
www.byjusexamprep.com 
 

 
 

ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം  

ഒരു രാജ്യത്തിന്ടെ വിദേശനയം ലക്ഷ്യങ്ങളും തതവങ്ങളും താൽപ്പരയങ്ങളും 

ഉൾടകാള്ളുന്നു, ഇത ്മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി സുഗമവും സമ്പന്നവുമായ ബന്ധം 

നെത്താൻ സഹായികുന്നു. വിദേശ നയങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ 

പരിണമികുകയും ചരിത്തപരവും സാംസ്കാരികവും ഭൂമിശാസ്ത്തപരവും 

രാഷ്്ത്െീയവും സാമ്പത്തികവുമായ വിവിധ ഘെകങ്ങളാൽ നയികടപ്പെുകയും 

രൂപടപ്പെുത്തുകയും ടചയ്യുന്നു, ഇന്ത്യയുടെ താൽപ്പരയങ്ങൾകനുസൃതമായി 

തുെർച്ചയായി പരിണമികുകയും നയങ്ങൾ സവീകരികുകയും ടചയ്ത  ഇന്ത്യയുടെ 

വിദേശനയത്തിന്ടെ കാരയവും ഇതുതടന്നയാണ്, 1947 മുതൽ. സഹിഷ്ണു ത, 

ആത്കമണാത്മക സാത്മാജ്യതവ പാരമ്പരയത്തിന്ടെ അഭാവം, ഒരു മധയ പാതയ്കുള്ള 

മുൻഗണന തുെങ്ങിയ വിഷ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയടത്ത സവാധീനിച്ചത.് 

ദവേങ്ങൾ, മനുവിന്ടെ നിയമപുസ്തകങ്ങൾ, ധരംശാസ്ത്തങ്ങൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, 

പുരാണങ്ങൾ തുെങ്ങിയ നിരവധി ത്ഗന്ഥങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വിദേശനയത്തിൽ 

ത്പതിഫലികുന്ന മൂലയങ്ങളുടെ മുഖ്യ ഉെവിെങ്ങളായി കണകാകടപ്പെുന്നു. 

ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിനട്െ അെിസ്ഥാന തതവം 

ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിന്ടെ അെിസ്ഥാന തതവത്തിൽ ഇവ ഉൾടപ്പെുന്നു: 

 സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിതവം 

 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃേവും സഹകരണവും. 

 അന്ത്ാരാഷ്്ത്െ സമാധാനവും സുരക്ഷ്യും ദത്പാത്സാഹിപ്പികുക. 

 അതിനട്െ ദേശീയ താൽപ്പരയവും പരമാധികാര സവഭാവവും സംരക്ഷ്ികുകയും 

സംരക്ഷ്ികുകയും ടചയ്യുക. 

 സവന്ത്ം സാമ്പത്തിക വികസനം മാത്തമല്ല, മറ്റ് വികസവര രാജ്യങ്ങളുടെയും 

ദത്പാത്സാഹിപ്പികുക. 

ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിനട്െ പരിണാമവും വളർച്ചയും 

ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിന്ടെ പരിണാമവും വളർച്ചയും മനസ്സിലാകാൻ ഒരാൾ 

സവാതത്ന്ത്യത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന ്ആരംഭികണം. ത്ബിട്ടീഷ് ്

ഭരണകാലത്ത്, വിദേശകാരയങ്ങൾ ത്ബിട്ടീഷ് ്രാജ്ിന് കീഴിലായതിനാൽ 

ഇന്ത്യകാർക് അന്ത്ാരാഷ്്ത്െ കാരയങ്ങളിൽ യാടതാരു അഭിത്പായവുമില്ല. 

സവാതത്ന്ത്യാനന്ത്രം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിന്ടെ അെിത്തെ 

രൂപടപ്പെുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷ്ണൽ ദകാൺത്ഗസും അതിന്ടെ ദനതാകളും 

ഒരു ത്പധാന പങ്ക ്വഹിച്ചു. സവാതത്ന്ത്യാനന്ത്രം, വിദേശനയത്തിന്ടെ രണ്്ട ഘട്ടങ്ങൾ 

ഉയർന്നുവന്നു.  
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ഒന്നാമദത്തത് ഒരു സവതത്ന്ത് ത്പതിച്ഛായ സ്ഥാപികാനും ഒരു പവർ ദലാകുമായും 

ഒത്തുദപാകാതിരികാനും ഇന്ത്യ പരിത്ശമിച്ച ആദഗാള ത്കമമായിരുന്നു. 

