தி கருநாத! தங்களுளடன நாப்ிள்ள தயறு கசய்த
ளநக்காக ாட்டிலுள் நாப்ிள்ளகள் ல்தாளபபம் தண்டிப்து ன் 
ினானம்? தங்களுளடன நாப்ிள்ள கசய்த தயள திருத்தி ல்யமி டுத்த 
தயண்டுதநனன்ி நபண தண்டள அிக்காநா? தங்களத் திருத்துயதற்கு ந்த 
அருகளதபம் க்கு இல்ள. ஆால் இந்தச் கசய்ளகனிால் தங்களுக்கு 
இழுக்கு யபாநல் தடுப்து து கடளநனல்யா? தனவு கசய்து நாப்ிள்
ளகின் நபண தண்டளளன உடடினாக பத்து கசய்ன தயண்டுகிதன்'' 
ன்ார் ரீ்ால். தயறு கசய்து அயப்கனர் டுப்திிருந்து தன்ளத் தடுத்த 
ரீ்ாள அக்ர் கரிதும் ாபாட்டிார்.  

 ாடாலும் தயந்தபாக இருந்தாலும் ாட்டு நக்கள் ான்கு யிதநாகத்தான் 
தசுயார்கள் நாநன்ர் அக்ர் தன் ாட்டின் டப்பு ிள ப்டி இருக்கிது 
ன்று தது எற்ர்கின் பம் அிந்து ககாள்யது யமக்கம். இருப்ினும் 
எருாள் தன் ாட்டு நக்கள் தம்ளநப்ற்ி ன் ிளக்கிார்கள் ன்ளத தா
தந தரில் அிந்து ககாள் ஆயல் ற்ட்டது. நன்ர் தன் ண்ணத்ளத ரீ்ால் 
அயர்கிடம் கூிார். ''நக்கின் நிளளன அிந்து ககாள்யது நன்ரின் கட
ளநனாகும். ஆதின் தரில் தாய் சந்திப்தாம்'' ன்ார் ரீ்ால்.  

 ''ீங்கள் கசால்யது தால் தரில் கசன்று சந்தித்தால் நக்கள் உண்ளநளன 
கூ தனங்குயார்கள் அல்யா?'' ன்ார் நன்ர்.  

 ''நன்ர் கருநாத! தரில் தாகாம் ன்று கசான்து நாறுதயடத்தில். 
அப்டி கசன்ால் னாருக்கும் அளடனாம் கதரினாது. நக்களும் நம் திந்து 
உண்ளநளனக் கூறுயார்கள்'' ன்ார் ரீ்ால். ரீ்ால் கூினடிதன சாதாபண 
யியசானிகள் தான்று நாறுதயடத்தில் ாட்ளடச் சுற்ிப் ார்க்கச் கசன்ர். 
கயகுதூபம் கசன்தும் எரு எற்ளனடிப் ாளதக் குறுக்கிட்டது. அந்தப் ாளத 
அடர்ந்த காட்டுப் குதிக்குச் கசல்லும் யமினாகும். கயகு தூபம் யந்தளநனால் 
நன்ருக்கு களப்பு ற்ட்டது. 

 அதால் ரீ்ாிடம் ''இங்கு சற்று ஏய்கயடுத்துயிட்டு கசல்ாம்'' ன்ார் 
அக்ர். ரீ்ாலும், ''அப்டிதன கசய்தயாம்'' ன்று கூி எரு கரின நபத்தின் 
ிமில் அநர்ந்து ஏய்கயடுத்துக் ககாண்டிருந்தார். அச்சநனம் காட்டிற்குச் கசல்லும் 
எற்ளனடிப் ாளதனின் யமினாக யிகுகள ன்கு கட்டி தளனில் சுநந்து 
ககாண்டு எருயர் யந்து ககாண்டிருந்தார். அயர்கள் அருகில் அயர் யந்ததும், 
ரீ்ால் அயர்கள், ''அய்னா யனதாயதப! இந்த கடுளநனா கயனிில் யிளக 
சுநந்து கசல்யது சிபநநாக இல்ளனா? ஆளகனிால் இங்கு சற்று ஏய்கயடுத்து 
யிட்டு கசல்லுங்கள் ன்ார்.  

