In commemoration of the birthday of SWAMI VIVEKANANDA, National Youth Day
under AZADI KA AMRIT MAHOTSAV CELEBRATIONS was conducted by Youth Red
Cross, Anna University virtually through Microsoft Teams on 12th January, 2022 at 3:00 PM as
per the guidance from the Honorable Vice Chancellor, Anna University Prof. Dr. R. Velraj.
The event started with Tamizh Thaai Vaazhthu.
Dr. S.Thanigaiarasu, Professor & Head, Department of Aerospace Engineering, MIT
Campus and YRC Coordinator, coordinated the event and delivered the welcome address. He
started his speech by welcoming our esteemed Vice Chancellor Dr. R. Velraj, respected Registrar
Dr.G.Ravikumar Deans of all campuses, HODs of various departments, Programme officers of
YRC, NSS and NSO, Staff members and the students for the event.
Dr. M. Thirumal Azhagan, Assistant Professor, Production Technology, MIT Campus,
Private Secretary (Technical) to Vice-Chancellor gave an informational speech on the contribution
of SWAMI VIVEKANANDA in inspiring the Nation’s youth.
The Highlight of the programme was the quiz competition based on the life of Swami
Vivekananda which was conducted by Dr. V. Gomathi, Associate Professor, Department of EEE,
CEG Campus, Programme Officer, YRC and Dr. R. Lavanya, Assistant Professor, Department of
Media Sciences, CEG campus, Programme Officer, YRC. The student volunteers of YRC, NSS
and NSO of Anna University from four campuses namely CEG, MIT, ACTech and SAP actively
participated in the competition. The quiz consisted 30 multiple choice questions which were
displayed one by one online and the participants were asked to select the correct answer within 30
seconds for each question. The responses of the students were recorded in google form. Overall
150 students participated in the quiz programme.
Dr. R. Lavanya proposed the official vote of thanks and the event was successfully
completed with National Anthem.
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சுவாமி விவவகானந் தர்

சுவாமி விவவகானந்தர், இந்தியாவில் பிறந்த மிகப்பபரிய மகான். இவரின்
159வது பிறந்தநாள் விழா இன்று பகாண்டாடப் படுகிறது. சுவாமி விவவகானந்தர்
அவர்கள் , கல் கத்தாவில் ஜனவரி 12, 1863ல் விஸ்வநாத் தத்தா என்பவருக்கும் ,
புவவனஸ்வரி வதவிக்கும் மகனாகப் பிறந்தார். அவரது இயற் பபயர் நவரந்திரநாத்
தத்தா. தாய் பமாழி வங் காளம் . சிறு வயதிவலவய மிகுந்த நினனவாற் றல்
பகாண்டவராகவும் சிறந்த வினளயாட்டு வீரராகவும் திகழ் ந்தார். இனையும் ,
இனை
வாத்தியங் களும்
பயின்றார்.
இள
வயது
முதவல தியானம் பழகினார். பகுத்தறிவாளராகவும் திகழ் ந்தார்.
பள் ளிப் படிப் பு முடிந்தவுடன் 1879 ஆம் ஆண்டு கல் கத்தாவில் உள் ள
மாநிலக் கல் லூரியில் வைர்ந்தார். பின்னர் ஸ்காட்டிஷ் ைர்ை்சு கல் லூரியில்
தத்துவம் பயின்றார்.
அங் வக
வமல் நாட்டு
தத்துவங் கள் ,
மற் றும் ஐவராப் பிய நாடுகளின்
வரலாறு
முதலியவற் னற
படித்தறிந்தார்.
இை்ைமயத்தில் அவர் மனதில் இனற உண்னமகனளப் பற் றி பல வகள் விகளும்
ைந்வதகங் களும் எழுந்தன. இனறவனனப் பலர் வழிபடுவதும் , உலகின்
வவறுபாடுகளும் ஏற் றத்தாழ் வுகளும் நினறந்துள் ளதும் அவருக்கு முரண்பாடாக
வதான்றியது. இது பற் றி பல பபரிவயார்களிடம் விவாதித்தார்; ஆனால்
இம் முயற் சிகள்
யாவும்
அவர்
வகள் விகளுக்கு
தகுந்த
வினடயளிக்க
முடியவில் னல.
இனற
உண்னமகனளப்
பற் றி
அறிந்து
பகாள் வதற் காக, இராமகிருஷ்ணனரப் பற் றி வகள் விப் பட்டு அவரிடம் பைன்றார்
விவவகானந்தர். இராமகிருஷ்ணனர முதன் முதலாக விவவகானந்தர் ைந்தித்த
ஆண்டு 1881. இராமகிருஷ்ணரின் வபாதனனகள் , உருவ வழிபாடு, அல் லது அருவ
வழிபாடு என்று ஒவர தனி வழியினன வபாதிக்காமல் , இரண்டு வழிகளிலும்
இருக்கும் உண்னமனய உணர்த்துவதாக இருந்தன. இராமகிருஷ்ணரின்
ஈடுபாட்டால் , விவவகானந்தரால் , பக்தி மார்க்கம் , மற் றும் ஞான மார்க்கம் ,
இரண்டின் அவசியத்தினனயும் புரிந்து பகாள் ள முடிந்தது.
1886 ஆம்
ஆண்டு
இராமகிருஷ்ணர்
இயற் னக
எய் திய
பின்,
விவவகானந்தரும்
இராமகிருஷ்ணரின்
மற் ற
முதன்னம
சீடர்களும்
துறவிகளாயினர்.
பின்னர்
நான்கு
ஆண்டுகள் இந்தியத்
துனணக்கண்டம் முழுவதும் சுற் று பயணம் வமற் பகாண்டார் விவவகானந்தர்.
தன்னுனடய இந்த பயணங் கள் மூலம் இந்தியாவிலுள் ள அனனத்து பகுதிகளின்
கலாை்ைாரம் , பண்பாடு, வாழ் க்னக நினல வபான்றவற் னற அனுபவித்து

