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ભાગ ૧૮: "માન્યતા" 

   

  

 

 

  

 

રામસેતનુાાં નનમાાણ સમયે જયાાં વાનર સેના તેની શક્તત મજુબ નાના-મોટા પત્થરો ઉપાડી સમદુ્રમાાં પલુ 

બાાંધવામાાં વ્યસ્ત હતા ત્યાાં બીજે છેડે એક નાની ખિસકોલી તેની શક્તત મજુબ રેતીનાાં નાના કણ ઉપાડી સમદુ્રમાાં 

ફેતતી હતી. એ પ્રભ ુરામનાાં નજરમાાં આવતા પ્રભએુ ખિસકોલીને પછૂ્ુાં કે તે આ શુાં કરી રહી છે...? ખિસકોલીએ 

જવાબમાાં કહ્ુાં કે "પ્રભ ુહુ ાં મારી શક્તત મજુબ આ ધમા કાયામાાં યોગદાન આપી રહી છાં." એ સાાંભળી પ્રભ ુરામે 

પ્રસન્ન થઈ ખિસકોલીની પીઠ તેમની આગળીઓથી સહલેાવી. અને જેના કારણે ખિસકોલીનાાં પીઠ પર ૫ સફેદ 

રાંગની ધારીઓ ઉત્પન્ન થઈ...કદાખિત આ વાતાા તો બધાએ સાાંભળી હશે.   

આવી જ એક વાતાા ખિસ્તી ધમા સાથે જોડાયેલી, ખિસ્તી ધમા 

ગરુુ Francis Xavier જયારે ઇન્ડોનેનશયામાાં આવેલ એક સમદુ્રી 

તફુાનને પોતાની શક્તતથી શાાંત કરવા કરવાનો પ્રયત્ન 

કરતા હતા ત્યાાં તેમના હાથમાાંથી ક્રોસ સમદુ્રનાાં પાણીમાાં 

પડી ગયુાં. તફુાન શાાંત થયાનાાં બીજા દદવસે Francis 

Xavier ફરી એ સમદુ્ર દકનારે ગયા, ત્યાાં તેમનુાં સમદુ્રમાાં 

પડી ગયેલ ક્રોસ એક કરિલાનાાં હાથમાાં હત ુાં. જે ક્રોસ 

સાંત Francis Xavier ને મળતા તેમણે કરિલાને 

આશીવાાદ આપ્યા કે તેની ભનવષ્યની પેઢીના 

કરિલાઓની પીઠ પર ક્રોસનુાં ખિન્હ અંદકત થશે. જેથી 

આ  કરિલા આજે Crucifix Crab નાાં નામે પ્રિખલત થયા, 

Crucifix એક લેટીન શબ્દ જેનો મતલબ ઇસ ુખિસ્તની આકૃનત વાળાં ક્રોસનુાં ખિન્હ. અને િરેિર કરિલાની પીઠ 

પર જોવા મળતી આકૃનત આબેહુબ ઇસ ુખિસ્તની આકૃનત વાળા ક્રોસ જેવુાં જ દેિાવે પ્રતીત થાય. 

ધાનમિક કથાથી અલગ કહુ તો દખિણ પેનસદફક મહાસાગરમાાં રેતાળ કે પથરાળ સમદુ્રતળના નવસ્તારમાાં 

સામાન્ય ઊંડાઈએ નનવાસ કરતો, બાહ્ય કવિ પર કથ્થઈ-નારગી અને આછા પીળા રાંગનાાં નમશ્રણની અદભતૂ 

આકૃનતઓ વાળો કવિધારી આ જીવ Crucifix Crab નામે ઓળિાય. જેનુાં વેિાનનક નામ "Charybdis feriata", 

કરિલા પ્રજાનતનો આ જીવ પખુ્તવયે આકારે મખુ્ય શરીરથી ૮ ઇંિ જયારે તેના બે હાથ સાથેની લાંબાઈ ૨ 

ફૂટથી વધ ુલાંબાઈ ધરાવે, એક જોડી હાથ, ૩ જોડી પગ અને ૧ જોડી ફીન્સ તરીકે રૂપાાંતદરત પગની મદદથી તે  
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સમદુ્રનાાં પાણીમાાં તરી શકે એટલે તે 

તરતા કરિલા(Swiming Carb) ની 

શે્રણીમાાં આવે. તેનુાં મખુ્ય અંગ એટલે ૧ ફૂટ જેટલી 

લાંબાઈના બે હાથ, જેના છેડે પક્કડ જેવા Claw, જેમાાં મનષુ્યનાાં 

જડબા જેવી બાહ્ય દાાંતની રિના, જે નશકારને કિેડી 

નાિવા સિમ. સ્વ-રિણનાાં ભાગે 

હાથ અને મખુ્ય શરીરનાાં કોર પર જાણે 

કાાંટા ની વાડ કરી હોય એવી કાાંટાની હરોળ. 

કરિલાની પ્રજાનતમાાં મિુ/િહરેા જેવો અલગ ભાગ ન હોવાથી બીજા ગ્રહથી આવેલ એખલયન્સન જેવો 

દેિાવ, પીઠની આગળની ધાર પર ટેલીસ્કોપ જેવી ઉિી-નીિી થઈ શકે એવી ૩૬૦° નાાં ખણૂે જોવામાાં સિમ બે 

આંિો અને સાથે તાપમાન, વેગ, સ્વાદ કે સગુ ાંધ જેવી 

ઘણી માદહતી મેળવી શકે એવા બે જોડી એન્ટેના, 

હાથીની જેમ બે અલગ-અલગ દાાંત, એક દાાંત Claw માાં 

આવે જેની મદદથી િોરાકના નાના ટુકડા કરે જયારે 

બીજા પેટનાાં આગળના ભાગે આવ,ે જે દાાંતથી િોરાકને 

પાિન યોગ્ય દળવાનુાં કાયા કરે. આમ તો મનષુ્યો 

નસવાય સમદુ્રજીવ પૈકી તેનો અન્ય કોઈ મોટો દુશ્મન નહી, િોરાકમાાં ઉપયોગમાાં લેવાતો હોવાથી માછીમારો તેનો 

નશકાર કરે.    

દેિાવે અદભતૂ આ જીવનાાં શરીર ઉપર ઉભરેલી આકૃનતઓ ફતત તેના પ્રાકૃનતક નનવાસને અનરુૂપ 

અનકુુલનનો ભાગ હોય, જે તેને રહણેાક નવસ્તારમાાં છલાવરણ માટે મદદરૂપ થાય, બાકી તેના સાથ ેજોડાયેલી 

લોકવાતાા તો ફતત એક "માન્યતા" ! 
 

https://conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in 

 

- મેહુલ & દહરલ 
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