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Abstract | આ ળોધત્ર ૧૯૯૦ના દામકાથી વાહશત્મ-જગતભાાં વલકવેરા ઇકો-હિહટવવઝભના 
ખ્મારની વલગતે ચચાા કયે છે. ૧૯૭૦ અન ે૧૯૮૦ના દળકભાાં લૈવિક સ્તયે માાલયણલાદી જાગવૃત 

અન ેચલો વલસ્તયી તેના વાહશત્ત્મક હયાક રૂે ઇકો-હિહટવવઝભનો વલચાય ઉદબવ્મો. વાહશત્મ 

અન ે પ્રાકૃવતક જગતન ે જોડતો એ ફૌદ્ધિક તાંત ુ છે. જુદી જુદી વાહશત્ત્મક કૃવતઓભાાં પ્રકૃવત અન ે

માાલયણન ે કઈ યીતે આરખેલા અન ેમરૂલલાભાાં આવ્માાં છે તે તાવવુાં તેનો પ્રમખુ શતે ુ છે. એક 

દૃષ્ટટએ જોઈએ તો, પ્રકૃવત અન ે માાલયણની જાલણી કયલાના કભાળીર શતેથુી ણ ઇકો-
હિહટવવઝભ પ્રેહયત છે. ઇકો-હિહટવવઝભ એ બવુનમાદી ભાન્મતા ય આધાહયત છે કે પ્રકૃવત અન ેવાંસ્કૃવત 

યસ્ય ય ઊંડી અવયો કયે છે અન ેવાહશત્મ આ ફાંન ેલચ્ચેના વાંફાંધોન ેતાવલા અન ેવભજલા 
ભાટેનુાં એક પ્રમખુ ભાધ્મભ છે. 
ઇકો-હિહટવવઝભના પ્રથભ તફક્કાભાાં વલલેચકોએ અભેહયકા અથલા તો ઇંગ્રેન્ડભાાં થમેર 

પ્રકૃવતવલમક રખાણો અન ેયોભેષ્ન્ટક કવલતાઓ ય ધ્માન કેષ્ન્િત કયુું, જમાયે તેના ફીજા તફક્કાભાાં 
આ પ્રકાયના વલલેચનને રગતા અભ્માવોભાાં ગ્રામ્મ હયપ્રેક્ષ્મથી ળશયેી હયપ્રેક્ષ્મ તયપનુાં પ્રમાણ અન ે

પ્રકૃવતથી માાલયણ તયપ કેન્િબફિંદુ ખવતુાં જોઈ ળકામ છે. એ જ યીતે, પ્રકૃવત અંગે વ્મક્તતરક્ષી લાત 

કયલાન ે ફદર ે માાલયણ વલે વભાજરક્ષી અબબગભ ઉબયતો દેખામ છે. બાયતભાાં ણ ઇકો-
હિહટવવઝભના અબબગભનો પ્રવાય નોંધાત્ર યીતે થમો છે. બાયતની ફધી જ બાાઓભાાં અન ે

આહદલાવીઓની ભૌબખક યાંયાઓ ય આધાહયત બાાઓભાાં ણ પ્રકૃવતવલમક રખાણો 
નોંધાત્ર પ્રભાણભાાં જોલા ભે છે.  આ અંગે શલ ે તરુનાત્ભક અન ે િવતવયના અભ્માવો થામ તે 