அறிந்தார் விவவகானந்தர். அை்ைமயத்தில் இந்திய மக்களின் வாழ் க்னக நினல
மிகவும்
கீழானதாக
இருந்தது.
வமலும் ,
அது
இந்தியர் ஆங் கிவலயரிடம் அடினமப் பட்டிருந்த
காலமாகும் .
தன்
பயண
முடிவில் 24 டிைம் பர் 1892 இல் கன்னியாகுமரி பைன்ற விவவகானந்தர் அங் வக
கடல் நடுவில் அனமந்த ஒரு பானற மீது மூன்று நாட்கள் தியானம் பைய் தார்.
அந்த மூன்று நாட்கள் இந்தியாவின் கடந்த காலம் , நிகழ் காலம் , மற் றும்
எதிர்காலம் குறித்து தியானம் பைய் ததாக பின்னர் அவர் குறிப் பிட்டுள் ளார்.
இன்றும் அந்தப் பானற விவவகானந்தர் நினனவிடமாக பராமரிக்கப் பட்டு
வருகிறது.
கன்னியாகுமரியில்
இருந்து பைன்னன வந்த
விவவகானந்தரிடம் ,
அபமரிக்காவின் 1893ஆம் ஆண்டு உலக ைமய மாநாட்டில் இந்து மதம் ைார்பாக
கலந்து பகாள் ளுமாறு பைன்னன நகர இனளஞர்கள் வவண்டுவகாள் விடுத்தனர்.
அனத
ஏற் றுக்பகாண்ட
விவவகானந்தர் அபமரிக்கா பயணமானார்.
1893இல் சிகாவகாவில் நனடபபற் ற உலகை் ைமயங் களின் மாநாட்டில் அவர் ஆற் றிய
பைாற் பபாழிவுகளுக்கு, அந்நாட்டில் பபரும் வரவவற் பு கினடத்தது.
எனது அருனம அபமரிக்க ைவகாதர, ைவகாதரிகவள! நீ ங் கள் வநைத்துடன்
என்னன வரவவற் ற பண்பு என் மனனத நினறத்துவிட்டது என்று பதாடங் கிய
விவவகானந்தரின் உனர உலக நாடுகள் அனனத்னதயும் திரும் பிப் பார்க்க
னவத்தது.
வமலும்
சில
ஆண்டுகள்
வமனலநாடுகளில்
தங் கி
பல
பைாற் பபாழிவுகள்
ஆற் றி வவதாந்த கருத்துகனள
அவர்களிடம்
அறிமுகப்
படுத்தினார். நியூயார்க், மற் றும் லண்டன் நகரங் களில் வவதாந்த னமயங் கனள
நிறுவினார். 1897 ஆம் ஆண்டு இந்தியா திரும் பியவுடன் பகாழும் பு முதல்

கல் கத்தா வனர அவர் ஆற் றிய வபை்சுகள் , அப்வபாது கீழ் நினலயில் இருந்த
இந்தியனர விழிப் புறை் பைய் வதாகவும் , இனளஞர்கள் தம் முள் இருந்த
ஆற் றல் கனள
உணரும் படிை்
பைய் வதாகவும்
அனமந்ததாக
கருதப்படுகிறது.

