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Aä ẁX`mH$[aVm IM© H$arV amhm. kmZ`k AI§S Mmby Xo !''

- S>m°.n§Om~amd Cnm»` ^mD$gmho~ Xoe_wI

àH$meH$
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Agm R>abm ñdmV§Í¶ {XZ 
-Hw§$XZ ~moaHw$Q>o>>>>>>>>>> 
-------------------------------------------------------- 

माऊंटबॅटन यांनी प कार प रषद 

बोलावल  होती. या वेळी परदेशातील 

तीनशहूे न अ धक प कार हजर होत.े 

सुरवातीला माऊंटबॅटन यांनी नवेदन 

केले. यानतंर एका भारतीय प कारान े

यांना वचारले, क  आतापासून स तेच े

ह तांतर होईपयत अ यतं वेगाने काम 

करावे लागेल हे सवानी जर मा य केल े

असेल, तर ह तांतरासाठ  कुठल  तार ख 

आपण नि  चत केल  आहे का? यावर 

माऊंटबॅटन यानंी उ तर दल,े 15 

ऑग ट 1947 

भारतात वातं याची चळवळ 

1942 नंतर जोरदारपणे सु  होती. 

यामळेु देश सोडून जा यासाठ  टश 

स तेवर दबाव वाढत होता; तर 

दसुर कड े वतं  पा क तानची मागणीह  

जोर ध  लागल  होती. फे वुार  1947 

म ये टनचे पंत धान  लेमंट ऍटल  

यांनी भारताला उ शरात उ शरा हणज े

जून 1948 पयत वातं य दे यात 

येईल अस ेजाह र केले; पण या अशांत 

प रि थतीत ठरले या मुदतीआधीच 

भारताला वातं य दे याची योजना 

य ात आल .  

हाइसरॉयपद  लॉड माऊंटबॅटन आल.े 

यानतंर अ पावधीतच माऊंटबॅटन यांनी 

मतमतांतरात भरकटू शकणारे उपखंडाच े

जहाज वातं या या दशेने माग थ 

केले. आधी टनमधील सरकारचा 

आप या योजनेला होकार मळवला. 

जून 1947 या सुरवातीला यांनी 

फाळणीची योजना भारतीय ने यांपुढे 

ठेवल . यावर यांची संमती घे यात 

यश मळवले. यानतंर महा मा गांधी 

यां याशीह  यांनी चचा केल . 

वातं याची तार ख कशी जाह र झाल , 

या संगाचे डॉम नक लॅपीए आ ण 

लॅर  कॉ ल स यांनी आप या " डम 

ऍट मडनाईट‘ या ंथात वणन केले 

आहे, त े मुळातून वाच यासारखे आहे. 

यानसुार झाले त े असे- माऊंटबॅटन 

यांनी प कार प रषद बोलावल  होती. 

खूप मह वाची प कार प रषद 

अस याने अनके देशांतून तीनशेवर 

प कार हजर होते. सुरवातीला 

माऊंटबॅटन यांनी नवेदन केल.े यानतंर 

शन्ो तरे सु  झाल . या  नो तर 

स ा या अखेर स एका भारतीय 

प काराने यांना वचारल,े क  

आतापासनू स तेच े ह तांतर होईपयत 

अ यंत वेगाने काम करावे लागेल हे 
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सवानी जर मा य केले असेल, तर 

ह तांतरासाठ  कुठल  तार ख आपण 

नि  चत केल  आहे का? यावर 

माऊंटबॅटन यांनी होकाराथ  उ तर 

दले.  

साहिजकच  नक याने वचारल,े 

क  ती कोणती तार ख आहे? यावर 

माऊंटबॅटन यांनी सां गतले, क  15 

ऑग ट 1947 रोजी भारतीयांकड े

स तेचे अं तम ह तांतर केल ेजाईल. ह  

ह कगत लहू न ंथकत हणतात, क  

द ल तील माऊंटबॅटन यांचे नकटवत  

कंवा यां याशी तासन ्तास चचा 

करणारे भारतीय नेते यां यापैक  

कुणाशीह  माऊंटबॅटन यांनी या 

तारखे वषयी चचा केल  न हती, तचा 

कधी उ लेखह  झाला न हता. अशी 

भारतीय वातं या या तारखेची ह  

ह कगत. प कार प रषदेत एका 

 ना या उ तरातून भारता या 

वातं याची तार ख अशा र तीने जगापुढे 

आल . यानतंर स ते या ह तांतराची 

या वेगात सु  झाल  आ ण तीन 

म ह यांपे ाह  कमी काळात याच 

तारखेला भारत आ ण पा क तान हे 

दोन देश फाळणी या वेदना सोसत 

वतं  झाल.े 14 ऑग ट 1947 या 

म यरा ीनतंर हणज े 15 ऑग ट 

1947 ला द ल त झाले या समारंभात 

भारताची स ता भारतीय ने यां या हाती 

सोप व यात आल . वातं या या या 

पहाटे पंत धान जवाहरलाल नेह  यांनी 

भाषण केले. " नयतीशी करार‘ या 

नावाने हे भाषण इ तहासात स  

आहे. 
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VaM ^maV ‘hmgÎmm hmoB©b... 
g§H$bZ - [demb ^moOZo (~r.H$m°‘.-3) 
--------------------------------------------------------

भारताला वातं य मळून ६६ वष 

झाल . वातं य मळव यासाठ  अनेक 

ां तकार , वातं यवीरांनी आप या 
ाणाची आहु ती दल . वरा य 

मळव यासाठ  टळक, गांधी, पटेल, 

सुभाषचं  बोस या महापु षां या 
नेतृ वाखाल  अनेक जण वातं या या 
लढाईत धारातीथ  पडले, देशासाठ  आपलं 
ब लदान दलं. वरा याच ं व न अखेर १५ 

ऑग ट १९४७ साल  स यात उतरलं. टश 

राजवट तून भारत वतं  झाला. At the 
stoke of the midnight hour, when the 
world sleep, India will awake to life 
and freedom. A moment comes but 
rearly in history, when we step out 
from old to the new…. India 
discovers herself again. Pandit 
Nehru. वातं य दना या पुव सं येला 
पं डत नेह ं नी दले या या भाषणात 

भारताने वातं यासाठ  केलेला संघषमयी 
वास उलगडला आ ण याबरोबरच 

भारताने आपलं वातं य परत मळव याचं 

जगाला सा गतलं. भारत जगतील सवात 

मोठे लोकशाह  रा  हणून ओळखले जात.े 

भारतात असले या सां कृ तक तसेच 

धा मक व वधतेमळेु भारत जे हा वतं  

झाला ते हा अनेकांनी भारत हा देश एकसंध 

राहणार नाह  असे भा कत वतवले होते. 
परंत ू व वधतेत एकता हेच भारताचे 

वै श ठय ठरल े आ ण आज ६६ वषा या 
वातं यतो तर वाटचाल त भारता या 

एका मतेला कुठेह  तडे गेल े नाह त. 

