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ભાગ ૧૦ : રક્તબીજ 

    

  

 

 ટેરેસ ગાર્ડનમાાં ફૂલછોર્ને નનહાળતા જોયેલ ાં એક સામાન્ય દ્રશ્ય, અળવી(Taro)નાાં પાનમાાં ઝીલાયેલ મોતી જેવ ાં 
દ્રશ્યમાન પાણીન ાં ટીપ ાં, જેને જોઈ સોનિયલ મીડર્યામાાં વાાંચેલી એક પાંક્તત યાદ આવી.... 
 

"પાણી ન ાં એક ટીપ ાં 
તાવર્ી પર પર્ ેતો,એન ાં અક્તતત્વ જ મટી જાય છે,   

કમળના પાન પર પર્ ેતો, મોતી જેવ ાં ચમકી ઉઠે છે, 

છીપમાાં પર્ ેતો, મોતી બની જાય છે...... 
પાણીન ાં ટીપ ાં એ જ છે, તફાવત માત્ર સહવાસ નો છે......" 

 

"પાણીન ાં એક ટીપ ાં છીપમાાં પર્ ેતો, મોતી બની જાય” આ ફતત 
કનવ કલ્પના, મોતી છીપમાાં બને એ પણૂડ સત્ય, પણ મોતી નનમાડણ 
અચરજતા ઉભી કરે એવી પ્રડિયા. છીપ મદૃ કાય વગડ Bivalve નો જીવ, 

સામાન્યતઃ બે સરખા લાંબગોળાકાર/ગોળાકાર/નત્રકોણાકારની બે છીછરી 
રકાબી જેવા બહારથી ખરબચર્ા અને અંદરથી લીતસા મળૂ તત્વ કેલ્લ્િયમ 
કાબોનેટનાાં સાંયોજનથી બનેલ મજબ ત કવચમાાં રહતેો જીવ... 

 

 છીપન ાં નવશ્ર્લેષણ કરવામાાં આવ ેતો કવચની અંદર ફતત નરમ માસનાાં ટ કર્ા જેવ ાં િરીર જેને આંખ, માથ  અને 
હાથ નહી, પણ દેખાવે જીભ જેવો તનાય ઓનો પગ જેના માધ્યમથી છીપ સમ દ્ર તળેટી પર ધીમી ગનતએ ખસી િકે. રક્ષણ 
માટે હાથ, કાાંટા, ઝેર, દાાંત કે અન્ય કોઈ અંગ વગરની આ છીપને તવ-રક્ષણ માટે પ્રકૃનતએ બે ગ ણ આપ્યા,જેમાાં મોટા 
નિકારીથી બચવા સખ્ત કેલ્લ્િયમ કાબોનેટન ાં કવચ અને બીજ ાં છીપનાાં અંદર પ્રવેિી િકે તેવા સ ક્ષ્મ પરોપજીવીથી બચવા 

એ ઘ સણખોરને મોતી રૂપી કવચમાાં કેદ કરવાનો ગ ણ. જે પ્રકારે છીપ 
બાહ્યકવચની રચના કરે તેજ પ્રમાણે છીપની અંદર પ્રવેિેલા સ ક્ષ્મ 
જીવ કે પદાડથનો કણ રૂપી ઘ સણખોરની ફરતે પણ કેલ્લ્િયમ 
કાબોનેટનાાં જ તત્વ Aragonite અને Conchiolin નાાં સાંયોજને બનતા 
લીતસા અને ચમકદાર Nacre ન ાં કવચ બનાવે, જેથી ઘ સણખોર તેમાાં 
કેદ થઈ જાય, આ Nacre ન ાં કવચ એક પર્માાં નડહ પણ એકની ઉપર 
એક એમ અનેક પર્માાં બનાવવામાાં આવ,ે જે અંતે ગોળાકાર/લાંબ 
ગોળાકાર/અનનયનમત આકાર લે, જે મોતી તરીકે ઓળખાય. પણ 
ખરેખર એ કોઈ ઘ સણખોરની કબર છે. છીપની ખારા કે મીઠા પાણીની 
મોટાભાગની પ્રજાનતનાાં મોતીની રચના કરવાનો ગ ણ હોય, અને દરેક 
છીપમાાં નનમાડણ થતા મોતી કથાકનથત ઓળખાતા ગોળાકાર–લીતસા–
ચમકદાર નહી પણ એ સામાન્ય સફેદ પત્થર કે અન્ય આકારના રૂપે 

