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రాజ్యాంగ ప్రవేశిక–తాత్విక ప్ునాదులు 
 

“భారత ప్రజలమ నై మమేు భారతదేశాన్ని సరిసతాా క, సామయవాద, లౌకిక, ప్రజ్సాిమయ, 

గణతాంతర, రాజయాంగా న్నర్మాంచుకోవడాన్నకి పౌరులాందర్కీ సాాంఘిక, ఆరి్క, రాజకీయ నాయయాన్ని, 

ఆలోచన, భావప్రకటన, విశాిసాం, ధరమాం, ఆరాధనలతో సాితాంతారాన్ని, అాంతసుి లోో నూ, 

అవకాశాలోో నూ, సమానతాిన్ని చేకూరచడాన్నకి, వారాందర్లో వయకాి గౌరవాన్ని, జ్తీయ 

సమ ైకయతను సాంరకి్షసూా , సౌభార తృతాిన్ని ప ాంప ాంద ాంచడాన్నకి 1949, నవాంబర్ 26న రాజ్యాంగ 

ప్ర్షత లో ఎాంపిక చేసుకొన్న శాసనాంగా రూప ాంద ాంచుకుని ఈ రాజ్యాంగాన్ని మాకు మమేు 

ఇచుచకుాంటునాిాం” 

  

రాజ్యాంగాంలో అన్ని అాంశాల సమాహారమ ేప్రవశేిక. భారత రాజ్యాంగాన్నకి సమగర సవరూప్మే 
ప్రవేశిక. దీన్నదవవరా రాజ్యాంగ గుణగణవలను సులభాంగా అరథాంచేసుకోవచ్ుు. ప్రజలు ఎనుికునే 
ప్రభుత్వవలకు ఇదే మూలాధవరాం..! ప్రజల ప్ట్ల  ఎలాాంట్ి విధవనవలను అవలాంబాంచవలన ే

విషయాలను ప్రవశేిక వివరిసుత ాంది. 

-రాజ్యాంగ ప్రవశేికను పీఠిక అన్న, అవత్వరిక అన్న, రాజ్యాంగ మూలతతవమన్న, రాజ్యాంగాం 

ముాందుమాట్ అన్న, భారత రాజ్యాంగ ఉపో దవా తాం అన్న, రాజ్యాంగ భూమిక (Preamble) అన్న 

అాంట్ారు. 

-ప్రప్ాంచ్ాంలో ప్రవేశికను కలిగిన మొదట్ి రాజ్యాంగాం: అమెరికా 

-ప్రవేశికకు అమెరికా రాజ్యాంగాం ఆధవరాం. 

-రాజ్యాంగ న్నరాాతల ఆశయాలను ప్రవశేికలో ప ాందుప్రాురు. 



-రాజ్యాంగ ప్రిషత్లో మొదట్ి తీరాానాంగా లక్ష్యయలు ఆశయాల తీరాానవన్ని జవహర్లాల్ 

నెహరూ  1946, డిస ాంబర 13న ప్రవేశప ట్ాా డు. ఈ సాందరభాంగా ఆయన భారతదేశ ప్రజలకు మనాం 

చేసిన ప్రతిజఞ లాాంట్దిన్న పేరకొనవిడు. 

-నెహరూ  ప్రతిజఞలో పేదరికాన్ని, అజ్ఞ నవన్ని, అవకాశాలోల  అసమానతలను అాంతాం చేయడాం 

మనముాందుని ప్రథమ కరతవయాం అన్న ప్రకట్ిాంచవడు. 

-లక్ష్యయలు, ఆశయాల తీరాానవన్ని కేఎాం మునీ్ష భారత జ్తి జ్తకచ్కరాం అన్న వరిణాంచవడు. 

-రాజ్యాంగప్రిషత్లో ఈ తీరాానాం 1947, జనవర ి 22న ఆమోదాం ప ాందిాంది. తరావత దీన్నన్న 

ప్రవేశికగా పిలుసుత నవిరు. 

-లక్ష్యయలు-ఆశయాల తీరాానాం రచ్యిత, న్నరాాత, ప్రవరతకుడు, పిత్వమహుడిగా నెహరూ ను 
అభివరిణస్ాత రు. 

