
 

స్వాతంత్య దినోతసవం--ప్్తీ దశేవనికీ ప్రుల పవలన/ఆక్రమణ న ంచి విముకతి లభంచిన రోజుని స్వాతంత్య దినోతసవంగవ 
జరుప్ుకోవటం ఆనవవయితీ. ఆగష్టు  ప్దిహనే  (August 15) భారత దేశప్ు స్వాతంత్య దినోతసవం గవ జరుప్ుకోబడుత ంద.ి 

1947 ఆగష్టు  ప్దిహనే న భారత దేశం వందల ఏళ్ళ బానిసతవాన నంచి విడుదలయింద.ిదవనికత గురుి గవ, స్వాతంతవ్ యనంతర 

ప్్భుతాం ఆగష్టు  ప్దిహనే ని భారత స్వాతంత్య దినోతసవంగవ, జాతీయ శెలవు దినంగవ ప్్క్ట ంచి అమలు చేస్్ి ంద.ి 

బ్్రట ష్ స్వమరాజయం న ంచి భారతీయులక్ు విముకతి క్లిగ ంచి వవర చ ే ఆదర ంప్బడ ే ఒక్ గొప్ప స్వాతంతయ్ సమరయోధ డ ైన 

గవంధీజీ (మోహన్ దవస్ క్రంచంద్ గవంధీ)ని గుర ంచి త లియని వవరంటూ ఉండరు. శవంతి ఆయుధవనిన చేతబూని స్వాతంత్యం 

సంపవదించిపటె ు న జాతిపిత సతయము, అహ ంసలన  దేవతలుగవ కొలిచవరు. 

ఆంగలేయుల పవలన న ండ ిభారతదేశవనికత స్వాతంతయ్ము స్వధించిన నవయక్ులలో జాతిపిత అగరగణుయడు. సహాయ నిరవక్రణ, 

సతవయగరహము మహాతవా గవంధ.ీ. ప్ూజాస్వమరగ ర. 20వ శతవబి్రలోని రవజకీయనవయక్ులలో అతయధిక్ముగవ మరనవవళిని 

ప్్భావితము చేసని రవజకీయ నవయక్ునిగవ కలబుల్ నయయస్ నెట్వరకర్, యూఎస్ఎ (సిఎన్ఎన్) జర పని సరలాలో ప్్జలు 
గుర ించవరు. 

వవరు సవాచఛన  లేదవ లిబరటు ఆకవశం మొతిం ప ంద ప్ర ిన ఒక్ ప్దం చ బుతవరు. ఫ్ర్డమ్ ఒక్ సహజ జాా నం లేదవ కలవలం 

సవాచఛ మరతమ్ ే మరనవులలో జంతటజాలం వృక్షజాలం మర యు సంభవిస ి ంద ి కవద  చ ప్పటానికత కోరుక్ుంది. బ్్రట ష్ 

భారతదేశం శతవబాి ల బానిసతాం, వవర  నిరంక్ుశతాం న ండ ి మరస్ బార న జర గ నద.ి ఫ్జిా 1857 లో ఆడవడు భారతదేశం 

యొక్క మొదట  బుగల్ విరవమం స్వాతంత్యం శవాస త రువు, కవనీ కొనిన కవరణవల కోసం మమేు బానిసతాం యొక్క బంధవలు 
న ండ ి ఉచిత కవలేద . స్వాతంత్య ప్ రవటంలో మర ంత మరర నప్ుపడు బాలగంగవధర తిలక్ "ఫ్ర్డమ్ మర జనాహక్ుక.", 

అనవనడు :) 

ప్లువురు విపే్వకవరులు దేశభక్ుి లుగవ ప్్యతనం మర యు తవయగం క్థ స్వాతంతయ్ం గౌరవవరధం రవస్వి రు. మీరు భూమి లోకత 
వితినవలు నొకతకన చ ,ో అతన  సయరుయడు కోరుక్ునవనరు మర యు సవాచఛ జీవితం యొక్క వరం ఎంద క్ంట ే గవలి, భూమి 

న ండ ి వస ి ంద.ి ఎంత ఉనవన ఆనందం వయకతి లోబడ ి ఉండవలి, కవనీ ఆమ ె ఆనంద్ ఇబబంద ి ప్డుతటంద ి సవాచఛ వస ి ంద ి

అంద కోలేద . అప్ుపడు మరతమ్ ేచ ప్ుతటంద ి

నె ైవిష్యం Spanehu  ँ ఆనందం. 

