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ભાગ ૧૫ : "ત્રણ હૃદય-નવ મગજ" 

    

  

 

  

 ૧૪ ફેબ્રઆુરી, "વેલેન્ટાઈન ડે" વવશ્વ ભરમાાં પે્રમની ઉજવણીનો 

દિવસ, પ્રેમ એટલે હૃિયની લાગણી, જેમાાં મગજનો ઉપયોગ ન થાય,..? બસ 

એવુાં કહવેાય, બાકી આજ તો દુવનયા મગજનો જ ઉપયોગ કરી પે્રમ વ્યક્ત 

કરે..!, આ તો હૃિય પરથી યાિ આવ્યો એક સમદુ્રી જીવ જેના ત્રણ હૃિય, હા 

એટલે એના પે્રમની વાતાા નહી કરુાં. પણ આશ્ચયાચદકત કરતો આ જીવ કરોડો 

વર્ષોથી પથૃ્વી પર અસ્તતત્વ ટકાવી બેઠો, ડાયનોસર કાળના અવશેર્ષોમાાં પણ 

એના પવૂાજોનાાં અવશેર્ષો મળે, હાડકા વગરની લચીલુાં શરીર, આઠ હાથ, નવ 

મગજ અને ત્રણ હૃિય ધરાવતો આ જીવ એટલે "ઓક્ટોપસ". ઉત્કાાંવતનો 

અજોડ નમનુો, કરોડો વર્ષા પહલેા કવચધારી જીવો ઝડપી ગવત, તવ-રક્ષણ 

અને અસ્તતત્વ લડાઈમાાં પોતાનાાં કવચનો ત્યાગ કરી તવતાંત્ર જીવી શકે 

 તેવા શરીર રચનામાાં વવવવધ ફેરફાર કરી આજનાાં "ઓક્ટોપસ"  

તરીકે જીવવત થયા. 

મદુૃકાય સમિુાયનાાં વગા Cephalopoda ની પ્રજાવત "ઓક્ટોપસ", આઠ હાથથી ચલલત જીવ, એક જીવમાાં 

પ્રકૃવતએ જાણે બધી જ અિભતૂ્તા ભરી િીધી, સમદુ્રમાાં િરેક પદરસ્તથવતને પહોચીવળવાનાાં અનેક અનકુુલનો, 

એકિમ નરમ લચીલુાં હાડકા વગરનુાં શરીર ફક્ત બે પ્લેટ જેવી રચના, જે મખુનાાં ભાગને આધાર આપે, ૨૮૦ 

જેટલા વેલ્ક્ુાં સકશન કપ વાળા આઠ હાથ જેના થકી સરળતાથી સમદુ્ર સપાટી પર સરકી શકે તેમજ અન્ય 

જીવનો વશકાર કરી શકે, લોહીમાાં copper-rich protein એટલે hemocyanin હોવાથી રાંગે ભરુૂ લોહી, hemocyanin 

માાં ઓસ્ક્સજન વહન ક્ષમતા હીમોગ્લોબીનનાાં સાપકે્ષે ઓછી જેના કારણે ઓકસીજનની જરૂરીયાતને પહોચીવળવા 

વધ ુલોહી પાંપ કરવાની જરૂર એટલે ત્રણ હૃિય. નાના બે હૃિય લોહીને િબાણથી ચઇૂમાાં પહોચાડે જયાાંથી 

લોહીમાાં મહત્તમ ઓસ્ક્સજન ભેળવી સીધુાં લોહી મખુ્ય હૃિયને મળે અને મખુ્ય હૃિય એ લોહીને શરીરનાાં વવવવધ 

અંગો સધુી પહોચાડે. આમ ત્રણ હૃિયનાાં તાલમેલથી વધ ુઓકસીજન મેળવી ઓકટોપસ સમદુ્રમાાં ઊંડાઈમાાં કે 

છીછરા પાણીમાાં અનકુલૂન કરી જીવી શકે. અન્ય બે જીવો “સ્કતક્વડ’ માાં ત્રણ અને અળવસયામાાં પણ પાાંચ હૃિય 

હોય. 

ગજુરાતી ભાર્ષાના વાાંચકો માટે એક અલગ પહલે....સમદુ્રના વવવવધ જીવોની જીવન શૈલીનાાં વણાનનો કઈક અલગ અંિાજ 
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આકારમાાં ઓક્ટોપસ નાનાથી લઈ ૨ મી. 

જેટલો આકારનાાં હોય શકે, તેના આઠ 

હાથનાાં સાંચાલન માટે શરીરમાાં એક વધ ુ

અનકુલૂન. તેના મખુ્ય મગજ(બે્રઈન) 

વસવાય એક હાથમાાં એક એમ કુલ આઠ 

હાથનાાં અલગ-અલગ મગજ જેનુાં 

સ ાંચાલન મખુ્ય મગજ કરે. આમ નવ 

મગજનાાં તાલમેલથી આઠ હાથો તથા 

શરીરને ઓપરેટ કરે. તવ-રક્ષણ માટે  

કાચીંડાની જેમ પોતાના શરીરનો રાંગ બિલી શકે. 

આસપાસની જગ્યા મજુબ અદ્રશ્ય ભાસ થાય એવી 

રીતે ક્ષણભરમાાં chromatophores સેલની મિિથી 

રાંગ તથા શરીરપરની પેટના બિલે. વધમુાાં રક્ષણ 

માટે વશકારી પર શાહી જેવુાં દ્રવ્ય તપે્ર કરે જે વશકારીને 

ક્ષણીક માટે અંધ કરી શકે. 

રાંગ બિલવાની અને આકારમાાં ઢાળવાની 

કળાથી મીમીક ઓક્ટોપસ (Thaumoctopus mimicus)  

જેલીદફશ, લાયન ફીશ, સમદુ્રી સાપ કે ફ્લેટ ફીશ જેવા વવવવધ આકાર બનાવી વશકાર કરવામાાં કે વશકારીથી બચવામાાં 

વનપણૂાતા ધરાવે. પેવસદફક ગોલ્કડેન ઓક્ટોપસ ભખુુાં રહી સાત માસ સધુી તેના ઈંડાનુાં રક્ષણ કરી સેવન કરે.અને 

અંતે પોતે મોતને ભેટે. બ્લેન્કેટ ઓક્ટોપસ (Tremoctopus Species) િેખાવે એક મોટી ચાિર જેવો, જે પ્રજાવતની 

માિાની લાંબાઈ ૨ મી. જયારે નરની લાંબાઈ ફક્ત ૨.૫ સે.મી, આમ વજનમાાં પણ માિા ઓક્ટોપસ નર ઓક્ટોપસ 

થી ૧૦૦૦૦ ગણો વધ.ુ આ તો ઓક્ટોપસની બે-ત્રણ પ્રજાવતની ચચાા કરી એમાાં વળી "ત્રણ હૃિય-નવ મગજ" 

વાળા આ જીવની ૩૦૦ જેટલી પ્રજાવત...!!! 
 

https://youtu.be/74FvZsXy_YM 

https://conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in 

- મેહુલ & દહરલ 

તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ 
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