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ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ 

ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സമൂഹത്തിനുും 

സർക്കാരിനുമിരയിൽ ഒരു ഇരനിെക്കാരനായി ്പവർത്തിക്കുന്നു, വിവിധ 

വിഷ്യങ്ങളിൽ വിവിധ കാഴ്ചപ്പാരുകൾ ശേഖരിക്കുകയുും അവ സർക്കാരിനട മുന്നിൽ 

അവത്രിപ്പിക്കുകയുും ലെയ്യുന്നു. ഉത്തരവാദിത്തമുളടള ഒരു സർക്കാർ 

രൂപീകരിക്കാൻ അവർ വയത്യസ്ത ശനത്ാക്കലള ഒരുമിച്ചു. ഗവൺലമനടറിലന 

സഹായിക്കാശനാ നിയ്ന്ത്ിക്കാശനാ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാശനാ അവലര 

നയായീകരിക്കാശനാ അപെപിക്കാശനാ ഉള്ള ഒരു മാർഗും അവർ വാഗ്ദാനും ലെയ്യുന്നു. 

ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത്ട ഒരു ബഹുകക്ഷി ഘരനയാണട. 

ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ 

ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുും ത്ിരലെരുപ്പട കമ്മീഷ്നിൽ രജിസ്റ്റർ 

ലെയ്യണും. ത്ിരലെരുപ്പട കമ്മീഷ്ൻ ത്ിരലെരുപ്പട ആവേയങ്ങൾക്കായി രാഷ്ട്രീയ 

പാർട്ടികലള രജിസ്റ്റർ ലെയ്യുകയുും അവരുലര ശവാലട്ടരുപ്പട ഫെങ്ങലള 

അരിസ്ഥാനമാക്കി ശദേീയ അലല്ലങ്കിൽ സുംസ്ഥാന പാർട്ടികളായി 

അുംഗീകരിക്കുകയുും ലെയ്യുന്നു. 

ഇന്ത്യയിലെ ്പാശദേിക പാർട്ടികൾ 

എട്ടട ശദേീയ പാർട്ടികളായ ഇന്ത്യൻ നാഷ്ണൽ ശകാൺ്ഗസട, ഭാരത്ീയ ജനത്ാ പാർട്ടി, 

നാഷ്ണെിസ്റ്റട ശകാൺ്ഗസട പാർട്ടി, കമ്മയൂണിസ്റ്റട പാർട്ടികൾ, ബഹുജൻ സമാജട പാർട്ടി, 

രാഷ്ട്രീയ ജനത്ാദൾ, ഓൾ ഇന്ത്യ ത്ൃണമൂൽ ശകാൺ്ഗസട, നാഷ്ണൽ പീപ്പിൾസട 

പാർട്ടി എന്നീ എട്ടട ശദേീയ പാർട്ടികലള കൂരാലത് രാജയലത്ത ഭൂരിഭാഗും 

പാർട്ടികലളയുും ത്ിരലെരുപ്പട കമ്മീഷ്ൻ ത്രും ത്ിരിക്കുന്നു. ്പധാന പാർട്ടികൾ 

"സുംസ്ഥാന പാർട്ടികൾ" ഈ ്ഗൂപ്പുകലള വിവരിക്കാൻ ഉപശയാഗിക്കുന്ന പദമാണട 

്പാശദേിക പാർട്ടികൾ. 

എന്നിരുന്നാെുും, ഈ ്ഗൂപ്പുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിനടലറശയാ കാഴ്ചപ്പാരിനടലറശയാ 

അരിസ്ഥാനത്തിൽ ്പാശദേികമായിരിക്കണലമന്നില്ല. ഈ പാർട്ടികളിൽ െിെത്ട 

ഏത്ാനുും സുംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാ്ത്ും വിജയും ശനരിയ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടികളാണട. 

ഇന്ത്യയിലെ ്പാശദേിക പാർട്ടികളുലര ആവിർഭാവത്തിനുും വളർച്ചയടക്കുും കാരണും 

ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ വവവിധയമാർന്ന വുംേീയ, സാുംസ്കാരിക, ഭാഷ്ാ, മത്, 

ജാത്ി ്ഗൂപ്പുകളുലര അസ്തിത്വമാണട. 