ఒక్ దేశంలో చంద్శేఖర్ భగత్ సింగ్, రవజ్ గురు, స భాష్ చంద,్ ఖ దీరవమ్ బో స్, విపే్వకవరుడిగవ రవమ్ ప్్స్వద్ బ్రసిాల్ 

మర యు మహాతవా గవంధ,ీ తిలక్, ప్టేల్, నెహరూ , Deshbkt దేశం బానిసలు ఉండవేని జాతటలక్ు పవరు. అనిన దేశభక్ుి లు 
14 ఆగష్టు  Ardharatri ముఖయకవరణం తరవాత మరక్ు స్వాతంత్యం బ్్రట ష్ బానిసతాం మర యు అణచివేతక్ు న ండ ిప ందిన 

జర గ నద.ి ఈ సవాచఛ ఎంద క్ంట ేమర అనేక్ బంధ వులు స్వాతంత్ ప్ రవటం అమూలయమెైన ఉంద,ి తవయగం మర యు తవయగం 

క్లిసిప్ తటంద.ి సవాచఛ మమేు ఒక్ బహుమతిగవ ఒక్ రవలేద . వర ిలరే లి విపే్వం, వంద ే మరతరం మర యు అనేక్ ధ ైరయ 



దేశభక్ుి ల ఉరుము ఉర  ఉచ ి సిాంగ ంగ్ చేశవరు. ఏపిల్్ 13, 1919 న జలియన్ ఊచకోత రక్త ఇప్పట కీ భూమి స్వక్షయం 

ఇవాడం మగ-మహ ళా యొక్క దేశభకతి తవయగం తడసిని. 

ఫ్ర్డమ్ దవనిత  అనేక్ బాధయతలన , మమేు అనిన విధయేతత  వదిలిపటెటు  ఉండవలి కవనీ మేము అతని గౌరవవరధం క్లిగ  66 

సంవతసరవల తరవాత Wastivkta సవా చఛ త లుస కోవటం నేడు ఇద ి త స ి ంద?ి ఆలం, పవఠశవలలు మర యు ప్్భుతా 

కవరవయలయరలు వవరు ఆగస ు  15 జరుప్ుక్ుంటారు లేద  కవబట ు ఆ రోజు ప్్జలు స్వాతంత్య దినోతసవం ఒక్ట  మన జీవితవలన  
అతయంత ముఖయమెైన రోజులు మర జాతీయ ప్ండుగ అని గురుి  చసే ి ంద ిఉండక్ప్ వచ ి. 

ఒక్ సరలా ప్్కవరం సవా చఛ గుర ంచి నేట  యువత సినిమరలు మర యు క్ూడవ కలవలం వినోదం లేదవ సమరచవరం భావిస ి ంద ిఇద ి

పవఠశవల, ప్ుసికవల ఇతర సంఖయ దవారవ చవలర సమరచవరవనిన ప ందేంద క్ు వెలేడించవరు. ఆమ ెపవ్ముఖయతన  అరిం ప్ త ంద.ి 

మమాలిన మర యు ఆర ధక్ సవాఛ్ి నవీక్ర ంచడం దవారవ ట ాటు ర్ మర యు ఫ్వస బక్ వవసివ సవా చఛ అరిం చేస కోవడం. 

వవల ంట నై్స డే, ఇండిపెండ న్స డ ేఎలడ ర్ ప్ండుగలుగవ జరుప్ుకొంటారు అవుత ంద.ి 

మమేు ఓపెన్-ఫ్ిజా శవాస ఉంటాయి నేడు, వవరు మర ప్ూరటాక్ులు 'తవయగం మర యు ప్ునరుదధ రణ యొక్క ఫలితం. 

సమసయలన  అరిం మన నెైతిక్ బాధయత RUH సవాచఛ క్లుస క్ునవనరు. స్వాతంతయ్ దినోతసవం తి్వరణ ఏక ైక్ అన భవం అలరగల 
Ajad భారతదేశం మనసయపర ిగవ ఉతవసహంత  సెలబరట్్ ప్ండుగ యొక్క ప్ుట ు నరోజు రంగు అన భూతి. ఫ్ర్డమ్ మరతమ్ ే

స్వమరజిక్ మర యు ఆర ధక్ స్వాతంత్యం అంటే మర యు మర దేశం అభవృదిధ  ఎతటి లు వరక్ు అంగటక్ర ంచవరు 
నిరణయించబడతవయి వవగవి నం నెరవేరిటానికత. భారతదేశం యొక్క గౌరవం మర యు గౌరవం ఎలేప్ుపడయ వవర  Smjegen 

మించిప్ వు. రవీంద్నవథ్ ఠవగూర్ ప్దవయలు పెన్ విచిఛననం ఉంటాయి. 

