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NEHRU The Invention
of India

หนังสือ NEHRU The Invention of India
(เนห์รู ผูป้ ระดิษฐ์สร้างแห่งอินเดีย) โดยนักเขียน
ชื่อดังชาวอินเดีย SHASHI THAROOR (ชาชิ
ธารอร์) ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 2007 หนังสือเล่มนี้แบ่ง
ออกเป็น 10 บท ตามช่วงประวัติชีวิตของเนห์รู
บทที่ 1 ‘With Little to Commend Me’ 18891912 บทที่ 2 ‘Greatness Is Being Thrust
upon Me’ 1912-1921 บทที่ 3 ‘To Suffer for
the Dear Country’ 1921-1928 บทที่ 4 ‘Hope
to Survive the British Empire’ 1928-1931
บทที่ 5 ‘In Office but Not in Power’ 19311937 บทที่ 6 ‘In the Name of God Go!’
1937-1945 บทที่ 7 ‘A Tryst with Destiny’
1945-1947 บทที่ 8 ‘Commanding Heights’
1947-1957 บทที่ 9 ‘Free Myself from This
Daily Burden’ 1957-1964 บทที่ 10 ‘India
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Must Struggle against Herself’ 1889-1964-2003
นับจากอินเดียได้รับเอกราช 17 ปีแรกความคิดสับสนวุ่นวาย
ของยวาหระลาล เนห์รู (Jawaharlal Nehru) ที่มีความเห็นอกเห็นใจ
เป็นอย่างยิ่งต่อชาวอินเดียที่มีความแตกต่างหลากหลาย เนห์รูใช้ชีวิต
ในคุกกว่า 10 ปี ในการต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากประเทศอังกฤษร่วม
กับมหาตมะ คานธี (Mahatma Gandhi) นับตัง้ แต่คานธีถกู สังหารเสีย
ชีวิต เนห์รูได้รับการคัดเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย
(ค.ศ.1889-1964) เป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการวางรากฐานโครงสร้าง
อินเดียยุคหลังได้รบั เอกราชจากอังกฤษเป็นอย่างมากจนได้รบั การขนาน
นามว่า “สถาปนิกแห่งอินเดียยุคใหม่” เนห์รเู กิดในสกุลวรรณะพราหมณ์
จากแคว้นแคชเมียร์ ซึง่ มีฐานะมัง่ คัง่ สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จากโรงเรียนแฮโรว์ (Harrow) และระดับอุดมศึกษาสาขานิติศาสตร์
บัณฑิตจากวิทยาลัยทรีนิตี (Trinity) ซึ่งอยู่ในกำ�กับของมหาวิทยาลัย
แคมบริดจ์ ระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เนห์รูได้รับอิทธิพล
แนวคิดสังคมนิยมแบบเฟเบียน (Fabian Socialism) ซึ่งถูกเรียกว่า
เนห์รูเวียน (Nehruvian) ซึ่งเน้นให้รัฐเข้าครอบครองปัจจัยการผลิตใน
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการปฏิวัติด้วยความรุนแรง และแนว
ความคิดชาตินิยมของไอร์ริช (Irish Nationalism) ซึ่งต่อสู้เรียกร้อง
เอกราชจากประเทศอังกฤษอยู่ในขณะนั้น
เนห์ รู เป็ น บุ ค คลสำ � คั ญ ของอิ น เดี ย ที่ มี บ ทบาทอย่ า งยิ่ ง ต่ อ
การเมืองการปกครองของอินเดียนับตั้งแต่ได้รับเอกราชเป็นต้นมา เป็น
เวลาถึง 17 ปี เนห์รูเป็นบุคคลที่เฉลียวฉลาด ลึกซึ้ง ขยันขันแข็ง มี
อุดมการณ์ เขามีสิ่งที่ตรงข้ามกับ มหาตมะ คานธี คือ เนห์รูเป็นชนชั้น
