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शहीद ददन 2022 
• दरवर्षी २३ मार्च हा हुतात्मा ददन म्हणून साजरा केला जातो, जेव्हा भारतीय लोक दिटीश राजवटीपासून स्वातंत्र्य 

दमळदवण्यासाठी स्वातंत्र्यसैदनक आदण इतर लोकांनी ददलेल्या बदलदानार्ी आठवण करतात.  

• हा तो ददवस होता ज्या ददवशी भारतातील दिटीश राजवटीदवरुद्ध लढणाऱ्या भगतदसंग, दशवराम राजगुरू आदण 

सुखदेव थापर या तीन स्वातंत्र्यसैदनकांना लाहोर तुरंुगात (सध्या पादकस्तानात) फाशी देण्यात आली होती. त्ांना जेपी 

स ंडसचच्या हते्प्रकरणी आदण कें द्रीय दवधानसभेवर हल्ला केल्याप्रकरणी पकडले गेले आदण त्ांना फाशीर्ी दशक्षा 

सुनावण्यात आली.  

शहीद ददवस 2022 चा इदिहास 

• ३० ऑक्टोबर १९२८ ला लाला लजपत राय यांनी सर ज न सायमन यांच्या लाहोर भेटीच्या दवरोधात ‘सायमन, गो बॅक’ 

या प्रदसद्ध घोर्षणा देत अदहंसक आंदोलनारे् नेतृत्व केले.  

• शांततापूणच दनरे्षध असूनही, पोदलस अधीक्षक जेम्स ए स्क ट यांनी पोदलसांना लाला लजपत राय यांना प्राणघातक 

जखमा देत आंदोलकांवर लाठीर्ाजच करण्यारे् आदेश ददले.  

• त्ाच्या मृतू्नंतर, भगतदसंग, राजगुरू, सुखदेव या तीन तरुण स्वातंत्र्यसैदनकांनी जेम्स स्क टला ठार मारण्यार्ा दनणचय 

घेतला परंतु रु्कीच्या ओळखीमुळे रु्कून दुसऱ् या पोलीस अधीक्षक ज न पी स ंडसचर्ी हत्ा केली. 

शहीद ददन 2022 चे महत्त्व  

• भगतदसंग, दशवराम राजगुरू आदण सुखदेव थापर यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी दरवर्षी २३ मार्च रोजी शहीद ददन 

साजरा केला जातो.  

• आपल्या देशाला स्वातंत्र्य दमळवून देण्यासाठी र्ळवळीत अगदी लहान वयात बदलदान देणाऱ्या स्वातंत्र्यसैदनकांच्या 

स्मरणाथच हा ददवस आहे.  

• या ददवशी अदधकृत सुट्टी नसली, तरी अनेक शैक्षदणक तसेर् राजकीय संस्था त्ा तीन हुतात्म्ांच्या कौतुकात हा ददवस 

पाळतात. 

•  भारताच्या पंतप्रधानांसह अनेक राजकीय नेते हुतात्म्ांरे् स्मरण करून त्ांना श्रद्धांजली वाहतात. त्ांच्यासाठी 

देशभक्तीपर गीत वाजवून आदण शोक व्यक्त करून श्रद्धांजली वादहली जाते.  

• त्ांच्या स्मरणाथच दोन दमदनटांर्ी शांतता पाळली जाते. अनेक शाळांमधे्य हुतात्मा ददनही साजरा केला जातो आदण 

देशभक्तीपर दवर्षयावर आधाररत वाददववाद आदण दनबंध लेखन स्पधाच घेतल्या जातात.  

• या ददवशी शाळांमधे्य देशभक्तीपर नाटके, सांसृ्कदतक कायचक्रमही घेतले जातात. 

भगिदसिंग यािंची सिंपूर्ण मादहिी 

 

• भगतदसंग हे सात मुलांपैकी दुसरे अपत् होते—र्ार मुलगे आदण तीन मुली. दवद्यावती आदण दकशनदसंग संधू हे त्ारे् 

आई-वडील होते. त्ांरे् वडील आदण काका अदजत दसंग पुरोगामी राजकारणात सदक्रय होते आदण त्ांनी १९०७ मधे्य 
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कालवा वसाहतवाद दवधेयक आदण १९१४-१९१५ च्या गदर र्ळवळीच्या आसपास झालेल्या आंदोलनात भाग घेतला 

होता. 

• भगतदसंग यांनी लाहोरच्या दयानंद अँग्लो-वैददक सू्कलमधे्य प्रवेश घेतला आदण १९२३ मधे्य ते लाहोरच्या नॅशनल 

क लेजमधे्य दाखल झाले, ज्यार्ी स्थापना लाला लजपतराय यांनी दोन वर्षाांपूवी महात्मा गांधीचं्या असहकार 

र्ळवळीला प्रदतसाद म्हणून केली होती, ज्यात भारतीय दवद्यार्थ्ाांना दिदटश-भारतीय शाळा आदण महादवद्यालये 

टाळण्यारे् आवाहन केले गेले होते. 

• ऑक्टोबर १९२६ मधे्य लाहोरमधे्य झालेल्या ब म्बस्फोटात सहभागी असल्याच्या बहाण्याने मे १९२७ मधे्य त्ांना 

अटक करण्यात आली होती. त्ानंतर पार् आठवड्ांनी त्ांर्ी सुटका करण्यात आली. 

• भगत यांनी अमृतसर येथे प्रदसद्ध होणाऱ्या उदूच  व पंजाबी वृत्तपत्ांरे् लेखन व संपादन केले. कीती दकसान पक्षारे् 

दनयतकादलक कीतीसाठीही त्ांनी लेखन केले.  