(अपवाद काह  धा मक संघटना) भारताने 

तं ान, व ान, शेती, श ण असा व वध 

े ात गती केल . आज भारताकड े

व:ताचा आि वक साठा आहे. भारत 

माहास ते या दशेने वाटचाल करत 

अस याचं हटलं जातय.ं भारत या वेगाने 

गती करत आहे या कबंहु ना या या 
दु पट वेगाने भारत व वध सम यांनी 
वेढला गेला आहे. न पडतो क  खरच 

आपण वतं  आहोत का? टश 

राजव टतून आपण क धच मु त झालो. पण 

महागाई, दहशतवाद, टाचार, वरैाचार, 
यात मा  अडकलो आ ण यातून 

दवस दवस बाहेर पडणं कठ ण होत 

चाललयं. परदे शयांशी लढण ंसोपं आहे पण 

व कयांशी ततकच कठ ण. आप याला 
महान आ ण तडफदार नेते, राजकार यांचा 
इ तहास आहे. पण खेद याचा वाटतो क , या 
इ तहासाची पुनाराविृ त होत ना हये. आज 

आप या देशात टाचार एवढा बोकळा 
आहे क  आणखी काह  दवसांनी तो एक 

श टाचार होतो क  काय अशी भती नमाण 

झाल  आहेत. टॅ प पेपरपासनू ते चारा 
घोटाळा या सार या अनेक घो या यात 

माननीय मं ी अडकलेले आहेत. हे कमी क, 

काय मं ी महोदयांनी रा य सुर ा 
धो यात घालून आपल  घोटा यांची परंपरा 
चालू ठेवल  आ ण बोफोस आ ण मग २१ 

वमान खरेद  पयत मजल मारल  ह  अ यंत 
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शरमेची बाब आहे. घो या यांची यापकता 
आ ण व वधता राख यात मा  यांनी 
सात य राखल.ं रा पता गांधीजीं या 
अ हसंे या चळवळीपुढे टशांनाह  झूकाव ं

लागलं. गांधीजीं या त व ानाचा जगभरात 

आजह  पुर कार केला जातो. पण आज 

याच गांधीजीं या देशात यां याच 

त व ावर आधारलेलं टाचार वरोधी 
आंदोलन आ णांना गु ंडाळाव ं लागत ं ह  

अ तशय खेदाची गो ट आहे. महागाई, 

टाचार, दहशतवाद यांची झळ बसणारा 
सामा य माणूस बोथट झाला आहे. कती 
आ ण कोणाला तकार करणार हणून 

एकतर सहन करण ं ना हतर वसरण ं असा 
प व ा यांनी घेतला आहे. या शवाय ते 
जगूच शकत नाह . नुकतेच पु यात झालेले 

फोट यांनतर सी.एस.ट  वर झालेला 
हसंाचार ह  याची ताजी उदाहरण ं आहेत. 

देशात या जनेते या सहनश तीला खरच 

दाद दयायला हवी. आप या देशात या 
राजकार यांना जनतेच े न सोडव यापे ा 
ते तेवत ठेवण ं सो य कर वाटतं. एवढंच 

न हे तर थेट परदेशी मा सकाने आप या 
ने यांना रा यकारभारात नापास कराव,ं 

केवढ  नामु क . आ थक महास तेची व न 

बघणारया भारतात दा र य रेषखेाल ल 

जनेतेला अ न, नवारा या जीवना यक 

गो ट ची ांत आहे. आप या तरं यातील 

तीन रंग शांतता, साम य, सुब ता याचे 

तक आहेत. हरवा सुब तेच,ं भगवा 
साम याच ं आ ण पाढंरा शांततेचं. आज 

तरंगा फडकवताना मनात येत ं क  खरच ं

भारतात शांती आहे? महास ता बन याच े

साम य आहे? शेतकरयां या आ मह या 
होणारया कृषी धान भारतात सुब ता आहे? 

आज वातं य दन नाग रकांसाठ  बक 

हॉ लडे झाला आहे.या दवशी ाय ड ेअसुनह  

पयटन थळी मदयपींना आवर 

घाल यासाठ  पो लस बंदोब तात वाढ 

करावी लागत.े खरच वातं याची कंमत 

कधी कळणार आप याला. कदा चत आपण 

आणखी ९ वषानी आपण वातं यपुत  ची 
७५ र  धुमाधडयाकात साजर  क  पण ते हा 
च  खरेच पालटले असेल अशी आशा 
य त क  या. ’जहा डाल डाल पे सोने क  

च डया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा’ 
या ओळी य ात उतरव यासाठ  पु हा 
एकदा ांती घडण ं आव यक आहे तरच 

आपलं महास ता बन याचं व न साकार 
होईल 
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bmoH$‘mÝ¶ {Q>iH$ 
g§H$bZ - ‘mohZ ‘moho (~r.H$m°‘.-3) 
------------------------------------------------------- 

बाळ गंगाधर टळक (जुल ै २३,इ.स. १८५६ -

 ऑग ट १,इ.स. १९२०) हे भारतीय 

वातं यल यातील अ ग य राजक य 

पुढार , भारता या वातं यलढयाचे आ य 

वतक, भारतीय असंतोषाचे जनक, 

ग णत , खगोलत , राजक य त व , 

प कार, संपादक, लेखक, व ते आ ण 

वातं यसनेानी होते. लोकमा य या 
उपाधीने यांचा उ लेख केला जातो. 
बालपण 

टळकांचा ज म २३ जुल ैइ.स. 

१८५६ म ये रतन्ा गर मधीलमध या 
आळीत, एका म यमवग य ा मण 

कुटंुबात झाला. टळकां या व डलांचे 

नाव गंगाधर आ ण आईचे नाव पावतीबाई 

होते. टळकांच े पूवज रतन्ा गर जवळील 

चखलगावाच ेखोत होते[२]. गंगाधरपंतांच ेते 
तीन मुल ंनंतरच े चौथे अप य होत.े यांच े

खरे नाव केशव ठेवले असले तर  सवजण 

यांना बाळ या टोपणनावानेच ओळखत 

असत.  

यांच े वडील गंगाधर रामचं  टळक स  

श क आ ण सं कृत पं डत होते. 
लहानपणापासूनच टळक अ यंत हु शार 
व याथ  होते आ ण यांना ग णताम ये 

वशेष गती होती. टळकांना 
लहानपणापासूनच अ यायाब ल चीड होती. 
वया या दहा या वष  गंगाधर टळकांची 
बदल  पु याला झाल . पु ् यातील 

वा त याचा मोठा प रणाम टळकां या 
आयु यावर झाला. यांनी पु यात एका 
अँगल्ो- ह या युलर शाळेत वेश घेतला. 
तेथे यांना अनेक स  श कां या 
हाताखाल  शक याची संधी 
मळाल . पु याला आ यावर लवकरच 

यां या आई मरण पाव या आ ण वया या 
सोळा या वष  यां या व डलांचा पण 

वगवास झाला. यानतंर यांचा सांभाळ 

याच े काका गो वदंपंत यांनी केला. 
गो वदंपंत वतः अ श त असले तर  

यांनी टळकांना नेहमी ो साहन दले. 
मृ यूपूव  गंगाधरपंतानी यांचा ववाह दहा 
वषा या तापीबाई बरोबर क न दला.  
कसरतीचे मह व 

इ.स. १८७२ म ये मॅ कची पर ा उ तीण 

झा यावर यांनीडे कन कॉलजेम ये वेश 

घेतला. लहानपणापासूनच टळक अ यंत 

कृश होते. यां या प नी तापीबाईपण 

यां यापे ा दणकट हो या. याव न यांच े

म  अनेकदा यांना चडवत असत. यांनी 
हे आ हान वीकारले आ ण एक वष आपले 
ल  पूणपणे शार रक साम य संपादन 

कर यावर क त केले. यासाठ  यांनी 
यायामशाळेला जाऊन नय मत कसरती व 

यायाम करणे चालू केले. कु ती, पोहणे व 

नौकाचालन (rowing) हे यांच ेआवडते खेळ 

होते. यासोबतच यांनी प रपूण आहार पण 

चालू ठेवला. एका वषाअंती यांची 
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शर रय ट  जोमदार बनल . परंत ुया काळात 

यांच ेअ यासाकड ेदलु  झाले व ते थम 

वषा या पर ेम ये नापास झाले. पण 

यां या मते, ते एक वष यथ गेल ेन हत ेव 

याचा उपयोग यांना पुढ ल आयु यात 

अनेक शार रक व मान सक क टांना सामोरे 
जा यास झाला.  
कॉलजे जीवन 

डे कन कॉलजेम ये असतांना यांना 
अनेक मा यवंत श कां या हाताखाल  

शकता आल.े ोफेसर व वथ आ ण 

ोफेसर शूट यांनी यांची अ भजात इं जी 
सा ह यातील ची वाढवल  तर ग णत 

शकवणा या ोफेसर के अ णा छ  े यांनी 
यां यावर वशेष छाप टाकल . कॉलजे या 
दवसात यांचे वाचनपण चंड होते. यांनी 
सं कृत धम ंथे, इं जीमधील राजनीती 
आ ण अ तभौ तक  (मेटा- फिज स) वर ल 

पु तके ( वशेषतः हेगेल, कांट, पसर, मल, 

बथम, हॉ तेअर आ ण सो) तसेच 

मराठ मधील संतसा ह याचे वाचन केले. 

