
ಅವರು ಒಂದು ಪದ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಅಥವವ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಇಡೀ ಆಕವಶ ಹುದುಗಿದೆ ಹೆೀಳುತ್ವಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ನೆೈಸಗಿಿಕ ಅಥಿದಲಿ್ಲ, ಅಥವವ 

ಸರಳವವಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ಯವು ಮವನವರು ಪ್ವ್ಣಿ ಮತುಾ ಸಸಯ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಕೆೀವಲ ಹೆೀಳಲು ಬಯಸುತ್ವಾರೆ. ಬ್ರ್ಟಿಷ್ ಭವರತದಲ್ಲ ಿ

ಗುಲವಮಗಿರಿಯ ಸ್ೆಂಚುರಿೀಸ್, ತಮಮ ದಬ್ವಾಳಿಕೆಯಂದ ಜನಸ್ವಮವನಯರಿಗೆ ಬಡದ ಮವಡಲವಯತು. ಫಿಜವ 1857 ರಲ್ಲ ಿಭವರತದ 

ಮೊದಲ ಸಾತಂತ್ ಉಸಿರು ತುತತಾರಿ ತ್ೆರೆದ ಮುರಿಯಲು ಆಡದರು, ಆದರೆ ಕವರಣಕೆೆ ನವವು ಗುಲವಮಗಿರಿಯ ಬಂಧಗಳು ಉಚಿತ 

ಸ್ವಧಯವಿಲ.ಿ ಬ್ವಲಗಂಗವಧರ ತಿಲಕ್ ಹೆಚುು ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಹೆತೀರವಟದ "ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ನಮಮ ಜನಮಸಿದಧ ಹಕುೆ.", ಹೆೀಳಿದರು :) 

ಕಥೆ ಪ್ಯತನದ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಮತುಾ ಅನೆೀಕ ದೆೀಶಭಕಾರು ಮತುಾ ಕವ್ಂತಿಕವರಿಗಳ ತ್ವಯಗವನುನ ಗೌರವವಥಿವವಗಿ ಬರೆಯಲವಗಿದೆ. ನೀವು 
ನೆಲದಲಿ್ಲ ಬ್ರೀಜಗಳು ಒತಿಾದವಗ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ, ಜೀವನದ ಉಡುಗೆತರೆಯವಗಿ ಭತಮಿ ಬರುತಾದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು, ಸತಯಿ ಮತುಾ ಗವಳಿ 

ಬಯಸಿದದರು. ಎಷ್ುು ಯವವುದೆೀ ಮವಲ್ಲಕ ಸಂತ್ೆತೀಷ್ ಬದಧರವಗಿರಬ್ೆೀಕು, ಆದರೆ ಅವರು ಆನಂದ್ ತ್ೆತಂದರೆ ತ್ೆಗೆದುಕೆತಳಳಲು 
ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಬರುತಾದೆ ಸಿಾೀಕರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ಹೆೀಳುತಾದೆ 

ನಯೀ Spanehu ವಿಷ್ಯ ಆನಂದ  ँ. 

ಚಂದ್ಶೆೀಖರ್ ಗುಲವಮರು ಅಸಿಾತಾದಲಿ್ಲದದವು ಸ್ವಧಯವಿಲ ಿಅಲಿ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರವಜ್ ಗುರು, ಸುಭವಷ್ ಚಂದ್, ಖುದೀರವಮ್ ಬ್ೆತೀಸ್ 