രണ്ടാമദത്തത് അയൽകാരുമായി സൗഹാർദ്ദപരമായ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ 

ലക്ഷ്യമിട്ട ത്പാദേശിക ത്കമമായിരുന്നു. 

ടകാദളാണിയലിനു ദശഷ്മുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ, പുതിയ സവതത്ന്ത് ഇന്ത്യയുടെ 

ആവശയങ്ങൾകനുസരിച്ചും നിലവിലുള്ള അന്ത്ാരാഷ്്ത്െ സാഹചരയങ്ങൾ 

കണകിടലെുത്തും വിദേശനയം രൂപീകരിച്ചു. പണ്ഡിറ്റ് ജ്വഹർലാൽ ടനഹ്െു, ആേയ 

ത്പധാനമത്ന്ത്ി, ഇന്ത്യൻ വിദേശനയത്തിന്ടെ ശിൽപി ആയിരുന്നു. അദദ്ദഹം 

നിഷ്പക്ഷ്തയുടെ നയം സവീകരിച്ചു, കിഴകൻ രാജ്യങ്ങളുടെ പെിഞ്ഞാെൻ ലിബെൽ 

ജ്നാധിപതയ ദസാഷ്യലിസ്റ്റ് മൂലയങ്ങളിൽ മതിപ്പുളവാകി. അങ്ങടന, അദദ്ദഹം 

ലിബെലിസത്തിന്ടെയും മാർക്സിസത്തിന്ടെയും സമനവയടത്ത പിന്ത്ുെർന്നു. 

ടപാതുദമഖ്ലയിൽ withന്നൽ നൽകിടകാണ്്ട അദദ്ദഹം സാമ്പത്തിക 

ആസൂത്തണത്തിൽ ത്ശദ്ധ ദകത്രീകരികുകയും ഒരു സാമ്പത്തിക വയവസ്ഥടയ 

നിയത്ന്ത്ികുകയും ടചയ്തു. അദദ്ദഹത്തിന്ടെ കാലത്ത്, ശീതയുദ്ധം ഇതിനകം 

ചലനത്തിലായിരുന്നു. ദലാകം രണ്്ട ദലാകുകളായി വിഭജ്ികടപ്പട്ടു- അദമരികൻ 

ദലാക്, USSR ദലാക്. രണ്്ട മഹാശക്തികളും സസനിക സഖ്യങ്ങൾ 

രൂപീകരികുകയും രൂപീകരികുകയും ടചയ്തു. നിരവധി സവതത്ന്ത് രാജ്യങ്ങൾ 

നിലവിൽവന്നു, രണ്്ട മഹാശക്തികളുടെ സംഘർഷ്ങ്ങളാൽ 

സവാധീനികടപ്പെുന്നതിന്ടെ വകിലായിരുന്നു. അത്തരം സാഹചരയം ഒഴിവാകാൻ, 

രാജ്യങ്ങൾ അധികാര രാഷ്്ത്െീയത്തിൽ നിന്ന ്അകന്നുനിൽകുകയും രണ്്ട 

ദലാകുകളിടലാന്നിലും ഒത്തുദചരുകയും ടചയ്യാത്ത ദചരിദചര നയം നിലവിൽ 

വന്നു. 

ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിന്ടെ പരിണാമത്തിൽ ടനത്ഹുവിന്ടെ സുത്പധാന 

സംഭാവനകളിടലാന്നാണ ്പഞ്ചശീല തതവങ്ങൾ . 1954 -ൽ ടനത്ഹുവും ഷ്ൗ 

എൻലായിയും (സചനയുടെ ആേയ ത്പീമിയർ) പഞ്ചശീല തതവങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു, 

അതിൽ ഇനിപ്പെയുന്ന അഞ്ച് തതവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു: 

 പരസ്പര ബഹുമാനവുും പരമാധികാരവുും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബഹുമാനും. 

 പരസ്പര ആക്കമണരഹിതും. 