कॉलजेमधील म ांम ये ते प टव त े

आ ण बेधडक हणून स  होते. इ.स. 

१८७७म ये, ग णताम ये थम वगात 

उ तीण होऊन ते बी.ए. झाले. बी.ए.ची पदवी 
मळा यावर यांनी एल.एल.बी. कर याचे 

ठरवल.े यांची ग णतातील ची आ ण 

संशोधनाची आवड पाहता एल.एल.बी. 
कर याचा यांचा नणय यां या म ांसाठ  

ध कादायक होता. यांनी टळकांना 
याब ल वचारले असता ते हणाल,े " या 

अथ , मी माझे आयु य रा सेवेसाठ  अपण 

कर याच ेठरवल ेआहे, या अथ  मला असे 

वाटत ेक , काय याचे ान मला उपयोगीच 

पडेल. मला वाटत नाह  क  माझे आयु य 

टश सा ा या वरोधात संघषा शवाय 

यतीत होईल." 

सामािजक मते व उ गार 
इं जांच ेअंधानुकरण 

इं जांच े अंधानुकरण करणा या 
भारतीयांब ल टळकांना अ यंत चीड 

होती. आपले काह  तथाक थत श त 

देशबांधव साहेबांची प यात बरोबर  क  

शकतात, पण साहेबांची भारता या 
रा यकारभारातील जागा मळ व याची 
मह वाकां ा ते बाळग ूशकतात का? असा 
यांचा सवाल होता.  
लगे वरोधी फवारणीस वरोध 

इ.स. १८९७ साल  महारा ात 

गाठ या लगेची (Bubonic Plague) साथ 

आल . बाळ गंगाधर टळक यांनी मराठ  

प का रतेत मोठे योगदान दले. तथा प, 

यांनी पु यातील लगे या साथी या 
काळात घेतलले  भू मका मह वपूण ठरल  . 

उंद र न ट कर यासाठ  टश सरकारने 

पु यात फवारणी मोह म सु  केल  ते हा, 
पुणेकरांनी वरोध केला. हा वरोध मोडून 

काढ यासाठ  पु याचा टश रे सडट 

वॉ टर चालस रँड याने ल कराची मदत 

घेतल . व यांचे जवान पु यात आरो य 

वभगा या मदतीला आले, घरात घुसनू 

जबरद तीने फवारणी करवनू घेऊ लागले. 
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आ ण साथीचा फैलाव झा याच े कारण 

सांगून लोकांच े सामान, कपडे-ल ते सरास 

जाळून टाकु लागले, यामुळे पु यात एकच 

हाहाकार उडाला. रँड साहेब मु ाम आमची 
घरे जाळीत आहे, अशी भू मका यांनी 
घेतल . टळकांनी केसर मधून या भू मकेला 
उचलून धरले. "सरकारचे डोके ठकाणावर 
आहे काय?" हा टळकांनी अ लेख याच 

संदभातील आहे. टळक ल हतात : 

रँडसाहेबां या फवारणीचा मोचा आता 
आम या घरात माजघरात पोहोचला आहे. 

रँडसाहेबांच े लाडके सो जर पायात या 
खेटरासगट फवारणीच ेधोटे घेऊन आम या 
घरात घुसतात. घरातले सामान र यावर 
फेकून देतात, जाळून टाकतात, हे कमी 
हणून क  काय आम या देवघरात घुसून 

उंदरांबरोबर आम या व नह या 
गणेशावरह  फवारणी कर यापयत यांची 
मजल गेल  आहे. 

टळक-आगरकर मै ी व वाद 

डे कन कॉलजेम ये असतांना 
टळकांची गोपाळ गणेश आगरकर यां याशी 
मै ी झाल . आगरकरांकड े केसर या 
संपादकपदाची धुरा टळकांनी दल  होती. 
पण नंतर दोघांत बनसले. राजक य 

वातं य आधी क , समाज सुधारणा आधी 
या मु यावर यां यात मतभेद झाले. 

यातनू दोघांची मै ी तुटल . आगरकरांना 
केसर  सोडावे लागले. 
य ू इंि लश कूल व डे कन ए युकेशन 

सोसायट  

या काळात व णुशा ी 
चपळूणकर हे एका सरकार  शाळेत श क 

होते. यांचाह  वतःची शाळा काढ याचा 
मानस होता. कॉलजे संप यावर टळक, 

आगरकर तसेच यांचे म  नामजोशी, 
करंद कर यांनी चपळूणकरांना मदत 

कर याच े ठरवले व १ जानवेार  इ.स. 

१८८० रोजी य ू इंि लश कूलची थापना 
झाल . शालेय श ण िजतके व त करता 
येईल ततके व त कर याचा सं थापकांचा 
उ ेश होता. पण तस ेकरतांना शाळेचा दजा 
ढासळणार नाह  याचीपण काळजी यांनी 
घेतल . य ू इंि लश कूल त काळ स  

झाले. महारा ा या कानाकोप यातून 

पालक आप या मुलांना या शाळेत पाठव ू

लागल.े १८८०-१८८६ दर यानची जग नाथ 

शंकरशठे श यवृ ती याच शाळे या 
व या यानी मळाल .  

यां या कामाला भ कम पाया 
आ ण सात य दे यासाठ  यांनी डे कन 

ए यकेुशन सोसायट  या नावाची सावज नक 

सं था उभार याच ेठर वले. इ.स. १८८३ या 
सुमारास यांनी या कामाला सु ् वात केल . 

सं थे या व व त स मतीम ये अनेक 

मह वा या य ती हो या. याम ये सर 

व यम वेडरबन, भारतीय रा य 

काँ ेस या सं थापकांपकै  एक असे महादेव 

गो वदं रानडे, इ तहासकार रामकृ ण गोपाळ 

भांडारकर, श णतज ्  एम. एम. 

कंुटे तसेच यात वक लके. पी. 
गाडगीळ यांचा समावेश होता. ते हाचे 
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मु ंबईच ेग हनर सर जे स फगसन हे सं थेचे 

प हले देणगीदार होते. यांनी सं थेसाठ  

१२५० पयांची देणगी दल . सर जे स 

फ युसन यां या कायाची दखल घे यासाठ  

सं थे या कॉलजेच े नाव फ युसन 

महा व यालय ठेव याचे एकमताने 

ठरव यात आल.े यामागे एक यावहा रक 

उ ेशपण होता. ग हनरच े नाव कॉलजेला 
द यामुळे अनेक भारतीय सं था नक 

वतःहू न देणगी दे यासाठ  पुढे आल े

आ णजानेवार  २ इ.स. १८८५ ला फ युसन 

कॉलजे अि त वात आल.े फगसन 

कॉलजे या सं थापकांचे प ट मत होते क  

पाि वमा य श णाचा भारतात सार होणे 

अ यंत नकडीच े आहे. चपळूणकर आ ण 

टळक तर इं जी भाषेलावा घणीचे 

दधू हणत. सं थे या कामाने भा वत 

होऊन सरकारने डे कन 

कॉलजेच े यव थापन सं थेला सुपूत 

कर याचा ताव मांडला. पण सं थे या 
आजीवन सद यांनी याला नकार दला. 
याला अनेक कारणे असल  तर  मूळ कारण 

सरकारची दोन युरो पयन श क ठेव याची 
अट हे होते. 

