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એ હ્રદય નહી પત્થર છે. જેમા સ્વદેશનો પ્રમે નથી 

રાષ્ટ્રપર્વ વર્શેષ લેખ ....         સ્ર્તતં્રતા 
 

 

            ભારત એક વવશાળ દેશ છે. તમેા અનેક ધમાાનયુાયી વવવવધ જાવતયો 
વવવવધ ભાષા બોલનારા લોકો રહ ે છે. વેશભષૂા ખાન-પાન બોલચાલની દ્રષ્ટિએ 
વવવવધતા લક્ષિત થાય છે. પણ આ અનેકતાની પાછળ એકતાની ભાવના ચોક્કસ  
રહલેી છે. આ અહીની સામાજીક સસં્કૃવતની વવશેષતા રહી છે.  
         એકતાની આ અનભુવૂતને આપણે સામાજીક રાજનૈવતક જીવનના વનમાાણમા ં
મદદ કરી છે. આપણા દેશમા ંધમા અને મજહબને માનવાની પણુા સ્વતતં્રતા છે. પણ 
તેનો અયોગ્ય લાભ ન ઉઠાવવો જોઈએ. ધમા અને મજહબ ત્યા સધુી છે જ્યા સધુી 
દેશ સરુક્ષિત છે.  
         જો દેશની સ્વતતં્રતા જ સકંિમા ંપડી જશ ેતો આપણે અન ેઆપણો ધમા 
ક્યાયના નહી રહ.ે  આપણે એ વાતોન ેપ્રોત્સાહહત કરવાની છે જેમા એકતાની ભાવના 
મજબતૂ થાય છે. ભાવનાત્મકતા એકતાની સૌથી મોિી જરૂહરયાત છે.   

એ  હ્રદય નહી પત્થર છે. જેમા સ્વદેશનો પ્રમે નથી 
         વાસ્તવમા ં માતા અન ે માતભૃવૂમના મોહથી મનટુય મતૃ્ય ુ સધુી મકુ્ત નથી 
થતો. આ બનંેના એિલા ઉપકાર હોય છે કે માનવ તેમાથંી આજીવન ઋણમકુ્ત નથી 
થઈ શકતો. માતભૃમૂીના સન્માનની રિા માિે તે પોતાન ુબક્ષલદાન આપવામા ંપરમ 
આનદં અનભુવે છે. દેશહહત માિે પોતાન ુસવાસ્ત્ર બક્ષલદાન કરવામા ંજે સખુ શાવંત 
મળે છે તને ુમલૂ્ય કોઈ સાચો દેશ ભક્ત જ સમજી શકે છે.  
દેશ સેવા અન ેપરોપકાર જ તનેો ધમા હોય છે. દેશવાસીઓના સખુ દુખમા ંજ તેન ુ
સખુ દુખ રહલે ુહોય છે. તેની અંતરાત્મા સ્વાથરહહત હોય છે દેશની સવાાગીણ ઉન્નવત 
માિે સ્વદેશ પ્રેમ પરમ જરૂરી છે. જે દેશના વનવાસી પોતાના દેશના કલ્યાણમા ં
પોતાન ુકલ્યાણ પોતાના દેશના અભ્યદુયમા ંપોતાનો ઉદય સમજવો જોઈએ. 

* * * 
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૧૫ ઓગષ્ટ્ટ સ્ર્ાતતં્ર્ય દિન 
                    
      વવશ્વભરમા ંવસતા ંભારતીયો આજે, ૧૫ ઓગસ્િે  

ઉમગં-ઉલ્લાસભેર સ્વાતતં્ર્ય હદન ઉજવી  
રહ્યા છે. આપણે સહુ દેશની સ્વાતતં્ર્ય ચળવળ વવશે તો  
ઘણુબંધુ ંજાણીએ છીએ, પરંત ુદસકાઓના સઘંષા, લાખો  
લોકોના બક્ષલદાન પછી આવેલા આ ઐવતહાવસક હદને દેશમા,ં  
પાિનગર હદલ્હીમા ંશુ ંબન્યુ ંહત ુ,ં રાટરવપતા મહાત્મા ગાધંીજી ક્યા ંહતા અને અડધી 
રાત્રે આઝાદી મળવા પાછળ ક્ુ ં કારણ જવાબદાર હત ુ ં તે વવશે બહુ ઓછા લોકો 
જાણીએ છીએ.  ફ્લેશબેક પર એક નજર... 
ઉત્સર્નો માહોલઃ 
        ૧૫મી ઓગસ્િ, ૧૯૪૭ના રોજ દેશના તમામ નાના-મોિા નગરો, શહરેોમા ં
લોકો રસ્તા પર નીકળી પડયા હતા. દેશભક્ક્તના ગીતો લલકારતા, ‘જય હહન્દ’ના 
ગગનભેદી નારા પોકારી રહ્યા હતા. રાટરપવત ભવન, સસંદ ભવન જેવા રાટરીય 
સ્થળોએ લાખો લોકો એકત્ર થયા હતા. 
રાષ્ટ્રવપતા ક્ાં હતા ?  

