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आत्मप्रबन्धन ंपंचतन्रस्य अपरीक्षितकारकतन्रञ्च- 

िततमानराजनीततसन्दभे 
 

डॉ. दीपक कालिया 
 

izLrkouk 

जीिने सामाजजक-आर्थतक-राजनैततक-अध्याजत्मक-इत्याददषु िेरषे ु सफितायााः 
प्रमुखसाधनम ् आत्मप्रबन्धनमेि। आत्मप्रबन्धनं मानिाय अत्यािश्यकम।् 
िततमानकािे आत्मप्रबन्धनं बहुचर्चतताः विषयाः। पञ्चतन्रे प.ं विष्णुशमतणा 
कथामाध्यमेन कोमिमततराजकुमारान ्प्रतत ये उपेदशााः दत्तााः तेऽवप मूितया 
आत्मप्रबन्धनविषये एि सजन्त। यथा अपरीक्षितकारकतन्रस्य पञ्चदशकथासु 
काम-क्रोध-मद-िोभादयाः मानिस्य विनाशकारकााः एतदेि उपददष्टम।् एतेषा ं
तनिारणेन एि आत्मप्रबन्धनम ् संभिम।् प्रस्तुत शोधपरस्य मुख्यरयबबन्दिाः- 
1. आत्मप्रबन्धनम,् 2. अपरीक्षितकारकतन्र े आत्मप्रबन्धनम,् 3. 
िततमानराजनीततसन्दभे समन्ियम ्इतत 
 
आत्मप्रबन्धनम ् 
आत्मनाः प्रबन्धनम ् इतत “आत्मप्रबन्धनम”्। आंग्िभाषायां ‘Self 
Management’ इतत कथ्यते। अर आत्मन ् शब्दोऽयं स्िस्य िाचकाः न त ु
जीिात्मनाः, यतोदह “Self” इतत शब्दाः आत्मािाचकाः न भवितु ं शक्यते। 
“आत्मा” आंग्िभाषायां ‘Soul’ इतत कथ्यते। अपरञ्च आत्मा त ु तनवितकाराः 
तस्य प्रबन्धनं कथं कतुुं शक्यत?े अतएि अर आत्मप्रबन्धनम ्अथातत ्स्िस्य 
प्रबन्धनम।् 
प्रबन्धनशब्दस्य प्रयोगाः सामान्यतया ‘प्रबन्ध’ इतत रूपेण कक्रयते। िततमान 
लशिा िेर े“प्रबन्धनम”् इतत विषयाः अतत महत्त्िपूणताः सञ्जाताः। प्रबन्धनविषये 
अनेकेषां-विदषूां मतातन एिमेि सजन्त- 
विलियम एच. न्यूमैन (William H. Newman) महोदयाः प्रबन्धस्य अथुं िणतनयन ्
अकथयत ् यत ् ‘‘कंर्चत ् सामान्योदे्दश्यं प्रापतुं कस्यर्चत ् जनस्य समूहस्य िा 
प्रयासानां मागतदशतनम,् नतेतृ्ि ंतनयंरणमेि च प्रबन्धनम ्इतत कथ्यते।1 
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सी. डब्ल्यू. विल्सन (C.W. Wilson) महोदयेन 
लिखखतम ् यत ् तनजश्चतोदे्दश्यानां प्राजपताः हेतोाः 
मानिीय- शजक्तनाम ् संचारणम ् तनदेशकप्रकक्रया च 
प्रबन्धम ्कथ्यते।2 
प्रो. र्थयो हेमन (Prof. Theo Hamiaun) 
महोदयेन “Professional Management 
Theory and Practice” इतत नाजननस्िपुस्तके 
प्रबन्धाः बरषु प्रचलिताथेषु प्रयुक्ताः-3 
प्रथमाः अर्धकारी-अथे (Management Personnel) 
द्वितीयाः विज्ञान-अथे (Management Science) 
ततृीयाः प्रकक्रया-अथे (Management Process) 
परं प्रबन्धाः शब्दोऽयं प्रकक्रया-अथे अतत समीचीनम।् 
जाजत आर. टैरी महोदयानुसारं ‘‘प्रबन्ध” एका पथृक् 
प्रकक्रया यस्याम ् तनयोजनम-्संगठनम ्अलभपेर्रणम,् 
तनयंरणम ्च समाविष्टम ्यस्य तनष्पादनं मानिानां 
साधनानामुपयोगेन उदे्दश्यान ्तनधातरतयतुं कक्रयते।4 
स्टेनिे िेन्स (Stanley Vance) महोदयस्य शब्देषु 
प्रबन्धाः पूिततनधातररतानां िक्ष्यानां प्रापतेाः 
स्पष्टप्रयोजनाथुं तनणतयाथुं, मानिीयकक्रयासु 
तनयंरणाथतम ्प्रकक्रयामारिततते।5 हेनरी फैयोि (Henri 