ಕವ್ಂತಿಕವರಿ ರವಮ್ ಪ್ಸ್ವದ್ ಬ್ರಸಿಮಲ್ ಮತುಾ ಗವಂಧಿ, ತಿಲಕ್, ಪಟೆೀಲ್, ನೆಹರು, Deshbkt ದೆೀಶದ ಒಂದು ದೆೀಶ. 14 ಆಗಸ್ು 
Ardharatri ನವವೆಲಿರತ ಕವರಣ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ದೆೀಶಪ್ೆ್ೀಮಿಗಳು ಬ್ರ್ಟಿಷ್ ಗುಲವಮಗಿರಿ ಮತುಾ ದಬ್ವಾಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲವಯತು. 
ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಮಮ ಅತಯಂತ ಅಮತಲಯ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಹೆತೀರವಟದ ಆಗಿದೆ, ತ್ವಯಗ ಮತುಾ ಬಲ್ಲದವನದ ಹೀರಲಪಡುತಾದೆ. 
ನವವು ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಉಡುಗೆತರೆಯವಗಿ ಒಂದು ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಲವಂಗ್ ಕವ್ಂತಿಯನುನ ಜೀವಂತವವಗಿಡುವುದು ವಂದೆೀ ಮವತರಂ ಮತುಾ 
ಅನೆೀಕ ಕೆಚ್ೆುದೆಯ ದೆೀಶಪ್ೆ್ೀಮಿಗಳು ಗುಡುಗು ನೆೀಣು ಕುಣಿಕೆ ತತಗವಡುವ ಮವಡಲವಗಿದೆ. ಏಪ್ರ್ಲ್ 13, 1919, ರಕಾದ ಪುರವವೆ 
ನೀಡುವ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಜಲ್ಲಯನವಾಲವ ಹತ್ವಯಕವಂಡ, ಇನತನ ದೆೀಶಭಕ್ತಾಯ ತ್ವಯಗದ ಪುರುಷ್ ಸಿರೀ ಕೆತಟಿುತುಾ. 

ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಅನೆೀಕ ಜವವಬ್ವದರಿಗಳನುನ, ಆದರೆ ನವವು ಎಲವ ಿನಷ್ೆೆಯಂದ ನವವು ಅವರನುನ ಇಂದು ತರಲು ತಿಳಿಯಲು 
ಗೌರವವಥಿವವಗಿ ಹೆತಂದದದವು 66 ವಷ್ಿಗಳ ನಂತರ Wastivkta ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಬ್ರಡುವ ಮವಡಬ್ೆೀಕು? ಆಲಂ, ಶವಲೆಗಳು ಮತುಾ 
ಆಗಸ್ು 15 ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ದನ ಆಚರಿಸಲು ಜನರ ನಮಮ ರವಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲವಗಿದೆ ಇರಬಹುದು ನಮಮ 
ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಪ್ಮುಖ ದನಗಳು ಒಂದವಗಿದೆ ಆದದರಿಂದ ಸಕವಿರಿ ಕಚ್ೆೀರಿಗಳು. 

ಇತರ ಪುಸಾಕಗಳ ಸಂಖ್ೆಯ ಬಹರಂಗಪಡಸಿದಂತ್ೆ ಇಂದನ ಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ, ಸಿನೆಮವ ಮತುಾ ಪರಿಗಣಿಸುತಾದೆ ಇದು ಶವಲವ, ಬಗೆ ೆ
ಕೆೀವಲ ಮನರಂಜನೆ ಅಥವವ ಮವಹತಿಯನುನ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ಕವರ, ಹೆಚುು ಮವಹತಿ ಪಡೆಯಲು. ಅವರು ಪ್ವ್ಮುಖಯತ್ೆಯನುನ 
ಅಥಿಮವಡಕೆತಳಳಲು ಸ್ವಧಯವವಗುವುದಲ.ಿ ಟಿಾಟರ್ ಮತುಾ ಫೆೀಸುಾಕ್ ನಜವವದ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಮತುಾ ಅಥಿಮವಡಕೆತಳಳಲು ಆರ್ಥಿಕ 

ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ನಮಗೆ ಅಪ್ ಡೆೀಟ್. ವವಯಲೆಂಟೆೈನ್ಸ್ ಡೆೀ, ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ದನ ಎಲಡರ್ ಹಬಾಗಳು ಆಚರಿಸಲವಗುತಾದೆ ಮವಡಲವಗುತಿಾದೆ. 

ಇಂದು ನವವು ಉಸಿರವಟದ ತ್ೆರೆದ ಫಿಜವ, ಅವರು ನಮಮ ಪೂವಿಜರ ತ್ವಯಗ ಮತುಾ ನವಿೀಕರಣ ಪರಿಣವಮವವಗಿದೆ. ಅರೆೀಬ್ರಯ 

ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನುನ ಅಥಿಮವಡಕೆತಳಳಲು ನಮಮ ನೆೈತಿಕ ಕಟುುಪ್ವಡುಗಳು ಭೆೀಟಿ. Ajad ತಿ್ವಣಿ ಅನನಯ ಅನುಭವ ಹವಗತ 

