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અ�ભ�ાન શ�ંુતલમા ંપ�ર��થિતિવ�ાન

��તાવના:

સ�ં�ૃત  સા�હ�યમાં પયા�વરણ�ું મહ�વ  વૈ�દકકાળથી જ  બતાવવામાં આ��  ુછે. વેદો  એ ��ૃ�ટ િવ�ાનના ��ુય  �થં  છે. એમાં
��ૃટ�ના �વનદાયી ત�વોની િવશેષતાઓ�ું ��ૂમ  અ�યયન  તેમજ  િવ�લષેણ છે. ઋ�વેદ, ય�ુવ�દ, અથવ�વેદ, સમાવેદમાં
�મશ: અ��ન, વા�,ુ ��ૃવી, જળનો મ�હમા બતા�યો છે. વૈ�દક મહિષ�ઓએ આ �ા�ૃિતક શ��તઓને દ�વતા �વ�પ માની છે. માટ�
જ જડ અને ચતેન બધા જ �પમાં તેમની ઉપાસના કરાતી હતી. ઉપિનષદોમાં પણ ��ૃિતની મા�હતી મળે છે. રામાયણકાળ,

મહાભારતકાળમા ંપયા�વરણની ગૌરવ ગ�રમા સહજ �વ�પે �વીકાર� છે. મહાભારતમા ંભગવાન �ૃ�ણે ગીતામા ં��ૃિતને ��ૃટ�ના
ઉપાદાન�ુ ંકારણ બતા��ુ ંછે. (૧) ��ૃિતના કણ – કણમા ં��ૃ�ટના રચિયતાના �થાનને બતા�� ુછે. તે પછ�ના સમયમા ંરચાયેલી
�ૃિતઓમા ંપણ પયા�વરણ�ુ ંમહ�વ બતા��ુ ંછે.

પ�ર��થિત િવ�ાન : -

સમ�ત �વો તથા ભૌિતક પયા�વરણના �તરસબંધો તેમજ �ુદા �ુદા �વોના �દરના �તરસબધંોનો અ�યાસ.

‘Ecology’ શ�દનો �થમવાર ઉપયોગ ઈ.સ.૧૮૬૯મા ંઅ�સટ�  હ�કલે કય� હતો. �મા ંબે �ાચીન શ�દનો ઉપયોગ થયો હતો.
�થમ  ��ે� ‘Eco’ એ �ીક ‘OKIOS’ શ�દ�ું �પ  છે. �નો અથ�  થાય  છે  િનવાસ�થાન  ક�  ઘર. �યાર�  બીજો ��ે� શ�દ
‘Logy’ એ �ીક ‘Logos’ શ�દ�ુ ં�પ છે. �નો અથ� િવ�ાન ક� શા� એવો થાય છે. આ બ�ંે શ�દનો સ�ં�ુત અથ� આ ર�તે કર�
શકાય.(૩) “માનવ  સ�હત  સ�વોના િનવાસ  �થાન  એવી ��ૃવી અને  પયા�વરણનો અ�યાસ  કરના� િવ�ાન. (૪) �ુદા �ુદા
િવ�ાનોએ આપેલી �યા�યાઓમા ંન�ધ પા� �યા�યાઓ જોઈએ તો.

એડવડ� આન��ડ : સ�વોના પા�પા�રક સબંધંોને પયા�વરણના પ�રપે�ય તપાસનાર િવ�ાનને પા�ર��થિત િવ�ાન કહ� છે.(5)

�. �રૂ� : પ�ર��થિત િવ�ાનએ સ�વો અને પયા�વરણ વ�ચનેા પાર�પ�રક સબંધંો તપાસ� ુ ંિવ�ાન છે.(૬)

કિવ કા�લદાસ ર�ચત ‘અ�ભ�ાન શા�ુ�તલ’ � સ�ં�ૃત સા�હ�યમા �ે�ઠ �ૃિતઓમા ં�થાન ધરાવે છે. આ �ૃિતના સદંભ�મા ંપ�ર��થિત
િવ�ાનની ���ટએ િવ�લષેણ કરવા�ુ ંછે. ઉપરની �યા�યા પરથી �પ�ટ થાય છે ક� �ૃિતમાં આવેલ �ા�ૃિતક વાતાવરણ, તેમાં
વસતા �વો, તેમ�ુ ંએકબી� સાથે� ુ ંસમાયોજન વગેર��ુ ંિવ�લષેણ કરવાનો �યાસ આ શોધપ�મા ંકરવામા ંઆ�યો છે.