Fayol) मन्यते यत ् प्रबन्धस्यालभप्रायाः पूिातनुमानम ्
योजनातनमातणम,् संगदठतकरण,ं समन्ियकरण ं
तनयंरणकरणम ्चाजस्त।6 
अनेन वििेचनेन स्पष्टलमदं यत ् िस्तुताः 
‘प्रबन्धनम’्सा विलशष्ट प्रकक्रया िततत े यस्याम ्
तनयोजनम,् संगठनम ् समन्ियम-्, तनदेशनम ्
अलभप्रेरणं तनयंरणम ्इतत कायातखण कक्रयन्ते। 
श्रीमद्भगिद्गीतायां श्रीकृष्णेन अजुतनाय दत्तााः 
उपदेशााः अवप प्रबन्धप्रकक्रयासनबजन्धतााः यतो दह 
तेष-ु तनयोजनम,् तनदेशनम,् अलभप्रेरणं तनयंरण ंइतत 
विषयककायातणामेिोल्िेखाः। यदा अजुतनाः स्िजनान ्
दृष््िा युद्ििेर ेकथयतत ‘न योत्स्ये’, तदा श्रीकृष्णाः 
तं स्िकमत प्रतत प्रेररतुं तनयोक्तु ंतस्य ‘भािुकतां च 
तनयन्रतयतुं तमुपददशतत। 
 
पञ्चतन्रस्य अपरीक्षितकारकतन्रम-्  

पञ्चतन्रस्य अजस्मन ् तन्र े एतत ् उपददष्टम ् यत ्
जनाः न कदावप िोभिशात ् भूत्िा कायुं कुयातत ्
यतोदह रजोगुणप्रधानिोभेन मानिाः वििेकहीनाः 
सञ्जाताः। अताः िपणककथामाध्यमेन प.ं 
विष्णुशमतणा कर्थतम ्यत-् 
 

कुदृष्टं कुपररज्ञातं कुश्रतुं कुपरीक्षितम।्7 
तन्नरेण न कततव्यं नावपतेनारयत्कृतम।्। 

 
िस्तुताः नावपताः मखणभद्रशे्रजष्ठनमनुकृत्य िोभिशात ्
िपणकानाम ् अविचायत एि िध ं करोतत। नकुिं 
हन्तारं मत्िा कुवपता ब्राह्मणी तमेि नाशयतत। 
अरावप आत्मप्रबन्धनस्य अभािाः दृश्यते। यदद 
ब्राह्मणी रजोगुणं विहाय सत्त्िगुणेन शान्तर्चत्तेन 
विचारमकररष्यत ्तदा सा कदावप न नकुिस्य िध ं
अकररष्यत।् अत एि उपददष्टम-् 
 

अपरीक्ष्य न कततव्यं कततव्यं सुपरीक्षितम।्8 
पश्चात ् भितत सन्तापो ब्राह्मण्या नकुिे 
यथा।। 171 ।। 