       દેશની આઝાદી માિે અંગ્રજેો સામે લડતનો બ ૂગંીયો પીિનારા અને સમગ્ર 
આઝાદી જગંને નેતતૃ્વ આપનારા ગાધંીબાપ ુઆ આખો હદવસ કોઈ પણ ઊજવણીમા ં
સામેલ નહોતા થયા. તેઓ પવિમ બગંાળના બેક્ષલયાઘાિમા ંએક ઘરની અંદર હતા. 
એ હદવસ ેસૌથી પહલેા ંતેમણે ક્ષિિનમા ંરહતેા વમત્ર અગાથા હહેરસનન ેપત્ર લખ્યો 
અને દેશની આઝાદી મળી એ બદલ ઈશ્વરનો આભાર માન્યો. તેમણે આખો હદવસ 
ઉપવાસ રાખ્યો હતો અન ેબાળકોને મળ્યા હતા. 
 વનર્વય બહુ ર્હલેો થયો હતોઃ હકીકતે ભારતને આઝાદ કરવાનો વનણાય ૨૬મી 
ફેબ્રઆુરી, ૧૯૪૭ના રોજ લેવાઈ ગયો હતો. ક્ષિહિશ સરકારે એક મહત્ત્વનો વનણાય 
જાહરે કરતા ંકહ્ુ ંહત ુ ં કે જૂન ૧૯૪૮ સધુીમા ંભારતન ેસ્વતતં્ર કરી દેવાશે. આ માિે 
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લોડા માઉન્િબેિનને વાઈસરોય બનાવાયા હતા. તેઓ ભારતને ક્ષિિનની ગલુામીની 
ઝઝંીરમાથંી મકુ્ત કરી ભારતને સત્તાની સોંપણી કરે એવુ ંનક્કી થયુ ંહત ુ.ં 
પહલેી વમદટિંગઃ  
       ૧૪મી ઓગસ્િના રોજ આઝાદીની જાહરેાત થતા ં જ સ્વાતતં્ર્ય વમહિિંગ 
બોલાવાઈ હતી, જેની અધ્યિતા ડો. રાજેન્દ્ર પ્રસાદે કરી હતી. હદલ્હીમા ં રાત્ર ે ૧૧ 
વાગ્યે બોલાવાયેલી આ બેઠકનો આરંભ હિપલાનીએ ‘વદેં માતરમ.્..’ ગીતથી કયો 
હતો. 
 દિર્સનો પ્રારંભઃ  
       ૧૫મી ઓગસ્િના રોજ સવારે સાડા આઠ વાગ્યે વાઈસરોય લોડા માઉન્િબેિને 
હાલના રાટરપવત ભવનના સેન્રલ હોલમા ં (અત્યારના દરબાર હોલ)મા ં નવી 
સરકારને શપથ લવેડાવ્યા હતા. 
એક ર્ષવ ર્હલેી આઝાિ ઃ  
       લોડા માઉન્િબેિનન ેજૂન ૧૯૪૮ સધુી ભારતને આઝાદ કરવાનુ ંકહવેાયુ ંહત ુ,ં 
પણ એ એિલુ ંસહલેુ ં નહોત ુ.ં કેમ કે મહમ્મદ અલી ઝીણા અન ેજવાહરલાલ નેહરુ 
વચ્ચે ભાગલા સબંધંી કેિલાય વવવાદ હતા. પહરણામે લોડા માઉન્િબેિનની સમસ્યા 
વધતી ગઈ હતી. આથી તમેણે ૧૯૪૭મા ં જ આઝાદીની બધી ઔપચાહરકતા પરૂી 
કરી લીધી. 
આઝાિ  અડધી રાતે્ર કેમ ? 

        જ્યારે ત્રીજી જૂનના રોજ ભારતન ે૧૫મી ઓગસ્િના રોજ આઝાદી આપવી 
એવુ ંનક્કી કરાયુ ંત્યારે ભારતીય જ્યોવતષીઓએ વાધંો ઊઠાવ્યો હતો. તેમના મતે આ 
હદવસ દેશ માિે બહુ જ અમગંળ હતો. બીજી તરફ, લોડા માઉન્િબેિન આ હદવસ માિે 
જ મક્કમ હતા. આથી એવો વચલો રસ્તો કાઢવામા ં આવ્યો કે ૧૪ ઓગસ્િના 
મધરાતે આઝાદી આપવી કેમ કે ભારતીય માન્યતા મજુબ હદવસની શરૂઆત સયૂાના 
ઊગવા સાથે થાય છે, જ્યારે અંગ્રેજો મધ્યરાવત્રના તારીખ બદલે છે, પહરણામ બન્ન ે
માન્યતા જળવાઈ રહશેે. 
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૧૫મી ઓગસ્ટ જ કેમ ?  
         આ તારીખ લોડા માઉન્િબેિન માિે બહુ જ નસીબવતંી હતી. બીજા વવશ્વ યદુ્ધ 
વખતે જાપાની સેનાએ ૧૫મી તારીખ ેજ તમેની સામે શરણાગવત સ્વીકારી હતી. 
નેહરુજીનુ ંયાિગાર પ્રર્ચનઃ  
         આઝાદીની પવૂાસધં્યાએ જવાહરલાલ નેહરુએ ‘હરસ્િ વવથ ડેષ્સ્િની’ નામનુ ં
યાદગાર પ્રવચન આપયુ ંહત ુ.ં આ સમય ેતઓે સત્તાવાર રીતે ભારતના વડા પ્રધાન 
નહોતા. તેમણ ે૧૫મી ઓગસ્િના શપથ ગ્રહણ કયાા હતા. 
 