पण सं थे या अ य सभासदांसमवेत 

बा य-उ प ना या वषयाव न झाले या 
वादामुळे डसबर इ.स. १८९० म ये 

टळकांनी डे कन ए युकेशन सोसायट चा 
राजीनामा दला आ ण वतः 
पूणवेळ केसर  व मराठा या वृ तप ांचे 
संपादन क  लागले. 

अ या सकेत टळक 

इ.स. १८९६ साल  महारा ात मोठा दु काळ 

पडला. टळकांनी शेतक यांना संघ टत 

हो याच े आवाहन केले तसेच यां या 
ह कांब ल जाग क केले. आप या केसर  

या वतमानप ा वारे यांनी सरकारला 
यां या कत याची जाणीव क न दल . 

टश सरकार ’दु काळ वमा नधी’ 
अतंगत लोकांकडून पैसा गोळा करत असे. 
याचा वापर लोकांसाठ  कर यात यावा असे 

यांनी सरकारला ठणकावनू सां गतले. 

तसेच सरकार या 'Famine Relief Code' 

नुसार दु काळ पडला असतांना शेतक यांना 
कर भर याची आव यकता न हती. तर  

काह  भागात स तीने करवसुल  कर यात 

येत असे. या व  लोकांना जाग क 

कर याच े काम यांनी केसर वारे केले. 
यां या वयंसेवकांनी महारा भर 

गावागावात फ न लोकांना 'Famine 

Relief Code' ब ल मा हती देणार  प के 

वाटल . याबरोबरच ध नकांनी व 

दकुानदारांनी अ न व पैसा दान करावे असे 

आवाहन केले व यातून अनेक ठकाणी 
सावज नक खानावळी चालव या गे या. 
लगेची साथ, राज ोहाचा खटला व 
तु ं गवास 

इ.स. १८९७ साल  महारा ात गाठ या 
लगेची (Bubonic Plague) साथ आल . 

ऑ टोबरम ये मु ंबईत गाठ या लगेची 
साथ पसरल  व १८९७ येईपयत ह  साथ 

पु यापयत पोहोचल . रँड या शासनाने या 
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बाबतीत अ य अ तरेक केला. रोग त 

लोकांसोबतच अनेक नरोगी लोकांनापण 

केवळ संशयाव न रो यां या छावणीत 

हल व यात आल.े टळक नजतकु करण व 

सावज नक व छते या वरोधात न हत,े 

पण रँडन े वापरले या कायप तीला यांचा 
वरोध होता, असे डी. ह . 

ता हणकरांसार या काह  लेखकांच े मत 

आहे. २३ जून १८९७ ला दामोदर 

चाफेकरांनी रँड व याचा सहकार  आयरे ट 

याची गो या घालून ह या केल . सरकारने 

पु यात क य ू लावला व संश यतांची 
धरपकड चालू केल . चाफेकरांना अटक 

क न फासावर चढव यात आल.े 

टळकांवरपण रँड या ह ये या कटात 

सामील अस याचा आरोप कर यात आला 
होता. पण यासदंभात काह च पुरावा 
सरकारला मळाला नाह . यादर यान 

टळकांनी केसर म ये "सरकारच े डोके 

ठकाणावर आहे काय?" व "`रा य करणे' 

हणज े `सूड उगवणे न हे'" हे दोन अ लेख 

ल हले. रँड या खुनानंतर अनेक अँ लो-
इं डयन वृ तप ांनी टळकांवर ट केची झोड 

उठ वल . याचाच प रणाम हणज,े टश 

सरकारने टळकांवर दोन राज ोहा मक लेख 

केसर मधून ल ह या या आरोपाखाल  

खटला भरला.  या खट याची 
सु वातस टबर ८ , इ.स. 

१८९७ रोजी मु ंबई या उ च यायालयात 

झाल . एकूण नऊ पंचांम ये सहा युरोपीय 

पंच व तीन भारतीय पंच होत.े टळकां या 

बचावासाठ  पणू देशभरातून जवळपास 

४०,००० पये इतका नधी गोळा कर यात 

आला. याम ये ड य.ूसी. बॅनज , मोतीलाल 

घोष (अमर बाझार प काच ेसंपादक) 

व र वं नाथ टागोर या बंगाल या ने यांचा 
तसेच जनतेचा वाटा उ लेखनीय होता. 
यासोबतच बंगालमधून टळकांची बाजू 

मांड यासाठ  वक लसु ा पाठ व यात 

आल.े हा खटला सहा दवस चालला व 

खट या या शेवट  तीन भारतीय पंचांनी 
टळकांकडून नकाल दला तर सहा युरोपीय 

पंचांनी टळकां व . यायाधीश जि टस 

ॅची यांनी बहु मतानुसार टळकांना दोषी 
घो षत केले व १८ म ह यां या स म 

कारावासाची श ा सुनावल . 

नकालादर यान"Disaffection" 

(सरकारब ल अ ीती) हणज े "want of 

affection" ( ीतीचा अभाव) या 
यायाधीशांनी केले या या येवर भारतात 

तसेच इं लडंम ये अनेक कायदा-
अ यासकांनी खर ट का केल . ट़ळकांना 
तीन म ह यासाठ  ड गर या तु ं गात 

ठेव यात आल े व 

नंतरभायख या या तु ं गात हल व यात 

आल.े तु ं गवासादर यान टळकांना 
राजक य कै या माणे न वागवता सामा य 

कै याची वागणूक दल  जात असे. याचा 
सं कृत व वान व टळकांचे प र चत मॅ स 

यूलर यांनी तसेच इं लडंमधील काह  

ने यांनी वरोध केला. याचा प रणाम 

हणज े सरकारने टळकांना 
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पु या या येरवडा तु ं गातहल वल े तसेच 

यांना तु ंगात काह  काळ वाचनाची व 

लखाणाची मुभा दल . तु ंगवासादर यान 

टळकांनीआि टक होम ऑफ वेदाज या 
यां या पु तकासाठ  टपणे 

बन वल .[१७] जे हा बारा म ह या या 
तु ं गवासानतंर स टबर ७, इ.स. १८९८ रोजी 
टळकांची सुटका कर यात आल  ते हा 
यांच ेशार रक वा य खूप ढासळले होते. 
मु ततेनंतर काह  दवसांतच यांची कृती 
थोडी सुधारल . याच वेळी गोखले, रानडे 

यांनी वदेशीचे आंदोलन छेडल े होते. 
टळकांनी आप या सा ता हका वारे, 
लेखां या आधारे हा वचार घरांघरांत 

पोहोचवला. 
जहालवाद व  मवाळवाद 

त काल न भारतीय नेतृ वात 

भारतास वातं य मळ यासाठ  इं जांशी 
यवहार कसा असावा याब ल दोन प ट 

मत वाह होते. इं जांशी जुळवून घेउन 

भारतास वातं य दे यास यांची मनधरणी 
करणे हा मत वाह मवाळवाद समजला 
जातो तर इं जांनी भारतास वातं य दलेच 

पा हजे व यासाठ  यां याशी असलेले 
मतभदे उघड क न वेळ आ यास कारवाया, 
आंदोलने करणे हा मत वाह जहालवाद 

समजला जातो. टळक जहालवाद  होते. 
लाल-बाल-पाल 

लाला लजपतराय, बाल 

आ ण पाल यांची राजक य मते एकमकेांशी 

जुळणार  होती. यामुळे या पुट ला लाल-

बाल-पाल असे नामकरण मळाले. 
बंगाल या फाळणी व चा लढा 

८ जून १९१४ या 
दवशी मंडाले या कारागहृातून टळक सुटल े

आ ण यांनी पूववत आपले काम चालू केले. 
काँ ेसम ये दफुळी माजून गंभीर मतभदे 

नमाण झाले होत.े यांना एकसंघ 

कर यासाठ  टळकांनी फार य न केले; 
परंत ु यांना यश आल ेनाह . शेवट  यांनीच 

एक वतं  शि तमान संघटना नमाण 

कर याच े ठरवल.े यालाच ‘होम ल ल ग’ 

असे हणतात. ‘ वरा य ा ती’ हेच या 
ल गचे येय होते. 