�ા�ૃિતક વાતાવરણ :

કિવ કા�લદાસની આ �ૃિત �ુલ – ૭ �કમા ંવહ�ચાયેલ છે. � �તગ�ત �થમ �ણ �ક � �હમાલયની તળેટ�મા ંઆવેલ આ�મની
વાત છે. ચોથા અને પાચંમા ં�કમા ંરા� �ુ�યતંના મહ�લ અને તેની આસપાસના પ�રસરની વાત છે. �યાર�, છ�ા અને સાતમાં
�કમા ં�વગ�ના વણ�નની વાત છે. �થમ �કમા ં�હમાલયની તળેટ�મા ંમા�લની નદ�ના કાઠં� આવેલ ક�વ ઋિષનો આ�મ �યાં
ઘણી �વ  વૈિવ�યતા બતાવવામાં આવી છે. �હમાલયની તળેટ�નો  િવ�તાર હોવાને  કારણે �માણમાં ઘણો  ગાઢ જગંલવાળો
િવ�તાર છે. આ �કારનો �દ�શ હોવાથી બાર�માસ લીલા જગંલો�ુ ંતે સ��ૃ પયા�વરણીય પર���થિતનો િનદ�શ કર� છે. �યા ંહરણ ,

�ૃ�ણ�ગૃ, મોર, પોપટ, કોયલ �વા �ાણી અને પ�ીઓ તેમજ ક�સર��ૃ, �બો, �ુરબક ��ૃ, પીપળો, ��ર �વા ��ૃો બતા�યાં
છે. આમ, શાકાહાર� અને માસંાહાર� �ાણીઓની એક આહાર � ૃખંલા પણ રચાય, � સ��ૃધ જગંલોની ક� સારા પ�ર��થિત ત�ં
બતાવે છે. �હમાલય પવ�તની તળેટ�નો િવ�તાર હોવાથી આ પવ�તો �ારા રોકાતા પવનોને કારણ ેસારા વરસાદવાળો આ િવ�તાર
છે. �હમાલય ક� �ને ‘નાગાિધરાજ’ની ઉપમા મળ� છે તે િવ�તારમા ંવ� ુવરસાદ થતો હોવાથી �વાભાિવક ઝાડપાનથી ઢંકાયેલો
છે. �થી જમીનનાં ધોવાણથી ર�ાયેલ છે. તેમજ  પવ�તો  એ  નદ�ઓના ઉ�ભવ  �થાન  પણ ગણાય  છે. આમ, તેમાથંી ઘણી
નદ�ઓના ઉ�ભવ �થાન છે, આ તટ�દ�શ ફળ�પુતા વધારતો આ �દ�શ છે. એમા ંઝાડપાનમા ંવાતાવરણમા ંરહ�લ �મુાડો અને
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�ળૂ શોષવાની �મતા ઘણી છે. એક અ�યાસ �માણ ેપીપળો ૪.૪૫, અશોક ૪.૪૬, આ�લતા ૨.૨૪, વડ ૩.૫૯ આમ��ૃ ૪.૦૫
�ળૂ અને �મૂાડો શોષવાની �મતા હોય છે. (૭) એ સમયે માનવવ�તી� ુ ં�માણ �ુદરતી �દ�શના �માણમા ં�બૂ જ ઓ�ં હ� ુ.ં
એટલ ેવાતાવરણ ઘ�ુ ં��ુધ હ� ુ.ં ચોથા અને પાચંમા ં�કમા ંપણ આ �કાર�ુ ંજ વાતાવરણ બતા��ુ ંછે. �યાર� છ�ા અને સાતમાં
�કમાં �વગ�  (��ૃવીથી  ઉપરના) િવ�તારની  મા�હતી  આપી  છે.  �યાં પણ ક�પક  ��ૃવા�  વન,  �વૂણ� કમળ,  ર�ન  જ�ડત
િશલાઓનો ઉ�લખે છે. આ �વગ�ની ક�પના છે. � ��ૃવી કરતા �ુદા �કારની �વાભાિવક જ જોવા મળે. તેમા ંિસ�હના બ�ચાનો
પણ ઉ�લખે કર�લ છે.