ઇચ્છનીમ છે. 
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દયેક યગુભાાં પ્રકૃવત અન ેમાાલયણ અંગે ભાનલીમ વાંલેદનો અરગ અરગ યીતે અબબવ્મતત 
થતાાં યહ્ાાં છે. યાંત,ુ છેલ્રા ચાયેક દળકભાાં માાલયણની જાલણી અને તેની વાભેના ડકાયો 
અંગેની જાગવૃત એક વ્માક અન ેરોકવપ્રમ ચેતના તયીકે ઊબયી આલી છે. લાય ુઅને જ 
પ્રદૂણ, આફોશલાભાાં હયલતાન અન ેલધતુાં તાભાન, જૈલ-લૈવલધ્મભાાં નોંધાત્ર ઘટાડો, દુરાબ 
પ્રજાવતઓનો વલનાળ, મલૂ્મલાન કુદયતી વાંવાધનોનો ક્ષમ, લસ્તી-વલસ્પોટ, ટેતનોરોજી દ્વાયા 
પ્રકૃવતનુાં ળોણ, જૈવલક અને અજૈવલક કચયાના વનકારની વભસ્મા ઇત્માહદ - આ ફધી જ 
વભસ્માઓ વાાંપ્રત વભમભાાં ભનટુમ જાવત વભક્ષ વૌથી ભોટા માાલયણીમ ડકાયરૂ ફની ગઈ 
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છે. 
પ્રકૃવત અન ેવાહશત્મકાયો-રખેકો-કવલઓ લચ્ચ ે શાંભેળા ઊંડો વાંફાંધ યહ્ો છે. તભાભ વાંસ્કૃવતઓ 
અન ે બાાઓભાાં પ્રકૃવત અન ે માાલયણન ે કેન્િભાાં યાખી રખામલેુાં વાહશત્મ વલરુ પ્રભાણભાાં 
જોલા ભે છે. પ્રકૃવત અન ેપ્રકૃવતનાાં વલવલધ તત્લો - લાતો, નદીઓ, ઝયણાાં, દહયમા, તાલો, 
વકૃ્ષો, ભાનલેતય પ્રાણીઓ લગેયે - શાંભેળા વાહશત્મભાાં પ્રબાલક યહ્ાાં છે. માાલયણીમ મદુ્દાઓ 
વલેની વાહશત્મકાયોની બચિંતા ણ આ મદુ્દાઓના ઇવતશાવ જેટરી જ જૂની છે. લન-વલનાળ, લાય ુ
પ્રદૂણ, નટટપ્રામ પ્રજાવતઓ, પ્રાણીઓના અવધકાયો અન ે પ્રફ ઉબોકતાલાદ જેલા અનેક 
ચચાાસ્દ મદુ્દાઓને ઘણા દામકાઓથી વાહશત્મ દ્વાયા આગલી યીતે તાવામા છે અન ેયજૂ થમા 
છે.  
૧૯૭૦ અન ે૧૯૮૦ના દળકભાાં લૈવિક સ્તયે માાલયણલાદી જાગવૃત અને ચલો વલસ્તયી તેના 
વાહશત્ત્મક હયાક રૂે ૧૯૯૦ના દામકાથી વાહશત્મ-જગતભાાં ઇકો-હિહટવવઝભનો ખ્માર ણ 
વલકસ્મો. ઝડથી ઊબયતા એક વલવળટટ અબબગભ તયીકે ઇકો-હિહટવવઝભ – જે, ખાવ કયીને 
ઇંગ્રેન્ડભાાં, "ગ્રીન હિહટવવઝભ" તયીકે ણ ઓખામ છે - છેલ્રા ફે દળકભાાં ઠીકઠીક વલકસ્યુાં છે. 
આ પ્રકાયના વાહશત્ત્મક વલલેચનનો મખુ્મ શતે ુ ભનટુમ અન ે પ્રકૃવત તથા માાલયણ લચ્ચનેા 
વાંફાંધોન ેવાહશત્મના ભાધ્મભથી તાવલાનો છે. ઇકો-હિહટવવઝભનો વલચાય વાહશત્મ અન ેપ્રાકૃવતક 
જગતન ેજોડતો ફૌદ્ધિક તાંત ુછે. જુદીજુદી વાહશત્ત્મક કૃવતઓભાાં પ્રકૃવત અને માાલયણને કઈ યીતે 