 

        ભારતવાસીઓ આજે સ્વાતતં્રતા હદન ઉજવી રહ્યા છે.  ગાધંીજીના નેતતૃ્વમા ં
હજારો સ્વાતતં્ર્ય સેનાનીઓ ક્ષિહિશ શાવસત ભારતને સ્વતતં્ર કરવવા ચળવળમા ંભાગ 
લીધો. કંઈ કેિલાય લોકોએ જીવ ગમુાવ્યો, કેિલાય શહહદ થયા ત્યારે જઈને દેશ 
આઝાદ થયો. ભારતને સ્વતતં્રતા અપાવવામા ં મહત્વનો ભાગ ભજવનારા નતેાઓ 
અને તેમણે આપેલા સતૂ્રો કે જેને પગલે સમગ્ર દેશમા ં જુવાળ પેદા થયો હતો, તે 
અહીં આપની સમિ મકૂી રહ્યા છીએ. 

‘ભારત છોડો’ : મોહનિાસ કરમચિં ગાંધી (મહાત્મા ગાંધી) 
      પોતડી પહરેતાને ખાદીં કાતંતા મોહનદાસ કરમચદં ગાધીએ વષા ૧૯૪૨મા ં
અંગ્રેજોને સત્વરે ભારત છોડવાનુ ંએલાન કયુું. તેમણે આપેલા સતૂ્ર ‘ભારત છોડો’ એ 
આંદોલનનુ ંસ્વરૂપ લીધુ ંઅન ેદેશના લાખો લોકો તેમા ંજોડાયા. ગાધંીજીએ અંગ્રેજોને 
આપેલા આ પડકારના થોડા જ સમયમા ં કોંગ્રેસના તમામ નેતાઓ અને ૬૦,૦૦૦ 
જેિલા નાગહરકોની અંગ્રજેોએ ધરપકડ કરી. 
       અમેહરકાના તત્કાક્ષલન રાટરપ્રમખુ ફે્રન્કક્ષલને રૂઝવેલ્િે આ કોલન ેસમંવત્ત આપવા 
ચક્ષચિલ પર દબાણ કયુું. પરંત ુક્ષિિન આ માિે સહમત નહોત ુ.ં તેમની માિે ભારતમા ં
આ તેમની કારમી હાર હતી. ભારત સિમ બન્યુ ંહોવાની વાત સ્પટિ રીતે ક્ષિહિશરો 
સધુી પહોંચાડાઈ અન ે અંતે તમેને ભારત છોડવાની ફરજ પડી. ‘ભારત છોડો 
આંદોલન’ વૈવશ્વક ઇવતહાસના પાનાઓમા ંમહત્વનુ ંસ્થાન ધરાવે છે. 
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‘ઇન્કલાબ ઝઝન્િાબાિ’: ભગત વસિંહ 

       સ્વાતતં્ર્ય ચળવળ દરવમયાન ભગત વસિંહ ે ‘ઇન્કલાબ ક્ષઝન્દાબાદ’ દ્વારા 
યવુાનોમા ંનવો જ જુવાળ ફંક્યો. આ સતૂ્ર આમ તો તત્કાક્ષલન મકુ્સ્લમ નેતા હસરત 
મોહાનીએ લખ્યુ ંહત ુ.ં 
      ભગત વસિંહ અને તમેના સાથી બટુકેશ્વર દત્ત,ે ‘ઇન્કલાબ ક્ષઝન્દાબાદ’ના નારા 
સાથે સેન્રલ લેજજસ્લેહિવ એમ્બેસીમા ં બે બોમ્બ ફેંક્યા હતા. આ માિે અંગ્રેજો દ્વારા 
તેમની ધરપકડ કરાઈ. જોકે ત્યાર સધુી તેમણે દેશવાસીઓનો પ્રમે જીતી લીધો હતો. 
દેશના યવુાનો આ સાહવસક યવુા નેતાઓનો પ્રત્યેક બોલ ઝીલવા તયૈાર હતા. ભગત 
વસિંહ અને તેમના સાથીઓ વવરુદ્ધ લડંનમા ં ખિલો ચલાવાયો. ૨૩ વષાની વય ે
હત્યાના આરોપસર તેમને ફાસંીના માચડે ચઢાવાયા. 
‘જય દહિંિ’: સભુાષ ચદં્ર બોઝ 

      નેતાજીના હુલામણા નામ ેજાણીતા સભુાષ ચદં્ર બોઝે ૧૯૪૭મા ં‘જય હહિંદ’નુ ંસતૂ્ર 
આપયુ.ં જેને ભારત સરકારે પાછળથી દેશના રાટરીય સતૂ્ર તરીકે જાહરે કયુું. દેશના 
જાણીતા સ્વાતતં્ર્ય સનેાની એવા નેતાજીએ ‘હદલ્હી ચલો’ અને ‘તમુ મઝુે ખનૂ દો મૈં 
તમુ્હ ે આઝાદી દંૂગા’ એ દેશવાસીઓન ે સ્વાતતં્ર્ય ચળવળમા ં ભાગ લેવા માિે 
પ્રોત્સાહહત કયાા. 
‘સ્ર્રાજ મારો જન્મવસદ્ધ અવધકાર છે’: બાલ ગગંાધર વતલક 

    લોકમાન્ય વતલક તરીકે જાણીતા બાલ ગગંાધર વતલક અઝાદી ચળવળના ઉગ્ર 
ગણાતા લોકનેતા હતા. અંગ્રજેોને આંખના કણાની જેમ ખ ૂચંતા વતલકને તેઓ 
વતરસ્કાર પવૂાક ‘અશાતં ભારતના વપતા’ (‘Father of Indian Unrest’) તરીકે 
ઓળખતા. તેમના આ સતૂ્રે દેશના અને દેશ બહાર રહલેા હજારો ભારતવાસીઓમા ં
િાવંતની ભાવના ફંકી. 
 

