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ప్రతి ప్రజాస్వామ్య రవజాయాంగాం స్వధారణాంగవ ప్రవేశికతో ప్వర రాంభమ్వుత ాంద.ి ఈ ప్ద్ధతి అమెరికవ 
రవజాయాంగాంతో మొద్ల  ాంద.ి భారత రవజాయాంగాం కూడా ప్రవేశికతోనే ప్వర రాంభమె ాంది. ప్రవేశికను ‘పీఠిక’, 
‘అవతారిక’, ‘మ్ ాంద్ుమ్ాట’, ‘ఉపో్ దాా తాం’ వాంటి ప్రవయయప్దాలతో వవడుతారు. ప్రవేశికను 
ఆాంగలాంలో Preamble అాంటారు. 
ప్రవేశిక రవజాయాంగాం యొకక లక్ష్యయలను, ఆద్రవాలను, మ్ూలతతాాన్ని సూచనప్వర యాంగవ 
తెలియచసేుత ాంది. రవజాయాంగవన్ని ఏ ఉనిత ఆశయాలతో రచాంచారో, ఏ తరహా ప్రభ తాాన్ని, 

ఎలాాంటి సమ్ాజాన్ని న్నరిమాంచద్లచుకునాిరో, మొద్ల  న అాంశవలను సపష్ీీకరిసూత  రవజాయాంగ 
న్నరవమతలు మ్ ాంద్ుమ్ాటగవ తెలియచేస్వత రు. 



 
 
 
 

ప్రవేశిక–ఆధారాం 
ప్రప్ాంచాంలో ప్రవేశికను కలిగిన మొద్టి లిఖిత రవజాయాంగాం అమెరికవ. ప్రవశేిక భావవన్ని అమెరికవ 
నుాంచ తీసుకునిప్పటకిీ.. అాంద్ులోన్న లక్ష్యయలకు రవజాయాంగ ప్రిషత లో జవహర లాల  నహెరూ  
డిస ాంబర  13, 1946న రచాంచ ప్రతిప్వదిాంచన ‘‘ఆశయాల తీరవమనాం’’ (Objective Resolution) 

ప్రధాన ప్వర తిప్దిక అవుత ాంది. ఫ రాంచ రవజాయాంగాం నుాంచ ‘సవా చఛ’, ‘సమ్ానతాాం’, ‘స్ౌభరా తృతాాం’, 
‘గణతాంతరాం’ అనే ప్దాలు తీసుకునాిరు. ఐకయరవజయ సమితి ఛారీర లోన్న ప్రవేశిక కూడా ఆధారాంగవ 
చెప్పవచుు. 
75 సాంవతసరవల ఆజాదకీవ అమ్ృతోతసవాం సాంద్రభాంగవ ప్రభ తా కవరవయలయాలోల  తప్పన్నసరిగవ 
గోడల మీద్ ప్రవశేికను రవసి ప టాీ లన్న క ాంద్రాం ఆదేశిాంచాంది. రవషీరప్తి సాయాంగవ ప్రవేశికను 
అాంద్రితోప్వటు చదివే కవరయకరమ్ాన్ని 2020లో ప్వర రాంభాంచారు. 2015లో ప్రధాన మ్ాంతిర నర ాంద్ర 
మోదీ ప్వరలమెాంట  స ాంటర  హాలోల  ప్రవశేికను చదివవరు. 

ప్రవేశిక–ప్దజ్లాం, భావాలు, అరధవివరణ 

భారత రవజాయాంగ ప్రవశేికలో గొప్ప భావజాలాన్ని ప్రయోగిాంచారు. ప్రతి ప్దాన్నకి, భావవన్నకి ఒక 
విశిషీ అరవధ న్ని, ప్రమ్ారవా న్ని ఆప్వదిాంచవచుు. ‘‘భారత ప్రజలమె న మమే్ ’’ అాంటూ.. ప్రవశేిక 
ప్వర రాంభమ్వుత ాంది. ‘ప్రజలే రవజకయీ అధికవరవన్నకి మ్ూలాం, ప్రజలే రవజాయాంగాం రచాంచడాం 
జరిగిాంది’ అన్న దనీ్న అరాాంగవ చెప్పవచుు. 