சுவாமி விவவகானந்தர் பபான் பமாழிகள் :


உண்னமக்காக எனதயும் துறக்கலாம் ,
உண்னமனயத் துறக்கக் கூடாது.

ஆனால்

எதற் காகவும்



நீ
எனத
நினனக்கிறாவயா
அதுவாக
ஆகிறாய்
உன்னன வலினம உனடயவன் என்று நினனத்தால் வலினம
பனடத்தவன் ஆவாய் !



உலகில் உள் ள தீனமகனளப் பற் றிவய நாம் வருந்துகிவறாம் . நம்
உள் ளத்தில் எழும் நை்சுஎண்ணங் கனளப் பற் றி சிறிதும் கவனல
பகாள் வதில் னல. உள் ளத்னத ஒழுங் குபடுத்தினால் இந்த உலகவம
ஒழுங் காகிவிடும் .



நான் இப் வபாது இருக்கும் நினலக்கு நாவன பபாறுப் பு.



எப் வபாதும் பபாறானமனய விலக்குங் கள் . இதுவனரயிலும் நீ ங் கள்
பைய் யாத மகத்தான காரியங் கனள எல் லாம் பைய் து முடிப் பீர்கள் .



சுயநலமின்னம,
சுயநலம்
என்பவற் னறத்
ைாத்தானுக்கும் எவ் வித வவறுபாடும் இல் னல.

தவிர,

கடவுளுக்கும்



நமது நாடு வீரர்கனள வவண்டி நிற் கிறது. வீரர்களாகத் திகழுங் கள் !



இனளஞர்கவள, வதை முன்வனற் றம் என்னும் வதர்ை்
கிளப் புவதற் கு உங் கள் வதாள் கனளக் பகாடுங் கள் .



இனளஞர்கவள உங் களுக்கு என்னிடம் நம் பிக்னக இருக்குமானால்
என்னன நம் புவதற் குரிய னதரியம் இருக்குமானால் ஒளிமயமான
எதிர்காலம் உங் களுக்குக் காத்திருக்கிறது என்வபன்.



வலினமவய மகிழ் ைசி
் கரமான நிரந்தரமான வளமான அமரத்துவமான
வாழ் க்னக ஆகும் .



சுயநலம் என்பனத அறவவ தூர எறிந்துவிட்டு வவனல பைய் யுங் கள் .



என்
குழந்னதகளான
நீ ங் கள்
என்னனவிட
நூறு
மடங் கு
சிறந்தவர்களாக இருக்க வவண்டும் என்று நான் விரும் புகிவறன்.

ைக்கரத்னதக்

உலக
அரங் கில்
இந்தியாவின்
புகனழத்
தன்
பைாற் பபாழிவால்
நினலநிறுத்திய விவவகானந்தர், அபமரிக்கப் பயணத்னத முடித்து விட்டு
இலங் னக மார்க்கமாக 26.01.1897 அன்று பாம் பன் குந்துகால் பகுதியில்
வந்திறங் கினார். பாம் பனில்
மிகை் சிறப் பான வரவவற் னப அளித்தார்
அன்னறய இராமநாதபுரம் ைமஸ்தான மன்னர் பாஸ்கரவைதுபதி.கல் கத்தாவில் இ
ராமகிருசுண இயக்கம் மற் றும் மடத்னத நிறுவினார் விவவகானந்தர். 1899
ைனவரி முதல் 1900 டிைம் பர் வனர இரண்டாம் முனறயாக வமல் நாட்டுப் பயணம்
வமற் பகாண்டார். 1902 ஆம் ஆண்டு ஜூனல 4 ஆம் நாள் , தனது 39ஆம் வயதில்
வபலூரில் விவவகானந்தர் காலமானார். அன்று அவர் நிறுவிய இராமகிருஷ்ண
மிஷன் மற் றும் மடம் இன்று உலகம் முழுவதும் கினளகள் பரவி பையல் பட்டு
வருகிறது.
--- “சுவாமி விவவகானந்தர் பற் றி முனனவர் மு. திருமால் அழகன் , உதவிப்
வபராசிரியர் , உற் பத்தியியல் துனற அவர்கள் 12.01.2022 அன்று ஆற் றிய உனர”--