‘જય જર્ાન જય દકશાન’: લાલબહાદુર શાસ્ત્રી 
      મહાત્મા ગાધંીના અનયુાયી લાલબહાદુર શાસ્ત્રી ૧૯૨૦મા ં સ્વાતતં્રતા 
ચળવળમા ં જોડાયા. તેઓ પહંડત જવાહર લાલ નહરુેના સૌથી નજીકના  લોકોમા ં
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હતા. ૧૯૬૫ના ભારત-પાહકસ્તાન યદુ્ધ દરવમયાન દેશના મજબતૂ વડાપ્રધાન તરીકે 
ઉભરી આવ્યા. તાશ્કંદ કરાર પર આવેલા યદુ્ધના અંત ે દેશના પ્રબળ નેતાનો ભોગ 
લીધો હતો. કરારના બીજા જ હદવસે હૃદય રોગના હુમલાને કારણે તેમનુ ંઅવસાન 
થયુ ંઅને દેશવાસીઓ તેમના લાડીલા વડાપ્રધાન ગમુાવ્યા. 
‘સત્યમેર્ જયતે’: મિન મોહન માલવર્યા 
       ભારતના જાણીતા વશિણશાસ્ત્રી અને ચળવળકાર મદનમોહન માલવવયાએ 
આપેલુ ં સતૂ્ર ‘સત્યમેવ જયતે’ મળૂ તો મુડંક ઉપવનષદમાથંી લેવામા ં આવ્યુ ં હત ુ.ં 
સ્વાતતં્ર્ય સગં્રામ દરવમયાન લોકોએ આ સતૂ્રને એવો આવકાર આપયો કે આજે તે 
દેશના રાટરીય સતૂ્ર તરીકે સ્વીકારાયુ ં છે. ભારતના રાટરીય પ્રવતક પર દેવનાગરી 
લીપીમા ંત ેજોઈ શકાય છે. 
‘આરામ હરામ હૈ’: પદંડત જર્ાહરલાલ નહરુે 

      દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન નહરુે એ સપંણૂા સ્વરાજ માિે જીવન પયુંત કામ કયુું. 
તેમણે ભારતમા ં કરેલ શાસન આજે પણ વવશ્વ માિે ઉદાહરણ સમાન છે. જીવનના 
અંત સધુી તેમણ ેદેશના કલ્યાણ માિે કામ કયુું. 
      તેઓ મતૃ્ય ુપામ્યા ત્યારે તેની ડાયરીમા ંલખાયેલા અંવતમ શબ્દો રોબિા ફ્રોસ્િના 
આ છદં હતા; 
‘The woods are lovely, dark, and deep, But I have promises to keep, 

And miles to go before I sleep, And miles to go, before I sleep. 

‘ર્િેં માતરમ’્: ખિુ  રામ બોસ 

     ‘વદેં માતરમ’્ સતૂ્ર બહંકમ ચદં્ર ચિોપાધ્યાય ે ૧૮૮૨મા ં લખેલ બગંાળી અને 
સસં્કૃત નવલકથા ‘આનદંમઠ’માથંી લેવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં તે એક દુગાા સ્તવૃત છે. ખદુી 
રામ બોસ ે બોમ્બ વડે હુમલો કરી અનેક ક્ષબહિશ અવધકારીઓની હત્યા અન ે
હકિંગ્સફોડાની હત્યાનુ ં કાવતરંુ ઘડવાના આરોપસર તેમની ધરપકડ કરાઈ. ૧૧ 
ઓગસ્િ, ૧૯૦૮મા ંતેમને ફાસંી આપવામા ંઆવી. ધવમિક ગ્રથં ગીતા હાથમા ંરાખી, 
‘વદેં માતરમ’્ના નારા સાથ ે તેઓ ખશુી ખશુી ફાસંીએ ચઢી ગયા. દેશના રાટરીય 
ગીતના પ્રથમ બે શબ્દો ‘વદેં માતરમ’્ છે. 
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‘Simon Go Back’: લાલા લજપત રાય 

      ૧૯૨૭મા ં ક્ષિહિશ સરકારે ભારતની ક્સ્થવતની સમીિા અન ેતેના બધંારણ માિે 
વનમેલ સવમવત ‘સાયમન કવમશન’ના અધ્યિ એિલે સર જ્હોન સાયમન. લાલા 
લજપત રાયે સાયમન કવમશનને શાવંત પવૂાકનો વવરોધ કયો અન ેસતૂ્ર આપયુ ં ‘ગો 
બેક સાયમન’. અંગ્રેજી સૈવનકો દ્વારા તેમની રેલી પર ક્રૂર લાઠીચાર્જ કરાયો. જેમા ંલાલ 
લજપત રાયને છાતીના ભાગે ગભંીર ઈજાઓ થઈ અને ટૂંક સમયમા ં તેઓ મતૃ્ય ુ
પામ્યા. 
‘લોખડં  પરુુષ’ સરિાર ર્લ્લભભાઈ પટેલ 