สูงโดยกำ�เนิด เขาเกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มั่งคั่งแห่งเมืองอัลลาฮาบัด
บนฝั่งแม่น้ำ�คงคา มีบรรพบุรุษมาจากแคว้นแคชเมียร์ทางเหนือของ
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อินเดีย บิดาเป็นนักกฎหมายและนักการเมืองคนสำ�คัญของอินเดีย ชีวติ
ในวัยเด็กของเนห์รูอยู่ท่ามกลางความร่ำ�รวยและสุขสบายทุกอย่าง
เมื่ออายุได้ 15 ปี เขาไปศึกษาต่อทีป่ ระเทศอังกฤษ ณ วิทยาลัย
แฮร์โรว์และเคมบริดจ์ตามลำ�ดับ วิชาเอกทีเ่ รียนในขณะนัน้ ได้แก่ เคมี
ชีววิทยาและธรณีวิทยา การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทำ�ให้เขาเชื่อมั่น
ในหลักของเหตุผลและวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งเป็นลักษณะสำ�คัญของ
การทำ�งานของเขาในเวลาต่อมา ทัศนคติดงั กล่าวยังทำ�ให้เนห์รแู ตกต่าง
ไปอย่างมากจากชาวอินเดียส่วนใหญ่ ที่ยังคงยึดถือขนบธรรมเนียม
ประเพณีโบราณ ต่อจากนั้นเนห์รูก็ได้เรียนกฎหมายที่อินส์ ออฟ คอร์ต
ในลอนดอน ซึง่ เป็นสถาบันทีค่ านธีเคยศึกษามาก่อน เขาศึกษาในอังกฤษ
เป็นเวลา 7 ปีและเดินทางกลับมายังอินเดียในปี ค.ศ.1912 เมื่ออายุได้
22 ปี เนห์รูได้ทำ�งานด้านกฎหมายอยู่ในเมืองอัลลาฮาบัดเป็นเวลา 8
ปี โดยมิได้สนใจการเมืองเท่าใดนัก ในอัตชีวประวัตขิ องเขาได้กล่าวถึง
ตนเองในช่วงเวลานัน้ ว่า เขาได้ใช้ชวี ติ อย่างสนุกสนานโดยไม่มจี ดุ หมาย
เขาประพฤติตามใจตนเอง เพ้อฝัน รักความสบาย และหยิง่ ยโสแบบลูก
คนร่ำ�รวยมั่งคั่ง แต่มีเหตุการณ์ที่ทำ�ให้เขาเกิดความกระตือรือร้นใน
ทางการเมืองได้แก่ การสังหารหมู่ที่เมืองอัมริตสาร์ใน ค.ศ.1917 เมื่อ
นายพลอังกฤษออกคำ�สั่งให้ทหารยิงเข้าไปในหมู่ชาวอินเดียที่มาชุมนุม
กันโดยปราศจากอาวุธ เหตุการณ์ต่อมาเมื่อเนห์รูมีโอกาสเข้าไปใช้ชีวิต
เป็นครัง้ แรกในหมูบ่ า้ นห่างไกลจากถนนและทางรถไฟทำ�ให้เขาสัมผัสกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวชนบท
เนห์รู ได้เริ่มบทบาททางการเมืองในปี ค.ศ.1917 โดยการเข้า
ร่วม Home Rule League ซึง่ เรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองของ
อินเดียภายใต้กำ�กับของจักรวรรดิ อังกฤษ บทบาทดังกล่าวได้ทวีความ
เข้มข้นมากยิ่งขึ้นหลังจากท่านได้พบกับมหาตมะ คานธี และได้เข้าร่วม
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Non-Cooperation Movement ซึ่งเรียกร้องให้อังกฤษคืนเอกราชแก่
อินเดีย โดยใช้วิธีคว่ำ�บาตรรัฐบาลอังกฤษในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยัง
เป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญใน Quit India Movement ซึ่งเป็นการเรียกร้อง
ให้จักรวรรดิอังกฤษมอบเอกราชที่สมบูรณ์แบบและถาวรแก่อินเดียโดย
ทันที
การดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีอนิ เดียตลอดระยะเวลา 17 ปี