 
िोभाविष्टचक्रधरकथायाम ् अततिोभस्य 
दषु्पररणामातनदलशततातन। चतुषुतलमरषे ुचतुथताः तामं््र, 
रजतं सुिणुं विहाय अततिोभिशात ् लमरिचनं न 
श्रणृोतत। अतएि तस्य मस्तके चकं्र भ्रमतत।- 
आत्मप्रबन्धनहेतोाः काम-क्रोध-मद-िोभ इत्येषानां 
पररत्यागाः कततव्याः, यतो एत े नरकपन्थानाः। 
इजन्द्रयतनग्रहाः तु आत्मप्रबन्धनस्य प्रथमाः सोपानाः। 
एत े कामक्रोधादयाः त ु इजन्द्रयतनग्रहे बाधकााः। 
अपरीक्षित-कारकतन्रस्य िपणककथायां नावपताः 
कामिशात ् दषु्करं करोतत, ब्राह्मणीनकुिकथायां 
ब्राह्मणी क्रोधिशात ् पुरित ् नकुि ं हजन्त। 
िोभाविष्टचक्रधरकथायां चतुथतलमरम ् िोभिशात ्
विपन्नाः भितत। 
लसहंकारकाः मूखतब्राह्मणकथा, मूखतपजण्डत कथा च 
एतयोाः माध्यमेन एतत ्उपददष्टम ्यत ्ज्ञानाहंकाराः 
कथं नाशयतत। यदद जनाः व्यिहारकुशिाः तदहत एि 
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स समाजे प्रततष्ठा ंिभत ेयदद ज्ञानमदेन वििेहकीनाः 
तदहत स विनश्यतत उक्तम ्च- 
 

िरं बुविनत सा विद्या विद्याया बुविसत्तमा।9 
बुविहीना विनश्यजन्त यथा त ेलसहंकारकााः।। 

 
अवप च जनेभ्याः केििं पुस्तकीयज्ञानं न पयातपतम ्
िोकव्यिहारमवप अपेक्षितम ् अन्यथा समाजे 
उपहास्यतां याजन्त- 
अवप शास्रषेु कुशिा िोकाचारवििजजतता।10 
सि ेते हास्यता ंयाजन्त यथा ते मूखतपजण्डतााः।। 38।। 
इजन्द्रयतनग्रहानन्तरं मनोतनग्रहाः आत्मप्रबन्धनाय 
आिश्यकम।् तनश्चयाजत्मका बुविाः एि मनोतनग्रहे 
समथात। मत्स्य मण्डूक कथायां एकबुविाः मत्स्याः 
विमिे जिे क्रीडतत शतबुविाः सहस्रबुविस्तु नश्यताः- 
 

शतबुविाः लशरस्थोऽयं िनबत ेच सहस्रधीाः।11 
एकबुविरहं भदे्र! क्रीडालम विमिे जिे।। 
श्रीमदभगित्गीतायामवप श्रीकृष्णाः उपददशतत- 
व्यिसायाजत्मका बुविरेकेह कुरूनन्दन।12 
बहुशाखा हानन्ताश्च बुिायोऽव्यिसातयनाम।्। 
(2/41) 
मनोतनग्रहाथुं इजन्द्रयतनग्रहाः कततव्याः यतो दह- 
यततो ह्ययवप कौन्तेय पुरूषस्य 
विपजश्चताः।13 
इजन्द्रयाखण प्रमाथीतन हरजन्त प्रसभं मनाः।। 

 
सोमशमतवपतकृथायाम ् अनागतविपत्तेाः र्चजन्ततस्य 
जनस्योपहासाः कृताः। िस्तुताः मानिाः अनागताना ं
विषयाणां र्चन्तया दाुःखखताः भितत। अनन्तरं साः 
सत्तूसंग्रहीसोमशमतणाः वपता इि शोकाकुिाः भितत। 
अजुतनाः अवप कुरूिेरे स्िजनानां िधस्य विषये 
र्चन्ततयत्िा स्िकततव्यात ् विमुखाः भितत। सोऽवप 
अनागतविषये र्चन्तयतत तदा श्रीकृष्णाः 
तमुपददशतत- 
 

क्िैब्यं मा स्म गमाः पाथत-
नैतत्त्िय्युपपद्यत।े14 
िुदं्र हदय दौबतल्यं त्यक्त्िोतनत्तष्ठ परंतप।। 
(2/3)  