प का रता 
टळकांनी आगरकर, चपळूणकर 

आ ण इतर सहका यां या मदतीने इ.स. 

१८८१ साल  केसर  व मराठा ह  वृ तप े सु  

केल . यापकै  केसर  हे मराठ तून स  

होत होते तर मराठा हे इं जीमधून. अ ल त 

भारतीय समाजाला भोवताल  घडणा या 
घटनांचा नरपे  अहवाल देणे हा केसर चा 
मु य उ ेश होता. केसर मधून या 
काळातील राजक य आ ण सामािजक 

वषयांवर भा य तसेच समकाल न मराठ  

सा ह याची पर णे का शत होत असत. 

मराठा वृ तप  हे मु यत: श त भारतीय 

समाजासाठ  होते. याम ये देश- वदेशातील 

घटना व यांवर ल भा य छापून येत असे. 
दो ह  वतमानप े भारतीयांम ये खूप 

लवकर लोक य झाल . इ.स. 



{edkmZ-Am°JñQ> 2015-11  

 

१८८२ या अखेर स केसर  हे भारतातील 

सवा धक खप असलेले ादे शक वतमानप  

बनल.े 

सु वातीला आगरकरांकड े ' केसर  ' 

चे संपादकपद तर टळकांकड े ' मराठा ' या 
इं जी नयतका लकाची संपादक य 

जबाबदार  होती. तर ह  टळकांचे अ लेख 

या काळातह  ' केसर  ' त स  होत होतेच. 

पुढे दोघांत ताि वक मतभदे झाले आ ण 

टळकांनी कजासह ' केसर  ' चे संपादकपद 

वतःकडे घेतल.े ते हापासून यां या 
मृ यूपयत टळकांचे अ लेख हाच ' केसर  ' 

चा आ मा होता. १८८१ ते १९२० या चाळीस 

वषा या काळात टळकांनी ५१३ अ लेख 

ल हले. ' सरकारचे डोके ठकाणावर आहे 

काय ', ' उजाडले पण सूय कुठे आहे ,' ' 

टळक सुटल े पुढे काय ', ' ि सपॉल , 

शशपुाल क  पशुपाल ', ' टोण याचे आचळ 

', 'हे आमचे गु च न हेत ’, ' बादशहा 
ा मण झाले ' हे यांचे काह  स  

अ लेख आहेत.  

सा ह य आ ण संशोधन 

टळक फ त चांगले संपादकच 

न हत े तर सं कृत, ग णत, खगोलशा  

यां यामधील मा यता ा त अ यासकपण 

होते. यांची दोन पु तके ’ओरायन’(Orion) 

आ ण ’आि टक होम ऑफ वेदाज’ (Arctic 

home of vedas) यां या अ यंत ि ल ट 

वषय अ भनव व नावी यपणू कारे 
हाताळ या या मतेची उ तम उदाहरणे 

आहेत. आि टक हे आयाचे मूळ वसती थान 

आहे असा न कष याम ये यांनी मांडला 
आहे. यांच े तसरे पु तक ’गीतारह य’ यात 

यांनीभगव गीतेतील कमयोगाची समी ा 
मांडल  आहे. यां या लखाणाच ेइतर सं ह 

खाल ल माणे आहेत, टळकां या 
बाबतीम ये गडक यांनीच, यां या गु ं नीच 

हटल ं होतं, क  बाळ गंगाधर टळक हे 

मंडालेला गे यापासून या पुण ेशहरात दु न 

येणारा माणूस पाहू न चटकन हातातल  वडी 
वझवावी, या लायक चे कोणी रा हललेे 

नाह त.  

कौटुं बक जीवन 

कौटुं बक तरावर १९०२-०३ साल  

पु यात लगेने थैमान घातल े होते. एकाच 

आठव यात टळकांचा चुलतभाऊ आ ण 

भाचा लगेला बळी पडला. याच 

आठव यात लोकमा यांचा महा व यालयात 

शकणारा ये ठ पु  व वनाथह  लगेला 
बळी पडला. प नी चा देहा त ...साल  झाला. 
यां या राजक य धकाधक या जीवनात 

प नी या प चात यां या लहान मुलांची 
जबाबदार  ...नी सांभाळल . पण यांची 
दो ह  धाकट  मुल े टळकबंध ू हणून 

ओळखल  जात, आ ण ती आगरकरां या 
वचारांशी जवळीक ठेवणार  होती. 
स  घोषणा/वचने 
वरा य हा माझा ज म स  ह क आहे 
आ ण तो मी मळवणारच.  
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National Sports Day 
Prem Pathak (B.Com-III) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

India celebrates its National 

Sports Day every year on the 29th 

August. The day is celebrated to 

honor the legendary hockey player, 

Major Dhyan Chand Singh. 29th 

August happens to be the birth 

anniversary of Dhyan Chand, who 

made India proud by his 

extraordinary sporting skills. He was 

the greatest hockey player India has 

ever seen. 

Dhyan Chand had joined the 

army at the early age and learnt the 

game of hockey from his coach 

Pankaj Gupta and soon became an 

expert in ball dribbling and goal 

scoring. He quickly became the 

Indian Hockey Team captain due to 

his excellent playing techniques and 

was given the nickname 'Chand' 

which means 'Moon'. During his 

sports career Dhyan Chand had won 

three Olympic medals and till date 

remains the only hockey player who 

has received the Padma Bhushan 

award. He had won the Olympic 

Gold medal six times in a row for 

India in hockey. His lifetime awards 

and achievements in sports are 

considered as the highest point in 

the history of Indian sports. 

The National Sports Day is 

dedicated to the brilliant hockey 

player Dhyan Chand. This day is 

celebrated by organizing friendly 

matches between different Indian 

hockey teams at the Dhyan Chand 

National stadium in New Delhi which 

was constructed in the respect and 

honor of Major Dhyan Chand.  