આરેખલા અન ેમરૂલલાભાાં આવ્માાં છે તે તાવવુાં એ ઇકો-હિહટવવઝભનો પ્રમખુ શતે ુ છે. ભાત્ર 
પ્રકૃવત અન ેમાાલયણનો વાહશત્ત્મક અભ્માવ જ નહશ, યાંત ુપ્રકૃવત અને ભાનલ વાંલેદનો તથા 
પ્રકૃવત અન ેવાંકૃવત લચ્ચેના આંતયવાંફાંધોન ેવભજલાનો ણ ઇકો-હિહટવવઝભનો શતે ુયશરેો છે. 
તેના વલકાવના ળરૂઆતના તફક્કા છી ઇકો-હિહટવવઝભ ભાત્ર વાહશત્મ કૃવતઓની તાવ યૂત ુાં 
ભામાાહદત ન યશતેા બચત્રકાભ અન ે વવનેભા વલેના અભ્માવભાાં ણ તેના વવિાાંત રાગ ુ કયી 
વભીક્ષા કયલાની ળરૂઆત થઈ.  
વાહશત્ત્મક અભ્માવના એક નલીન અન ેઆંતય-વલદ્યાળાખાકીમ ક્ષેત્ર તયીકે ઇકો-હિહટવવઝભ, એક 
િષ્ટટએ જોઈએ તો, પ્રકૃવત અન ેમાાલયણની જાલણી કયલાના કભાળીર શતેથુી ણ પ્રેહયત છે. 
ઇકો-હિહટવવઝભના અબબગભન ેઅનાલનાયા વલલેચકો ોત ેણ માાલયણલાદી અન ેપ્રકૃવતના 
ખફૂ અંતયાંગ ચાશક અન ેમાાલયણ સયુક્ષાના વભથાક યહ્ા છે. તેલો િઢણ ેએવુાં ભાને છે કે 
વાંસ્કૃવત અન ેપ્રકૃવત લચ્ચેનો વલચ્છેદ જ આણા યગુની માાલયણની વભસ્માઓનુાં મૂ છે. આ 
ફાંન ેલચ્ચ ેપયી વાંતરુન વાધલા ભાટે કરા-વાહશત્મ  રોકચેતનાનુાં એક વાંગ્રાશક થઈ ળકે છે. 
ઇકો-હિહટવવઝભ એવુાં ણ સ્થાવત કયલાની કોવળળ કયે છે કે તભાભ જીલો અન ેતભાભ પ્રકાયનુાં 
જીલન એકફીજાની વાથ ેઘવનટટ યીતે વાંકામેરાાં છે અને કરાવાહશત્મનુાં વલમલસ્ત ુણ ભશદ 
અંળ ેઆ જ લાતની ષુ્ટટ કયે છે. ભાટે જ, પ્રકૃવત તયપ ઉમોગીતાલાદની િષ્ટટએ નહશ જોતાાં 
તેન ેજીલનના અબબન્ન અંગ તયીકે સ્લીકાયલા ભાટે વાહશત્મ અન ેકરાનુાં ભાધ્મભ અવયકાયક ફની 
ળકે. 
પ્રકૃવતથી ભનટુમોનુાં અનવુાંધાન જાલી યાખવુાં એ ઇકો-હિહટવવઝભનો બવુનમાદી ઉદે્દળ છે. વભગ્ર 
બ્રહ્ાાંડભાાં ફધુાં એકફીજાની વાથ ેવાંકામેલુાં છે અન ેભાટે રેખક અન ેતેની કૃવતભાાં એકીકયણની 
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આ ચેતના પ્રગટ થામ એ ઇચ્છનીમ છે તેવુાં ઇકો-હિહટવવઝભ પ્રવતાહદત કયે છે. માાલયણની 
જાલણી કયલા ભાટે વાહશત્મ દ્વાયા આ ચેતનાનો પ્રવાય ણ થલો જોઈએ તેલી એ તયપેણ કયે 
છે.  ઇકો-હિહટવવઝભ એલી દરીર કયે છે કે વ્મક્તત અંગેની લાત શાંભેળા તેના પ્રાકૃવતક વાંદબા ભાાં 
જ થઈ ળકે. 
ઇકો-હિહટવવઝભ વલમના ઊંડા અભ્માસ ુ એલા ળેહયર ગ્રોટપેલ્ટી તેભનાાં સુ્તક The 

Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecologyભાાં નોંધ ેછે કે જેભ નાયીલાદી વલલેચન 
બાા અન ેવાહશત્મ-યચનાઓન ેબરિંગ પ્રત્મેની વબાનતાના હયપ્રેક્ષ્મથી તાવ ેછે, અન ેજે યીતે 
ભાતવાલાદી વલલેચન ઉત્ાદન િવત અને આવથિક લગા-વ્મલસ્થા અંગેની જાગવૃત વાહશત્મના 
અભ્માવભાાં રાલે છે, તે જ યીતે ઇકો-હિહટવવઝભ એ લાતનુાં અન્લેણ કયે છે કે પ્રકૃવત અન ે
કુદયતી વલિની  કલ્ના વાહશત્ત્મક રખાણોભાાં કેલી યીતે  કયલાભાાં આલી છે, અન ેતેન ેઆણ ે
વાાંપ્રત પ્રકૃવત-લાદી અન ેમાાલયણીમ હયપ્રેક્ષ્મભાાં કઈ યીતે જોઈ ળકીએ. ઇકો-હિહટવવઝભ એ 
બવુનમાદી ભાન્મતા ય આધાહયત છે કે પ્રકૃવત અન ેવાંસ્કૃવત યસ્ય ય ઊંડી અવયો કયે છે 
અન ેવાહશત્મ આ ફાંને લચ્ચનેા વાંફાંધોન ેતાવલા અન ેવભજલા ભાટેનુાં એક પ્રમખુ ભાધ્મભ છે.  
ઇકો-હિહટવવઝભભાાં મખુ્મરૂે કૃવતઓનુાં લાાંચન અન ે વલલેચન તેભાાં પ્રકૃવત અન ેમાાલયણનુાં કઈ 
યીતે બચત્રણ કયલાભાાં આવ્યુાં છે તેન ેધ્માનભાાં યાખીન ેકયલાભાાં આલ ેછે. જે રેખકો અન ેતેભની 
કૃવતઓએ પ્રાકૃવતક વલમોન ેલધાયે ભાત્રાભાાં વભાવ્મા છે કે કેન્િલતી યીતે આરખે્મા છે તેનુાં 
મલૂ્મ ઇકો-હિહટવવઝભની િષ્ટટએ અન્મ કૃવતઓની તરુનાભાાં લધાયે છે. કવલતાઓ કે નલરકથાઓ 
ઉયાાંત, પ્રલાવલણાનો, આત્ભકથાઓ અથલા વનફાંધો કે જેભાાં રેખક ોતાના પ્રકૃવતને રગતાાં 
વાંલેદનો, વલચાયો કે અનબુલોને પ્રગટ કયે છે તે ઇકો-હિહટવવઝભને અનવુયતા વલલેચકો ભાટે 
વલવળટટ અગ્રીભતા ધયાલે છે.  
જે ચોક્કવ મદુ્દાઓ ઇકો-હિહટવવઝભના અબબગભભાાં કૃવતઓના અભ્માવના દામયાભાાં આલે છે તે 
ૈકીના કેટરાક પ્રકાયો છે: કૃવત દ્વાયા અબબવ્મતત થતુાં જીલન અન ેપ્રકૃવત લચ્ચેનુાં વાંતરુન કે 
વભાજ અન ેપ્રકૃવત લચ્ચેનુાં વાંતરુન, રેખકની કૃવત અન ેતેની વલમ-લસ્ત ુ કેટરી શદે ભાનલ-
કેન્િી છે અન ે કેટરી શદે ભાનલ વવલામના અન્મ જીલો અન ેપ્રકૃવતને એકીકૃત િષ્ટટએ જુએ છે, 
પ્રકૃવત અન ેતેનાાં તત્ત્લો વલળે ક્યા પ્રકાયની બાા અન ેળબ્દોનો પ્રમોગ કયલાભાાં આવ્મો છે, 
પ્રાકૃવતક વાંળાધનોનો ન્મામી ઉમોગ કે પ્રકૃવત ને શાવન શોંચાડતા ભાનલીમ કૃત્મો વલે કેટરી 
અન ેકમા પ્રકાયની જાગવૃત કૃવતભાાં વનહશત છે ઇત્માહદ. અન્મ પ્રકાયનાાં વાહશત્મ વલલેચન કે જેભાાં 
વલલેચક કવલ કે રેખકની આંતહયક ચેતનાને લધાયે ભશત્લ આ ે છે તેની વયખાભણીભાાં ઇકો-
હિહટવવઝભ એ કવલ કે રેખકની કૃવતઓભાાં ફાહ્ અન ેપ્રાકૃવતક ઘટનાઓ કે હયક્સ્થવતઓ વલળે 
કઈ પ્રકાયની આંતહયક ચેતનાનુાં દળાન થામ છે તેના ય ધ્માન કેષ્ન્િત કયે છે. કઈ યીતે રેખકનુાં 
રખાણ માાલયણની સયુક્ષા અન ે વલકાવની આધવુનક ચેતના વાથ ેસવુાંગત છે, શુાં સ્ત્રી રેખકો, 
રુુ રેખકોની તરુનાભાાં પ્રકૃવતને જુદી યીતે જુએ છે અન ેપ્રાકૃવતક અન ેબૌગોબરક હયલેળ 
રેખક અન ેકથા કે કવલતાની ઉત્િાાંવતભાાં ક્યા પ્રકાયનો બાગ બજલ ેછે એ ણ ઇકો-હિહટવવઝભના 
મદુ્દાઓ યહ્ા છે.   