 
अजुतनस्य मानलसकद्िन्द्िस्य कारणमेतदेि यत ्स 
रणिेर े जस्थत्िा बन्धबुान्धिान ्प्रतत रागमोहयुक्त्िा 
तेषा ं मरणस्य विषये शोकाकुिाः भितत। अर 
मनोतनग्रहेण एि आत्मप्रबन्धनस्य महती 
आिश्यकता इतत विचायत श्रीकृष्णाः तमुपददशतत। 
सोमशमत-वपतकृथामाध्यमेनावप एतदेि उपददष्टम-् 
 

अनागतिती ंर्चन्तामसनभाव्यां करोतत याः।15 
स एि पाण्डुराः शतेे सोमशमत वपता यथा।। 
(67) 

 
परन्त ु अस्य समाधानं केििं आत्मप्रबन्धनमेि। 
चन्द्रभूपततकथा लशियतत यत ् पररणाममविचायत 
अततिोभात ् कस्यर्चत ् अविश्िसनीयस्य सहसा 
विश्िासाः न कततव्याः। नीततकुशिाः एकेन साधनेन 
अनेकातन कायातखण साधयतत। िानराणा ंनीततकुशिाः 
नेता रत्नमािा ं प्रापतिान,् रािसेण मैरीमकरोत ्
स्िकुिघातकनपृात ्प्रततशोधञ्च गहृीतिान,् अवप च 
नपृ ं जीवितं विहाय स्िामीभजक्तं प्रदशतय त ं
दाुःखानुभिमवप काररतिान।् एषा एिाजस्त िानरस्य 
प्रततशोधभािना- 
 

यो िौल्यात ्कुरूत कमत नैिोदकत मिेिते।16 
विडनबनामिापनोतत स यथा 
चन्द्रभूपतताः।।(68) 

 
एतास ुसिातस ुकथासु िखणततलमदं यत ्जीिने साफल्य ं
तदैि संभिम ् यदद मानिाः 
अभ्यासिैराग्यसाधनाभ्याम ् इजन्द्रयतनग्रहं मनोतनग्रहं 
च कृत्िा आत्मप्रबजन्धताः स्यात।् 
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िततमानराजनीतेाः संदभे समन्ियम ्
सर फे्रडररक पोिकमहोदयानुसारं राजनीतेाः 
विभागद्ियम-् सैिाजन्तक राजनीतताः व्यिहाररक 
राजनीततश्च। िततमानराजनीत्यां नेतणृाम ् व्यिहारं 
दृष््िा इदं प्रतीयत ेयत ्आत्मप्रबन्धनम ्तेषां कृत े
अत्यतनिायतम ् यतो दह अद्यत्िे राजनैततक दशा 
सनपूणे भूमण्डिे दयनीया। सिे स्िाथीभूत्िा 
यजत्कजञ्चत ् अवप कतुुं प्रयतते। अर व्यिहाररक 
राजनीतेाः संदभे आत्मप्रबन्धनस्य भूलमकाविषये 
वििेचनं कृतम।् िततमान राजनीतेाः सन्दभे सी.एि. 
िेपर महोदयस्य कथनलमदं समीचीनम,् तने 
कर्थतम ् पिेटो महोदयस्य विश्िेषणमेतदजस्त- The 

root cause, then, of men’s troubles is that they are led by 

ignorant men, who pretend to knowledge, but who are, in fact, 

as ignorant as themselves. They are red by those who do not 

know where they are going. At best these leaders name 

formed opinions about things, which not surprisingly are not 

round. They are like sailors on a ship, who argue about their 

course and clamor to be steersman, while the true navigator is 

bound to the mast and called useless stargazing fool. This is 

the predicament of men, that they constantly mistake their 

good and that their mistakes to uncorrected and are even made 

worse by their leaders.17 (C.L. Wayper, Political Through, 

English University press Ltd. London 1964 p. 17).  