 
 
 



அந்த பதினயருக்கு இயர்கள் னார் ன்து கதரினாளநனிால் ''து த
ளனிலுள் யிகு சுளநளன கீதம இக்கியிட்டு ஏய்கயடுப்து ல்துதான். 
ஆால் இப்தாது கீதம இக்கும் சுளநளன ின்ர் னார் தளனில் தூக்கி 
ளயப்து'' ன்ார்.  

 ''பதினயதப கயளப்ட தயண்டாம் ீங்கள் தாகும் யளபனில் ாங்கள் 
இங்கு தான் இருப்தாம். ாங்கத உங்கள் சுளநளன தூக்கி தளனில் ளயக்கி
தாம்'' ன்று கூினப்டி ரீ்ால் அந்த பதினயரின் தளனிலுள் யிகு சுளந
ளன கீதம இக்கி ளயத்தார். பயரும் நபத்திடினில் ஏய்கயடுத்துக் 
ககாண்டிருந்த சநனம் ரீ்ால் அயர்கள் நன்ரின் காதில் இபகசினநாக ததா 
கூிார். நன்ரும் சரி ன்று தளனாட்டிார்.  

 ரீ்ால் அயர்கள் அந்த படினயளபப் ார்த்து, ''அய்னா, தங்களுக்கு இன்று 
டந்த யிரனம் கதரிபநா?''  தகட்டார். ''ன் டந்தது?'' ன்று தகட்டார் 
பதினயர். ''நது நன்ர் இன்று இனற்ளக ய்தி யிட்டார்'' ன்ார் ரீ்ால். இத
ளக் தகட்ட பதினயர் அதிர்ச்சி அளடந்தயபாக, ''நது நன்ர் இனற்ளக 
ய்தியிட்டாபா? இது ப்டி ிகழ்ந்தது? யபாயது சூழ்ச்சி கசய்து யிட்டார்கா? 
இது உண்ளநனா?'' ன்று நிகப் தட்டத்துடன் தகட்டார்.  

 ''நன்ர் இனற்ளக ய்தியிட்டார் ன்தும் ன் இவ்யவு தட்டம் அ
ளடகின்ரீ்?'' ன்ார் ரீ்ால். ''தட்டப்டாநல் ன் கசய்ன? நது நன்ர் 
ாட்டிற்கு  ன்ளநகள் கசய்துள்ார். இன்று நது ாடு கசமிப்புடன் 
யிங்குயதற்குக் காபணம் நது நன்ரின் ிர்யாகத் திளந. அது நட்டுநின்ி 
சிறுயர்கள் பதல் பதினயர்கள் யளப படன் யாம  சலுளககள் யமங்கின 
ல்ிதனம் ளடத்தயர். அயருக்கா இந்ிள. இயளபப் தான்று ம்ாட்டிற்கு 
ந்த நன்ரும் யாய்க்க படினாது'' ன்று கயளபடன் கூிார் 
பதினயர். ''இவ்யவு கூறுகின் ீங்கள் காட்டில் யிகு கயட்டி யிற்றுத்தாத 
யாழ்கின்ரீ்கள். இருப்ினும் தங்களுக்கு நன்ர்நீது இவ்யவு ல்கண்ணம் 
ககாண்டுள்ரீ்கள் ன்து ஆச்சர்னம்தான்'' ன்ார் ரீ்ால்.  
''காட்டில் யிகு கயட்டி யிற்தால் ன் குடும்த்திற்கு ந்தயித கஷ்டபம் 
இல்ள. ல் யருநாபம் கிளடக்கிது. து குடும்ம் கஷ்டத்தில் 
யாழ்ந்தால் தாத நன்ளப குள கூ படிபம்?'' ன்ார் பதினயர். பதினயர் 
ககாஞ்ச தபம் ஏய்கயடுத்துக் ககாண்டு யிளடப் கற்ார். ரீ்ால் அந்த யிகு சு
ளநளன நீண்டும் அந்த பதினயரின் தளனில் ற்ியிட்டு அயர்களும் 
புப்ட்டுச் கசன்ர்.  