-భారత రాజ్యాంగాం ప్రవేశికత్ో పరా రాంభమవుత ాంది. 
-ప్రవేశికలోన్న ఆశయాలను ఆధవరాంగా చేసుకొన్న భారతదేశ ప్రజలకు అనుగుణమెనై విశిషా 

లక్షణవలత్ో కూడి న భావి భారత భవిషయత రాజ్యాంగాన్ని రూప ాందిాంచవరు. 
-భారత ప్రజలమెైన మమేు అన ేప్దాంత్ో పరా రాంభమెై… మాకు మేము ఇచ్ుుకుాంట్ునవిాం అన ే

ప్దాంత్ో ప్రవేశిక ముగిాంచ్బడుత ాంది. అాంట్ే దనీ్న అరథాం అధికారాన్నకి మూలాం ప్రజలు, రాజ్యాంగ 

అధికారాన్నకి మూలాం ప్రజలు. 

-ఇద ిభారతీయులాందరు సమాస్ాథ యి అవకాశాలు ప ాందడవన్నకి అరుు లు అన్న త్ెలుప్ుత ాంది. 

-రాజ్యాంగ ప్రవశేికకు స్ామయవాదాం, లౌకికవాదాం, సమగరత (ఏకత) అనే ప్దవలను 1976లో 
42వ రాజ్యాంగ సవరణ దవవరా చేరాురు. 



-స్ారవభౌమ, స్ామయవాద, లౌకిక, ప్రజ్స్ావమయ, గణతాంతర రాజయాం ప్రవేశిక ముఖ్య సవరూప్ాం. 

-ప్రవేశికకు ఒక ేఒక సవరణ జరిగిాంది. 

ప్రవేశిక-ప్దాల వివరణ -సారిభౌమాధ కారాం 

  

-దీన్ని ఇాంగలలష్లో Sovereignty అాంట్ారు. స్ావరిిట్ి అన ేఆాంగలప్దాం సుప్రానస్ అన ేలాట్ని్ 

ప్దాం నుాంచి ఆవిరభవిాంచిాంది. సుప్రానస్ అాంట్ే అత యనితమెైన అన్న అరథాం. భారతదేశాం 

సరవసత్వత ధికార రాజయాం. అాంట్ే మనదేశ ఆాంతరాంగిక వయవహారాలోల  విదేశీయుల జోకయాం ఉాండదు. 
భారతదేశాం సేవచ్ఛగా దేశ, విదేశాాంగాం విధవనవన్ని రూప ాందిాంచ్ుకొన్న అమలు జరుప్ుత ాంద.ి 

భారతదేశాం అాంతరాా తీయ, పరా ాంతీయ సాంసథల నై కామన్్వెల్త , స్ారొ కూట్ములోల  సభయతవాం కలిగి 

ఉనిప్పట్ికీ అద ి ఐశిఛకాం మాతరమ ే కాన్ష న్నరబాంధాం కాదు. ప్రప్ాంచ్ాంలో ఏ దేశాం మన దేశ 

విదేశాాంగ విధవనవన్ని ప్రభావితాం చయేలేదు. 

-భారతదేశాంలో స్ారవభౌమాధికారాం ప్రజలకు ఉాంది. 

-ప్రజలు తమకుని అధికారాం దవవరా తమ ఓట్ు హకుొను విన్నయోగిాంచ్ుకున్న తమ 

ప్రతిన్నధులను ఎనుికుాంట్ారు. 
స్ామయవాదాం (Socialisam) 

-స్ామయవాదాం అాంట్ే ఆదవయాలను సమానాం చయేడాం – జ్రా బెరాిరడ్షా 

-ఉతపతిత  స్ాధనవలు ప్రభుతవ ఆధవరయాంలో న్నరవహ ాంచ్డాం, కారిాకులకు న్నరవహణలో 
భాగస్ావమయాం కలిపాంచ్డాం. 



-స్ామయవాదాంలో సాంప్నుిలకు ప్నుిలు విధిాంచి వసూలు చసే ి పేదవారికి సాంక్ష్ేమ 

కారయకరమాలు న్నరవహ స్ాత రు. 

-రాజ్యాంగాంలో స్ామయవాద భావనలు అాంతరలలనమెై అమలు చేయబడుత నవియి. 

-రాజ్యాంగాం అమలోల కి వచిునప్ుపడు స్ామయవాదాం ప్రవేశికలో లేదు. దీన్నన్న 1976లో మాజీ 

ప్రధవన్న ఇాందిరాగాాంధీ ప్రభుతవాం 42వ రాజ్యాంగ సవరణ దవవరా చేరాురు. 
-స్ామయవాద భావనలు ఆదేశిక సూత్వర ల దవవరా అమలవుత నవియి. 