സവത്വും, സുംസ്ഥാനത്വും, സവയുംഭരണും, വളർച്ച ത്ുരങ്ങിയ വിഷ്യങ്ങലള 

െുറ്റിപ്പറ്റിയാണട ഇന്ത്യയിലെ ്പാശദേിക പാർട്ടികൾ സുംഘരിപ്പിക്കലപ്പരുന്നത്ട. 
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 സുംസ്ഥാനങ്ങൾക്കട കൂരുത്ൽ അധികാരങ്ങൾ ആവേയലപ്പരുന്നത്ട സവയുംഭരണമാണട 

(ജമ്മു കശ്മീരിലെ നാഷ്ണൽ ശകാൺഫറൻസട ശപാലെ). 

 ഒരു രാജയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സുംസ്ഥാനത്തിനടലറ സവാത്്ന്ത്യത്തിനായി ശപാരാരുക 

എന്നത്ാണട സുംസ്ഥാന പദവിയുലര അർത്ഥും (ലത്െങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിത്ി 

ലത്െങ്കാനയുലര ്പശത്യക സുംസ്ഥാനും ആവേയലപ്പട്ടത്ട ശപാലെ). 

 ഒരു ്ഗൂപ്പിനടലറ സാുംസ്കാരിക അവകാേങ്ങൾ അുംഗീകരിക്കുന്നത്ിനുള്ള ശപാരാട്ടമാണട 

സവത്വും (മഹാരാഷ്ട്രയിലെ േിവശസന അലല്ലങ്കിൽ ദളിത്രുലര സവത്വത്തിനായി 

ശപാരാരുന്ന ഡിഎുംലക ശപാലെ). 

 ഒരു ്പശത്യക ്പശദേലത്ത പൗരന്മാർക്കട അഭിവൃദ്ധി ലകാണ്ടുവരാൻ ത്ങ്ങൾക്കട 

മാ്ത്ശമ കഴിയൂ എന്നട ്പാശദേിക പാർട്ടികൾ വിേവസിക്കുന്നു. 

 ്പാശദേിക പാർട്ടികൾ ത്ിരലെരുപ്പട ശനട്ടും ശനരുന്നത്ിനായി ഈ "വുംേീയ 

്പശത്യകത്കൾ" കണ്ടുപിരിക്കുന്നത്ായി അറിയലപ്പരുന്നു. 

്പാശദേിക പാർട്ടിയുലര വളർച്ച 

കഴിെ നാെട പത്ിറ്റാണ്ടുകളായി ്പാശദേിക പാർട്ടികൾ എണ്ണത്തിെുും േക്തിയിെുും 

വളർന്നു. ത്ൽഫെമായി, ഇന്ത്യയുലര രാഷ്ട്രീയ ഭൂ്പകൃത്ി കൂരുത്ൽ സങ്കീർണ്ണമായി. 

്പാശദേിക ആവേയങ്ങൾ നിറശവറ്റാൻ ്പാശദേിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ 

രുംഗത്തുവന്നിട്ടുണ്ടട. 

ഒരു ശദേീയ പാർട്ടിക്കുും ഒറ്റയടക്കട ശൊക്സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷും ശനരാനാവില്ല. 

ത്ൽഫെമായി, ശദേീയ പാർട്ടികൾ സുംസ്ഥാനത്െ പാർട്ടികളുമായി 

സഖയത്തിശെർലപ്പരാൻ നിർബന്ധിത്രാകുന്നു. 1989 മുത്ൽ ്പാശദേിക രാഷ്ട്രീയ 

പാർട്ടികൾ സഖയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂരുത്ൽ ്പധാന പങ്കട വഹിച്ചിട്ടുണ്ടട. ്പാശദേിക 

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുലര ഫെമായി നമ്മുലര പാർട്ടി ഘരന ലഫഡറൽ ലെയ്യലപ്പട്ടു. 

ത്ാമസ സൗകരയും വഴി, ശക്രും അവരുലര ്പശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുും അവരുലര 

അഭിൊഷ്ങ്ങശളാരട ്പത്ികരിക്കാനുും ത്ുരങ്ങി. നമ്മുലര പാർട്ടി സുംവിധാനത്തിനടലറ 

മാറിലക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അസ്തിത്വത്താൽ നമ്മുലര ലഫഡറൽ സുംവിധാനത്തിനടലറ 

സഹകരണ ്പവണത്കൾ േക്തിലപ്പരുത്തിയിട്ടുണ്ടട. 

