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ભાગ ૧૪ : "જાદુઈ ક્રિસમસ ટ્રી" 

    

  

 

  

 હોલીવડુની અવતાર મવુી જોવા બેઠા હતા. આખા મવુીમાાં અદભતૂ પરગ્રહી દુનનયાની જલક, અકલ્પનીય 

અવનવા જીવો, કદાચિત એ મવુી પહલેા આપણે કલ્પના પણ ન કરી હોય એવા જાદુઈ કરામત ધરાવતા પશ-ુ

પક્ષી અને વ્રકુ્ષો, મવૂીનુાં એક દર્શયયમાાં હીરો એક જગલ નવસ્તારમાાં પહોિે જેના સપાયકાર સીડી જેવી રિના ધરાવતા 

અસાંખ્ય જાદુઈ ક્રિસમસ ટ્રી, જેને સ્પર્ય કરતા પલક ઝપકતા જમીનમાાં અદ્રર્શય થઇ જાય. કલ્પનાથી પરે એવુાં 

દ્રર્શય. આખા મવુીમાાં આવા કેટલાયે અિાંબીત 

કરે એવા દ્રર્શયની કલ્પના નનદેર્કને ક્ાાંથી 

આવી હર્ે...?. આ બાબતે થોડુાં રીસિય કરતા 

જણાયુાં કે મવુી નનમાયણમાાં અદભતૂ પરગ્રહી 

દુનનયાની જલક માટે આપણા માટે પણ 

અવનવી-અનદેખી એવી સમદુ્રી દુનનયા અને 

સકુ્ષ્મ જીવોની દુનનયાની નકલ કરવામાાં 

આવી હતી. 

સમદુ્રજીવ અભ્યાસ માટે ફરી અંદમાનનાાં નીલ આઈલેન્ડ ખાતે નેિરલ બ્રીજ સ્થળે ગયો હતો. તયાાં કોરલ 

રીફનાાં છીછરા પાણીમાાં કોરલરીફ ઉપર અવતાર મવૂીનુાં સપાયકાર સીડી જેવા બે-ત્રણ જાદુઈ ક્રિસમસ ટ્રી નજરે 

પડયા, થોડીવાર નજર કરી પછી પાણીમાાં હાથ નાખી તેને સ્પર્ય કરવાની કોનર્ષ કરી કે મવુીમાાં જોયા મજુબ એ 

જાદુઈ ક્રિસમસ ટ્રી એકદમ કોરલ રીફમાાં અદ્રર્શય થઈ ગયા. થોડી રાહ જોયા પછી ફરી એ જાદુઈ ક્રિસમસ ટ્રી 

કોરલ રીફમાાં બનાવેલ ડને/હોલ માાંથી બહાર આવ્યા. રાંગે નારાંગી-પીળો-વાદળી જેવા િમકદાર રાંગો સાંયોજન 

વાળા ક્રિસમસ ટ્રી ખબુજ સુાંદર લાગતા હતા. તેની સુાંદરતાને મારા અંદરવોટર કેમેરાથી કેદ કરી. 

ગજુરાતી ભાષાના વાાંિકો માટે એક અલગ પહલે....સમદુ્રના નવનવધ જીવોની જીવન રૈ્લીનાાં વણયનનો કઈક અલગ અંદાજ 
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જાદુઈ ક્રિસમસ ટ્રી માટે ક્રરસિય કરતા કઈ અલગ જ હકીકતની જાણ થઈ. એ જાદુઈ ક્રિસમસ ટ્રી તો એક સમદુ્રી 

વોમય/કીડાની કેટગરીનો જીવ. જે નામે પણ "ક્રિસમસ ટ્રી વોમય" (Spirobranchus giganteus) તરીકે ઓળખાય, 

આ જીવ Serpulidae કુટુાંબનો સભ્ય લાંબાઈમાાં ફક્ત ૩.૫ સેમી, જે પૈકી ૨/૩ ભાગ કોરલ રીફમાાં ટયબુ/હોલમાાં 

રહ ેઅને બાકી રહલે કલગી/Plumes બહાર ક્રિસમસ ટ્રી માફક રહ.ે સામાન્ય રીતે આ જીવ એક જ સ્થળે સ્થાયી 

જીવન જીવે. ખબુજ અદભતૂ રિના ધરાવતા "ક્રિસમસ ટ્રી" જેવી કલગી/plumes, સમદુ્રનાાં પાણીને ક્રફલ્ટર કરી  

તેમાાંથી સકુ્ષ્મસજીવોને ખોરાક રૂપે મખુમાાં પહોિાડવાનુાં કાયય અને સાથોસાથ પાણીમાાંથી ઓક્ક્સજન મેળવી 

શ્વસનની પ્રક્રકયા પણ કરે. જ્યારે પોતાની 

આસપાસ ખતરો જણાય કે તરત તે કલગી 

અંદર ટયબુમાાં ખેંિી સ્વ-બિાવ કરે. આ સમદુ્રી 

કીડાની આકષયક રાંગની ક્રિસમસ ટ્રી જેવા 

દેખાવની કલગી/plums ખરેખર અિાંબીત કરે 

એવુાં દ્રર્શય ઉભુાં કરે. પેલા મવુીના નનદેર્કે તો 

પ્રકૃનતની રિનાનાાં ક્ષણ ભરની નકલ કરી, પણ 

ખરેખર પ્રકૃનતનાાં નનદેર્કે રે્ની નકલ કરી 

હર્ે...?  

https://youtu.be/AFX9K6sr-Dw 

https://conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in 

- મેહુલ & ક્રહરલ 
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