�વ ��ૃ�ટ :

આ �ૃિતમા ંપ�ીઓ, �ાણીઓ, વન�પિતઓ અને માનવ (અર�યવાસીઓ) નો ઉ�લખે જોવા મળે છે. �બો, બ�ુલ��ૃ, �ુરબક,
પીપળો, અશોક, ��ર, નેતર મોટા ઝાડની સાથે ટ�કવીને ઉભલેી ઘણી બધી વન �યો�સના (લ�ા)ઓના ઉ�લેખ છે. �ૃ�ણ�ગૃ,

હરણા, ઘોડા, �તૂરા,ં િસ�હને કયાક �ૃિતમા ંઉ�લખે કય� છે. તો પોપટ, મોર, કોયલ �વા પ�ીઓનો પણ ઉ�લખે થયો છે. આ
પ�ર��થિતત�ંમાં રહ�લા એવા અર�યવાસીઓ �મની બધી જ  જ��રયાત  �  તેમની આસપાસના વાતાવરણમાથંી મેળવે  છે.

પહ�લા �ણ �ક � આ�મની આસપાસ �યાર� ચાર અને પાચં �ુ�યતં રા�ના મહ�લ અને �યાનંા પ�રસરમા ંરહ�તા લોકો અને છ�ા
અને સાતમા ં�કમા ં�વગ�મા ંજોવા મળતા ઋિષ�િુનઓ �વગ�લોકના વાસીઓની વાતનો ઉ�લેખ કય� છે.

માનવ અને પયા�વરણના પર�પરના સંબધંો (સમાયોજન) :

આ �ૃિતમાં માનવ અને પયા�વરણ વ�ચનેા �તરસબંધંોની વાત કર�એ તો અર�યવાસીઓનો પયા�વરણ ��યેનો સબંધં/�ેમ
શ�આતના �થમ  �કમાજં  શ�ુ�તલા આ�મમાં આવેલ દર�ક ઝાડપાનને  પોતાના સગા ભાઈભા�ુંનંી �મ  તે�ુ ં િસ�ચન  કર�  છે.

પોતાની � રો�જ�દ� જ�ર�યાત કપડા (વ�કલ), �પંડ� ઝાડપાન, લાકડાથી બનાવે, ખોરાક � સીધો ��ૃિતમાથંી મેળવે છે. તેઓ
પયા�વરણ આિ�ત હોય છે. એવા સશંોધનો તો પછ� થયા ક� ઝાડ – પાન પર સગંીત અને માનવ�ેમની અસર થાય છે. આ
�ૃિતમા ંએ પણ આપણને જોવા મળે છે. �ૃિતના પહ�લા જ �કમા ંરા�ના �વાગત સમયે તેમને ફળિમિ�ત અ�ય� આપવાની વાત
છે. �ક – ૨મા ંિવ�ુષક જગંલમા ંરા� સાથે િશકાર માટ� ભટક� છે. િશકાર માટ� પણ પયા�વરણ આિ�ત બતાવાય છે. જગંલોમાં
મોટા ઝાડની છાયામા ંઆ�ય લવેો. �વા ઉદાહરણ મળે છે. �ક – ૩મા ં�યાર� શ�ુ�તલા તાપથી ��ત છે. �યાર� સખીઓ તેના
શર�ર પર લગાવવાનો વાળામાથંી બનાવેલ લપે લઈ આવે છે અને ય��ુ ંપાણી (વન�પિત) ક� � ઘણી બધી વ��નુી આ�ૃિત
હોય તેવા ��ુધ પાણીથી ઉપચાર કરવા�ુ ંકહ� છે. �ક – ૪મા ંશ�ુ�તલાને ક�વઋિષ તેના સાસર� વળાવવા�ુ ંન�� કર� છે. �યાર�
વળાવવાની વેળા સમયે શણગાર માટ� ��ૃો પાસે �લોના શણગારની જ આશા હોય છે. તેનાથી તેને િવશેષ મળે છે. વળાવવાની
ઘડ� ક� �ણ ેઉપવનનો દર�ક �વ �ણ ેથોડ�ક �ણો માટ� ��થર થઈ �ય છે. શ�ુ�તલા ઝાડ – પાન, વનદ�વતાઓને �ણામ કર�
છે. તે જ સમયે આસપાસના હરણો પોતાના મોઢામાથંી દભ�ના કો�ળયા નીચ ેપાડ� દ� છે. મ�રુો ��ૃય છોડ�ને ઊભા રહ� �ય છે.