(ค.ศ.1947-1964) แห่งช่วงหลังได้รับเอกราช เนห์รูได้สร้างคุณูปการ
สำ�คัญหลายประการแก่อินเดีย ไม่ว่าจะเป็นบทบาทในการเจรจากับรัฐ
มหาราชา (Princely States) ซึ่งมีอยู่กว่า 600 รัฐ ในเขตแดนอินเดีย
ขณะนั้น ให้สามารถรวมเข้ากับอินเดียได้ และยังเป็นหนึ่งในผู้ร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ร่วมกับ ดร. ภีมราว อัมเบดการ์
(Dr. Bhimrao Ambedkar) บิดาแห่งรัฐธรรมนูญอินเดีย รวมถึงวาง
โครงสร้างพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาให้กับอินเดีย
ในด้านนโยบายต่างประเทศนั้น เนห์รูเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม
ประเทศไม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ยใด (Non - Aligned Movement) เพือ่ สร้างอำ�นาจ
ต่อรองและบทบาทที่เป็นอิสระแก่ประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราช และ
ประเทศที่ กำ � ลั ง ต่ อ สู้ เ รี ย กร้ อ งเอกราช โดยไม่ ต้ อ งเข้ า ร่ ว มกั บ ค่ า ย
อุดมการณ์ใด ๆ ในช่วงสงครามเย็น นโยบายต่างประเทศวางอยูบ่ นหลัก
ปัญจศีล (Panchsheel-the Five Principles of Peaceful Coexistence) ซึ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและการไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในของกันและกัน รวมทั้งเน้นการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจา และ
การมีบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามหลักปัญจศีลของ
เนห์รไู ด้ถกู ท้าทายอย่างมากในช่วงสงครามพิพาทเรือ่ งพรมแดน ระหว่าง
อินเดียและจีน ในปี ค.ศ.1962 ที่อินเดียไม่สามารถตอบโต้ได้ทันท่วงที
ทำ�ให้พ่ายแพ้และเสียดินแดนแก่จีน และส่งผลกระทบกับเนห์รูจนล้ม
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ป่วยและถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ.1964
เหตุการณ์สุดท้ายที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเนห์รูมากที่สุด ได้แก่
ทำ�สัตยาเคราะห์ครั้งแรกของคานธี ในปี ค.ศ.1921 ทำ�ให้เนห์รูหันมา
ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้แก่ขบวนการชาตินิยมของอินเดียตั้งแต่นั้นมา การ
ต่อสูท้ างการเมืองด้วยวิธสี ตั ยาเคราะห์ทำ�ให้เนห์รตู อ้ งถูกจำ�คุกหลายต่อ
หลายครั้ง รวมเป็นเวลาทัง้ สิ้นกว่า 10 ปี ในระหว่างที่เขาถูกจองจำ�นัน้
เนห์รูได้เขียนหนังสือออกมา 3 เล่ม เล่มแรกได้แก่ “Glimpses of
World History” ซึ่งเขียนในรูปของจดหมายถึงอินทิราลูกสาวคนเดียว
ของเขา หนังสือเล่มนีเ้ ป็นการศึกษาประวัตศิ าสตร์โลกทีม่ องจากสายตา
ของชาวเอเชี ย เล่ ม ที่ ส องเป็ น อั ต ชี ว ประวั ติ มี ชื่ อ ว่ า “Towards
Freedom” ซึ่งเขียนในปี ค.ศ. 1934 หนังสือเล่มนี้นอกจากจะพิจารณา
ถึงสิ่งจูงใจในการต่อสู้เพื่อเอกราชอย่างตรงไปตรงมาแล้ว ยังถือว่าเป็น
