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ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তািোনত উনেবিত সমাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র শব্দটির তাৎপর্য। 
                                     সমাজতন্ত্র               

   স্বাধীনতা উত্তর ভারততর জাতত গঠতনর জনয অবশ্যই রাতের কার্যকলাতের সম্প্রসারণ দরকার তিল। সসই কারতণ সংতবধাতন সর্ লক্ষ্য 

সামতন রাখা হত়েতিল তা হতলা ‘জনকলযাণকর রাে’- এর েতরেূরক লক্ষ্য ‘সমাজতাতিক’ রাে প্রততষ্ঠা। মূল সংতবধাতন উতেতখত না 

হতলও  1976 সাতলর সংতবধাতনর 42 তম সংতশ্াধনীর মাধযতম ভারতী়ে সংতবধাতনর প্রস্তাবনা়ে সমাজতাতিক আদশ্যতক স্থান সদ়ো 

হত়েতি। অবশ্য তক ধরতনর সমাজতি ভারতবতষয প্রতততষ্ঠত হতব সস তবষত়ে সকান সুস্পষ্ট ইতিত সদ়ো হ়েতন। 
                সাধারণভাতব সমাজতি বলতত সবাঝা়ে উৎোদতনর উোদান গুতলর উের সামাতজক মাতলকানা প্রততষ্ঠা এবং সমাতজর 

সকল রকম প্রত়োজন সমটাবার উতেতশ্য তার সদ্ব্যবহার অধযােক G.D.H.COLE সমাজতি বলতত এমন একটি সমাজ বযবস্থাতক 

বুতঝত়েতিন সর্খাতন সেণীতবভাগ থাতক না, মানুতষ মানুতষ ববষময থাতকনা, সর্খাতন উৎোদতনর উোদান গুতল বযতিগত মাতলকানা়ে 

থাতকনা এবং সর্খাতন প্রততযতক তার সাধযমত সামাতজক দা়ে-দাত়েত্ব োলন কতর। 

               উতেখয সর্ ভারতবতষয উেতরউি অতথয সমাজতাতিক আদশ্যতক গ্রহণ করা হ়েতন। এখাতন বযতিগত সম্পতত্তর অতধকার সক 

সংতবধান কততয ক সুরতক্ষ্ত করা হত়েতি , ততব বযতিগত  সম্পতত্তর অতধকার সক সমৌতলক অতধকার সথতক  তবতলাে সাধন কতর  তাতক  

সাধারণ অতধকার (300/ক)( 44 তম সংতবধান সংতশ্াধন 1978) আবার সবশ্ তকিু সম্পতত্ততক রােী়েকরণ করা হত়েতি। ফতল 

ভারতবতষযর অথযননততক নীতত সক তমে অথযননততক বযবস্থা তহসাতব উতেখ করা র্া়ে। এখাতন আইতনর দৃতষ্টতত সাময প্রতততষ্ঠত হতলও 

অথযননততক সাময প্রততষ্ঠা হ়েতন ও ফতল সেতণ- তবতরাধ ও সেণী-সশ্াষণ অবযাহত রত়েতি ভারততর অথযনীতততক তন়েিণ করতি মূলত 20 

টির মততা বতহৎ বযবসা়েী সগাষ্ঠী। এজনয A.R. DESAI ভারতী়ে সংতবধান সক সমাজতাতিক না বতল বুতজয া়ো চতরত্র সম্পন্ন বতল 

আখযাত়েত কতরতিন। 

                আবার কাতরা কাতরা মতত ভারতত সর্ সমাজততির কথা বলা হত়েতি সসটি প্রকত তেতক্ষ্ ‘গণতাতিক সমাজতি’। 
গণতাতিক সমাজততির প্রবিারা  সেতণসংগ্রাম তথা বযতিগত সম্পতত্তর তবতলাে সাধতন আস্থাশ্ীল নন। তারা শ্াতিেূণয উোত়ে 