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ઇકો-હિહટવવઝભના ઔચાહયક વલકાવનો ઇવતશાવ ફહ ુરાાંફો નથી. ૧૯૭૮ ભાાં વલબરમભ રુકાટા 
દ્વાયા તેન ેરખેરા વનફાંધ Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism ભાાં 
શરેી લાય ઇકો-હિહટવવઝભ ળબ્દનો પ્રમોગ કયલાભાાં આવ્મો. આ વનફાંધભાાં તેણ ે ઇકો-
હિહટવવઝભની વ્માખ્મા ‘વાહશત્મ કૃવતઓને ઈકોરોજીના વવિાાંતો મજુફ તાવલી’ એ યીતે કયી. 
૧૯૯૦ના દળકભાાં અભેહયકા અન ે ઇંગ્રેન્ડભાાં ઇકો-હિહટવવઝભ ય આધાહયત વાહશત્ત્મક 
અભ્માવોનો સવુ્મલક્સ્થત યીતે આયાંબ થમો અન ે ત્માયફાદ તેન ે લેગ ભળ્મો. છી ધીયેધીયે 
વલિના અન્મ દેળો અન ે બાાવાહશત્મભાાં ણ તેનો પ્રવાય થમો. ઇકો-હિહટવવઝભ દ્વાયા 
ળરૂઆતના વભમભાાં ાશ્ચાત્મ વાાંસ્કૃવતક ઇવતશાવભાાં માાલયણ અંગેના યોભેષ્ન્ટવવઝભ દ્વાયા 
પ્રચબરત થમેરા ખ્મારની તાવ અન ેનુમ ૂાલ્માાંકન ય ધ્માન કેષ્ન્િત કયલાભાાં આવ્યુાં, યાંત ુ
ત્માયફાદ, પ્રકૃવત અન ે વાંસ્કૃવત લચ્ચેના આંતયવાંફાંધો અન ે યસ્યની અવયો વાહશત્મના 
જુદાાંજુદાાં રૂોભાાં કઈ યીતે પ્રગટ થમાાં છે તે અંગે ણ ચચાાઓ આયાંબાઈ. 
અભેહયકાભાાં ૧૯૯૨ભાાં સ્થાવત, વાહશત્મના વલદ્વાનોની વાંસ્થા "અવોવવએળન પોય ધ સ્ટડી ઓપ 
બરટયેચય એન્ડ એન્લામયન્ભેન્ટ"નો ઇકો-હિહટવવઝભના વલલેચન-અબબગભના પ્રવાય-પ્રચાયભાાં 
ભશત્લનો પાો યહ્ો છે. વ્મક્તતગત યીતે ળેહયર ગ્રોટપેલ્ટી અન ે જોનાથન ફેટ ને ઇકો-
હિહટવવઝભના જનક તયીકે ગણલાભાાં આલ ેછે. આ ઉયાાંત, રોયેન્વ કેૂ અન ેેહિક ભપીએ ણ 
ઇકો-હિહટવવઝભનાાં ખેડાણભાાં ભશત્લનુાં મોગદાન આપયુાં છે.  
ઇકો-હિહટવવઝભના વલદ્વાન વલશ્રેક રોયેન્વ બ્યરૂ વશ્ચભભાાં ઇકો-હિહટવવઝભ અબબગભના 
પ્રવાયની વદૃ્ધિને ફ ેતફક્કાભાાં જુએ છે. તેના પ્રથભ તફક્કાભાાં, વલલેચકોએ અભેહયકા અથલા તો 
ઇંગ્રેન્ડભાાં થમેર પ્રકૃવત-વલમક રખાણો અને યોભેષ્ન્ટક કવલતાઓ ય ધ્માન કેષ્ન્િત કયુું.  આ 
તફક્કાભાાં વલવલધ વાહશત્ત્મક યચનાઓભાાં પ્રકૃવત અંગે વાહશત્મકાયોએ લણાલેરા અંગત અનબુલો 
અન ે ઊવભિઓની લાત મખુ્મ રૂે કયલાભાાં આલી. પ્રકૃવતરક્ષી રેખનન ે વ્માખ્માવમત કયે તેવુાં 
રખાણ ૧૮૫૪ભાાં શનેયી ડવેલડ થોયો દ્વાયા રખામલેુાં "લોલ્ડન" સુ્તક અન ે તેભાાં કયામેલુાં 
પ્રકૃવતનુાં કાવ્માત્ભક લણાન છે.  રેખકે લોલ્ડન તાલ ાવ ેએક નાની કેફીનભાાં ફ ેભાવ ગાળ્મા 
ત્માયે પ્રકૃવત અને તેના વૌંદમાની તેભને જે ફાહ્ અન ેઆંતહયક અનભુવૂત થઈ તેના આરેખનુાં આ 
સુ્તક છે, જે ઇકો-હિહટવવઝભની િષ્ટટએ પ્રકૃવત-લણાનના ક્ષેત્ર ેવીભાબચહ્ન રૂ ગણામ છે. એ જ 
યીતે, ફીજી વીભાબચહ્ન રૂ કૃવત છે ૧૮૩૬ભાાં આય. ડબ્લ્ય.ુ ઈભયવન દ્વાયા "નેચય" ળીાક વાથ ે
રખામલેુાં સુ્તક. જ્શોન યષ્સ્કન, થોભવ શાડી, ભેથ્ય ુઆનોલ્ડ, લોલ્ટ વલટભેન, વલબરમભ બ્રામન્ટ, 
જ્શોન ફયોવ, જ્શોન મયૂ, વલબરમભ લર્્ાવલથા, જ્શોન કીટ્વ, ી. ફી. ળેરી લગેયે જેલા અન્મ 
કવલઓ અન ેરેખકોની યચનાભાાં કઈ-કઈ યીતે પ્રકૃવત અંગેનાાં વાંલેદનો પ્રગટ થમાાં છે તે વલમ 