เอกสารที่สำ�คัญของลัทธิชาตินิยมของอินเดียอีกด้วย นับว่าเป็นหนังสือ
เล่มแรกทีท่ �ำ ให้ชาวตะวันตกเกิดความเห็นใจในการต่อสูเ้ พือ่ เอกราชของ
ชาวอินเดีย และเป็นเรื่องราวเผยแพร่โดยฝ่ายอินเดียไม่ใช่อังกฤษ
หนังสือเล่มที่สามที่นับได้ว่า เนห์รูเขียนได้ดีที่สุด ในปี ค.ศ. 1944 ซึ่ง
เป็นเวลาที่เขาถูกคุมขังครั้งสุดท้ายและเป็นช่วงที่นานที่สุด หนังสือเล่ม
นี้คือ “The Discovery of India” ซึ่งเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์
อินเดียจากแนวความคิดที่ไม่ใช่ของคนอังกฤษเป็นครั้งแรก
ในระหว่างที่ไม่ได้ถูกจองจำ�และในขณะที่การต่อสู้เพื่อเอกราช
สงบลงชัว่ คราว เนห์รไู ด้เดินทางไปทัว่ ยุโรปและเอเชีย ในเวลาต่อมาใน
ค.ศ.1927 เขาได้เข้าร่วมการประชุมคองเกรสแห่งประชาชนที่ถูกกดขี่
ณ กรุงบรัสเซลส์ซึ่งจัดโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์ เนื่องจากเขาเห็นว่า
คอมมิวนิสต์ได้ให้ความสนใจต่อเป้าหมายของลัทธิชาตินยิ ม เขายังได้ไป
เยือนมอสโกในเดือนพฤศจิกายนปีตอ่ มา และรูส้ กึ ประทับใจในแผนการ
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และเป้าหมายของพวกคอมมิวนิสต์ แต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่เห็นด้วยกับ
ความรุนแรงและวิธีการแบบเผด็จการ รวมทั้งการที่คอมมิวนิสต์ตำ�หนิ
ทุกคนที่ไม่เห็นด้วย
แม้วา่ เนห์รจู ะทำ�งานใกล้ชดิ กับคานธีตงั้ แต่ปี ค.ศ.1921 เป็นต้น
มา จวบจนกระทั่งอินเดียได้รับเอกราชและแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่คานธี
สนับสนุนให้เป็นผู้นำ�ต่อไป แต่แนวความคิดของบุคคลทั้งสองนับว่า
แตกต่างกันอย่างมาก ในขณะที่คานธีเชื่อว่าหลักสำ�คัญในการดำ�เนิน
ชีวิตคือการไม่ใช้ความรุนแรง แต่เนห์รูเชื่อแต่เพียงว่าการไม่ใช้ความ
รุนแรงเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่อาจใช้ได้ผลในสถานการณ์เฉพาะอย่าง เขา
มักไม่เห็นด้วยกับคานธีวา่ การทำ�สัตยาเคราะห์จะเกิดผลดีแก่อนิ เดีย และ
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเมื่อคานธีตั้งต้นทำ�สัตยาเคราะห์ แต่แล้วประกาศ
เลื่ อ นในเวลาต่ อ มาซึ่ ง เนห์ รู เ ห็ น ว่ า คานธี ไ ม่ มี เ หตุ ผ ลเพี ย งพอและ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิ่งที่แตกต่างกันอีกประการหนึ่งก็คือ เนห์รูมี
ความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์และสนใจโลกแห่งวัตถุ ทำ�ให้เนห์รูไม่เห็น
ด้วยกับวิธีการของคานธีที่นำ�ศาสนามาผสมผสานกับการเมือง
ในขณะที่คานธีเข้าถึงประชาชนด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยว
กับศาสนาฮินดู เนห์รูกลับใช้ถ้อยคำ�สมัยใหม่และศัพท์ตะวันตกใน
การเข้าถึงประชาชน ทีส่ �ำ คัญได้แก่ ความแตกต่างระหว่างบุคคลทัง้ สอง
ในด้านนโยบายทางเศรษฐกิจ เนห์รูไม่เห็นด้วยกับความคิดของคานธีที่