कठोपतनषदद अवप ‘‘अन्धेनैि नीयमानााः यथान्धााः” 
इत्युक्तम।्18 एतदथतमात्मप्रबन्धनमतीि 
महत्त्िपूणतम।् अपरीक्षितकारकतन्र ेपं. विष्णुशमतणा 
यत ् काम-क्रोध-मद-िोभादद विषये राजकुमारान ्
उद्बोर्धतम ् तस्योदे्दश्यमेतदेि यत ् त े
कुशिराजनीततज्ञााः भिेयुाः। अद्यत्िे त ु नेताराः 
परस्परं ईष्याद्िेषभािग्रलसतााः। तेषां त ु
िाजक्नयंरणमवप न। परस्परं िाक्युिेन अशाजन्तमयं 
िातािरणं कुितजन्त। श्रीमद्भगित्गीताया ं
बरविधतपानामोल्िेखाः। तेष ु िाङ्मयतपो अन्यतमाः। 
एतत ् तपाः स एि कतुुं शक्नोतत याः जजतेजन्द्रयाः 
स्यात।् सत्िगुणी आत्मप्रबजन्धताः एि समथताः, 
यतोदह िाङ्मयतपाः एिमेि अजस्त- 
 

अनुद्िेगकरं िाक्यं वप्रयदहतं च यत।्19 
स्िाध्यायानयसनं चिै िाङ्मयं तप उच्यते।। 

 

िततमानराजनीत्या ंतु विपरीतमाचरणं िततत ेनेतणृाम ्
सदैि परस्परं क्िेशाः, शरतुा च। स्िस्थराजनीत्यै त ु
परस्परं सौहादतम ् अपेक्षितम।् पं. विष्णुशमतणा 
कर्थतम-् 
किहान्तातन हम्र्याखण कुिाक्यान्त ंच सौहदयम।्20 
कुराजान्तातन राष्राखण कुकमातन्तं यशो नणृाम।्। (71 
अपरीक्षित0) 
मयातदापुरूषोत्तम श्रीरामाः जजतेजन्द्रयाः राजा आसीत।् 
प्रजारञ्जनमेि तस्य प्रधानोदे्दश्याः अतएि तेन 
कर्थतम-् 
स्नेहं दयां च सौख्य ंच यदद िा जानकीमवप।21 
आराधनाय िोकस्य मुञ्चतो नाजस्त मे व्यथा।। 
उत्तररामचररतम ्(1/12) 
एतादृशी एि भािना िततमानयुगे अस्माकं नेतणृाम ्
भवितव्या। रामराज्य कल्पना त ु तदैि साथतकी 
भविष्यतत यदद नेताराः रामित ् मयातददताः 
आत्मप्रबजन्धताः च भूत्िा केििं राष्रदहताय एि 
आचरेयुाः। “तेन यक्तने भुज्जीथााः मा गधृाः 
कस्यजस्िद् धनम”्22 विचारलमदं त ु केििं 
इजन्द्रयतनग्रहेण एि संभिम।् स्िाथीभूतााः राजानाः 
कदावप राज्यदहत ं कतुुं न शक्नुिजन्त। एतदथुं 
मनोतनग्रहस्य महती आिश्यकता यतोदह मनाः त ु
चचंिम।् अजुतनाः कथयतत- 
चचंि दह मनाः कृष्ण प्रमार्थ-बििद् दृढ़म।्23 
तस्याहं तनग्रहं मन्ये िायोररि सुदषु्करम।्। (6/30) 
श्रीकृष्णाः कथयतत यत ् मनाः चिम ् त ु दतुनतग्रहम।् 
परं अभ्यासेन िैराग्येण च ग्रहीतुं शक्यत-े 
 

असंशयं महाबाहो मनो दतुनतग्रहं चिम।्24 
अभ्यासेन तु कौन्तेय िैराग्येण च गहृाते।। 
(6/35) 

 
िस्तुताः मानिस्य र्चत्तितृ्तयाः एि आत्मप्रबन्धन े
बाधकााः। अताः अभ्यासिैराग्याभ्यामेि तेषा ं तनरोधाः 
करणीयाः। योगदशतनेऽवप िखणततम-् ‘‘अभ्यास-
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िैराग्याभ्यां तजन्नरोधाः” 25 प्रो. बाकत र महोदयेन 
लशिाविषये यत ्कर्थतं तदवप आत्मप्रबनधनस्य एि 
संकेतततम ्तेनोक्तम-् It (Education) should always bring 

lessons of courage to the spirit. It should always carry to the 

ears of reason whispers of that ultimate good, which it will 

one day know its fullness. – Earnest Barker OP-Cit. P. 222 
आचायत कैदटल्येन अथतशास्रस्य इजन्द्रयजयनाननाः 
षष्ठाध्यायेऽवप कर्थतम ् यत ् अनेके राजानाः 
कामक्रोधमदिोभादद शरषुड्िगतमार्श्रत्य एतेषा ं च 
िशीभूत्िा बान्धिैाः राष्रेण च सह नष्टााः- 
 