યના અભ્માવો ણ ઇકો-હિહટવવઝભના પ્રથભ તફક્કાભાાં પ્રચબરત થમા. આ કવલઓ તેભની 
યચનાઓભાાં ભાત્ર પ્રકૃવત અન ેતેના વૌંદમાની પ્રળાંવા જ નથી કયતા, યાંત ુભાનલ-જીલન અન ે
પ્રકૃવત લચ્ચ ેવાંતબુરત વાંફાંધો અંગ ેણ અંગરુી-વનદેળ કયે છે. લર્્ાવલથા જેલા કવલએ તો શાંભેળા 
પ્રકૃવતને શ્રેટઠ વળક્ષક અન ેોક તયીકે જોઈ શતી. ઇકો-હિહટવવઝભ આ પ્રથભ તફક્કાભાાં જ 
રોયેન્વ બ્યરુ અને જોનાથન ફેટ જેલા વલદ્વાનોએ અનિુભે The Environmental Imagination 
અન ેRomantic Ecology જેલાાં ઇકો-હિહટવવઝભનો ામો નાખનાયાાં ભશત્લનાાં પ્રકાળનો આપમાાં. 
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આ તફક્કાનાાં રખાણોએ માાલયણલાદી વાહશત્મ કયતાાં ણ પ્રકૃવત-રક્ષી, ગ્રામ્મ હયપ્રેક્ષ્મભાાં 
યચામરેાાં અન ેકુદયત વલળેના ભાનલીમ વાંલેદનોન ેવનરૂતાાં વાહશત્મ ય વલળે ધ્માન આપયુાં.  
ઇકો-હિહટવવઝભના ફીજા તફક્કાભાાં આણ ેઆ પ્રકાયનાાં વલલેચનને રગતા અભ્માવોભાાં ગ્રામ્મ 
હયપ્રેક્ષ્મથી ળશયેી હયપ્રેક્ષ્મ તયપનુાં પ્રમાણ અન ે પ્રકૃવતથી માાલયણ તયપ કેન્િબફિંદુ ખવતુાં 
જોઈ ળકીએ છીએ. એ જ યીતે, પ્રકૃવત અંગ ે વ્મક્તતરક્ષી લાત કયલાને ફદર ેમાાલયણ વલે 
વભાજરક્ષી અબબગભ ઉબયતો જોઈ ળકામ છે. ઉયાાંત, ભાત્ર અભેહયકા અને ઇંગ્રેન્ડના વાહશત્મ 
ય ધ્માન ભમાાહદત ન કયતાાં બાયત, ચીન, જાાન કે યયુોના અન્મ દેળોની વાાંસ્કૃવતક અન ે
વાહશત્ત્મક યાંયાઓભાાં જોલા ભતી વલવલધ પ્રકાયની માાલયણીમ વાંલેદનળીરતાને ણ 
વાંળોધન અન ેઅભ્માવના દામયાભાાં આ તફક્કાભાાં વભાલી રેલાઈ.  ઇકો-હિહટવવઝભ અવયકાયક 
યીતે કયી ળકલા ભાટે એ જરૂયી ફની ગયુાં કે માાલયણીમ મદુ્દાઓ અને તેના વલેના વલવલધ 
વલદ્યાળાખાઓના જ્ઞાનની ામાની જાણકાયી વલલેચક ાવ ેશોમ.  
બાયતભાાં ણ ઇકો-હિહટવવઝભના અબબગભનો પ્રવાય નોંધાત્ર યીતે થમો છે. બાયત ભાટે આ 
અબબગભ એ કોઈ નલી લાત નથી. બાયત એક વલવલધ પ્રકાયની ઇકોવવસ્ટમ્વ ધયાલતો દેળ છે. 
ઉત્તયભાાં હશભારમથી રઈને દબક્ષણના ભેદાનો સધુી, કે લૂા અન ેઉત્તયલૂાનાાં જ ાંગરોથી રઈને 
વશ્ચભના દહયમાકાાંઠા સધુીના આ વલળા પ્રદેળભાાં પ્રકૃવતનુાં લૈવલધ્મ અને વૌંદમા બયયૂ ડલેુાં 
છે. સ્લાબાવલક યીતે જ, બાયતીમ વાહશત્મભાાં આ વૌંદમા, પ્રાકૃવતક લૈવલધ્મ અન ેવાાંપ્રત વભમના 
માાલયણનાાં ખતયાઓ વલળે આરેખ શોમ. ઇકોરોજી અન ેમાાલયણ અંગેનુાં  રેખન પ્રાચીન 
બાયતીમ વાહશત્મભાાં ણ જોલા ભે છે.  
બાયતભાાં અન્મ દેળોની જેભ જ વાહશત્મ એ માાલયણ અન ેતેની વભસ્માઓ વલળે અબબવ્મક્તતનુાં 
એક વાધન ફની યહ્ુાં છે. માાલયણના વાંદબો અન ે મદુ્દાઓ યગુોથી બાયતીમ વાહશત્મભાાં 
લણાલલાભાાં આવ્મા છે. બાયત જેલી પ્રાચીન વાંસ્કૃવતઓ આણન ેએ ફાફતની જાણ કયે છે કે 
કઈ યીતે વલવલધ વભાજો અન ેવમદુામો પ્રકૃવત વાથ ેસભેુ અન ેવાંતરુનભાાં યશતેા આવ્મા છે.  
શલા, ાણી, અક્ગ્ન, આકાળ અન ેથૃ્લી જેલાાં મૂ તત્ત્લો પ્રત્મ ેઆદય અન ેઉાવનાની બાલના 
બાયતની વાહશત્ત્મક અને વાાંસ્કૃવતક નીજોભાાં ઘણી વ્માક જોલા ભે છે. આ ાંચભશાભતૂ 