-1955లో జరిగిన ఆవడ ికాాంగరరస్ సమావేశాంలో స్ామయవాద తరహా సమాజ తీరాానాం అమలు 
చేయబడుత ాందన్న జవహర్లాల్ నెహరూ  ప్రకట్ిాంచవరు. 

-దేశాంలో ప్రజ్స్ావమయ స్ామయవాదాం అమలులో ఉాంది. స్ామాజిక ఆరిథక నవయయాన్ని 

ప్రజ్స్ావమయ ప్దధత ల దవవరా స్ాధిాంచ్డవన్నకి భారతదేశాం కృషి చేసుత ాంది. 

-స్ామయవాదాం విసత రిాంచ్డవన్నకి ప్రభుతవాం ప ైవైటే్ రాంగాంలోన్న ఆసుత లను జ్తీయాం చసేిాంది. 
ఉదవ: బాయాంకుల జ్తీయిీకరణ, రాజభరణవల రదుు . 

-1978లో ఆసితహకుొను పరా థమిక హకుొల నుాంచి 44వ రాజ్యాంగ సవరణ దవవరా త్ొలగిాంచ్డాం 

రాజ్యాంగాంలో స్ామయవాద భావనగా భావిస్ాత రు. 

-1991, జూల ై 24న పవీీ నరసిాంహారావు ప్రభుతవాం సరళీకరణ, ప ైవైేట్ీకరణ, ప్రప్ాంచీకరణ 

ప్రభావాం (LPG) వలన నూతన ఆరిథక తీరాానాం ప్రవేశప టా్డాం వలల  స్ామయవాద వేగాం తగిగాంది. 

-కొదిుమాంది సాంప్నుిల చేత లోల  కేాందీరకృతాం కాకుాండవ ఉతపతిత  శకుత లను న్నయాంతరణ చేస ి

స్ాధయమెనైాంత వరకు ప్రజలాందరికీ కన్షస అవసరాల ైన ఆహారాం, గృహాం, వసత ాైం కలిపాంచ్వలసని 

బాధయత కేాందర-రాషార ప్రభుత్వవలప ై ఉనిది. 



లౌకిక తతిాం (Secular) 

-పరా చీన కాలాం నుాంచి భారతదేశాంలో లౌకిక భావనలు ఉనవియి. అశోకుడు, కన్నష ొడు, 
హరుీ డు బౌదధమతాం సీవకరిాంచి సరవమత సమభావన అనుసరిాంచవరు. 
-అకబర ముసిల ాం అయినప్పట్ికీ దీన్-ఇ-ఇలాహ  మత్వన్ని పరా రాంభిాంచి అన్ని మత్వల స్ారాాంశాం 

ఒకొట్ ే అన్న సరవమత సహనాం పాట్ిాంచవడు. 
-రాజ్యాంగాం అమలోల కి వచిునప్ుపడు లౌకిక అన ేప్దాం ప్రవేశికలో లేదు. లౌకిక అన ేప్దవన్ని 

1976లో 42వ రాజ్యాంగ సవరణ దవవరా ప్రవేశికలో చేరాురు. 
-లౌకిక రాజయాం అాంట్ే మత ప్రమయేాంలేన్న రాజయాం అాంట్ే రాజ్యన్నకి ప్రత్ేయక మతాం అాంట్ూ 

ఉాండదు. రాజయాం దృషిాలో అన్ని మత్వలు సమానాం. మతాం ఆధవరాంగా విదయ, ఉదయయగాలోల  ఎవరికీ 

ప్రత్ేయక అవకాశాలు కలిపాంచ్బడవు. మత విషయాలోల  పౌరులకు సేవచ్ఛ ఉాంట్ుాంది. 
-లౌకిక భావనలు అమలుచేయడవన్నకి రాజ్యాంగాంలోన్న 3వ భాగాంలో పరా థమిక హకుొ అయిన 

మత స్ావతాంత్రప్ు హకుొ 25వ న్నబాంధన నుాంచి 28 న్నబాంధన వరకు మత సేవచ్ఛ గురిాంచి 

వివరిసుత నవియి. 

-ఇరాన్, ఇరాక్, పాకిస్ాథ న్ దేశాలు ఇస్ాల ాం మత రాజ్యలు, ఐరాల ాండ్ కూడవ మత (రోమన్ 

కాయథలిక్) రాజయాం. 