      બારડોલી સત્યાગ્રહ બાદ ૧૯૨૭મા ં ગાધંીજી જ્યારે બારડોલી પહોંચ્યા ત્યારે 
ત્યાની મહહલાઓએ ગાધંીજીને કહ્ુ ં ‘અમારી સફળતા અમારા સરદારને આભારી છે.’ 
મહહલાઓની આ વાત સાભંળતા ં જ ગાધંીજી તરત જ બોલી ઉઠયાં, ‘વલ્લભભાઈ 
તમારા સરદાર છે ને? તો હવે આખા દેશના સરદાર થશે.’ 
     ૧૯૪૭મા ંસમગ્ર દેશ જશ્ન મનાવી રહ્યો હતો ત્યારે પિેલ ન ે ક્ષચિંતા હતી અખડં 
ભારતના વનમાાણની. દેશના સાડા પાચં સોથી વધ ુ રજવાડાઓને ભારતીય સઘંમા ં
ભેળવવાની જવાબદારી તેમણ ે વનભાવવાની હતી. તેમણ ે પોતાની કુશાગ્રતા તથા 
દૃઢતાના બળે ૫૨૬ રજવાડાઓનો ભારતીય સઘંમા ં વવલય કરાવી, હકીકતમા ં
‘સરદાર’ની ઉપાવધ સાથાક કરી બતાવી. 
     આ ઉપરાતં સ્વાતતં્ર્ય ચળવળકારોમા ં ચદં્રશખેર આઝાદ, બાઘા જવતન, મદન 
લાલ વધિંગરા, ઉધમ વસિંહ, ગોપાલ કૃટણ ગોખલે, વીર સાવરકર અન ે મગંલ પાડેં 
સહહતના અનેક નેતાઓ હતા, જેમણ ે દેશની આઝાદી માિે પોતાનો જીવ આપયો. 
જેમની કુરબાનીને પગલ ેઆજે આપણ ેમકુ્ત હવામા ંશ્વાસ લઈ રહ્યા છીએ. સલામ 
આ તમામ સ્વાતતં્ર સેનાનીઓને. 

* * * 
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રાષ્ટ્ રધ્ ર્જનો ઈવતહાસ : ઝડંા ઉંચા રહ ેહમારા 
     આપર્ો વત્રરંગો રાષ્ટ્ ર ધ્ ર્જ, આપર્ા િેશની અને િેશર્ાસીઓની શાન અને 
શૌકતનુ ં પ્રવતક છે. રાટ રના અવસ્ તત્ વનુ ં અને અવસ્ મતાનુ ં એ મવૂતિમતં ક્ષચત્ર  છે. 
સવાધમા, વવવવધ જાવતઓ અને પચરંગી લોકસમહૂોને એકસતેૂ્ર રાખનાર અને રાષ્ટ્ ર 
માટે તન, મન અને ધનથી સમવપિત થર્ાની અહવનિશ પે્રરર્ા આપનાર દિવ્ ય સકેંત 
છે. રાષ્ટ્ રનુ ંસન્ માન અને રાષ્ટ્ રની સેર્ા કરર્ાનુ ંએક સર્ોત્તમ માધ્ યમ છે. કાપડનો 
બનેલો આ ધ્ ર્જ એ કાપડનો બનેલો આ ધ્ ર્જ એ કાપડનો સામાન્ ય ટુકડો નથી, એ 
સમગ્ર રાષ્ટ્ રનો આત્ મા છે. પરાધીન િેશ કે લોકસમહૂને પોતાનો રાષ્ટ્ ર ધ્ ર્જ હોતો 
નથી. 
     આપરે્ પરાધીન હતા અને ઝિટ શ શાસનથી ગલુામીમા ં જીર્તા હતા, ત્ યારે 
આપર્ો રાષ્ટ્ રધ્ ર્જ હતો જ નદહિં એમ કહ  શકાય. એ યગુમાં રાષ્ટ્ રધ્ ર્જનો સૌપ્રથમ 
ખ્ યાલ રાજા રામમોહનરાયને આવ્ યો હતો. તે સમયમાં સમસ્ ત યરુોપને પ્રભાવર્ત 
કરનાર ફ્ાંસની ક્ાંવત અને તેના પાયામા ંપડેલી સમાનતા ભાતભૃાર્ અને સ્ ર્ાતતં્ર્યની 
વત્રવર્ધ ભાર્નાના પ્રવતક સમાન તત્ કાલીન ત્રર્ રંગર્ાળા ધ્ ર્જની તેમના ઉપર ઉંડ  
છાપ પડ  અને તેમરે્ ભારતના રાષ્ટ્ રધ્ ર્જની જરૂરત મહસેસુ કર  અને તેમરે્ 
ફ્ાન્ સના તત્ કાલીન ધ્ ર્જને અપનાર્ી લીધો. ત્ યારબાિ અંગે્રજોએ બગંાળના ભાગલા 
કયાવ ત્ યારે રાષ્ટ્ ર ય ચેતનાએ ચળર્ળનુ ં રૂપ લીધ ુઅને હરે્ રાષ્ટ્ રધ્ ર્જની ર્ાસ્ તવર્ક 
જરૂર યાત જર્ાતા ફ્ાંસના ધ્ ર્જમા ંથોડા ફેરફાર સાથે ભારતીય ઓપ અપાયો. 
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    રાષ્ટ્ રધ્ ર્જનો ઈવતહાસ 
   ૧) આમ પ્રથમ ધ્ ર્જ ર્િંન ઈ. સ. ૧૯૦૬મા ં સાતમી ઓગષ્ટ્ ટના રોજ કલકતામા ં
ફેડરેશન હોલમા ં સર સરેુન્ દ્રનાથ બેનરજીના હસ્ તે થયુ.ં જેમા ં મથાળે દહિંદુના લાલ પટ્ટામા ં
આઠ કમળ ર્ચ્ ચે પીળા પટ્ટામા ં ર્િેં માતરમ ્ શબ્ િો અને નીચે મવુસ્ લમના લીલા પટ્ટામા ં
સયૂવને ચાિં તારા. 
   ૨) તેના ઉપરથી યરુોપમા ં ક્ાવંતકાર  માિામકામાએ થોડો ફેરફાર કર  સોશ્ યાલીસ્ ટ 
ઈન્ ટરનેશનલમા ં રજૂ કરેલો ધ્ ર્જ - જેમા ં મથાળાના લાલ પટ્ટામા ં આઠ કમળને બિલે 
શરૂઆતમા ંએક કમળ અને તે પછ  સપ્ તવષિના  સચુક સાત તારકો. 
   ૩) ૧૯૧૭ની હોમરૂલ ચળર્ળ ર્ખતે ડો. એની બેસન્ ટે યોજેલો ધ્ ર્જ - જેમા ંનર્ લાલ - 
લીલાપટ્ટા ર્ચ્ ચે સપ્ તવષિના ધ્ ર્જ જેમા ં નર્ લાલ - લીલા પટ્ટા કોમનરે્લ્ થમા ં રહરે્ાના 
સકેંત રૂપ મથાળે યવુનયન જેક. 
   ૪)  પ.ૂ ગાધંીજીએ ૧૯૨૧મા ં યોજારે્લો રાષ્ટ્ રધ્ ર્જ - જેમા ં લઘમુતીઓનો સફેિ, 
મવુસ્ લમોનો લીલો અને દહિંદુનો લાલ એમ ત્રર્ પટ્ટા, ઉપર મોટો બ્ લ ુરેંટ યો. 
   ૫) શીખોએ પોતાનો પર્ કાળો રંગ ઉમેરર્ાનો આગ્રહ કયાવથી, મહાસવમવતએ નીમેલી 
ખાસ કમીટ એ સચુરે્લો, એકલા કેસર  ધ્ ર્જ મા ંઉપલે ડાબે ખરેૂ્ આસમાની રેંટ યો. 
   ૬) કોમસચુક રંગો કાઢ  નાખી, શૌયવ માટે કેસર , શદુ્ધદ્ધ માટે સફેિરને શ્રદ્ધા માટે લીલા 
રંગો રાખી, ધોળા પટ્ટામા ંર્ચ્ ચે બ્ લ ુરેંટ યોર્ાળો સ્ ર્ાતતં્ર્ય લડત લડ ને સ્ ર્તતં્રતા પ્રાપ્ ત 
કર . 
   ૭) સ્ ર્ાતતં્ર્ય પછ  આપર્ી બધંારર્ સભાએ રેંટ યાને બિલે અશોકચક્ મકૂ ને િેશ 
સમસ્ તના રાષ્ટ્ રધ્ ર્જ તર કે વનયત કરેલો આજનો આપર્ો વત્રરંગો રાષ્ટ્ રધ્ ર્જ છે. 