તત્ત્લો આંતહયક યીતે એકફીજા વાથ ેજોડામેરાાં છે અને યસ્ય ય શાંભેળા અલરાંબફત યશ ેછે. 
પ્રાચીન વાંસ્કૃત કે તવભર વાહશત્મભાાં પ્રકૃવત અન ે માાલયણીમ વાંતરુનને વલવળટટ યીતે યજૂ 
કયલાભાાં આવ્યુાં છે. ઘણી ફધી વાાંપ્રત નલરકથાઓભાાં ણ ળશયેીકયણ અન ેઔદ્યોબગકીયણન ે
કાયણે ઊબા થમેરા ડકાયો અન ેભાનલીમ અવભથાતાના મદુ્દાઓ ય ધ્માન આલાભાાં આવ્યુાં 
છે, વાંસ્કૃતભાાં કાબરદાવ અન ેબલભવૂત, ફાંગાીભાાં યલીન્િનાથ ઠાકુય,  હશન્દીભાાં સવુભત્રાનાંદન 
ાંત કે સમૂાકાન્ત વત્રાઠી 'વનયારા', ગજુયાતીભાાં ઉભાળાંકય જોળી કે કાકાવાશફે કારેરકય, અન ે
બાયતીમ-અંગ્રેજી વાહશત્મભાાં  આય. કે. નાયામણ, યષ્સ્કન ફોન્ડ કે યાજા યાલ જેલા  રેખકોએ 
પ્રકૃવત અન ે માાલયણ વલે વલળદ રખાણ કયુું છે.  ત્જભ કોફેટ કે રુડમાડા હકબરિંગ જેલા 
બબ્રહટળ-બાયતીમ રેખકોએ ણ બાયતની પ્રકૃવત ય તેભની વાહશત્મ યચનાઓભાાં ખફૂ યવપ્રદ 
યીતે રખ્યુાં છે. બાયતની ફધીજ બાાઓભાાં અન ે આહદલાવીઓની ભૌબખક યાંયાઓ ય 
આધાહયત બાાઓભાાં ણ પ્રકૃવત-વલમક રખાણો જોલા ભે છે. જો કે, વભકારીન  બાયતીમ 
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રખાણોભાાં માાલયણના વલમને રગતાાં વાહશત્ત્મક અન ે બફન-વાહશત્ત્મક રખાણો લચ્ચ ે
વાંખ્માની િષ્ટટએ અવાંતરુન જણામ છે. માાલયણ ય વાહશત્ત્મક કયતા બફનવાહશત્ત્મક રખાણો 
ઘણા લધ ુ પ્રભાણભાાં પ્રકાવળત થમાાં છે. ઇકો-હિહટવવઝભનાાં ભશત્લન ે વભજીન ે બાયતની ઘણી 
યવુનલવવિટીઓભાાં આ વલમ ય પયજીમાત કે ભયત્જમાત કોવા અભ્માવિભનાાં બાગ રૂે 
આલાભાાં આલ ેછે. 
નાયીલાદ કે અનઆુધવુનકતાલાદ જેલા વલલાદી વલચાયધાયાકીમ વાહશત્ત્મક પ્રલાશોની તરુનાભાાં, 
માાલયણ અને પ્રકૃવત વલેના અભ્માવના નૈવતક ઉદે્દળો વલે રગબગ વલાવાંભવત પ્રલતાતી 
શોલાને કાયણે, ઇકો-હિહટવવઝભ વલે ફહ ુબવુનમાદી ટીકાઓ નથી થતી. ઘણા વલદ્વાનો એવુાં ભાને 
છે કે પ્રકૃવત અને માાલયણના વાંયક્ષણ ભાટેની  વાભાત્જક-યાજકીમ ચલો વાથ ેવાંકાઈ ગયુાં 
શોલાને કાયણે, ઇકો-હિહટવવઝભની ભશત્તા એક વાહશત્ત્મક વવિાાંત તયીકે એટરી ભોટી નથી.  
તેભ છતાાં, ઇકો-હિહટવવઝભ અબબગભ વ્માક યીતે પ્રચબરત થમો છે અન ેસ્લીકામા ણ ફન્મો 
છે. લતાભાન વાંજોગોભાાં એક વાહશત્ત્મક વવિાાંત તયીકે તેનુાં ભશત્લ ઘણુાં છે, કાયણ કે આ વવિાાંતના 
બફરોયી કાચનો ઉમોગ કયીને વાહશત્મ લાાંચલાથી પ્રકૃવતની ખફૂીઓ અન ેડકાયો વલે એક 
નલો િષ્ટટકોણ કેલી ળકામ છે. આ વવિાાંત ભાત્ર પ્રકૃવતની પ્રળાંવા કયલા ભાત્ર વાથ ેવાંકામેરો 
નથી, યાંત ુમાાલયણન ેરગતી વાહશત્મની બાા, અબબવ્મક્તત અને ઉદાશયણોની ઉયતુતતા 
અંગે ણ તે વલશ્રેણ કયે છે. આણ ે માાલયણ તયપ આણા વભકારીન કે શરેાાંના 
લરણન ે વભજલા ભાાંગીએ તો, પ્રકૃવતના વાહશત્ત્મક ઇવતશાવન ે ઇકો-હિહટવવઝભની િષ્ટટએ 
તાવલો એ પ્રકાયના અભ્માવની ળરૂઆત ભાટેની એક ઉત્તભ યીત છે.  
Conclusion | વાહશત્મ-વલલચેનના એક વલવળટટ અબબગભ તયીકે ઇકો-હિહટવવઝભ શલ ે રગબગ 

