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હમણાં હમણાં કણા�ટકના કાબીની ફોર�ેટના એક �લેક પે�થરની િવડીયો યૂ-ટયુબ પર ખા�સી એવી લોકિ�ય થઇ રહી છે. ના, આ િવડીયો કાંઇ િડ�કવરી કે નેશનલ િજયો�ાફીક જવેી
ચેનલે કરલેા �લેક પે�થર પરના શૂટીગંની નથી, પણ આમ છતાં ય વાઇ�ડ લાઇફના શોખીનો એ �લેક પે�થર પર ઓવારી ર�ા છે અને આ િવડીયો શેર કરી ર�ા છે.

એમાં વાત તો �લેક પે�થરની જ છે, પણ એ વાત એક પયા�વરણ અને �કૃિત�ેમીની છે, એના િદલની લાગણીઓની છે. એમાં છૂપાયેલી �ાણી-પયા�વરણ ��યેની જતનની ખેવનાની છે
અને એટલે જ એ લોકોના િદલને �પશ� રહી છે. િવડીયોનું ટાઇટલ પણ એ જ છેઃ રોમાિ�સંગ ધ �લેક પે�થર…

વાત છે બ�ગલુ�િ�થત �ણીતા િફલા��ોિપ�ટ, લેિખકા અને જળ-�કૃિત સંર�ણ�ે�ે કાય�રત સમાજસેવી રોિહણી િનલેકણીની. િવિવધ સામાિજક કાય� માટે અઢળક દાન કરનાર
રોિહણી િનલેકણી ફ� દાન કરીને બેસી નથી રહેતા, બ�કે અનેકિવધ સંગઠનો સાથે જોડાઇને જળ અને �કૃિત સંર�ણના �ે�માં અમૂ�ય યોગદાન આપી રહયા છે. આ રોિહણી�એ
હમણાં બ�ગલુ�માં યો�એલા એક િલટરચેર ફે�ટીવલની એક સેશનમાં ઉષા કે. આર. સાથેની વાતચીત દર�યાન પોતાના આ �લેક પે�થર સાથેના રોમા�સની સંવેદનશીલ વાત રજૂ કરી
હતી.

વાતચીતની શ�આતમાં જ દશા�વાયેલી એક ટંૂકી િફ�મમાં રોિહણી િનલેકણીએ કાબીની જંગલમાં �લેક પે�થરની શોધમાં પોતાનો અનુભવ શેર કય� હતો. િફ�મમાં િવિવધ લોકો �ારા
િ�લક કરાયેલા આ પે�થરના ઘણા અદભૂત ફોટો�ા�સ પણ હતા.
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(�તીકા�ક તસવીર)

પીળી ધારદાર આંખો અને કાળી �વચા ધરાવતા આ �ાણી સાથે �ણે એમને વષ�થી લગાવ હોય એમ એ કેટલાય વષ�થી જંગલમાં એમને શોધતા હતા. રોિહણી� આ પે�થરને �ેમથી
�લેકી કહીને બોલાવે છે. આ �લેકી માટે એમણે અનેકવાર કાબીની ફોર�ેટની મુલાકાત લીધી છે. કલાકો સુધી રખડપ�ી કરીને �લેકી ની રાહ જોઇ છે.

આ વાતચીતમાં એ જંગલમાં કરલેી સફર, એની િવશાળતા અને સુંદરતાનું વણ�ન કર ેછે, સાથેસાથે એ પણ સમ�વે છે કે શા માટે એમણે આ અનુભવ �લેક પે�થર સાથેના રોમાંસ તરીકે
વણ�વે છે. રોિહણી� કાબીની ફોર�ેટમાં પોતાના અનુભવોની વાત કરતાં કહે છે કે, આ અનુભવથી એમને શાંિતની અદભૂત અનુભૂિત મળી છે અને પોતે આ�િનરી�ણ પણ કયુ� છે.

પોતાના આ અનુભવને એ હેનરી થોરો અને લીઓ ટો�સટોય જવેી કેટલીક રસ�દ �યિ�ઓના િવચારો સાથે પણ જોડે છે અને એના �ારા બધાનું �યાન પયા�વરણીય િ�થરતા, સંર�ણ
અને જવૈિવિવધતા તરફ વાળે છે. �લેકી ને શોધવાની એમની આ યા�ા હકીકતમાં તો કુદરત સાથેના તાદા��યની, �કૃિતના �ોતોના સંર�ણ અને �ળવણીના �તીક સમાન છે અને
આ વાતને એમણે �તીકા�ક રીતે બખૂબી પોતાના વાતા�લાપમાં વણ�વી છે.

�ાણીઓ સાથેના માનવ�તના સંબંધો અંગે વાત કરતાં રોિહણી િનલેકણી વાતચીતમાં રાિધકા ગોિવ��જન �ારા િલખિત ‘એિનમલ ઇિ�ટમેસીસ: ઈ�ટર�પીસીઝ િરલેશનનેસ ઇન
ઈિ�ડયા સે�ટ�લ િહમાલય’ નામના પુ�તકનો પણ ઉ�લેખ કર ેછે અને કહે છે કે, હંુ ઘણા સમયથી કાબીની ફોર�ેટમાં �લેકી ને શોધતી હતી, પણ એ ન મ�યો. છેવટે મ� �ાર ે�હેરમાં
એને મળવા માટેની મારી લાગણી �ય� કરી �યાર ે�ણે તેણે એ સાંભળી લીધી હોય એમ મને મળી જ ગયો…

િલટરચેર ફે�ટીવલની આ વાતચીતમાં રોિહણી િનલેકણીએ કુદરતી િવ� સાથે જોડાવાની તેમની �ેરણા િવશે ઘણી રસ�દ વાત કરી છે અને એ રીતે આપણને સૌને પણ �ાણીઓ અને
�કૃિત સાથેના સંબંધોમાં આ�િનરી�ણ કરવાની �ેરણા આપી છે.

એ વાતચીતની િવડીયોઃ

 

(કેતન િ�વેદી)
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