ഇന്ത്യൻ പാർട്ടി സുംവിധാനും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ 

1952-64 : ലനഹടറുവിയൻ കാെഘട്ടും: 

ശകാൺ്ഗസട പാർട്ടി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവുും േക്തമായ പാർട്ടിയായിരുന്നു, 

രാജയത്തിനടലറ സർക്കാർ അരിസ്ഥാനപരമായി "ശകാൺ്ഗസട സുംവിധാനും" 

എന്നറിയലപ്പരുന്ന ഒരു ഏകകക്ഷി ഘരനയായിരുന്നു. എല്ലാ സുംസ്കാരങ്ങളുും 

ആ്ഗഹങ്ങളുും ്പത്യയോസട്ത്ങ്ങളുും ഒരു വെിയ കുരയായി വികസിച്ചു. പെ 

ലെറുപാർട്ടികളുും ശകാൺ്ഗസുമായി ശെർന്നട മത്സരിലച്ചങ്കിെുും അവർ സമ്മർദ 

്ഗൂപ്പുകളായി ്പവർത്തിച്ചു. 
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1964-77: ഒരു അനിശ്ചിത് ഷ്ിഫടറ്റട 

ജവഹർൊൽ ലനഹടറുവിനടലറ മരണശത്താലരയുും 1967ലെ ത്ിരലെരുപ്പിെൂലരയുും 

ശകാൺ്ഗസട സുംവിധാനത്തിനടലറ ആധിപത്യും ലവല്ലുവിളിക്കലപ്പട്ടു. എട്ടട 

സുംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശകാൺ്ഗസിനട ഭൂരിപക്ഷും നഷ്ടലപ്പട്ടു, ശൊകടസഭാ ഭൂരിപക്ഷും 54 

േത്മാനും സീറ്റിശെക്കട െുരുങ്ങി. ശമഖെയിെുരനീളും ്പാശദേിക പാർട്ടികൾ 

മുളലപാട്ടാൻ ത്ുരങ്ങി. ശകാൺ്ഗസിനടലറ ശമാേും ്പകരനും ശെുംബറിനുള്ളിൽ 

ത്ുരർച്ചയായ അധികാര ത്ർക്കങ്ങൾക്കട കാരണമായി. 1969-ൽ പാർട്ടി പിളർന്നു, 

പാർട്ടിയിെുും സർക്കാരിെുും ഇരിരാഗാന്ധിയുലര ആധിപത്യും ഉറപ്പിച്ചു. 

എന്നിരുന്നാെുും, ഗുജറാത്തിലെ ലമാറാർജി ശദോയി, ബിഹാറിലെ ലജപി (ജയട്പകാേട 

നശരൻ) ത്ുരങ്ങിയ െിെ ശനത്ാക്കൾ ശകാൺ്ഗസട അഴിമത്ിക്കുും ഏകപക്ഷീയമായ 

നിയമത്തിനുലമത്ിലര സജീവമായ ്പൊരണങ്ങൾക്കട ശനത്ൃത്വും നൽകി. 1975-ൽ 

ഇരിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ െരി്ത്ത്തിൽ ആദയശത്തത്ുും ഏകവുമായ ആഭയന്ത്ര 

അരിയന്ത്രാവസ്ഥ ്പഖയാപിച്ചശപ്പാൾ അവരുലര ്പസ്ഥാനും പരശകാരിയിലെത്തി. 

1977-80: വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഇനടറർ-പാർട്ടി സുംഘർഷ്ും 

1977ൽ ജനത്ാ പാർട്ടിയുലര ശനത്ൃത്വത്തിൽ ഒരു പുത്ിയ സഖയും നിെവിൽ വന്നു. 

ഇന്ത്യയിൽ, ഇത്ട ഒരു മൾട്ടി-പാർട്ടി സുംവിധാനത്തിനടലറ രൂപീകരണത്തിനട 

കാരണമായി. ഒരു സ്ഥാപനപരമായ സമവായും രൂപീകരിക്കുന്നത്ിനുപകരും, 

ശകാൺ്ഗസിനടലറ ആധിപത്യലത്ത ലവല്ലുവിളിക്കാൻ നിരവധി ലെറുകിര പാർട്ടികൾ 

ഒന്നിച്ചു. എന്നിരുന്നാെുും, ജനത്ാ പാർട്ടി 1980-ൽ അത്ിനടലറ നയങ്ങളിൽ 

ആേയപരമായ ശയാജിപ്പിനടലറ അഭാവും മൂെും അധികാരത്തിൽ നിന്നട പുറത്തായി. 