మనస స భయం ఖరళీగవ ఉంద ి ఎక్కడ, ఆధ నిక్ గణిత 

జాా నం క్ూజా ఓపనె్, ఉచితం ఎక్కడ 

ఇంట  గోడలు కవరవ చేసని 

నిజం అనిన ప్దవల సింగ ల్ స్్ ర్స 

అభరుచి సర గవ ప్్తిద ీ ఉంట ే

ఏ Mruthl హాచ్ లేద  Rudiya 

వివచేన ఎండబటెు డం విభాగం చయేవద ి  

ఆలోచనలు ఎలేప్ుపడయ, చరయలు GTO వర ధలుే త ంద ి

అనిన విష్యరలు ప్్ణవళిక్ మర యు క్ంట ైైవ్డడ  వవయయరమం క్లిగ  
తండి ్ మరక్ు Rchao సారగం విముకతి 
కలవలం ఒకల దేశంలో, మేము సారగం లో మేలకకని. 

కొలరే యి గట ు, చేత క్రరబట ు, నయలు వడకత, ముర కతవవడలు శుభ్ం చసే,ి అనిన మతవలూ, క్ులరలూ ఒక్ట ే అని చవట , ఆ 

మహాతటాడు రవి అసిమించని బ్్రట ష్ స్వమరాజాయనిన గడగడలరడించవడు. సతవయగరహమూ, అహ ంస పవట ంచడవనికత ఎంత  



ధ ైరయము కవవవలని బో ధించవడు. మహాతటాడనీ, జాతిపిత అనీ పవర నినక్ గనన గవంధీజీని స్వాతంత్య దనిోతసవ సందరభంగవ 
సార ంచ క్ుందవం.. అందర కీ స్వాతంత్య దినోతసవ శుభాకవంక్షలు...! 

అనిన పవఠక్ులక్ు స్వాతంత్య దనిోతసవం ప్వితమ్ెైన సందరభంగవ హృదయప్ూరాక్ అభనందనలు. 

జ  ైహ ంద్ జ ై భారత్ 

आपको सभी को मेरी तरफ से प्रणाम 

विश्ि के सबसे बड़ ेलोकताांत्रिक देश में देश के प्रधानमांिी से लेकर एक स्कूली बच्चा तक एकसाथ गौरिमयी ततरांगे को 
सलामी दे रहा है। यह अांगे्रजों से भारत को आजादी ददलाने िाले भारत के िीर सपतूों को याद करने का ददन है। आजाद 

भारत की कल्पना में खदु को ममटा देने िाले भारत के बेटों को नमन करने का ददन है। उनके सपनों को अपनी आांखों से 

देखने का ददन है। 
आजादी के ??िें िर्षगाांठ पर हम अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं। मगर जजन सपतूों ने देश को आजाद कराया उनके 

मलए सोने की चचड़ड़याां की आजादी की पररकल्पना मसफष  अांगे्रजों से मुजतत नहीां थी। उन्होंने एक ऐसे स्ितांि भारत की 
कल्पना की थी जहाां की एकता, भाईचारा और अखांडता पूरे सांसार का आईना बने। उनका सपना था कक देश का हर 
नागररक समान हो। 
शाांतत और आदहांसा इस लोकताांत्रिक देश का हचथयार बने। धाममषक विविधता िाले इस देश का हर एक नागररक सभी 
धमों का बराबर सम्मान करे। दभुाषग्य है कक हम उनके सपनों पर खरे नहीां उतर सके। यह आजादी की जश्न में डूबे भारत 

को दसूरी आजादी ददलाने का सांकल्प लेने का ददन है। भारत को अमीर और गरीब के बीच की खाई से आजाद कराने का 
जरूरत है। 
देश की बेदटयों को दतुनया की उड़ान भरने से रोकने िाली बेड़ड़यों से आजादी चदहए। भारत धमष और जातत में फां सी 
सांकीणष मानमसकता से आजादी चाहता है। आइए, आजादी के इस पािन ददन पर मशक्षा और कौशल के दम पर 
अांधविश्िास और बेरोजगारी से देश को आजाद करने का सांकल्प लें। 
आपका ममि 

 