రాజకీయ స్వభావాన్ని తలెియచేసే ప్దాలు 
భారతదేశాం ఏ తరహా రవజకీయ వయవసాను ఏరపరుుకుాంటుాందో , దాన్న సాభావాం ఏమిటో ప్రవశేికలో 
సపషీాంగవ పవరొకనాిరు. 

సారవభౌమత్వాం (Sovereignty) 



అాంటే.. సరోానిత అధికవరాం అన్న అరాాం. భారతదేశాం అాంతరగతాంగవ సరోానిత అధికవరాం, 
బాహయాంగవ (External Independence and Internal Supremacy) విదేశీ, దౌతయ విధానాలోల  
సవాచఛను కలిగి ఉాంటుాంది. ఏ బాహయ శకిత మ్న విదేశవాంగ విధానాన్ని న్నయాంతిరాంచలేద్ు. 

సామయవాదాం (Socialist) 

ఈ ప్దాన్ని 1976, 42వ రవజాయాంగ సవరణ దాారవ ప్రవశేికలో చేరవురు. స్వమ్యవవద్ాం అాంట ే
సమ్సమ్ాజ స్వా ప్న. ప్రజల మ్ధ్య ఆరాిక అాంతరవలను కరమేణా తగిగాంచడాం. ఉతపతిత  
శకుత లను(Land, labour and capital ) ప్రభ తాాం న్నయాంతిరాంచడాం దాారవ.. సాంప్ద్ కొదిిమ్ాంద ి
వయకుత ల చేత లోల  క ాందీరకరిాంచకుాండా స్వధ్యమె నాంత వరకు జాతీయాం చయేడాం.. తదాారవ ప్రజలకు 
సమ్ాన అవకవశవలతో ప్వటు వవటని్న అాందిప్ుచుుకోవటాన్నకి అవసరమె న తోడాపటును 
అాందిాంచడాం జరుగ త ాంది. 

లౌకిక త్త్వాం (Secular) 

ఈ ప్దాన్ని కూడా 1976, 42వ రవజాయాంగ సవరణ దాారవ ప్రవశేికకు చరేవురు. లౌకిక రవజయాం 
అాంటే.. మ్త ప్రమయేాం లేన్న రవజయాం. అధికవర మ్తాం ఉాండద్ు. మ్త వివక్షత ఉాండద్ు. మ్తాం 
విషయాంలో ప్ౌరులకు సవాచఛ,సమ్ానతాాం ఉాంటాయి. మ్తప్రాంగవ ఎవరికి ఎలాాంటి ప్రతేయక 
ప్రయోజనాం కవనీ, నషీాం కవనీ వవటిలలద్ు. అధకివర మ్తాం ఉని రవజాయలను మ్త స్వామ్య 
రవజయమ్  లేదా Theoc-ratic State అాంటారు. ఉదా:ప్వకిస్వా న  , బాంగవల దేశ . 

ప్రజ్సావమయాం (Democracy) 

ప్రజాస్వామ్యాం అాంటే.. ప్రజల చతే, ప్రజల కొరకు, ప్రజల వలన ఏరపడిన ప్రభ తాాం, అనగవ 
Government of the people, for the peop-le, by the people అన్న..ప్రజలే ప్వలిత లు, 
ప్వలకులు (People are the rulers and ruled) అన్న అబరహాం లిాంకన  చకకటి న్నరాచనాం 
చెప్వపడు. 
భారతదేశాంలో ప్రోక్ష లేదా ప్వర తిన్నధ్య ప్రజాస్వామ్యాం అమ్లోల  ఉాంది. ఎలాాంటి వివక్షత లేకుాండా 
క వలాం న్నరణీత వయసు ఉని ప్ౌరులాంద్రికి ఓటు హకుక, ప్రభ తా ప్ద్వులకు ప్ో టీచేసవ 