1980-89: ശക്രവുും സുംസ്ഥാനങ്ങളുും ത്മ്മിെുള്ള അധികാര ശപാരാട്ടും 

ആർട്ടിക്കിൾ 356 ്പകാരും ഒരു കാരണവുമില്ലാലത് ഒന്നിെധികും ത്വണ 

രാഷ്ട്രപത്ിയുലര നിയമും ഉപശയാഗിക്കുന്നത്ട. ്പാശദേിക പാർട്ടികളാകലട്ട, 

ത്ീ്വത്യിൽ വളരുകയുും ശദേീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൂരുത്ൽ ഉറച്ച പങ്കട വഹിക്കാൻ 

ത്ുരങ്ങുകയുും ലെയ്തു. ആ്ന്ധ്പശദേട ്പാശദേിക പാർട്ടിയായ ലത്െുങ്കുശദേും എട്ടാും 

ശൊകടസഭാ ത്ിരലെരുപ്പിൽ (1984) ഏറ്റവുും വെിയ ്പത്ിപക്ഷ കക്ഷിയായി 

ഉയർന്നു. 

1989 മുത്ൽ 2014 വലര: ബഹുകക്ഷി സ്രദായവുും സഖയ രാഷ്ട് രീയവുും 

രാജീവട ഗാന്ധിയുലര മരണും, അഴിമത്ിശക്കസുകൾ (ശബാശഫാഴ്സട അഴിമത്ി), 

സാരത്തിക മാരയും എന്നിവലയല്ലാും ഏത്ാണ്ടട ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷ്ും നീണ്ടുനിന്ന ഒരു 

സഖയ കാെയളവിനു വഴിലയാരുക്കി. ബഹുകക്ഷി സ്രദായത്തിനടലറ വളർച്ചയുലര 

ഫെമായി, കൂട്ടുകക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനടലറ പുത്ിയ യുഗും ഉയർന്നുവന്നു. എന്നാൽ, 

ഈ സമയും സഖയത്തിനടലറ നിർബന്ധും 

മൂെും നേിക്കുന്നു. ്പാശദേിക 
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പാർട്ടികളുലര ഉയർച്ച "മഴവില്ലട" എന്നട വിളിക്കലപ്പരുന്ന കൂട്ടുലകട്ടുകളുലര 

രൂപീകരണത്തിെുും കൊേിച്ചു, മഴവില്ലട ശപാലെ, അവ കുറച്ചട സമയും മാ്ത്ശമ 

നിെനിൽക്കൂ. 

1996 - 1999 കാെഘട്ടത്തിൽ 3 ലപാത്ു ത്ിരലെരുപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്ട ധാരാളും 

ലപാത്ു പണും െിെവാക്കി. 

നയ പക്ഷാഘാത്വുും ത്ീരുമാനങ്ങൾ എരുക്കുന്നത്ിലെ കാെത്ാമസവുും ബില്ലുകളുും 

എല്ലാും സഖയങ്ങളിൽ നിന്നാണട. 

ശദേീശയാദട്ഗഥനത്തിനടലറയുും രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിനടലറയുും ്പ്കിയയടക്കട 

്പാശദേിക പാർട്ടികൾ ഇന്നട ഒരു പുത്ിയ മാനും നൽകിയിട്ടുണ്ടട. ഇന്ത്യയുലര ശക്ര-

സുംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളുലര െെനാത്മകത്യിൽ ്പാശദേിക പാർട്ടികൾ വെിയ 

സവാധീനും ലെെുത്തിയിട്ടുണ്ടട. ഇന്ത്യലയശപ്പാെുള്ള ബഹു-വുംേീയ, ബഹു-വുംേീയ, 

ബഹു-മത്, ബഹുഭാഷ്ാ സമൂഹങ്ങളിൽ, അവ മുത്ിർന്നവരുലര ്ഫാവഞ്ചസിലയ 

അരിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ ഘരനയുലര സവാഭാവിക ഫെമാണട. 

ത്ൽഫെമായി, അവരുലര വികസനും ലമാത്തത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിനടലറ 

ആത്മാവിനട അനുസൃത്മാണട. 
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