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"वंदे मातरम", आज १५ ऑगस्ट १९४७ हा ददवस आपल्याला भारताचा स्वातंत्र्य ददन म्हणून मादहत 

असेल. पण तुम्हाला मादहत आहे का ह्याच ददवशी आपल्याला स्वातंत्र्य का ममळाल ं?. आज आपण जाणून 

घेऊ नक्की १४ ऑगस्ट च्या रात्री काय झाल.ं ती रात्र ज्या रात्री भारताचा इततहास भूगोल बदलून गेला. ती 
रात्र होती स्वातंत्र्याची रात्र.ददल्ली मध्ये १४ ऑगस्टच्या सायंकाळपासून जोरदार पाऊस सुरु होता. रात्र 

होता होता "रायमसगं दहल्स" वरती जवळ जवळ ५ लाख लोकांचा जमाव झाला. रात्री १० च्या सुमारास 

सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, िॉ. राजेंद्र प्रसाद आणण माऊंट बेटेन ररसरॉय हाऊसवर 

पोचल.े १४ ऑगस्ट १९४७ च्या रात्री १२ वाजण्यास २ मम. बाकी असतानाच पडंित जवाहरलाल नेहरंूनी दोन 

ओळी बोलून भाषणास सुरवात केली. "एट द स्रोक ऑफ ममि-नाईट आवसस व्हेन द वल्िस स्लेप्ट इंडिया 
ववल बी अवेक टू लाइफ अँि फ्रीिम". थोड्याच वेळात १२ वाजल ेआणण १५ ऑगस्ट हा ददवस भारताला 
आनंद घेऊन आला. १९० वषासनंतर ब्रिदटश सरकारकिून स्वतंत्र झाला होता पण आनंदसोबत दुुःख पण होत ं

कारण भारताने आपला ३,४६,७३७ square.कमीचा ववस्तार आणण जवळ जवळ ८,१५,००,००० जनसंख्या 
गमावली होती. देश दोन तुकड्यांमध्ये ववभाजजत झाला होता, दहदंसु्थान आणण पाककस्तान.  

 

दहदंसु्थान असाच स्वतंत्र नव्हता झाला १५ ऑगस्टच्या खूप आधीपासून ब्रिदटश हुकूमतचा अंत सुरु झाला 
होता. महात्मा गांधींच्या जण आंदोलनाने देशात नवीन क्ांतीची सुरवात झाली होती तर दसुरीकिे नेताजी 
सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद दहदं सेनेने इंग्रजांच्या नाकात दम आणला होता. त्यात दसुऱ्या 
महायुद्धानंतर ब्रिदटश सरकारकिे एवढा दम पण नव्हता की ते आता भारतावर राज्य करू शकतील. 

म्हणून माऊंट बटेेनला भारताचा शेवटचा व्हाइसरॉय बनवले ज्यानेकरून देशाला जास्तीत जास्त पद्धतीने 

स्वतंत्रता देऊ शकेल. इंग्रजांनी भारताला सुरवातीला ३ जून १९४८ च्या ददवशी स्वतंत्र घोवषत करण्याचा 
तनणसय घेतला होता पण मोहम्मद अली जजन्हाने पाककस्तान नावाने स्वतंत्र देश तनमासण करण्याचे ठरवल े

होत.े देशात सांप्रदातयक दहसंा होण्यास सुरवात झाली. दह ब्रबघिती पररजस्थती लक्षात घेता इंग्रजांनी 
भारताला लवकरात लवकर स्वतंत्र करण्याचा तनणसय घेतला कारण इंग्रजांना देखील भारताला एक नव्हे तर 

दोन तुकड्यांकिे ववभाजजत करायचे होत.े  
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स्वातंत्र्यासाठी १५ ऑगस्टचाच ददवस का तनविण्यात आला, त्याच कारण अस ंआहे की आपण भारतीयच 

फक्त शुभ-अशुभ मानत नाही तर इंग्रज देखील तेवढेच मानत होत.े माऊंट बेटेन मानत होता की १५ 

ऑगस्टचा ददवस शुभ आहे कारण १५ ऑगस्ट १९४५ च्या ददवशी जपानने शरणागती स्वीकारली होती 
आणण त्याची ऑकफमसअल साइन २ सप्टेंबरला झाल ेहोत.े माऊंट बेटेनच्या अनुसार १५ ऑगस्ट चा ददवस 

ममत्र राष्टरांसाठी शुभ होता. मग देश स्वातंत्र्यासाठी रात्री १२ चीच वेळ का तनविली? यावर भारतीय 

ज्योततषाचं अस ंमत होत की हीच वेळ देश स्वातंत्र्यासाठी शुभ आहे. अस ंठरलं होत ंकी पंडित जवाहरलाल 

नेहेरु यांचं भाषण रात्री १२च्या आधी संपल ेपादहजे आणण १२ वाजताच शखं नादान ेलोकततं्राची सुरवात 

होणार. ठरल्याप्रमाण ेतसंच झाल.ं १५ ऑगस्टच्या सकाळी ८:३० वाजता पंडित नेहेरु आणण त्यांच्या 
कॅब्रबनेट मंिळाने पद आणण गोपनीयताची शपत घेतली. रात्रीच्या मुसळधार पावसानंतर आकाश शुभ्र 

ददसत होत.े लोक िोळे लावून वाट बघत होत ेस्वतंत्र भारताचा झेंिावदंनासाठी. सवासत आधी जवाहरलाल 

नेहेरु यांनी रात्री १२ वाजताच पालसमेंट सेंटर हॉल मध्ये झेंिावंदन केल ेहोत ेआणण दसुऱ्यांदा सकाळी ८:३० 

वाजता संपूणस जनत ेसमोर भव्य राष्टरध्वज ब्रिदटश राष्टरध्वज उतरवून फिकावला. त्यावेळी संपूणस देश 

आनंदान ेरिला. १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्रानंतर ब्रिदटश सरकारने संपूणस देश एकत्र नव्हता सोिला. इंग्रज 

सरकारचे काही भारतीय ऑकफसर इंग्रजच रादहले. १५०० ब्रिदटश सरकारची पदहली तुकिी १७ ऑगस्ट १९४७ 

ला आपल्या मायभूमीला परत गेली. तर शेवटची तुकिी २७ ऑगस्ट १९४७ ला रवाना झाली. ममत्रानो, ववशेष 

म्हणजे इंग्रज जस ेपाहुणे म्हणून आल ेहोत ेतसेच जाताना पाहुणचार करून त्यांना पाठवण्यात आल.े 

त्यांच्या शेवटच्या तुकिीने मंुबईच्या बंदरावरून रजा घेतली त्यावेळी जॉजस पचंमला रजा करतानाचे गीत 

बँि- बाजा सोबत वाजवण्यात आल.े स्वातंत्र्याच्या १९० वषासआधी सुद्धा अमीर चदं आणण ममर जाफरने 

रॉबटस क्लायंटचे असचे सन्मानाने स्वागत केल ेहोत.े पण झाल ेकाय प्लासीचे युद्ध आणण १९० वषाांचे 
पारतंत्र्य. तरीही आपण भारतीय नाही सुधारलो, "अतीथी देवो भव:", या सूत्राला आपण आजही नाही 
सोिल,े तो देवतुल्य असो ककंवा आपल्याला लुटायला आलेला. ममत्रानो देशाच्या या स्वातंत्र्याच्या गोष्टटीला 
लक्षात घेऊन जास्तीत जास्त लोकांपयांत पोचवा. 
जय दहदं. 

 