హకుకను కలిపాంచారు. ప్వలన చటీప్రాంగవ జరుగ త ాంది (Rule of law). చటీబది్త లేకుాండా ఏ 
చరవయ చెలుల బాటు కవద్ు. ఏ వయకితకీ ప్రతేయక హో దా లేదా మినహాయిాంప్ు స్వధారణాంగవ ఇవాడాం 
జరగద్ు. 
రవజకీయ ప్రజాస్వామ్యాంతోప్వటు ఆరాిక, స్వమ్ాజిక ప్రజాస్వామ్ాయన్ని కూడా స్వధిాంచాలన్న.. 
లేకుాంటే ప్రజాస్వామ్ాయన్నక ివిలువ ఉాండద్న్న డాకీర  బి.ఆర .అాంబదే్కర  పవరొకనాిరు. 

గణత్ాంత్రాం (Republic) 

‘‘గణాం’’అాంటే ప్రజలు,తాంతరాం అాంటే ప్వలన. ఇది ప్రజా ప్వలన. వవరసతా లేదా అధికవర హో దాలు 
ఉాండవు. భారత రవషీరప్తి, ఇతర ప్రజా ప్ద్వులకు.. ప్రజల దాారవ ప్రతయక్షాంగవ లేదా ప్రోక్షాంగవ 
న్నరణీత కవలాన్నకి ఎన్నికవుతారు. బిరటీష  రవణి, లేదా రవజుల మ్ాదిరిగవ వవరసతా అధికవరాం 
ఉాండద్ు. 

సామాజిక ఆశయాలు (Social Objectives) 

ప్రవేశికలో కొన్ని ఉదాతతమె న ఆశయాలను ప్ ాంద్ుప్రిచారు. ఈ రవజాయాంగాం దాారవ వవటని్న 
స్వకవరాం చేసుకోవడాన్నకి ప్రతేయక ఏరవపటుల  కూడా చసే్వరు. 

న్ాయయాం (Justice) 

నాయయాం అాంట.ే. ఒక సరోానితమె న సమ్తా భావన. అసమ్ానతలు, వివక్షతలు లేన్న ఆద్రా 
సమ్ాజాన్ని న్నరమిాంచడాం. మ్ూడు రకవల  న నాయయాలను ప్రస్వత విాంచారు. 

రాజకీయ న్ాయయాం (Political Justice) 

అాంటే.. రవజయ కవరయకలాప్వలోల  ప్ౌరులాంద్రూ ఎలాాంటి వివక్షతలు లేకుాండా ప్వలగగ నవచుు. 
స్వరాజనీన ఓటు హకుక, ప్ో ట ీ చేసవ హకుక, ప్రభ తా ప్ద్వులు చేప్టేీ  హకుక, ప్రభ తాాన్ని 
విమ్రిాాంచే హకుక, విజాా ప్న హకుక మొద్ల  నవి రవజకీయ నాయయ స్వధ్నకు ప్వర తిప్దికలుగవ 
పవరొకనవచుు. 

సామాజిక న్ాయయాం (Social Justice) 



సమ్ాజాంలో ప్ౌరులాంద్రు సమ్ానులే. జాతి, మ్త, కుల, లిాంగ, ప్ుటుీ క అనే తేడాలు లేకుాండా.. 
అాంద్రికీ సమ్ాన హో దాను, గౌరవవన్ని కలిపాంచడాం. అన్ని రకవల స్వమ్ాజిక వివక్షతలను రద్ుి  
చేయడాం. స్వమ్ాజికాంగవ వెనుకబడిన వరవగ లు, కులాలు, తెగల అభ యనితికి కృష్ి చేయడాం. 