 
 



 ''நன்ர் கருநாத! இந்த நாறுதயட னணத்திால் அந்த யிகு 
கயட்டினா பதினயர் நதில் ீங்கள் ஆமப் திந்துள்ரீ்கள் ன்து அின 
படிகிது. இதள தகட்ட க்கும் நநகிழ்ளய அிக்கின்து'' ன்ார் 
ரீ்ால். அபசரும் - ரீ்ாலும் தசினடி கப யதீிளன அளடந்தர். டந்து யந்த 
களப்ால் நன்ருக்குத் தாகம் டுத்தது. ''ரீ்ால் அயர்கத! தாகத்திற்கு 
தாயது அருந்தியிட்டு கசல்ாம்'' ன்ார் அக்ர். அப்டிதன கசய்னாம் 
ன்று ரீ்ால் கூிக் ககாண்டிருக்கும்தாதத யதீினில் ''தநாரு....தநாரு....'' ன்று 
கூயினப்டி எரு கண் தளனில் தநார் ாளபடன் யந்துக் 
ககாண்டிருந்தாள்.  அந்த தநார்காபப் கண்ளணப் ார்த்து ரீ்ால், ''தநார்காபப் 
கண்தண! ங்கள் இருயருக்கும் இபண்டு குயள தநார் ககாடு'' ன்று கூி 
தநாருக்காப் ணத்ளதக் ககாடுத்தார். அபசரும் - ரீ்ாலும் தநாளபக் 
குடித்தர். ரீ்ால் தநார்காபப் கண்ளணப் ார்த்து ன் இவ்யவு 
சாதாபணநாக இருக்கிாய்? ம் நரினாளதக்குரின நன்ர் இன்று இனற்ளக 
ய்தியிட்டார் ன்கி கசய்தி உக்குத் கதரினாதா? ன்று தகட்டார்.  

 அதற்கு தநார்க்காபப் கண், ''நன்ர் இருந்தால் ன்? நளந்தால் 
ன்? நன்பாகப் ிந்தாலும் இனற்ளகளன கயல் படினாது. ல் தயள 
கசய்திளன இப்தாது கசான்ரீ்கள். நன்ரின் நளளயப் ார்ப்தற்கு நக்கள் 
கூட்டம் கூட்டநாக யருயார்கள். அங்கு கசன்ால் க்கு ல் யினாாபம் 
ஆகும். தநலும் எரு தநார் குடம் யிற்றுயிடும்'' ன்று கூியிட்டு அங்கிருந்து 
தயகநாகச் கசன்றுயிட்டாள். ''ரீ்ால் அயர்கத! ாம் சந்தித்த இருயரும் 
இருயிதநா ண்ணத்ளத கயிப்டுத்திபள்தப இதற்கு ன் காபணம்?'' 
ன்ார் அக்ர்.  
 ''நன்ர் கருநாத! யிகு கயட்டி ழுத்த பதினயர். நன்பா 
தங்கின் நீது கரும் நதிப்ள ளயத்துள்ார். அதால் இனற்ளக ய்தியிட்டார் 
ன் கசய்திளனக் தகட்டதும் அதிர்ச்சினிால் நிகவும் தயதளனளடந்தார்.  
 'தநார் யிற் கண்ணிடம் ககாஞ்சம் கூட ாட்டுப்ற்று கிளடனாது. 
சுனநிக்கயள். சிந்தள பழுயதும் தநார் அதிகநாக யிற்ால் ல் ணம் 
கிளடக்கும் ன்தாக இருந்தது. அயது ண்ணப்டி ார்த்தால் அயள் 
கூினதிலும் தப்ில்ள'' ன்ார் ரீ்ால். 