ડાળ�ઓ પીળા પડ� ગયેલ પણ� ખરેવી પોતા� ુ ં�ુઃખ �ય�ત કર� છે. શ�ુ�તલા પણ એક એક ��ૃની િવદાય લે છે. જતા ંજતા ંઆ
��ૃો ૨ઝડ� ન�હ� તે�ુ ંયો�ય લાલન પાલન થાય માટ� સખીઓને સ�પે છે. મા વગરના �ગૃને ��ુ સમો �ેમ આપી � �ગૃને તેણે
મો�ુ ક�ુ� છે તે પણ તેને છોડ� ુ ંનથી. �સવની તૈયાર�વાળા �ગૃના સમાચાર પોતાને જણાવવા ક�ુ.ં આમ તેનો ��ૃિત ��યેનો
�ેમ અને ��ૃિતનો તેના ��યેનો �ેમ આ �કમા ંસૌથી વ� ુજોવા મળે છે. અહ� ��ૃિતનો એક �ણુ ખાસ દશા��યો છે ક� “�બાની
ડાળ પર લટકાવેલ ના�ળયેરના છ�કામા ંઆ માટ� જ લાબંો સમય ટક� તેવી બ�ુલ માળા મ� રાખી છે. (૭) આ સદંભ� એ સમયમાં
�ુદરતી ર�તે જ લાબંો સમય રહ� તેવી વ��નુો િનદ�શ કર�લો છે.

�ક – ૫માં ઋિષ�ુમારો શ�ુ�તલાને  લઈને  રા� પાસે  �ય  છે, �યાર�  રા� �થમ  તો પોતાના મનમાં �  િવચાર લાવે  છે  ક�
“તપોવનમા ંિવ�ન થ� ુહશે. �ાણીઓ ��યે કોઈએ ચ�ેટા કર� હશે ખરાબ આચરણને લીધે લતાઓની �સવ રોકાઈ ગયો હશે.
(૮) આમ, તે સતત આ િવચારોથી ઘેરાયેલો છે. �યાર�, શ�ુ�તલા તપ�વીઓ સાથે �ુ�યતં રા�ના �યા ં�ય છે. ર�તામા ંગગંા
તટ પર શચી તીથ� અને ગગંા નદ�ને �ણામ કરતા તેની વ�ટ� પડ� �ય છે. �મા ંનદ�ના પાણીને અ�ય� આપ�ુ ં� પયા�વરણના
સદંભ�મા ંનદ�મા ંમાતાના �થાનને અને પાણીના મહ�વને દશા�વે છે.