“एते चान्ये च बहिाः शरषुड्िगतमार्श्रतााः।26 
सबन्धरुाष्रा राजानो विनेशुरजजतेजन्द्रयााः।। 
(14) प्रथम अर्धकरण षष्ठ अध्याय, प्रकरण 
3 
 

अवप च इम ं शरिुगतमुत्सजृ्य जजतेजन्द्रयाः 
जमदजग्नपुरपरशुरामाः, अनबरीषाः, नाभागाः च सुर्चरं 
तनष्कण्टकं राज्यं उपभुक्तिन्ताः- 
 

शरषुड्िगतमुत्सजृ्सजृ्य जामदग्न्यो 
जजतेजन्द्रय।27 
अनबरीषश्च नाभागो बुभुजाते र्चरं 
महीम।्।15।। (प्रथम अर्धकरण षष्ठ 
अध्याय, प्रकरण 3) 

 
अतएि कौदटल्येन कर्थतम-् 
विद्या विनयहेतुररन्द्रयजयाः 
कामक्रोधिोभमानमदहषतत्यागात ्कायताः।। 1।। 
28 
कृत्स्न दह शास्रलमदलमन्द्रयजयाः।।4।।29 
तद्विरूििजृत्तिश्येजन्द्रयश्चातुरन्तोऽवप राजा 
सद्यो विनश्यतत।।5।। 

 
एिं इजन्द्रयतनग्रहाः तु आत्मप्रबन्धनस्य प्रथमसोपानाः 
एि। 
अथतशास्रस्य विनयार्धकाररकनामार्धकरणे राजषे 
व्यिहारविषये कौदटल्य कथयतत यत-् 
 

“एि ं िश्येजन्द्रयाः परस्रीद्रव्यदहसंाश्च 
िजतयेत3्0 ।।3।। 
स्िपनं िौल्यमनतृमिुतिेषत्िमनथतसंयोग ं
च31 ।।4।। 
अधमतसंयुक्त ं चानथतसंयुक्त ं च व्यिहारम3्2 
।।5।। 
अस्यालभप्रायाः यत ् राजा तु आत्मप्रबजन्धताः 
भूत्िा एि राजकायत सुचारूरूपेण कतुुं 
शक्नोतत। 

 
तनष्कषतताः आत्मप्रबन्धनं राजनीततिेर े अतीि 
महत्त्िपूणतम।् अपरीक्षितकारकतन्र े कामक्रोध 
मदिोभविषयककथासु एतत ्एि लशक्षितं यत ्एत ेतु 
सि े विनाशकारकााः। राजकुमारााः स्िजीिने एतान ्
विहाय एि राजनीत्यां सफिशासकााः भवितुुं अहतजन्त। 
एतेषा ं त्यागेन एि आत्मप्रबन्धनं भितत। यथा 
श्रीकृष्णस्य उपदेशं श्रतु्िा रागमोहविरदहताः 
आत्मप्रबजन्धताः अजुतनाः कथयतत- 
 
नष्टो मोहाः स्मतृतितब्धा त्ित्प्रसादान्मयाच्युत।33 
 
जस्थतोऽजस्म गतसन्देहाः कररष्ये िचनं ति।। 
(18/73) 
एिमेि अपरीक्षितकारकतन्र ं पदठत्िा सिे ियं 
अज्ञानान्धकारात ् तनगतत्य ज्ञानप्रकाश े जस्थत्िा 
आत्मप्रबन्धनेन एि सनपूणे जीिने शाजन्त ंसुख ंच 
प्रापतु ं शक्नुमाः। अताः यदद नेताराः 
राष्रस्िालमनश्चावप अस्यपािनं कुयुताः तदहत अिश्यमेि 
राष्रं शाजन्तसुखमुपनत ंभिेत।् 
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