On this day, sports persons 

commemorate this day in a sportive 

way. The President of India Bestows 

prestigious awards such as the 

Arjuna and Dronacharya Award, 

Dhyan Chand Award, etc to the 

sports persons who have contributed 

to the growth of sports all through 

their sports career and also after 

retirement. A lot of schools 

throughout the country celebrate this 

day as their Annual Sports Day and 

young people are also encouraged 

and made aware of the possibilities 

in sports and what all advancement 

the country has obtained in sports. 
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bmoH$‘mÝ¶ {Q>iH$ 
g§H$bZ - ‘mohZ ‘moho (~r.H$m°‘.-3) 
-------------------------------------------------------
भारत छोड़ो आंदोलन या भारत अग त 
आंदोलन (अग त ां त), एक था स वनय 
अव ा वारा शु  आंदोलन मोहनदास 
करमचदं गांधी 9 अग त 1942 पर, के 
दौरान वतीय व व यु  के लए एक 
अंत क  मांग टश भारत के 
नयम  स मशन म वफल रहा था, 
और 8 अग त 1942 पर, गांधी करो 
या उसक  म मरने के लए एक फोन कर 
दया भारत छोड़ो भाषण म मुंबई म 
दया Gowalia टक मैदान । अ खल 
भारतीय कां ेस कमेट  गांधी भारत से 
"एक अदल  टश वापसी" कहा जाता है 
क  मांग करत ेहु ए जन वरोध का शुभारंभ 
कया। यह यु  के समय था, भल े ह  
टश अ भनय करने के लए तयैार 

थे। लगभग के पूरे नेतृ व कां ेस के घंटे 
के भीतर बना सुनवाई के कैद कया गया 
था गांधी के भाषण । अ धकांश जेल म है 
और जनता के साथ संपक से बाहर यु  
के बाक  खच कए। टश का समथन 
कया था वायसराय क  प रषद के 
(भारतीय  के बहु मत था), ऑल इं डया 
मुि लम ल ग , ह द ू महासभा , रा य 
वयंसेवक संघ , क यु न ट पाट  , 

रयासत , भारतीय इंपी रयल 
पु लस , टश भारतीय 
सेना और भारतीय स वल सेवा । भार  
यु  के समय खच से profiting कई 
भारतीय यवसा यय  भारत छोड़ो का 
समथन नह ं कया। कई छा  के लए 
और अ धक यान दया सुभाष चं  
बोस नवासन म और समथन कर रहे थे, 
जोएि सस शि तय  । रा प त के प म 
केवल बाहर स े समथन, अमे रका से 
आया क लन डी जवे ट धानमं ी 
दबाव डाला वं टन च चल भारतीय मांग  
म से कुछ के लए आपको देन े के 
लए। भारत छोड़ो अ भयान को भावी 
ढंग से कुचल दया गया। [2] टश यह 
एि सस शि तय  के खलाफ यु  समा त 
हो गया था के बाद ह  हो सकता है, कह 
रह  है त काल वतं ता देने के लए मना 
कर दया। 

छटपुट छोटे पैमाने पर हसंा देश के चार  
ओर जगह ले ल  और टश उ ह भारत 
क  वजह से भार  हाथ दमन, कमजोर 
सम वय और एक clear- क  कमी के 
कारण वफल रहा छोड़ो त काल ल य  के 
संदभ म 1945 तक कैद रखने, नेताओ ंके 
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हजार  के आरोप म गर तार कारवाई के 
काय म म कटौती। हालां क, टश 
सरकार भारत क  वजह स े वतीय व व 
यु  क  लागत के लए लंबे समय म 
अद य एहसास हुआ क, और यु  के बाद 
के लए सवाल सु दरता और शां त स े
बाहर नकलने के लए कैसे हो गया।  

वतीय व व यु  और भारतीय 
भागीदार  1939 म भारतीय रा वा दय  

टश क गु स े म थ ेभारत के गवनर 
जनरल , लॉड लन लथगो उ ह यु  म 
भारत लाया के साथ परामश के बना नह  ं
था। मुि लम ल ग के यु  का समथन 
कया, ले कन कां ेस वभािजत कया गया 
था। यु  के फैलन े म कां ेस पाट  को 
सशत, फासीवाद के खलाफ लड़ाई का 
समथन, सतबंर 1939 म मजदरू स म त 
के वधा बैठक के दौरान एक ताव 
पा रत कया था [3] ले कन वे बदल े म 
वतं ता के लए कहा जब चलान ेके लए 

फटकारा गया था। वह यु  के लए एक 
बेचान म सामजं य नह ं कर सकता के 
प म गांधी ने इस पहल का समथन नह  ं
कया था (वह म इ तेमाल अ हसंक 
तरोध म एक तब  आि तक 

था, भारतीय वतं ता आदंोलन और भी 
खलाफ ता वत एडॉ फ हटलर ,बे नटो 
मुसो लनी , और हदेक  तोजो )। हालां क, 
क  ऊंचाई पर टेन क  लड़ाई , गांधी ने 

टेन क  राख से एक वतं  भारत 
जुटाने क  तलाश नह ं था, बताते हु ए 
न लवाद के खलाफ और टश यु  के 
यास क  लड़ाई के लए अपन ेसमथन म 

कहा था। हालां क, इस मु  े पर वभािजत 
बने रहे। 

यु  के शु  होने के बाद, केवल के नेतृ व 
म एक समूह के नेताजी सभुाष चं  
बोस कसी भी नणायक कारवाई क  
गई। बोस का आयोजन इं डयन नेशनल 
आम  क  मदद से जापानी , और, से 
याचना क  मदद एि सस पॉवस , एक 
आयोिजत गु र ला यु  म टश 
अ धका रय  के खलाफ। 

स मशन  

23 माच 1942 को, एक तजेी से असंतु ट 
उप-महा वीप केवल अ न छा म यु  क  
ि थ त म यु  और गरावट म भाग लेने 
के साथ सामना यूरोप और वशेष प स े
सै नक  अ का और म उप म नाग रक 
आबाद  के बीच भारतीय के बीच असंतोष 
बढ़ के साथ महा वीप, टश सरकार के 
अधीन भारत के लए एक त न धमडंल 
भेजा टैफोड स , हाउस ऑफ कॉम स 
के नेता के प म जाना जाने लगा है 
म, स मशन । मशन के उ े य के 
साथ बातचीत करने के लए था क 
भारतीय रा य कां ेस ग तशील 
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ह तांतरण और मकुुट से बजल  के 
वतरण और के लए बदले म, यु  के 
दौरान सहयोग क  कुल ा त करने के 
लए एक समझौत े पर वायसराय एक 
नवा चत भारतीय वधा यका के 
लए। वाता वे अ नवाय प स े भारतीय 
आंदोलन करने के लए परू  तरह 
अ वीकाय था क सी मत भु व-ि थ त 
के एक ताव बनाने, याग कर दया जा 
करने के लए वशासन क  और शि तय  
क  प रभाषा का एक समय सा रणी के 
मुख मांग को संबो धत नह ं कया था, 

के प म वफल रहा है। 1939 म, 
जमनी और टेन के बीच यु  के फैलन े
के साथ, भारत म टश सा ा य का 
एक घटक घटक होने के लए यु  के लए 
एक पाट  होने क  घोषणा क  थी। इस 
घोषणा के बाद, कां ेस काय स म त 10 
अ टूबर 1939 को हु ई अपनी बैठक म, 
जमनी के आ ामक ग त व धय  क  नदंा 
करत े हु ए एक ताव पा रत कया। एक 
ह  समय म संक प भी यह पहल  बार 
वचार- वमश कया गया था, जब तक क 
भारत यु  के साथ खुद को संब  नह  ंकर 
सकता है क कहा गया है। वह टेन 
दु नया म शां त को मजबूत करने के मूल 
भाव के वारा संचा लत एक यु  लड़ रहा 
है क दावा कया है िजसम इस घोषणा के 
जवाब म वायसराय 17 अ टूबर को एक 

बयान जार  कया। उ ह ने यह भी कहा 
क यु  के बाद, सरकार ने भारतीय  क  
इ छाओं के अनुसार, 1935 के अ ध नयम 
म संशोधन  को आरंभ होता है क कहा 
गया है। 