 പരസ്പര ഇടപപടൽ. 

 പരസ്പര ക്പയ ാജനത്തിനുള്ള തുലയത ുും സഹകരണവുും. 

 സമാധാനപരമാ  സഹവർത്തിതവും. 
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എന്നാൽ 1962 ടല ഇന്ത്യ-സചന യുദ്ധം ഇന്ത്യ-സചന ബന്ധത്തിന് തിരിച്ചെിയായി. 

ടനത്ഹുവിനു ദശഷ്ം ലാൽ ബഹേൂർ ശാസ്ത്തി ത്പധാനമത്ന്ത്ിയായി. അദദ്ദഹം തന്ടെ 

മുൻഗാമിയുടെ പാത പിന്ത്ുെർന്ന് 1965 ടല ഇന്ത്യ-പാക ്യുദ്ധം സകകാരയം ടചയ്തു. 

കശ്മീർ ത്പശ്നം പരിഹരികുന്നതിന് താഷ്്ടകന്െ് ത്പഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. 

ഇരിരാഗാന്ധി ശാസ്ത്തിയുടെ പിൻഗാമിയായദപ്പാൾ, ഇന്ത്യയുടെ നയതത്ന്ത് 

ഭൂപെത്തിൽ ഇന്ത്യടയ എത്തികുക എന്നതായിരുന്നു അവളുടെ ത്പധാന ലക്ഷ്യം. 

അവളുടെ കാലത്ത്, തെങ്കലിന്ടെ ആരംഭം, ഇൻദ ാ-ദസാവിയറ്റ് സമാധാന ഉെമ്പെി 

(1971), 1971 ടല ഇന്ത്യ-പാക ്യുദ്ധം, തുെർന്നുള്ള ഷ്ിംല ഉെമ്പെി (1972), സചന, 

പാകിസ്താൻ എന്നിവയുമായുള്ള നയതത്ന്ത് ബന്ധത്തിന്ടെ പുനരുജ്ജീവിപ്പികൽ 

തുെങ്ങി നിരവധി സുത്പധാന സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഷ്ിംല ഉെമ്പെി ഇന്ത്യ-പാക് 

ബന്ധത്തിന് ഒരു നാഴികകല്ലായി. 

എന്നാൽ 1980 കളിൽ പാകിസ്ഥാദനാെുള്ള യുഎസ ്പിന്ത്ുണ ഇന്ത്യ ഒരു 

ഭീഷ്ണിയായി കണ്ടു. ഇരിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിനുദശഷ്ം രാജ്ീവ് ഗാന്ധി 

അെുത്ത ത്പധാനമത്ന്ത്ിയായി. സാദങ്കതിക വിജ്ഞാനത്തിനായുള്ള അദദ്ദഹത്തിന്ടെ 

പെിഞ്ഞാെ ്ചായവ് പെിഞ്ഞാെുമായുള്ള ബന്ധം ടമച്ചടപ്പെുത്തി. പി.വി. നരസിംഹ 

ൊവു 1991 ൽ ത്പധാനമത്ന്ത്ിയായി. സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ശിൽപി എന്നാണ ്

അദദ്ദഹം അെിയടപ്പെുന്നത.് അദദ്ദഹത്തിന്ടെ നയങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക 

സംവിധാനം തുെകുന്നതിദലക് നയിച്ചു. 'ലുക് ഈസ്റ്റ ്ദപാളിസി' ആരംഭിച്്ച 

അയൽകാരുമായുള്ള ബന്ധം ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിലും അദദ്ദഹം ത്ശദ്ധ 

ദകത്രീകരിച്ചു, സചനയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകടള സവാഗതം ടചയ്തു. 