ಭವರತ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ದನ ಅರೆಮನಸಿ್ನ ಉತ್ವ್ಹ ಹಬಾದ ಜನಮದನವನುನ ಆಚರಿಸಲು ಬಣಣ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಒಂದು 
ಸ್ವಮವಜಕ ಮತುಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಮತುಾ ನಮಮ ದೆೀಶದ ಭರವಸ್ೆಯನುನ ಅಭಿವೃದಧ ಎತಾರಕೆೆ ಒಪ್ರಪಕೆತಂಡು ಹವಗಿಲ ಿಪೂರೆೈಸಲು 
ಮವತ್ವಲಿ. ಭವರತದ ಘನತ್ೆ ಮತುಾ ಗೌರವವನುನ ಯವವವಗಲತ ತಮಮ Smjegen ತಲುಪಲು. ರವಿೀಂದ್ನವಥ ಟವಯಗೆತೀರ್ 

ಕವನಗಳನುನ ಪ್ೆನ್ಸ ಮುರಿದು ಒಲವು. 



ಮನಸಿ್ನ ಭಯದ ಖ್ವಲ್ಲಯವಗಿದೆ ಅಲಿ್ಲ, ಸುಧವರಿತ ಗಣಿತ 

ಜವರ್ ಮುಕಾ ಜ್ಞವನ, ಉಚಿತ, ಅಲಿ್ಲ 

ಮನೆಯ ಗೆತೀಡೆಗಳ ಇದರಲ್ಲ ಿಕವರವ 

ಸತಯ ಎಲವ ಿಪದಗಳು ಒಂದೆೀ ಮತಲವವಗಿದೆ 
ಎಲಿವೂ ಸರಿಯವಗಿ ಉತ್ವ್ಹ ವೆೀಳ  ೆ

ಯವವುದೆೀ Mruthl ಮರಿಗಳು Rudiya 

ತಿೀಪುಿ ಒಣಗಿಸಿ ವಿಭವಗದಲಿ್ಲ ಮವಡಬ್ೆೀಡ 

ಥವಟ್್ ಯವವವಗಲತ ಕ್ಮಗಳು ಜಟಿಓ ಬ್ೆಳೆಯುವುದು 
ಎಲವ ಿವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಯೀಜಸಿ ರತಪ್ರಸಲವದ ವವಯಯವಮ ಎಂದು 
ಸಾಗಿದಲಿ್ಲ ತಂದೆ ನಮಗೆ ಸಾತಂತ್ಗೆತಳಿಸುವುದಕೆೆ Rchao 

ಒಂದೆೀ ದೆೀಶದ, ನವವು ಸಾಗಿದಲಿ್ಲ ಎದ ದೆೀಳಿ. 

ಎಲವ ಿಓದುಗರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ದನ ನೆೀತ್ತಾದಲಿ್ಲ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ ಹವಟಿಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 

ಜೆೈ ಹಂದ್ ಜೆೈ ಭವರತ್ 

Independence Day in India is celebrated as national holiday every year on 15th of August when 

people remember the long event of independence of our Nation from the British rule. India got 

independence on August 15th in 1947 after lots of movement of Independence during which many 

freedom fighters sacrificed their lives. After independence, Jawaharlal Nehru became first Indian 

Prime Minister on 15th of August in 1947 who raised the National Flag at Red Fort near Lahore Gate 

in Delhi. 

Independence day Speech in Kannada Language Pdf Download 

Students, teachers, parents and other people come together to celebrate the Independence Day by 

unfurling the National Flag and singing National Anthem. Out tricolour National Flag is also hosted 

by the Indian prime minster in the National capital, New Delhi at Red Fort. After that the salute is 

given by firing 21 guns and tricolour flower showering is held on the flag with helicopter. The tricolour 

of our Flag represents saffron for courage and sacrifice, white for peace and truth and green for faith 

and chivalry. 

There is an Ashok chakra in the centre of our Flag which contains 24 spikes distributed evenly. At 

this special day we remember the great sacrifices of Bhagat Singh, Sukhdev, Raj Guru, Gandhiji and 

other dared freedom fighters for their unforgettable contribution in the independence of India. 

Students give speech on the subjects of freedom fighters on the Independence day celebration in 

schools. They also involve in parade, march past, singing patriotic songs, etc. Other people 

celebrate this day according to their own way such as watching patriotic movies, going outside to 

home with family, meet with friends or participate in the events organised in public places. 

 