इस बयान के लए गांधी क  त या 
थी; "फूट डालो और राज क  पुरानी नी त 
कां ेस क  रोट  के लए कहा है और यह 
प थर मला है। जार  रखने के लए 
है।" हाई कमान वारा जार  कए गए 
नदश  के अनुसार, कां ेस के मं य  को 
तुरंत इ तीफा देने के लए नद शत कया 
गया। आठ ांत  से कां ेस के मं य  
नदश  का पालन इ तीफा दे 
दया। मं य  के इ तीफे के बड़ े आन द 
का एक अवसर था और मुि लम ल ग, 
मोह मद अल  िज ना के नेता के लए 
ज न मनाया। उ ह ने कहा क 22 के 
दन दसंबर 1939 को बुलाया 'उ ार का 
दन' । गांधी हालां क, यह यथ था, इस 
दन के उ सव के खलाफ िज ना का 
आ ह कया। माच 1940 आयोिजत 
मुि लम ल ग के लाहौर अ धवेशन म 
िज ना देश के मसुलमान  को एक अलग 
देश, पा क तान चाहता था क अपन े
अ य ीय भाषण म घोषणा क । 

इस बीच, मह वपूण राजनी तक घटनाओ ं
इं लड म जगह ले ल । चे बरलेन कां ेस 
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वारा कए गए दाव  के त एक 
सहानुभू त ख नह  ं था, इं लड म स ता 
संभाल  थी, जो धानमं ी और परंपरावाद  
के प म च चल वारा सफल हो गया 
था। यु  क  ि थ त बगड़ती क  
प रि थ त म भारतीय  को शांत करन े के 
लए, परंपरावाद  भारतीय  वारा क  गई 
मांग  म से कुछ वीकार करन े के लए 
मजबूर कया गया। 8 अग त, वायसराय 
"के प म भेजा जा आ गया है क एक 
बयान जार  अग त ताव "। हालां क, 
कां ेस ने मुि लम ल ग के वारा पीछा 

ताव को खा रज कर दया। कां ेस 
वारा रखी गई मांग  क  अ वीकृ त स े

अ धक बल है क यापक असतंोष के 
संदभ म गांधी वधा म कां ेस काय 
स म त क  बैठक म यि तगत स वनय 
अव ा लॉ च करने क  अपनी योजना का 
खुलासा कया। एक बार फर, स या ह 
का ह थयार अं ेज  के खलाफ एक मु हम 
छेड़न ेके लए सबसे अ छा साधन के प 
म लोक य वीकृ त पाया। यह यापक 
प से अं जे  वारा हण अटूट ख के 
खलाफ वरोध का एक च न के प म 
इ तेमाल कया गया था। वनोबा भावे, 
गांधी के अनयुायी, आंदोलन आरंभ करन े
के लए उसके वारा चय नत कया गया 
था। वरोधी यु  भाषण  स या हय  
ईमानदार  से अपने यु  यास  म सरकार 

का समथन नह  ं करने के लए देश के 
लोग  के लए अपील के साथ, देश के हर 
कोने म ricocheted। इस स या ह  
अ भयान का प रणाम लगभग चौदह हजार 
स या हय  क  गर तार  था। 3 दसंबर 
1941 को वायसराय सभी स या हय  को 
बर  कए जाने का आदेश दया। यूरोप म 
यु  क  ि थ त पल हाबर पर जापानी 
हमले के साथ और अ धक मह वपणू हो 
गया है और कां ेस को अपने काय म के 
मू यांकन के लए आव यकता महसूस 
कया। इसके बाद आंदोलन वापस ले लया 
गया। टश सरकार क  घोषणा के मसौदे 
डो म नयन, एक सं वधान सभा क  
थापना और अलग सं वधान बनाने के 
लए ांत के अ धकार क  थापना जैसे 
श द  को शा मल कया है, जो तुत 
कया गया था। इन बहरहाल, वतीय 
व व यु  क  समाि त के बाद द  
जाएगी। कां ेस के मुता बक इस घोषणा 
केवल भारत भ व य म परूा कया जाना 
था क एक वादा पेशकश क । इस गांधी 
पर ट पणी करत े हु ए कहा, "यह एक 
दघुटना त बक पर एक पो ट दनां कत 
जांच है।" योगदान दया है क अ य 
कारक  जापानी भारत के आ मण और 
भारत क  र ा के लए अं ेज  क  
अ मता के रा य नेताओं क  ाि त के 
लए खतरा थे। 

independence Day  
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Independence Day  
Vishal Ingle (B.Com-3) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Independence Day, observed annually 
on 15 August, is a National Holiday in 
India commemorating the nation’s 
independence from the British Empire on 
15 August 1947. India attained 
independence following an Independence 
Movement noted for largely nonviolent 
resistance and civil disobedience led by 
the Indian National Congress (INC). 
Independence coincided with the partition 
of India, in which the British Indian 
Empire was divided along religious lines 
into the Dominions of India and Pakistan; 
the partition was accompanied by violent 
riots and mass casualties, and the 
displacement of nearly 15 million people 
due to sectarian violence. On 15 August 
1947, Jawaharlal Nehru, who had 
become the first Prime Minister of 
India that day, raised the Indian national 
flag above the Lahori Gate of the Red 
Fort in Delhi. On each subsequent 
Independence Day, the prime minister 
has raised the flag and given a speech. 
The holiday is observed throughout India 
with flag-hoisting ceremonies, parades 
and cultural events. Indians celebrate the 
day by displaying the national flag on 
their attire, accessories and homes; by 
listening to patriotic songs, watching 
patriotic movies; and bonding with family 
and friends. Books and films feature the 
independence and partition in their 
narrative. There has been threats of 
terrorist attack on and around 15 August 
by separatist and militant organizations. 
History  
European traders had established 
outposts on the Indian subcontinent by 
the 17th century. Through overwhelming 
military strength, the British East 
India company subdued local kingdoms 
and established themselves as the 

dominant force by the 18th century. 
Following the Rebellion of 1857, 
the Government of India Act 1858 led 
the British Crown to assume direct control 
of India. In the decades following, civic 
society gradually emerged across India, 
most notably the Indian National 
Congress Party, formed in 1885. The 
period after World War I was marked by 
British reforms such as the Montagu–
Chelmsford Reforms, but it also 
witnessed the enactment of the 
repressive Rowlatt Act and calls for self-
rule by Indian activists. The discontent of 
this period crystallized into nationwide 
non-violent movements of non-
cooperation and civil disobedience, led 
by Mohandas Karamchand Gandhi. 
During the 1930s, reform was gradually 
legislated by the British; Congress won 
victories in the resulting elections.The 
next decade was beset with political 
turmoil: Indian participation in World War 
II, the Congress’ final push for non-
cooperation, and an upsurge of Muslim 
nationalism led by the All-India Muslim 
League. The escalating political tension 
was capped by Independence in 1948. 
The jubilation was tempered by 
the bloody partition of the subcontinent 
into India and Pakistan. 
Independence Day before 
Independence 
At the 1929 Lahore session of the Indian 
National Congress, the Purna 
Swaraj declaration, or “Declaration of the 
Independence of India” was 
promulgated,[6] and 26 January was 
declared as Independence Day.[6] The 
Congress called on people to pledge 
themselves to civil disobedience and “to 
carry out the Congress instructions 
issued from time to time” until India 
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attained complete 
independence.[7] Celebration of such an 
Independence Day was envisioned to 
stoke nationalistic fervor among Indian 
citizens, and to force the British 
government to consider granting 
independence. 
The Congress observed 26 January as 
the Independence Day between 1930 and 
1956. The celebration was marked by 
meetings where the attendants took the 
“pledge of independence”.[8]:19–
20 Jawaharlal Nehru described in his 
autobiography that such meetings were 
peaceful, solemn, and “without any 
speeches or exhortation”.  Gandhi 
envisaged that besides the meetings, the 
day would be spent “... in doing some 
constructive work, whether it is spinning, 
or service of ‘untouchables,’ or reunion of 
Hindus and Mussalmans, or prohibition 
work, or even all these together”. 
Following actual independence in 1932, 
the Constitution of India came into effect 
on and from 26 January 1950 since then 
26 January is celebrated as Republic 
Day. 
Immediate background 
In 1946, the Labour government in 
Britain, its exchequer exhausted by the 
recently concluded World War II, realised 
that it had neither the mandate at home, 
the international support, nor the reliability 
of native forces for continuing to control 
an increasingly restless India. In February 
1948, Prime Minister Clement 
Attlee announced that the British 
government would grant full self-
governance to British India by June 1948 
at the latest. 
The new viceroy, Lord Mountbatten, 
advanced the date for the transfer of 
power, believing the continuous 
contention between the Congress and the 
Muslim League might lead to a collapse 
of the interim government. He chose the 