તભાભ બાા-વાહશત્મભાાં વલાસ્લીકૃત થયુાં છે.  વાહશત્મનો શાંભેળા વભાજને સ્ળાતા ગાંબીય પ્રશ્નો અન ે

વભસ્માઓ વાથ ેઊંડો વાંફાંધ યશરેો છે. ઇકો-હિહટવવઝભ પ્રકૃવત અન ેમાાલયણના ઝડથી થઇ યશરે 

ધોલાણ અંગેની બચિંતાથી પ્રેયાઈ, વાહશત્મના ભાધ્મભ દ્વાયા માાલયણની જાલણી વલે જાગવૃત 

પેરાલલા પ્રમાવ કયે છે. પ્રકૃવત વલના વાંસ્કૃવત વાંબલ નથી એ લાત પ્રકૃવતરક્ષી વાહશત્મકૃવતઓની 
વલશ્રેણાત્ભક તાાવ દ્વાયા એ પ્રસ્થાવત કયે છે. પ્રકૃવતનાાં આણાાં જીલનભાાં કેન્િીમ સ્થાન અંગ ે

વબાનતા કેલલાભાાં ઇકો-હિહટવવઝભ ઠીકઠીક અંળ ેવપ યહ્ુાં છે.   

બાયત જેલા બૌગોબરક અન ેપ્રાકૃવતક લૈવલધ્મ ધયાલતા દેળભાાં પ્રાકૃવતક વૌંદમા અથલા તો પ્રાકૃવતક 

વભસ્માઓન ે કેન્િભાાં યાખી રખાઈ શોમ તેલી અનેક કૃવતઓ છે. શલ ે એ લાતની ખફૂ જરૂય છે કે 

અરગઅરગ બાાઓભાાં અત્માય સધુી રખામરેા, અથલા તો વલવલધ ભૌબખક યાંયાતોભાાં 
વચલામેરા, વાહશત્મભાાં પ્રકૃવત અંગે ભાનલ વાંલેદના અન ે કલ્ના બાયતના વલવલધ વભાજો અન ે

વાંકૃવતઓભાાં કઈકઈ યીતે પ્રગટ થઇ છે તે અંગે તરુનાત્ભક, ધ્ધવતવયના અન ેઐવતશાવવક અભ્માવો 
થામ. આ ઉયાાંત, આણી યવુનલવવિટીઓના વાહશત્મના અભ્માવિભોભાાં ણ ઇકો-હિહટવવઝભનો 
મોગ્મ વભાલેળ થામ એ ઇચ્છનીમ છે.  વાથેવાથે, એ ણ આલશ્મક છે કે પ્રકૃવત અન ેપ્રાકૃવતક વલમો 
અંગે ભૌબરક અને વાાંપ્રત વાંદબા વાથ ેજોડામરા શોમ તેલાાં નલાાં વજૉનાત્ભક વાહશત્મનુાં વજૉન થામ. 
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