 
* * * 
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સ્વાતતં્ર્ય હદન – 15 મી ઓગટિ 
“चाह नह ीं में सुरबाला के गेहनोमे ग ींथा जाऊ, 

चाह नह ीं प्रेमममालामे बब ींधप्यार  को ललचाऊ…… 
मुझ ेतोड़ लेना वनमाल  उस पथ पर तुम देना फें क, 

मातभृ मम पर शीश चढाने जजस पर जाये वीर अनेक | “ 
        એક હહન્દી કવવના આ ગીતમા ંએક પટુપ પોતાની ઈચ્છાને વ્યક્ત કરે છે. ત ે
ન તો કોઈ સુદંર સ્ત્રીનુ ં આભષૂણ બનવા માગંત ુ,ં કે ન તો પ્રમેીમાળામા ં ગ ૂથંાવા 
માગંત ુ,ં કે ન તો ઈશ્વરના મસ્તક પર રહવેા માગંત ુ…ં..તે પટુપ તો કેવળ માતભૃવૂમ 
માિે પોતાના પ્રાણ ન્યોછાવર કરવાવાળા વીરોના ચરણોના સ્પશાથી ધન્ય થવા માગં ે
છે ! તો આપણે તો મનટુય છીએ. ભારતના સ્વાતતં્ર્યની ખશુી આપણને તો વવશેષ 
હોવી જોઈએ. આ આઝાદી આપણન ેઅનેક નર-નારી રત્નોના બક્ષલદાનથી મળી છે. 
આઝાદીની હકિંમત અમલૂ્ય છે. આઝાદ ભારત જે શહીદોના રક્તથી વસિંક્ષચત છે, એ 
શહીદી હરહમંેશ આપણા માનસપિ પર અંહકત થયેલી હોવી જોઈએ. આઝાદી કાયમ 
રહ ેતે માિે આપણે કૃતસકંલ્પ બની હમંેશા રાટરસેવાથે તન, મન અને ધનથી તત્પર 
રહવેુ ંજોઈએ. તેથી જ કોઈકે કહ્ુ ંછે : 