ఆరధధక న్ాయయాం (Economic Justice) 

ఆరాిక అాంతరవలను తగిగాంచడాం, సాంప్ద్ ఉతపతిత , ప్ాంపిణ,ీ వృతిత , ఉదోయగవలలో అాంద్రికీ సమ్ాన 
అవకవశవలు›కలిపాంచడాం,పవద్రిక న్నరూమలన, ఆకలి నుాంచ విమ్ కుత లను చేయడాం. జీవితాన్ని 
జీవిాంచేాంద్ుకు అనువుగవ మ్ారుడాం. స్వమ్ాజిక,ఆరాిక నాయయ సమ్నాయాన్ని వితరణశీల 
నాయయమ్ాంటారు.  

ఉన్ిత్ ఆదరాాలు సేవచ్ఛ (Liberty) 

న్నజమె న ప్రజాస్వామ్య రవజయ స్వా ప్నకు, ఉదాతత  నాగరిక స్వమ్ాజిక జీవనాన్నకి సవాచాఛయ త 
వవతావరణాం అన్నవవరయాం. సవాచఛ అాంటే.. న్నర ేత కమె న ప్రిమిత లు, న్నరబాంధాలు లేకుాండా, 
ప్రిప్ూరీ వయకిత వికవస్వన్నకి అవసరమె న ప్రిసిాత లను కలిపాంచడాం. ప్రతి ప్ౌరున్నకి 
ఆలోచనలో,భావ ప్రకటనలో, విశవాసాంలో, ఆరవధ్నలో సవాచఛ ఉాండి తీరవలి. ఉదా.. మ్త సవా చఛ 
అనేది లౌకిక రవజయ స్వా ప్నకు ప్ునాద.ి 

స్మాన్త్వాం (Equality) 

ప్రజాస్వామ్యాంలో అతయాంత మ్ ఖ్యమె న ఆద్రాాం.. సమ్ానతాాం. సమ్ానతాాం అాంటే.. అన్ని రకవల 
అసమ్ానతలను, వివక్షతలను రద్ుి  చేస.ి. ప్రతి వయకిత తనను తాను ప్ూరితగవ వికవస 
ప్రచుకోవడాన్నకి అవసరమె న అవకవశవలను కలిపాంచడాం. 

సౌభార త్ృత్వాం (Fraternity) 

స్ౌభరా తృతాాం అనగవ సో్ ద్ర భావాం అన్న అరాాం. ప్ౌరుల మ్ధ్య సాంఘీభావాం, ప్రసపర గౌరవాం 
ఉాండాలి. అసమ్ానతలు, వివక్షతలు లేనప్ుపడు ప్ౌరుల మ్ధ్య స్ో ద్రభావాం వరిాలుల త ాంది. జాతి, 

మ్తాలకు అతీతాంగవ ప్రజలు వయవహరిాంచాలి. స్వరాజనీన సో్ ద్ర భావవన్ని ప ాంప్ ాందిాంచే ఉదేిశాంతో 



డాకీర  బి.ఆర .అాంబేద్కర  స్ౌభరా తృతాాం అనే భావవన్ని ప్రవశేికలో ప్ ాంద్ుప్రచాలన్న 
ప్రతిప్వదిాంచారు.  

 

 

సేవచ్ఛ, స్మాన్త్వాం, సౌభార త్ృత్వాం స్ాంబాంధాం 
 సవాచఛను సమ్ానతాాం నుాంచ వేరుచయేలేాం. అదేవిధ్ాంగవ సమ్ానతాాం నుాంచ సవా చఛను 
విడదయీలేాం. అలాగ  సవాచఛ, సమ్ానతాాం అనవేి స్ౌభరా తృతాాం నుాంచ∙వేరుప్డలేవు అన్న డాకీర  
బి.ఆర .అాంబదే్కర  వవయఖ్ాయన్నాంచారు. 

ఐకయత్, స్మగరత్ (Unity & integrity) 

ఐకయతా భావాం దేశ ప్రజలు కలిస ి ఉాండడాన్నకి దోహద్ప్డుత ాంది. ఇది ఒక మ్ానసకి 
ఉదేాగాం.మ్త, కుల, ప్వర ాంత వాంటి సాంకుచత ఆలోచనలకు అతీతమె న ఆద్రాాం. ‘సమ్గరత’అన ే
ప్దాన్ని1976లో,42 రవజాయాంగ సవరణ దాారవ చేరవురు. సమ్గరత ప్రజల మ్ధ్య జాతీయ 
ద్ృకపథాన్ని ప ాంప్ ాందసిుత ాంది. 