• एदप्रल 1929 मधे्य, दसंह यांनी बटुकेश्वर दत्त यांच्यासह ददल्लीतील कें द्रीय दवधानसभेवर दोन कमी-तीव्रतेरे् ब म्ब 

फेकले, त्ामुळे कोणालाही इजा झाली नाही. दोन्ही नेत्ांनी घोर्षणाबाजी केली, आमदारांवर पत्कांर्ा वर्षाचव केला 

आदण अदधकाऱ्यांना अटक करण्यार्ी परवानगी ददली. 

• ज न स ंडसच खटल्यातील खटल्याच्या प्रतीके्षत असताना, दसंग हे सहकारी प्रदतवादी जदतन दास यांच्यासोबत तुरंुगात 

उपोर्षणात सामील झाले आदण भारतीय कैद्यांसाठी तुरंुगातील र्ांगल्या पररस्स्थतीर्ी मागणी केली. सप्टेंबर 1929 

मधे्य दास यांच्या उपासमारीने मृतू् झाल्यामुळे संप संपला. 

• भगतदसंग, राजगुरू आदण सुखदेव यांच्यावर खटला र्ालवण्यात आला, त्ांना दोर्षी ठरवण्यात आले आदण त्ांना 

फाशीर्ी दशक्षा ठोठावण्यात आली आदण 24 मार्च 1931 रोजी फाशी देण्यात आली. त्ानंतर ही तारीख 11 तासांनी 

पुढे सरकवण्यात आली आदण दतन्ही क्रांदतकारकांना 23 मार्च 1931 रोजी लाहोर तुरंुगात संध्याकाळी 7.30 वाजता 

फाशी देण्यात आली.  

दशवराम हरी राजगुरू 

 
राजगुरू यांर्ा जन्म 24 ऑगस्ट 1908 रोजी खेड, पुणे या गावात झाला. लहानपणापासूनर् त्ांनी इंग्रजांरे् अत्ार्ार पादहले 

होते. यामुळे त्ाच्यात लवकर आतील राग आला आदण परत लढण्यार्ी ताकद दनमाचण झाली. त्ामुळे त्ांच्या समपचण आदण 

देशभक्तीने त्ांना भारतीय क्रांदतकारक बनवले. 

1. राजगुरूरे् वडील 6 वर्षाांरे् असताना त्ांरे् दनधन झाले. 

2. त्ांनी पूना येथील ‘नू्य इंस्िश हायसू्कल’मधून दशक्षण पूणच केले. 

3.राजगुरू ‘सेवा दल’मधे्य सामील झाले. घटप्रभा येथील ‘सेवा दल’च्या प्रदशक्षण दशदबरात ते सहभागी झाले होते. ज्यारे् 

संर्ालन ड . एन.एस. हडीकर यांनी केले होते, जे सेवा दलारे् संस्थापक देखील होते. 

4. ते दहंदुस्थान सोशादलस्ट ररपस्िकन असोदसएशन (HSRA) रे् सदस्य होते. भारत दिदटशांच्या राजवटीपासून मुक्त व्हावा 

अशी आतुरतेने इच्छा बाळगणाऱ्या लोकांर्ी ही संघटना होती. 
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5.'राजगुरू वाडा' या नावाने ओळखले जाणारे त्ांरे् वदडलोपादजचत घर त्ांच्याकडे आहे. हुतात्मा राजगुरू स्मारक सदमती 

(HRSS) 2004 पासून दरवर्षी प्रजासत्ताक ददनी राजगुरू वाडा येथे राष्ट्र ध्वज फडकवते. 

6.त्ांच्या सन्मानाथच त्ांच्या जन्मस्थानारे् ‘खेड’ हे नाव ‘राजगुरुनगर’ असे ठेवण्यात आले आहे. वसंुधरा एन्क्लेव्ह ददल्लीत 

‘शहीद राजगुरू क लेज ऑफ अप्लाइड सायन्स फ र वुमन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ् या एका महादवद्यालयारे्ही नाव त्ांच्या 

नावावर आहे. 

सुखदेव थापर 

 
• सुखदेवने लहानपणापासूनर् इंपीररयल दिटीश राजाने भारतावर केलेले कू्रर अत्ार्ार पादहले, ज्यामुळे ते 

क्रांदतकारकांमधे्य सामील झाले आदण भारताला दिटीश सते्तच्या बंधनातून मुक्त करण्यारे् वर्न ददले. 

• सुखदेव थापर हे दहंदुस्तान सोशादलस्ट ररपस्िकन असोदसएशन (HSRA) रे् सदस्य होते आदण त्ांनी पंजाब आदण 

उत्तर भारतातील इतर भागात क्रांदतकारी सेल संघदटत केले. 

• एक दनष्ठावान नेता, त्ांनी लाहोरमधील नॅशनल क लेजमधे्य तरुणांना दशक्षण ददले आदण त्ांना भारताच्या गौरवशाली 

भूतकाळाबद्दल खूप पे्ररणा ददली. 

• सुखदेव, इतर प्रख्यात क्रांदतकारकांसह, लाहोर येथे नौजवान भारत सभा सुरू केली - ही संघटना दवदवध उपक्रमांमधे्य 

गंुतलेली, प्रामुख्याने तरुणांना स्वातंत्र्य लढ्यासाठी तयार करणे आदण जातीयवादार्ा अंत करणे. 

• सुखदेव थापर हे अवघ्या २४ वर्षाांरे् होते, तेव्हा ते देशासाठी शहीद झाले. 
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