-ప్రప్ాంచ్ాంలో ఏకరైక హ ాందూ దేశమైెన నపేాల్ కూడవ 2006లో లౌకిక రాజయాంగా మారిాంది. 
ప్రజ్సాిమయాం (Democratic) 

-ప్రజ్స్ావమాయన్ని ఆాంగలాంలో Democracy అాంట్ారు. Demos, Cratia అనే రరాండు గలరకు ప్దవల 

నుాంచి ఆవిరభవిాంచిాంది. Demos అాంట్ే ప్రజలు, Cratia అాంట్ే పాలన/అధికారాం అన్న అరథాం. 

-ప్రజల చతే, ప్రజల కొరకు, ప్రజలు న్నరవహ ాంచే ప్రభుత్వవన్ని (Govenment of the people, by 

the people, for the people) ప్రజ్స్ావమయాం అన్న అమెరికా మాజీ అధయక్షుడు అబరహాం లిాంకన్ 

న్నరవచిాంచవడు. 
-ప్రజ్సాిమయాం ర ాండు రకాలు 



ప్రతయక్ష ప్రజ్స్ావమయాం: దేశ కారయన్నరావహక వరాగ న్ని ప్రజలు ప్రతయక్షాంగా ఎనుికొన్న ప్రజలకు 
బాధయతవహ ాంచే ప్రభుతవాం. 

ఉదవ: సివటా్రాల ాండ్ 

ప్రోక్ష ప్రజ్స్ావమయాం: దేశ కారయన్నరావహకవరాగ న్ని ప్రజలు తమ ప్రతిన్నధుల దవవరా 
ఎనుికోబడని ప్రభుతవాం. 

ఉదవ: భారతదేశాం 

-భారతదేశాంలో ప్రోక్ష ప్రజ్స్ావమయాం అమలోల  ఉాంద.ి దీన్ననే పరా తిన్నథయ ప్రజ్స్ావమయాం అాంట్ారు. 
-దేశాంలో 18 ఏాండుల  న్నాండిన వయోజనులు తమకు కలిపాంచిన స్ారవజన్షన వయోజన 

ఓట్ుహకుొ దవవరా తమ ప్రతిన్నధులను త్వము ఎనుికుాంట్ారు (326 న్నబాంధన). 

-ప్రజ్స్ావమయాంలో ఏ వయకితకీ ప్రత్ేయక హో దవ ఉాండదు. అాందరికీ సమాన అవకాశాలు (Rule of 

Law) ఉాంట్ాయి. 

-ప్రప్ాంచ్ాంలో అతి ప దు  ప్రజ్స్ావమయ దేశాం భారత. 

-దేశాంలో ధన్నక, పేద, కుల, మత, పరా ాంతీయ వయత్వయసాం లేకుాండవ భారత పౌరులు ఎవరరైనవ 
రాజకీయ ప్దవులు ప ాందవచ్ుు. 

గణతాంతర వయవసి (Republic) 

-గణతాంతర వయవసథ  అాంట్ే దేశ అధినేత వారసతవాంగా కాకుాండవ ఎన్నికల గణాం చేత న్నరలణత 

కాలాన్నకి ఎనుికోవడాం. 

-గణాం అాంట్ే ఎన్నికల గణాం (ప్రజలు), తాంతరాం అాంట్ే యాంత్వర ాంగాం అన్న అరథాం. 

-భారత రాషారప్తిన్న ప్రజలు ప్రోక్షాంగా అాంట్ ే ఎన్నికల గణాం దవవరా 5 ఏాండల  కాలాన్నకి 

ఎనుికుాంట్ారు (54వ న్నబాంధన). 

-బరట్న్్లో రాజు లేదవ రాణిక ి వారసతవ అధికారాం లభిసుత ాంద.ి 

– భారతదేశాంలో ప్ాండిత డెైన సరేవప్లిల రాధవకృషణన్, రరైత బడడ  అయిన న్షలాం సాంజీవరరడిడ , ఎసీీ 
స్ామాజిక వరాగ న్నకి చెాందిన కేఆర నవరాయణన్, సికుొ మత్వన్నకి చెాందిన జ్ఞ న్న జరైల్్సిాంగ్, ఇస్ాల ాం 



మత్వన్నకి చెాందిన జ్కీర హుసేీన్, ఫకృదీున్ అలీ అహమాద్, ఏపజీే అబుు ల్ కలాాం 

(రాజకీయాలకు చెాందన్నవారు), మహ ళ ప్రతిభా పాట్ిల్ రాషారప్త లుగా ఎన్నికవవడాం గణతాంతర 
వయవసథ  ప్రత్యేకత. 

 