คัดค้านการใช้เครื่องจักรสมัยใหม่หรือการที่คานธีให้ความสำ�คัญต่อ
การปั่นด้ายและหัตถกรรมในครัวเรือน เนห์รูเชื่อมั่นว่าอินเดียจะต้อง
ทำ�การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมและสร้างเขือ่ นเพือ่ ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ� เพือ่ แก้
ปัญหาความล้าหลังทางเศรษฐกิจ
ลักษณะตรงกันข้ามอีกประการหนึง่ ก็คอื คานธีเป็นนักอนุรกั ษ์
นิยม ส่วนเนห์รูเป็นพวกหัวก้าวหน้า เนห์รูต้องการให้รัฐเป็นเจ้าของ
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กิจการหรือควบคุมอุตสาหกรรมสำ�คัญ ๆ ของประเทศ เขายังเชื่อมั่นใน
การกระจายรายได้ การเก็บภาษีมรดก การปฏิรูปที่ดิน ส่วนคานธี
ต้องการให้คนร่ำ�รวยสละทรัพย์สินของตนโดยสมัครใจเพื่อพิทักษ์คนที่
ยากจนกว่า ซึง่ เนห์รเู ห็นว่าเป็นอุดมคติทสี่ งู ส่งและยากทีจ่ ะนำ�มาปฏิบตั ิ
ได้ เนห์รูต้องการให้พรรคคองเกรสแห่งชาติบรรจุแผนการปฏิรูปสังคม
ดังกล่าวไว้เป็นนโยบายหลักของพรรค เขาหวังที่จะเปลี่ยนแปลงแนว
ความคิดของพรรคให้เป็นสังคมนิยมทั้งหมด ด้วยความช่วยเหลือของ
นักสังคมนิยมรุ่นหนุ่มสาวในพรรค

บทบาทของเนห์รูภายหลังอาณานิคม

เนห์รไู ด้รบั เลือกให้เป็นประธานของพรรคคองเกรสแห่งชาติถงึ
4 ครั้งก่อนที่อินเดียจะได้รับเอกราช ในฐานะประธานพรรคคองเกรส
แห่งชาติ เขาจึงได้รับตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีของคณะรัฐบาลชั่วคราว
ที่ตั้งขึ้นโดย ลอร์ด วาเวลล์ อุปราชอังกฤษในปี ค.ศ.1946 คุณสมบัติ
ของเนห์รไู ด้แก่การเข้าถึงประชาชนทัว่ ประเทศ เมือ่ เดินทางไปปราศรัย
ในทีต่ า่ ง ๆ เขาจะได้รบั ความสนใจจากประชาชนอย่างเนืองแน่นอยูเ่ สมอ
ทั้งนี้เนื่องจากเขามีพรสวรรค์ในการพูด ประกอบกับความจริงใจที่มีต่อ
ประชาชน และความตั้งใจที่จะทำ�ทุกอย่างเพื่อประเทศชาติ รวมทั้ง
ความสามารถที่จะพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เนห์รูจึงไม่เพียงแต่จะ
เป็นวีรบุรษุ ของการกูอ้ สิ รภาพและทายาททางการเมืองของคานธีเท่านัน้
แต่เขายังเป็นผู้ที่ประชาชนนิยมยกย่องอย่างมาก
แม้ ก ระนั้ น ก็ ต าม เนห์ รู ก็ ยั ง ถู ก ขั ด ขวางจากสมาชิ ก พรรค
คองเกรสส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของเขา นักการเมืองหลาย
คนยังคงเครียดแค้นในเรือ่ งการแบ่งแยกอินเดีย และพยายามผลักดันให้
รัฐบาลแก้แค้นปากีสถาน หลายคนไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของ
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เนห์รูเกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยม การวางแผนเศรษฐกิจ การเมืองของโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เนห์รูแยกศาสนาออกจากการเมือง ทำ�ให้เขา
ได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มนักการเมืองดังกล่าว
ในปี ค.ศ.1950 เนห์รูจึงตัดสินใจลาออกจากคณะกรรมาธิการ