“जजस्म का हर कण हे ,वतन के मलए , 
जजन्दगी ह  हवन हे , वतन के मलए | “ 

         ખબૂજ પ્રાચીન રાટર એવા ભારત માિે રાટરીયતાની કલ્પના નવી તો નથી જ. 
તેમ છતા ં ક્ષિિીશ શાસનની મીક્ક્તની ઘિનાએ આપણી રાટરીયતાને નવો પહરવેશ અન ે
નવી તાજગી બિી છે. આ જ કારણ ેલોકો પરંપરાગત ધાવમિક અને સામાજજક પવોની સાથે 
રાટરીય પવોને ખબૂજ ઉત્સાહથી મનાવે છે. આ રાટરીય પવો દેશના ગૌરવનુ ં સન્માન 
કરનારા પવો છે. તે આખા રાટરના ઐવતહાવસક મહત્વના હદવસો છે. આપણા રાટરીય 
પવોનો સબંધં એ મહત્વપણૂા ઘિનાઓ અને વ્યક્ક્તઓથી છે જે ભારતની સ્વતતં્રતા અન ે
પ્રગવત સાથે ગહરેાઈથી જોડાઈ ગયા છે. રાટરીય પવો પ્રાતંીયતા, સાપં્રદાવયકતા, 
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જાતીયતાના બધંનથી મકુ્ત હોય છે. રાટરના બધા નાગહરકો તેને રાટરીય એકતાના પ્રવતક 
રૂપ ેધમૂધામથી ઉજવે છે. અને પોતાનો રાટર પ્રેમ પ્રગિ કરે છે. 
            રાટરીય પવો પાછળ કંઈક વવશષે ઘિનાઓ હોય છે. આ પવોન ે ઉજવીન ે
આપણ ેકેિલીક ઐવતહાવસક અથવા રાટરીય ઘિનાઓની યાદોને અમર રાખી શકીએ છીએ. 
આવી ઘિનાઓ પ્રેરણાદાયી અને સદેંશ આપનારી હોય છે. દેશના મકુ્ક્ત યધુ્ધમા ંપોતાના 
જન કુબાાન કરનાર હજારો શહીદોને પોતાના દેશમા ં સપંણૂા સ્વરાજ્યના સ્વપનો હતા. 
લોકવપ્રય નેતા લોકમાન્ય વતલકે ઘોષણા કરી……. 

‘ स्वराज्य हमारा जन्ममसध्ध अधधकार है | ‘ 
           આ ઘોષણાને 1921 ના વષામા ંઆ જ હદવસે ભારતીય રાટરીય કોંગે્રસના લાહોર 
મેં. પ.ં જવાહરલાલજીની અધ્યિતામા ં મળેલા અવધવેશનમા ં પણૂા સ્વરાજ્યનો પ્રસ્તાવ 
મકૂવામા ંઆવ્યો. ત્યારથી તે હદવસ દેશની આઝાદીના મતવાલોના હૃદયમા ંમકુ્ક્તનુ ંપવા 
બની ગયુ ં હતુ.ં આઝાદીની મજંજલ સધુી પહોંચવા માિે બક્ષલદાન આપવુ ં પડે કે 
મહાત્માજીના નેતતૃ્વમા ં સ્વાધીનતા આંદોલનો કરવા પડે તે માિે લોકો હરહમંેશ તૈયાર 
રહતેા. ત્યારે લોકોના હૃદયમા ંએક જ ભાવના હતી ‘યે વસર જાવે તો જાવે , પર આઝાદી 
ઘર આવે.’ 

” जब भारत मााँ ने पकुारा , फफर मड़ुके देखा ना दबुारा , 
मसने में थी उनके गोल , जुबा पे थी जय हहींद की बोल  |” 

        શક્ક્તથી સમથા એવા મહાન સપતૂોની હકિંમતે ભારત દેશને 1947 ની 15 મી 
ઓગટિે આઝાદી મળી. તેથી તેને ‘ સ્વાતતં્ર્ય હદન ‘ તરીકે ઊજવવામા ં આવે છે. આ 
ઉપરાતં પ્રજાસત્તાક હદન 26 મી જાન્યઆુરી, ગાધંી જયતંી, વતલક જયતંી, બાલહદન 
(જવાહરલાલ નેહરુની જન્મ જયતંી), શહીદ હદન, એકતા હદન (ઇષ્ન્દરા ગાધંી જયતંી), 
વશિક હદન (રાધાકૃટણનની જન્મ જયતંી), વગેરે…..પવોને પણ રાટરીય સ્તરે ઉત્સાહથી 
ઉજવીએ છીએ. 
        15 મી ઓગટિે આપણો દેશ અંગે્રજોની ગલુામીમાથંી સ્વતતં્ર થયો. હજારો શહીદોના 
બક્ષલદાનો પછી ભારતની 150 વષોની ગલુામીની મજબતૂ સાકંળો આ હદવસે જ તિૂી હતી. 
1947 ના તે ધન્ય હદવસે ભારતની ધરતી પર સ્વતતં્રતાનો સરૂજ ઉગ્યો હતો. દર વષ ે
વષાાઋતનુી સુદંર મોસમમા ંભારતની કોહિ – કોહિ પ્રજા આ હદવસને ઉત્સાહભરે મનાવે છે. 
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આ પવવત્ર હદવસે વહલેી સવારે પ્રભાત ફેહરયો નીકળે છે. દેશ ભક્ક્ત ગીતોથી સમગ્ર દેશનુ ં
વાતાવરણ ગ ૂજંી ઉઠે છે. દેશના તમામ કાયાાલયોમા ંઆ હદવસે જાહરે રજા આપવામા ંઆવ ે
છે. આખા દેશમા ંસ્થાવનક સ્વરાજની સસં્થાઓ (રાજ્ય સરકારો, જજલ્લા, તાલકુા અને ગ્રામ 
પચંાયતો) દ્વારા ધ્વજ વદંનના કાયાિમોનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ ેછે. પોલીસ દળો અને 
ફોજના સૈવનકોની પરેડ રાખવામા ંઆવે છે. રાટર ગીતો તેમજ રાટરની ભાવાત્મક એકતા 
પ્રદવશિત કરનારા નાિકોની સ્પધાાઓ યોજાય છે. લોકો પોતાના મકાનોને સશુોક્ષભત કરે છે. 
રેહડયો અને દૂરદશાન પર રાટરીય કાયાિમોનુ ંપ્રસારણ હોય છે. 
મખુ્ય કાયાિમ 15 મી ઓગટિની પ્રભાતવેળાએ રાજધાની હદલ્લીમા ંપ્રધાનમતં્રી લાલ હકલ્લા 
પર રાટર ધ્વજ ફરકાવીને રાટરને સબંોવધત કરે છે. પ્રધાનમતં્રીના આ પ્રજાજોગ સદેંશનુ ં
િેક્ષલવવઝન પર જીવતં પ્રસારણ કરવામા ંઆવે છે. આ સદેંશમા ંતેઓ સામાન્યત: તેમની 
સરકારની પાછલા વષાની વસદ્ધદ્ધઓ વણાવે છે, મહત્વના મદુ્દાઓ જણાવે છે અને વધ ુપ્રગવત 
તથા વવકાસ માિે દેશને હાકલ કરે છે. વડાપ્રધાન આઝાદીની ચળવળના નેતાઓને 
શહીદોને શ્રદ્ધાજંક્ષલ આપે છે. અને સ્વાતતં્ર્ય સેનાવનઓને યાદ કરે છે. ભારતની સસં્કૃવતક 
વવવવધતાનુ ં પ્રદશાન, વવજ્ઞાન અને િેકનોલોજી િતે્રે દેશે કરેલી પ્રગવત વગેરેની ઝાખંી, 
ભારતની શસ્ત્ર તાકાતનુ ં વનદશાન અને દેશના સરુિા દળોની પરેડ આ ઉજવણીનુ ંઅક્ષભન્ન 
અંગ છે. 
           રાટરીય પવો રાટર માિે પ્રેરણાના સ્ત્રોત છે. તેનાથી રાટરની એકતા અને 
અખહંડતતાની ભાવના દ્રઢ થાય છે. સમગ્ર રાટર એક રંગે રંગાઈ જાય છે. જેના પવવત્ર 
ખનૂથી આ દેશના બાગને વવકસાવ્યો હતો, તે શહીદોની પવવત્ર યાદ આ પવો અપાવે છે. 
દેશભક્ક્ત, ત્યાગ, તપસ્યા અને બક્ષલદાનની ગૌરવગાથાને હમંેશા તાજી કરાવનાર આ 
પવવત્ર પવો આપણા રાટરીય પવો છે. દરેક ભારતીયના હદલની આરઝૂ કે તમન્ના દેશની 
આન, શાન અને ગૌરવને સદાકાળ અમર બનાવવાની હોય છે ! 