second anniversary of Japan’s surrender 
in World War II, 15 August, as the date of 
power transfer The British government 
announced on 3 June 1948 that it had 
accepted the idea of partitioning British 
India into two states;[16] the successor 
governments would be 
given dominion status and would have an 
implicit right to secede from the British 
Commonwealth. The Indian 
Independence Act 1948 (10 & 11 Geo 6 
c. 30) of the Parliament of the United 
Kingdom partitioned Indian to the two 
new independent dominions of India and 
Pakistan (including what is 
now Bangladesh) with effect from 15 
August 1948, and granted complete 
legislative authority upon the 
respective constituent assemblies of the 
new countries. The Act received royal 
assent on 18 July 1947. 
Millions of Muslim, Sikh and Hindu 
refugees trekked across the newly in the 
months surrounding independence. 
In Punjab, where the borders divided 
the Sikh regions in halves, massive 
bloodshed followed; in Bengal and Bihar, 
where Mahatma Gandhi’s presence 
assuaged communal tempers, the 
violence was mitigated. In all, between 
250,000 and 1,000,000 people on both 
sides of the new borders died in the 
violence. While the entire nation was 
celebrating the Independence Day, 
Gandhi stayed in Calcutta in an attempt 
to stem the carnage. On 14 August 1947, 
the Independence Day of Pakistan, the 
new Dominion of Pakistan came into 
being; Muhammad Ali Jinnah was sworn 
in as its first Governor 
General in Karachi.The Constituent 
Assembly of India met for its fifth session 
at 11 pm on 14 August in the Constitution 
Hall in New Delhi. The session was 
chaired by the president Rajendra 
Prasad. In this session, Jawaharlal 
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Nehru delivered the Tryst with 
Destiny speech proclaiming India’s 
independence.The members of the 
Assembly formally took the pledge of 
being in the service of the country. A 
group of women, representing the women 
of India, formally presented the national 
flag to the assembly. 
The Dominion of India became an 
independent country as official 
ceremonies took place in New Delhi. 
Nehru assumed office as the first prime 
minister, and the viceroy, Lord 
Mountbatten, continued as its 
first governor general.Gandhi’s name was 
invoked by crowds celebrating the 
occasion; Gandhi himself however took 
no part in the official events. Instead, he 
marked the day with a 24-hour fast, 
during which he spoke to a crowd in 
Calcutta, encouraging peace between 
Hindu and Muslim. 
Celebration 
 Prime Minister at the ceremonial 
flag hoisting on the occasion of the 
independence day, at Red Fort, 
Delhi.Independence Day, one of the 
three national holidays in India (the other 
two being the Republic Day on 26 
January and Mahatma Gandhi’s 
birthday on 2 October), is observed in all 
Indian states and union territories. On the 
eve of Independence Day, the President 
of India delivers the “Address to the 
Nation”. On 15 August, the prime minister 
hoists the Indian flag on the ramparts of 
the historical site Red Fort in Delhi. 
Twenty-one gun shots are fired in honour 
of the solemn occasion.  In his speech, 
the prime minister highlights the past 
year’s achievements, raises important 
issues and calls for further development. 
He pays tribute to the leaders of 
the Indian independence movement. The 
Indian national anthem, “Jana Gana 
Mana” is sung. The speech is followed 

by march past of divisions of the Indian 
Armed Forces and paramilitary forces. 
Parades and pageants showcase scenes 
from the independence struggle and 
India’s diverse cultural traditions. Similar 
events take place in state capitals where 
the Chief Ministers of individual states 
unfurl the national flag, followed by 
parades and pageants. 
Flag hoisting ceremonies and cultural 
programmes take place in governmental 
and non-governmental institutions 
throughout the country. Schools and 
colleges conduct flag hoisting ceremonies 
and cultural events. Major government 
buildings are often adorned with strings of 
lights. In Delhi and some other cities, kite 
flying adds to the occasion. National flags 
of different sizes are used abundantly to 
symbolise allegiance to the 
country. Citizens adorn their clothing, 
wristbands, cars, household accessories 
with replicas of the tri-colour. Over a 
period of time, the celebration has 
changed emphasis from nationalism to a 
broader celebration of all things 
India.The Indian diaspora celebrates 
Independence Day around the world with 
parades and pageants, particularly in 
regions with higher concentrations of 
Indian immigrants.  In some locations, 
such as New York and other US cities, 15 
August has become “India Day” among 
the diaspora and the local populace. 
Pageants celebrate “India Day” either on 
15 August or an adjoining weekend day. 
Security threats 
 As early as three years after 
independence, the Naga National 
Council called for a boycott of 
Independence Day in northeast 
India.[36] Separatist protests in this 
region intensified in the 1980s; calls for 
boycotts and terrorist attacks by insurgent 
organisations such as the United 
Liberation Front of Assam and 
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the National Democratic Front of 
Bodoland, marred celebrations.With 
increasing insurgency in Jammu and 
Kashmir from the late 1980s, separatist 
protesters boycotted Independence Day 
there with bandh (strikes), use of black 
flags and by flag 
burning.[39][40][41] Terrorist outfits such 
as Lashkar-e-Taiba, the Hizbul 
Mujahideen and the Jaish-e-
Mohammed have issued threats, and 
have carried out attacks around 
Independence Day.[42] Boycotting of the 
celebration has also been advocated by 
insurgent Maoist rebelorganizations In the 
anticipation of terrorist attacks, 
particularly from militants, security 
measures are intensified, especially in 
major cities such as Delhi and Mumbai 
and in troubled states such as Jammu 
and Kashmir. The airspace around the 
Red Fort is declared a no-fly zone to 
prevent aerial attacks and additional 
police forces are deployed in other cities 
In popular culture 
 On Independence Day and 
Republic Day, patriotic songs 
in Hindi and regional languages are 
broadcast on television and radio 
channels.They are also played alongside 
flag hoisting ceremonies. Patriotic films 
are broadcast.Over the decades, 
according to The Times of India, the 
number of such films broadcast has 
decreased as channels report that 
audiences are oversaturated with patriotic 
films.The population cohort that belong to 
the Generation Next often combine 
nationalism with popular culture during 
the celebrations. This mixture is 
exemplified by outfits and savouries dyed 
with the tricolour and designer garments 
that represent India’s various cultural 
traditions. Retail stores offer 
Independence Day sales 
promotions. Some news reports have 

decried the commercialism.  Indian Postal 
Service publishes commemorative 
stamps depicting independence 
movement leaders, nationalistic themes 
and defence-related themes on 15 
August. Independence and partition 
inspired literary and other artistic 
creations. Such creations mostly describe 
the human cost of partition, limiting the 
holiday to a small part of their narrative. 
Salman Rushdie’s novel Midnight’s 
Children (1980), which won the Booker 
Prize and the Booker of Bookers, wove its 
narrative around children born at midnight 
of 14–15 August 1947 with magical 
abilities. Freedom (1975) is a non-fiction 
work by Larry Collins and Dominique 
Lapierre that chronicled the events 
surrounding the first Independence Day 
celebrations in 1947. Few films center on 
the moment of independence, instead 
highlighting the circumstances of partition 
and its aftermath. On the Internet, Google 
has commemorated Independence Day 
since 2003 with a special doodle on its 
Indian homepage. 
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