''அப்டினாால் னார் நீது தயறு?'' ன்று யியிார் அக்ர்.  

''நன்ர் கருநாத! தயறு ம்நீது தான். கில் ாட்டின் ன் கருத்  
ல் கசனல்களச் கசய்பம்தாது நக்கில் சிர் தாற்றுயதும், சிர் 
தூற்றுயதும் ளடபளனா யிரனம்தான். ாட்டில் து டந்தாலும் ந 
உறுதிபடன் தாங்கி நக்கின் ன்ளநக்காக ாடாளும் நன்பாக இருக்க  



Life is fine 

I went down to the river, 

I set down on the bank. 

I tried to think but couldn't, 

So I jumped in and sank. 

 

I came up once and hollered! 

I came up twice and cried! 

If that water hadn't a-been so cold 

I might've sunk and died. 

 

But it was Cold in that water! It was cold! 

 

I took the elevator 

Sixteen floors above the ground. 

I thought about my baby 

And thought I would jump down. 
 

I stood there and I hollered! 

I stood there and I cried! 

If it hadn't a-been so high 

I might've jumped and died. 

 

But it was High up there! It was high! 

 

So since I'm still here livin', 

I guess I will live on. 

I could've died for love-- 

But for livin' I was born 

 

Though you may hear me holler, 

And you may see me cry-- 

I'll be dogged, sweet baby, 

If you gonna see me die. 

 

Life is fine! Fine as wine! Life is fine! 



தயண்டுதந தயிப, இப்டிகனல்ாம் தசுகிார்கள் ன்று சிந்திக்கக்கூடாது. 
யபீத்துடனும் யிதயகத்துடனும் ாட்ளட ஆள்யதிால் தான் ிர் ாட்டயரும் 
தங்களப் தாற்றுகின்ர்'' ன்ார் ரீ்ால்.  

 ரீ்ால் கூினளதக் தகட்ட அக்ர், ''ாடாளும் நாநன்பாக இருந்தாலும் 
நக்கள் ான்கு யிதநாகத்தான் தசுயார்கள் ன்து கதியாகத் கதரிகிது'' 
ன்ார் நன்ர் அக்ர்.  

 

 

 

 

Funny College SMS 

University First vara IDEA: 

3:30 Manikku Yendhirichu 

Brush Pannittu Kulliraa 

Irundhaalum Kullinga…. 

4:30 Mani Aayidum 

Ammaavai Yezhupinaa 

Coffee-yo Tea-yo 

Tharuvaanga 

5 Manikku Kellambi 

5:30- Ku University 

Poidunga!!!!!!!! 

Neengadhaan University FIRST!!! 

OK, Naalaikku State`la 

First Varadhu Eppadinu Paarppoam!!! 





கண் குமந்ளத 
உகத்ளத கண் திந்து  
ார்க்கப் தாகும்  
சந்ததாரபம்......  
இந்த உகில் தாம்  
வ்யவு துனபம்  
அளடனப் தாகிதாதநா  
ன் யருத்தபம்.....  
எரு தசப கந்து  
கண்ணரீ் துிகள  
கண்கில் யமினயிட்டு  
சிரிப்ள  
உதட்டில் தயம யிட்டு  
ிக்கும்  
பதற் கண் குமந்ளத.....  
ஆளசனாய் சிளனப் தாக்க  
ால் தப தயண்டினயள்  
தயண்டா கயறுப்ாய் ண்ணி  
கள்ிப் ால் யிட்டு  
அந்த சிசு  
யரும் பன் பளனிததன  
கிள்ி ிகின்ாள்  
அயளும் எரு கண் தாா....? 
 