�ક – ૬મા ંર�કો શ�ાવતારમા ંરહ�નાર માછ�મારને પકડ� લાવે છે. �ના હાથમા ં�ુ�યતંની વ�ટ� છે. આ સમયે ન�� આ �ય��ત
ધો  ખાનાર  (માસંાહાર�) અને  તેના પરથી એ  પણ �પ�ટ થાય. �  �ય��ત  �  પયા�વરણીય  પ�ર��થિતમાં રહ� છે  તે  �માણે
મ��ુયનો ખોરાક હોય છે. � �પ�ટ થાય છે. રા�ને આ વ�ટ� મળે છે અને તેને શ�ુ�તલાની વાત યાદ આવે છે. �યાર� પણ �ુઃખી
�ુ�યતં રા�એ ‘વસતંો�સવની મનાઈ’ કર� રહ�લા પખંીઓએ પણ મહારાજની આ�ા માથે ચડાવી છે. (૯) રા� શ�ુ�તલાનો ફોટો
�  બના�યો  છે. તેમાં થોડા �ધુારા વધારા કર�  તેમાં �  ત�વો  ઉમેરવાના છે  તેની વાત  કર�  છે. �  પણ પયા�વરણના ત�વો
દશા�વવા કહ� છે. “ર�તાળ કાઠં� બઠે�લા ંહસંના િમ�નુ, મા�લની નદ�, બ�ે બા�ુએ બઠે�લા હરણાવાળ� ગૌર���ુુ, �હમાલય પવ�તની
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ટ�કર�ઓ, લટકતા ંવ��લોવાળ� ડાળ�ઓવાળા ��ૃોની નીચે �ૃ�ણ�ગૃના શ�ગડા સાથે ડાબી �ખ ખજંવાળતી હ�રણી �ુ ંબનાવવા
ઈ��ં �ં.”(૧૦)

�ક – ૭માં તેઓ અવકાશમાં �ય  છે. �યાર�  ��ૃવી�ું વણ�ન  તે  ઉપરથી ક�વી દ�ખાય  છે. બ�ે  સ��ુની વ�ચે આવેલ હ�મફટ
પવ�તની  વાત  છે.  �  તપની  ઉ�મ  િસ��ધ  આપે  છે.  �યાં  માર�ચના  આ�મ�ું વણ�ન  ક�  �માં  તપ�વીઓ�ું વણ�ન  પણ
પયા�વરણની બાબતોને વાણીને કરવામા ંઆવેલ છે. આ જ �કમા ં�ુ�યતંના ��ુ સવ�દમન �યાર�  િસ�હના મોઢામા ંહાથ નાખંી
દાતં ગણાવાની � ચ�ેટા કર� છે, તેમા ંપણ પયા�વરણ સાથેની, આસપાસના �વો સાથેની ઘિન�ટતા બતાવે છે.

આમ, કા�લદાસ�ૃત આ �ૃિતમા ંપયા�વરણનો માનવ સાથેનો પ�ર��થિત િવ�ાનને �યાનમા ંરાખીને કર�લા િવ�લષેણમાનંી મા�હતી
ગાઢ પયા�વરણીય સબંધં લગભગ બધા જ �કોમા ંવ�ા ઓછા �માણમા ંજોવા મ�� ુ ંછે. � તે સમયની પયા�વરણીય સ��ૃ�ધ,

�વ વૈિવ�યતા �વ ��ૃ�ટ તેના પર�પરના સબંધં જોવા મળે છે.

માણસ �મ ભૌિતકતા તરફ વધતો ગયો તેમ આજનો માનવી પયા�વરણથી �ૂર થતો ગયો. તેનાથી િવ�ખુ થતો ગયો અને આ�
માણસ અને પયા�વરણના સબંધંમા ંબ�ુ િવરોધાભાસ જોવા મળે છે. આ� પયા�વરણને િમ�ને બદલ ેઆપણ ેપયા�વરણને આપણી
આસપાસની �વ��ૃ�ટને ફ�ત દોહન, શોષણની ���ટએ જોઈએ છે. તેનો ઉપભોગ આ� માનવીએ એ ર�તે કરવા માડં�ો છે ક�
તેની અસર પ�ર��થિતક ભગં પર જોવા મળે છે. સ��ૃધવ પયા�વરણમા ંહ�ત �પે કર� આ� તેના પ�રણામો પણ માનવ ભોગવી
ર�ો છે.
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