ปฏิบัติการของคองเกรส ต่อมาในปี ค.ศ. 1951 เขาก็ได้รับเลือกให้เป็น
ประธานพรรคคองเกรสอีกเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งพิสูจน์ว่าเขายังได้รับความ
นิยมอยู่มาก ด้วยความสามารถอย่างยอดเยี่ยม เนห์รูสามารถประสาน
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้และไม่ดึงดันที่จะทำ�ตามวิถีทางของตนแต่
ฝ่ายเดียว ทั้ง ๆ ที่เขาสามารถทำ�ได้โดยไม่ยากนัก เพราะประชาชนยัง
สนับสนุนเขาอยู่
จุดสำ�คัญเกี่ยวกับโครงการของเนห์รู ได้แก่การพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าในลักษณะที่เป็นแบบตะวันตก เป็นวิทยาศาสตร์และ
โดยไม่ค�ำ นึงถึงความแตกต่างทางศาสนา อีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ขาสนใจอย่างมาก
ตลอดมา คือ การวางแผนเศรษฐกิจให้เป็นแบบสังคมนิยม เขาจึงมี
ความเห็นว่ารัฐควรริเริ่มกิจการต่าง ๆ แต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่เชื่อว่า
ควรจะโอนกิจการต่าง ๆ มาเป็นของรัฐทัง้ หมด ดังนัน้ เขาจึงทำ�ให้อนิ เดีย
มีเศรษฐกิจแบบผสมผสาน (Mixed Economy) โดยวิสาหกิจบางอย่าง
เป็นของรัฐและบางอย่างยังเป็นของเอกชน ในด้านสังคมเขาต้องการให้
อินเดียเป็นสังคมที่ไม่มีชนชั้นวรรณะ โดยการสร้างความเสมอภาค
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ลั ท ธิ สั ง คมนิ ย มของเนห์ รู จึ ง ค่ อ นข้ า งจะ
สอดคล้องกับความเป็นจริง และยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชาวอินเดีย
ข้อบกพร่องของเนห์รู คือ เขาไม่ประสบความสำ�เร็จในการ
ดำ�เนินนโยบายตามที่วางไว้เท่าที่ควร ในทางปฏิบัติเขาไม่อาจเปลี่ยน
แปลงสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นต้องเปลีย่ นในสังคมอินเดีย ส่วนหนึง่ ของความล้มเหลว
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ดังกล่าวเนื่องมาจากการดำ�เนินการต่าง ๆ ได้ถูกหน่วงเหนี่ยวไว้ หรือ
จำ�เป็นต้องประนีประนอมกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่เคยมีอภิสิทธิ์มา
ก่อน ประกอบกับเนห์รไู ม่ได้มอบหมายอำ�นาจหรือความรับผิดชอบให้แก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเพียงพอ นอกจากนีย้ งั มีการทุจริตและการทำ�งาน
ไม่มีประสิทธิภาพของผู้ร่วมงาน ซึ่งเนห์รูละเลยไม่สนใจ ส่วนโครงการ
ปฏิรูปที่สำ�คัญต่อสวัสดิภาพของประชาชนไม่ได้ถูกผลักดันให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างแท้จริง แต่เนื่องจากบุคลิกภาพซึ่งประกอบด้วยความ
สามารถทางสติปัญญาและความผูกพันทางจิตใจ จึงทำ�ให้เขาได้รับ
ความจงรักภักดีจากประชาชนทุกชั้นวรรณะในอินเดีย

ความส่งท้าย

แม้ว่าอินเดียจะได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี ค.ศ.1947 แต่
แผ่นดินอินเดียก็ตอ้ งถูกแบ่งแยกออกเป็นประเทศปากีสถานและบังคลา