শ্াসনতাতিক সংস্কাতরর মাধযতম সমাজতি প্রততষ্ঠা়ে তবশ্বাসী । ভূতেূবয ভারততর প্রধানমিী ইতিরা গান্ধী দ্ব্যথযহীন ভাষা়ে বতলন, ভারতী়ে 

সমাজতি রােী়ে সমাজতি ন়ে, এরূে সমাজতি বযতিগত সম্পতত্তর তবতলাে সাধন তবশ্বাস কতর না। ততব বযতিগত সম্পতত্তর বযবস্থাতক 

অটুট সরতখ সমাজতি প্রততষ্ঠার েতরকল্পনা অলীক কল্পনা িাডা আর তকিু ন়ে। 

 

 

 

              



                        সাধারণতন্ত্র 

 

                ভারতী়ে সংতবধাতনর প্রস্তাবনা়ে  ভারততক ‘সাধারণতি’ বা ‘প্রজাতি’ তহতসতব স াষণা করা হত়েতি। সাধারণতি বলতত 

এমন একটি রােতক সবাঝা়ে সর্খাতন রােপ্রধান উত্তরাতধকার  সূতত্র ন়ে ,  তনবযাচতনর মাধযতম ক্ষ্মতা দখল কতরন। তদ্ব্তী়েতঃ সাধারণততি 

জনগণই সাবযতভৌম ক্ষ্মতার উৎস এবং সদতশ্র র্াবতী়ে শ্াসন সংক্রাি ক্ষ্মতা জনসাধারণ কততয ক তনবযাতচত প্রতততনতধতদর হাতত নযস্ত 

থাতক। তত তী়েতঃ সাধারণতি অনযতম গুরুত্বেূণয নীতত হতলা কলযাণ সাধন। 

              এই ততনটি তদক সথতক ভারতবষযতক র্থাথয সাধারণতি বলা র্া়ে, কারণ প্রথমতঃ ভারততর রােপ্রধান রােেতত জনসাধারণ 

কততয ক েতরাক্ষ্ভাতব তনবযাতচত ইংলযাতের রানীর বংশ্ানুক্রতমক উত্তরাতধকারী শ্াসক নন। তদ্ব্তী়েতঃ ভারততর জনগণ সাবযতভৌম ক্ষ্মতার 

উৎস এবং প্রাপ্ত ব়েতস্কর সভাটাতধকাতরর তভতত্ততত সরকার গঠিত হ়ে। তত তী়েতঃ জনকলযাণ সাধতনর উতেতশ্য ভারতী়ে নাগতরকতদর 

তবতভন্ন ধরতনর সমৌতলক অতধকার স্বীকার করা হত়েতি এবং নাগতরকতদর সামাতজক ও অথযননততক উন্ন়েতনর জনয তবতভন্ন কমযসূতচ গতহীত 

হত়েতি। 

               ততব ভারতবষয কমনওত়েলতথ-এর সদসয েদ গ্রহণ করার ফতল ভারততর সাধারণতি চতরত্র কু্ষ্ণ্ন হত়েতি বতল অতনক 

তাতিক মতন কতরন। ততব এই ধরতনর বিতবযর সকান সার বিা সনই, কারণ কমনওত়েলথ-এর সদসযেদ সমূ্পণযরূতে সস্বচ্ছামূলক। 
তািাডা এই সংস্থার সদসয হও়োর জনয ইংলযাতের রাজা রানীর কাতি আনুগতয সদখাতত হ়েনা। সবযতশ্তষ, সতিতলত জাততেুতের সদসয 

হও়ো সতিও র্তদ ভারততর সাধারণতাতিক চতরত্র কু্ষ্ন্ন না হ়ে, তাহতল কমনওত়েলথ-এর সদসযভুি  হও়ো ও তার সাধারণতাতিক 

চতরতত্রর সতি অসিততেূণয ন়ে। 

 

 

 

 

 