1996 ൽ, ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തിടല മടറ്റാരു നാഴികകല്ലായി 

കണകാകടപ്പെുന്ന ഇന്ദർ കുമാർ ഗുജ്റാൾ (എച്ച് ി ദേവഗൗ  സർകാരിന്ടെ 

വിദേശകാരയ മത്ന്ത്ി) ആണ് ‘ഗുജ്റാൾ സിദ്ധാന്തും’ മുദന്നാട്ടുവച്ചത്. ഈ സിദ്ധാന്ത്ം 

പെയുന്നത്, ‘ഇന്തയക്ക ്അ ൽരാജയങ്ങളുമാ ി ഒരു വിശവസ്ത ബന്ധും 

സ്ഥാപിയക്കണ്ടി വരുും’ എന്നാണ്. ഐെി ഗുജ്്ൊൾ CTBT യിൽ ഒപ്പിെുന്ന ത്പശ്നവും 

സകകാരയം ടചയ്തു, അത് NPT- ദയാടൊപ്പം ഒപ്പിൊൻ ഇന്ത്യ വിസമ്മതിച്ചു, കാരണം 

അവ രണ്ടും വിദവചനപരമായിരുന്നു. 1998 ൽ അഞ്ച് ആണവായുധങങ്ൾ 

ടപാട്ടിടത്തെിച്ചദപ്പാൾ ഇന്ത്യ ഗണയമായ ദനട്ടം സകവരിച്ചു. ആ സമയത്ത് അെൽ 

ബി. വാജ്്ദപയി ആയിരുന്നു ത്പധാനമത്ന്ത്ി (എൻ ിഎ സർകാർ). ഈ സംഭവം 

േക്ഷ്ിണ-ഏഷ്യ ദമഖ്ലയിടല അധികാര സമവാകയങ്ങടള മാറ്റിമെികുകയും ത്പധാന 

ശക്തികടള ബാധികുകയും ടചയ്തു. താൽപ്പരയങ്ങൾ സംരക്ഷ്ികുന്നതിനാണ ്

പരീക്ഷ് നെത്തിയടതന്ന് ഇന്ത്യ ഉെപ്പുനൽകിടയങ്കിലും അന്ത്ാരാഷ്്ത്െ സമൂഹം 

അതിടന വിമർശിച്ചു. അദമരികയും ജ്പ്പാനും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷ്ികളും ദചർന്ന് 

ഇന്ത്യയ്ക് ദമൽ സാമ്പത്തിക ഉപദരാധം ഏർടപ്പെുത്തി. അനന്ത്രഫലങ്ങടള ഇന്ത്യ 

ധീരമായി ദനരിട്ടു, ഒരു ശക്തമായ രാജ്യമായി ഉയർന്നു. ഇന്ത്യ-പാക ്ബന്ധത്തിൽ 

തിരിച്ചെി സൃഷ്ടിച്ച കാർഗിൽ (1999) ഇന്ത്യ വീണ്ടും പാകിസ്ഥാടന ദനരിട്ടു. 
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21 -ആം നൂറ്റാണ്ടിടല ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം 

21-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ സിവിൽ ആണവ കരാെിൽ ഒപ്പുവച്്ച 

അദമരികയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിടപ്പെുത്താൻ തുെങ്ങി. ലങ്ക, ഭൂട്ടാൻ, SAFTA 

മുതലായവ. CECA (സിംഗപ്പൂർ, മദലഷ്യ എന്നിവദരാടൊപ്പം), CEPA (േക്ഷ്ിണ ടകാെിയ, 

ജ്പ്പാൻ എന്നിവദരാടൊപ്പം) തുെങ്ങിയവ ആലപിച്ചുടകാണ്്ട ഇന്ത്യ പല 

രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷ്ി കരാെുകൾ ആഴത്തിലാകി. 

2014 ൽ ബിടജ്പി അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുദശഷ്ം, വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി 

നിരവധി സംരംഭങ്ങളും ധാരണാപത്തങ്ങളും രൂപീകരികുകയും ഒപ്പിെുകയും ടചയ്തു. 

ഒരു വലിയ ശക്തിയായി ഉയർന്നുവരാൻ അവർ ഇന്ത്യടയ സഹായിച്ചിട്ടുണ്്ട. യുഎസ്, 

െഷ്യ, ജ്പ്പാൻ, സചന, ത്ഫാൻസ ്മുതലായവയുമായി നിരവധി വയാപാരങ്ങളും 

ത്പതിദരാധ ഇെപാെുകളും അെച്ചിരികുന്നു. 