เทศพร้อม ๆ กับที่อินเดียได้รับเอกราชนั่นเอง เมื่อได้รับเอกราชมาแล้ว
ความวุน่ วายยุง่ ยากประการต่าง ๆ จึงเริม่ ต้นขึน้ อินเดียได้นายกรัฐมนตรี
คนแรกของประเทศที่มีความสามารถทุกด้านอย่างเนห์รู ซึ่งมีจิตใจมุ่ง
มั่นจะพัฒนาประชาชนชาวอินเดียให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน เขา
พยายามจะเปลีย่ นแปลงความไม่ยตุ ธิ รรมในสังคมอินเดียทีม่ มี าเนิน่ นาน
หลายพันปี ให้หมดไปด้วยความเจริญของบ้านเมือง แต่เขาประเมินการ
ยึดมั่นในวัฒนธรรมของชาวอินเดียผิดไป โครงการต่าง ๆ ตามแนวทาง
สังคมนิยมผสมผสานที่เขามุ่งมั่นจะให้บังเกิดก็ยังไม่ประสบผลสำ�เร็จ
เพราะเขาต้องต่อสู้กับความคิดของสมาชิกพรรคบางกลุ่มที่ยังล้าหลัง
และอนุรักษ์นิยม
ทางด้านนโยบายต่างประเทศหลังจากที่อินเดียได้รับเอกราช
มาระยะหนึง่ เนห์รไู ด้กำ�หนดนโยบายของประเทศเป็นแบบไม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ย
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ใด เพราะอินเดียจะต้องแก้ไขปัญหาภายในประเทศและพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนได้กา้ วหน้าในปัจจัยพืน้ ฐานก่อน ในช่วงกึง่ หลังของศตวรรษ
ที่ 20 ประเทศมหาอำ�นาจได้ก่อความตึงเครียดกับประเทศสังคมนิยม
อย่างรัสเซียและจีน แต่อินเดียก็ไม่เข้าร่วมกับประเทศเหล่านั้นเพราะ
นโยบายไม่ฝักใฝ่ผ่ายใดดังกล่าวแล้ว อินเดียก็มีมิตรสัมพันธ์อันดีกับ
จีน ตั้งแต่จีนได้ตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ.1949 ดังจะเห็น
ได้ จ ากที่ อิ น เดี ย สนั บ สนุ น จี น คอมมิ ว นิ ส ต์ จ นได้ ที่ นั่ งในองค์ ก ารสหประชาชาติแทนรัฐบาลจีนคณะชาติไต้หวัน ใน ค.ศ.1950 นอกจากนี้
ก็มีการเยี่ยมเยียนกันและกันอย่างเป็นทางการ แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1962
นโยบายของจีนเกี่ยวกับพรมแดนที่ติดกับอินเดียได้เปลี่ยนไป จีนได้ส่ง
กองทัพเข้ามายึดดินแดนบริเวณชายแดนด้านเหนือของอินเดีย ระหว่าง
ทิเบตกับมณฑลซินเกียง แถบเมืองลาดักห์ในแคชเมียร์ ซึ่งจีนอ้างว่า
เป็นของตน จีนจึงสนับสนุนปากีสถานต่อต้านอินเดียในปัญหาแคชเมียร์
เสมอมา ทำ�ให้อินเดียกับจีนบาดหมางกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เมือ่ เนห์รถู งึ แก่อสัญกรรมในปี ค.ศ.1965 ความยุง่ ยากก็เกิดขึน้
ตามมา พรรคคองเกรสเกิดความแตกแยกออกเป็นพรรคคองเกรสใหม่
ที่สนับสนุนนางอินทิรา คานธี บุตรีของเนห์รูจนได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อจากนายกคนที่สองที่ถึงแก่อสัญกรรมอย่างกะทันหัน และจากนั้นมา
ปัญหาของอินเดียก็ยังคงดำ�เนินต่อไป ซึ่งอินเดียก็ยังหาความมั่นคง
อย่างแท้จริงยังไม่ได้ ยังคงมีความรุนแรงจากความเชื่อที่แตกต่างกันใน
เรื่องศาสนาทั้งหลายภายในอินเดีย
แม้วา่ อินเดียจะได้นายกรัฐมนตรีคนแรกคือเนห์รู ผูม้ คี ณ
ุ สมบัติ