ગ જરાતી ભાષાના વાાંચકો માટે એક અલગ પહલે....સમ દ્રના નવનવધ જીવોની જીવન િૈલીનાાં વણડનનો કઈ અલગ અંદાજ 
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અને છીપ કવચને અંદરના ભાગે ચોટેલ હોય, જેથી એટલા પ્રચલલત નથી. એવા જ મોતીની રચના અમન ેનમડદા નદીમાાંથી 
મળેલ એક છીપમાાં અમે જોયેલ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઈનતહાસમાાં રાણીનો મ ાંકટ કે રાજાની માળાથી લઇ વતડમાનના ૧૦ રૂ. નાાં કોતમેટીક િોપ કે ફેસિીમમાાં પણ મોતીનાાં 
તત્વો હોવાના દાવા સાથે દ નનયાભરમાાં વધતી મોતીની માાંગને પગલે ઘણા દેિોમાાં મોતી ઉત્પાદન માટે છીપન ાં ફાનમિંગ 
કરવામાાં આવે. જેમાાં મીઠા પાણીની Hyriopsis જાનતન ાં તળાવમાાં ફાનમિંગ થાય અને સમ દ્રની Pinctada જાનતને સમ દ્રના 
પાણીમાાં જ પીંજરામાાં કેદ કરી ઉછેર કરવામાાં આવે. મોતી બનાવવા માટે મતૃ છીપનાાં માસના સ ક્ષ્મ ટ કર્ા કે અન્ય સ ક્ષ્મ 
પ્રદાથનાાં ટ કર્ા ૧૦ થી ૧૫ સાંખ્યામાાં જીનવતમાાં  છીપમાાં "મેન્ટલ"ે તરીકે ઓળખાતા ખાસ ભાગમાાં કૃનત્રમ રીતે દાખલ 
કરવામાાં આવે અને જીનવત છીપને ફરી તળાવમાાં સામાન્ય જીવન માટે મકૂી દેવામાાં આવે. આ છીપ પોતાની અંદર દાખલ 
થયેલ ઘ સણખોરોની ફરતે Nacre ન ાં કવચ બનાવવાન ાં િરૂ કરે. જે અંદાજીત ૩ વષડ બાદ પણૂડ થયે ૧૦ થી ૧૫ જેટલા 
મોતીમાાં પડરણામે અને જે મોતી મેળવવા તે જીનવત છીપને મારવામાાં આવે. ક દરતી રીતે સમ દ્ર કે નદીમાાંથી મળતા 
મોતીની સાંભાવના હજારોમાાં એક, જેથી એવા મોતીની કીમત આકાિને આંબે. જેન ાં પડરણામ હજારો છીપન ાં મરણ. 

મોતી પ્રાકૃનતક રાંગ ેસફેદ, દ ધ્યા, તલેટી, ગ લાબી કે કાળા પણ મારે મન એનો રાંગ રતત જવો લાલ, અન ેજે મોતી 
મેળવવા હજારો છીપોન ેમોતને ઘાટ ઊતારવામાાં એવા મોતીને "રતતબીજ" નસવાય અન્ય ઉપમા પણ ન આપી િકાય. 

www.conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in 

- મેહ લ & ડહરલ 

તા.૨૦/૦૯/૨૦૨૦ 

_____________________________________________________________________ 

 

http://www.conchology.co.in/
http://www.facebook.com/conchology.co.in