SCO, MTCR, ഓസ്ദത്െലിയൻ ത്ഗൂപ്പ ്തുെങ്ങിയ നിരവധി ത്പാദേശിക, അന്ത്ർദേശീയ 

സംഘെനകളിൽ ഇന്ത്യ അംഗമായി. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി വയാപാരം, സമുത്േ സുരക്ഷ്, 

ഗദവഷ്ണ -വികസന, ത്പതിദരാധം, ബഹിരാകാശ ഗദവഷ്ണം, ആദരാഗയം, െൂെിസം, 

വിേയാഭയാസം എന്നീ ദമഖ്ലകളിൽ വികസനങ്ങളും മുൻസകകളും എെുത്തിട്ടുണ്്ട. 

ടമച്ചടപ്പട്ട അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ, വയാപാരം, ത്പാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങൾ 

എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ത്യടയ കിഴകൻ ഏഷ്യയുമായി ബന്ധിപ്പികുകടയന്ന 

ലക്ഷ്യദത്താടെ 'ദനാകുക കിഴകൻ നയം' ആക്റ്റ് ഈസ്റ്റ ്ദപാളിസി'യായി 

ത്പധാനമത്ന്ത്ി ദമാേി പരിവർത്തനം ടചയ്തു. അദദ്ദഹം പലതരത്തിലും നയതത്ന്ത് 

വീക്ഷ്ണം മാറ്റി. പാകിസ്ഥാൻ ആദരാപികുന്ന തീത്വവാേ പിന്ത്ുണയ്ടകതിടര 

അദദ്ദഹം കൂെുതൽ ആത്കമണാത്മക നിലപാെ് സവീകരിച്ചു. സചനയുടെ 

വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സവാധീനടത്ത ദനരിൊൻ അദമരികയുമായുള്ള ബന്ധം 

ടമച്ചടപ്പെുത്തി, മി ിൽ-ഈസ്റ്റിൽ ശക്തമായ സഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകി, മദധയഷ്യൻ 

രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധം തുെന്നു, കിഴക്, ടതകുകിഴകൻ രാജ്യങ്ങളുമായി 

പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 

ഇന്ത്യൻ വിദേശനയം വളടര മുദന്നാട്ടു ദപായിട്ടുടണ്ടന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇത ്

തുെർച്ചയായി വികസിച്ചുടകാണ്ടിരികുന്നു. ഒത്തുദചരൽ മുതൽ അധികാര 

ദലാകുകളിടലാന്നിദലകും ശീതയുദ്ധത്തിന്ടെ സവാധീനത്തിന ്കീഴെങ്ങാൻ 

വിസമ്മതിച്ചാലും, 21-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത ്ഒരു ത്പധാന രാഷ്്ത്െീയ സമ്പേ്

വയവസ്ഥയായി ഉയർന്നുവന്നു. ശീതയുദ്ധാനന്ത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്ത്യ കാരയമായ 

നയപരമായ മാറ്റത്തിന് വിദധയമായി. 1990 കളിൽ അത് അതിന്ടെ നയങ്ങൾ 

ത്കമീകരികുകയും സാമ്പത്തിക ഉോരവൽകരണം തിരടഞ്ഞെുകുകയും ടചയ്തു.  

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

 
 

ഇത് അന്ത്ാരാഷ്്ത്െ തലത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ തുെന്നു. ആദഗാള 

ത്കമത്തിലുള്ള മാറ്റം ഇന്ത്യൻ വിദേശനയത്തിൽ ആവശയമായ മാതൃകാപരമായ 

മാറ്റത്തിദലക് നയിച്ചു. ആദഗാളവൽകരികടപ്പട്ട ദലാകത്ത് ത്പാദേശികവും 

അന്ത്ർദേശീയവുമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്ടെ ത്പാധാനയം ഇന്ത്യ തിരിച്ചെിഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. 

ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ശക്തി, ഊർജ്ജ സുരക്ഷ്, ആണദവാർജ്ജം എന്നിവ 

ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിന് ഇത് ഇന്ത്യടയ സഹായിച്ചിട്ടുണ്്ട. അതിന്ടെ വഴിയിൽ 

ടവല്ലുവിളികൾ ദനരിടട്ടങ്കിലും, ഇന്നടത്ത ആദഗാള സാഹചരയത്തിടല ഒരു ത്പധാന 

ശക്തിയായി ഇന്ത്യ ഉയർന്നുവരുന്നു. 
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