ที่เหมาะสมทุกอย่าง ท่านมีแนวความคิดที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้าทุกอย่าง โดยใช้แนวทางแบบสังคมนิยมผสมผสาน ซึง่ เป็นแนว
ความคิดที่ก้าวหน้ามาก แต่แล้วท่านก็ไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศให้
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ก้าวไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้าอย่างทีท่ า่ นมุง่ หวังไว้ได้ และภายหลังทีท่ า่ น
ถึงแก่กรรม ปัญหาที่รุมล้อมอินเดียมายาวนานนับพัน ๆ ปี ก็ปะทุขึ้นมา
จนถึงทุกวันนี้ สำ�หรับประชาชนที่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์อินเดียมาจน
ถึงบทความสุดท้ายนี้ ก็คงจะได้เห็นความเป็นอนิจจังของสังคมว่า แม้
ว่าจะอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนได้อำ�นาจของประชาชน
แล้ว แต่ปญ
ั หาต่าง ๆ ก็จะประดังเข้ามาอย่างมากมาย เพราะมีทงั้ ปัจจัย
จากกลุ่มที่ต้องการจะเหนี่ยวเอาอำ�นาจกลับไป (โต้อภิวัฒน์) ไปจนถึง
ปัจจัยภายนอก อาทิ นโยบายการต่างประเทศของประเทศมหาอำ�นาจ
อุดมการณ์ ความเชื่อ วัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ฯลฯ
กว่า 40 ปีหลังจากเนห์รถู งึ แก่อสัญกรรม ความเป็นอันหนึง่ อัน
เดียวกันที่ได้สร้างไว้ไม่ได้เป็นดังคาดหมาย ประชาธิปไตยที่รอดมาได้
การแบ่งแยกศาสนาออกจากการเมืองถูกกำ�หนดขึน้ การไม่ฝกั ใฝ่ฝา่ ยใด
ทั้งหมดถูกลืม และสังคมนิยมยังไม่มั่นคง การประกาศความก้าวหน้า
ของเนห์รูก่อนหน้าถูกวัดจากคุณภาพชีวิตของคนอินเดียทำ�อย่างไรถึง
จะพัฒนา ความท้าทายหากอินเดียเจริญก้าวหน้าอย่างผสมผสานจนถึง
ทุกวันนี้มาจากบทเรียนที่เนห์รูได้ประสบในอดีต
ดังนั้นการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญผาสุกของมวล
ประชาชน จึงต้องอาศัยพลังประชาชนที่ได้ตื่นรู้ขึ้นมาร่วมมือร่วมใจกัน
ขับเคลือ่ น แต่กระนัน้ สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะขาดไม่ได้กค็ อื การให้ความรูค้ วาม
จริงทาง การเมือง เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำ�นึกให้ประชาชนรักในสัจจะ
ความยุติธรรม ความเสมอภาคกัน และจิตสำ�นึกที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุข
ไม่เอาเปรียบกัน หรือที่เรียกว่า จิตสำ�นึกทางสังคมนิยมประชาธิปไตย
นั่นเอง
บนโต๊ะทำ�งานของเนห์รูตั้งรูปปั้นคานธี และรูปปั้นอับราฮัม
ลินคอล์น บ่อยครั้งที่เนห์รูสัมผัสรูปปั้นเพื่อปลอบประโลม วัตถุทั้งสอง
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สะท้อนแรงบันดาลใจด้วยหัวใจของคานธีและมือของอับราฮัม ลินคอล์น
เวลาของเนห์รไู ด้ลว่ งเลยไปแล้ว แต่บางสิง่ เกีย่ วกับมรดกอันชาญฉลาด
ของประเทศ รูปปั้นทั้งสองได้ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ในเวลาต่อมา และ
ผู้สืบทอดมรดกกลับถูกเก็บไว้ในโต๊ะ
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