స్మగరత్న్ు చేరచవలసని్ ఆవశయకత్ 

1970 తరువవత దేశాంలో అనేక ప్వర ాంతాలోల  ప్వర ాంతీయవవద్ాం, వేరవపటువవద్ాం తల తాత యి. దేశ 
సమ్గరతను దెబబతీసవలా మిలిట ాంట  పో్ రవటాలు జరిగవయి. ఈ నేప్థ్యాంలో ‘సమ్గరత’ అనే ప్దాన్ని 
ప్రవేశికలో చేరవులిసన ప్రిసిాతి అన్నవవరయమె ాంద.ి 

ప్రవేశిక స్వరణకు అతీత్ాం కాదు 
ప్రకరణ 368ను అనుసరాించ ప్రవశేికను ప్రిమితాంగవ సవరిాంచే అధికవరాం ప్వరలమెాంటుకు ఉాంద్న్న 
క శవవనాంద్ భారతి క సులో సుపీరాంకోరుీ  తీరుప చపెిపాంది. ప్రవశేిక రవజాయాంగ మ్ౌలిక న్నరవమణాం అన ే
న్నరాచనాం కిాందికి వసుత ాంది. కవబటిీ  దాన్న స్వరవాంశాం (Spirit) మ్ారుకుాండా.. ప్వర మ్ ఖ్యతను 
దిాగ ణీకృతాం చేసవలా న్నరవమణాతమకాంగవ సవరణలను చయేవచున్న సపషీాం చేసిాంది. దీాంతో సారణ  



సిాంగ  కమిటీ సిఫవరసుల మేరకు 1976లో 42 రవజాయాంగ సవరణ దాారవ ‘స్వమ్యవవద్ాం’, 
‘లౌకికవవద్ాం’, ‘సమ్గరత’ అనే ప్ద్జాలాన్ని చేరవురు.  

ప్రవేశిక రాజ్యాంగ అాంత్రాాగమా?–వివాదాలు స్ుప్రాంకోరటు  తీరటులు 
రవజాయాంగ స్వరవాంశాం అాంతా ప్రవేశికలో న్నకి్ష్ప్తమె  ఉాంటుాంది. అయితే ఇది రవజాయాంగ అాంతరవభగమ్ా, 
కవదా అనే అాంశాంప   సుపీరాంకోరుీ  భని తీరుపలను వెలువరిాంచాంద.ి 1960లో బెరుబారి 
యూన్నయన  క సులో సుపీరాంకోరుీ  ప్రవశేిక రవజాయాంగ అాంతరవభగాం కవద్న్న పవరొకాంది. ప్రకరణ 143 
ప్రకవరాం–సలహా ప్ూరాకమె న అభప్వర యాన్ని చపెిపాంది. 1973లో క శవవనాంద్ భారతి క సులో.. 
ప్ూరిత భనిమె న తీరుప చెబ తూ.. ప్రవశేిక రవజాయాంగ అాంతరవభగమ్న్న వవయఖ్ాయన్నాంచాంది.1995లో 
ఎల ఐసీ ఆఫ  ఇాండయిా క సులో కూడా ఇదే అభప్వర యాన్ని సుపీరాంకోరుీ  ప్ునరుదాా టిాంచాంద.ి 
రవజాయాంగ ప్రిషత లో ప్రవేశికను ఓటిాంగ కు ప టిీనప్ుడు కూడా డా.రవజ ాంద్రప్రస్వద  ‘‘ప్రవశేిక 
రవజాయాంగ అాంతరవభగమ్న్న’’ పవరొకనాిరు. ఈ అభప్వర యాన్ని సుపీరాంకోరుీ  సిారణకరిాంచాంది. 

 