தன்ம்ிக்ளக ன் உிகனடுத்து 
தன்ம்ிக்ளக  
ன்ம உிகனடுத்து  
தன்ளதன  
கசதுக்கிககாள்கிாதன  
ஊநா சிற்ிதன  
ஊநாய் ிந்திட்டாலும்  
உண்ளநனாய்  
இருப்ாய் ீதன  
உன் கிபள யழுயா கஞ்சில்  
தர்ளநதன யாழ்வுதாத  
ளமனான ிந்திடினும்  
ணினாய் உனர்தயாம்  
ாதந  
ஊதந கயறும்  
கானம் தாத  
உடலுதந கயறும்  
காற்ளடத்த ளபந்தாத  
உள்தந தன்ம்ிக்ளக  
உருயம் தாத  
துன்ங்கள் சூழ்ந்த தாதும்  
தசாதளகள் யந்த தாதும்  
துயாநல் யாழ்தயாம் ாதந  
உண்ளநக்தகார் சாட்சி தா  
உகுக்தகார் டுத்துக்கட்டாய்  
ன்றுதந யாழ்தயாம் ாதந  
 
காதுதகக்கா  
தசபடினா  
ஊதந ானும் தாத 



Farewell 
ண்ள நச்சான்  
அளமப்து அயன் தங்ளகளன 
காதினாக ிளப்தால் அல்,அயன் 

காதிளன தங்ளகனாக 
ிளப்தால் தான்... 
 

ைாயம் நம்க பிரித்தாலும் 
ைடந்து தூம் சென்மாலும் 
என்றும் இனிக்கும் 
நம் ைல்லூரி நிகனவுைள்!!!  

 

அன்சபன்ம வார்த்கதக்கு 
அர்த்தம் சதரிாதவர்ைரிடம் 
அன்கப எதிர்பார்ப்பதும் 
சவரிப்படுத்துவதும் தவமம...!!  

 

ீலம் உன் நிகனவுைள்  
ீரா என் 
துன்பங்ைரில்  
இருந்து ீட்டிச் 
செல்ைிமது !!!  

 

நீ என்னுடன் 
மபொத சநாடிசல்யம் 
என்னுடன் மெர்ந்து 
ைாத்துக்சைாண்டிருக்ைிமது 
என் கைப்மபெி  



அன்பு = 100 
அ உனிகபழுத்தின்  
பதல் ழுத்தத - ீ  
ண்ணிக்ளகனில் 1  
ன் கநய்கனழுத்தின்  
இறுதி ழுத்தத - ீ  
ண்ணிக்ளகனில் 18  
பு ன் உனிர்ளநழுத்தத  
உன் ண் யரிளச 81 - கண்டீபா  
அன்பு ன் தநிழ் கசால்ின்  
கூட்டுத்கதாளக 100 ன்று  
அன்கன்ால் தறு  
தகன்ால் பழுளந  
பழுளந ன்ால் ிளவு  
அன்பு யமிச் கசன்ால்  
பழுிளவுன் நகிழ்ச்சிபம்  
அதன் யமி யரும் அளநதிபம்  
தற்றுக்கு தறு - ம்  
யாழ்யில் சாத்தினதந - இதுதய  
சான்தாரின் சரித்திபதந 
 

தநிழ் தாய் 
ழுந்ததும் யந்தாள் ள தாக்கி  
அயள் கண்கள் இபண்ளடபம் அாக்கி  
அயள் ககாண்ட ார்ளயதனா அாக  
ான் ின் ிளதனா சிளனாக  
யந்தது சிற்நா? அல்  
ன் உனிர் தாது அற்நா கநல்! 
ககாண்ட ிள கதரினாது  
யந்த ிள புரினாது  
கநல்நாய் யியிதன் அயள  
கசல்நாய் குயிாள் அயதா! 
ிந்தன் தநிழ் ற்று கண்டு யந்த  
தங்க தநிழ் தாதன ாகன்று!  