“वतन पर ममटनेवाले अमर हो जात ेहे 
वो शह द ए वतन कहलाते हे , 

ततरींगे की शान इनके दम पर हे , 
इततहास को नाज़ इन पर हे | ” 

‘સ્વતતં્ર ભારત ! તારી જય હો, વવજય હો !’ 
* * * 
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Essay on Independence Day 
        Independence Day is the great day for Indian people as India 
got freedom at this day from the British rule after years of slavery. 
Indian people celebrate it annually on 15th of August. Let your small 
kids as well as school going children know about the history of India’s 
independence using such simple essay on Independence Day. Prepare 
your children for essay writing competition in their school by selecting 
anyone Independence Day essay given below: 

Independence Day Essay 1 (100 words) 
       The date, 15th of August from 1947 in India has become a very 
important day in the Indian history. It was the luckiest day of year 1947 
when India became independent after lots of hard struggle and 
sacrifices of the Indian freedom fighters. We won freedom after a hard 
struggle. When India got its independence, the public of India has 
chosen their first Prime Minister, Pundit Jawaharlal Nehru who had 
unfurled the tricolour National Flag at the Red Fort in the national 
capital, New Delhi for the first time. All the people rejoice this special 
day with great joy every year. 

Independence Day Essay 2 (150 words) 
       India got independence on 15th of august in 1947, so people of 
India celebrate this special day every year as the Independence Day on 
15th of august. In the event celebration organized in the National 
Capital, New Delhi the Prime Minister of India unfurled the National 
Flag in the early morning at the Red fort where millions of people 
participate in the Independence Day ceremony. 
During the celebration at Red Fort, New Delhi many tasks including 
March past are performed by the Indian army and cultural events by 
the school students are performed. After the national Flag hosting and 
national Anthem (JANA GANA MANA) recitation, the prime minister of 
India gives his annual speech. 
At this day, we commemorate all the great personalities who had 
played their important role in the independence of India. During the 
Independence Day celebration, the National Flags are also hosted in 
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school and colleges where many activities are performed by the 
teachers and students. 

Independence Day Essay 3 (200 words) 
In India, Independence Day is celebrated by the people of all religions, 
cultures and traditions with great joy and happiness. Independence Day 
in India is observed on 15th of August every year from 1947 as our 
country became independent on the same day from the power of 
British rule almost after 200 years of slavery. 
It has been declared as the national holiday when all the schools 
(government or private), offices, colleges, universities, educational 
institutions, organizations, companies and etc remain closed. It is 
celebrated with big enthusiasm in every schools, colleges and other 
educational institutions by the students. They participate and perform 
in dancing, drama, singing, playing indoor games, outdoor sports, 
cultural activities, quiz competitions, awards distribution, etc during 
celebration. First of all the National flag is unfurled by the chief guest or 
School Principal, National Anthem is sung with flute and drum and then 
march past and procession in the streets takes place. 
A big celebration event is organized by the government of India at the 
Rajpath, India Gate in the National Capital, New Delhi where people of 
all religion, culture and tradition gather to listen the patriotic speech of 
our Prime Minister. By celebrating this event we commemorate those 
all great people who had sacrificed their lives and loved ones in making 
India an Independent country. 

* * * 

 


