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ભાગ ૧: રેતીનો રંગોલીકાર...! 

    

  

 

  

સમદુ્ર કિનારે ફરવા નીિળ્યા તયાાં સમદુ્રનાાં પાણી જાણે 

િીનારાથી દૂર ઠેલાઈ ગયા હતા, ધીમા ઉછળતા સમદુ્રના 

મોજાનાાં િઈ અલગ જ પ્રિારનુાં આનાંદમયી સાંગીતમાાં ઢળતા 

સયૂયનાાં રાંગોની મજા માણતા અમારી નજર સમદુ્રની રેતીમાાં 

ઉભરેલી વવવવધ આિારોની આકૃવતઓ પર ગઈ, જાણે  િોઈ 

િલાિારે એની આખી િલાને અહીજ ઠાલવી હોય તેમ આખો 

સમદુ્ર કિનારો એનાથી ભરાયેલો. એિજ રાંગની દેખાતી સમદુ્ર 

રેતીમાાં પણ જાણે રાંગોલી સજાવી હોય એવુાં સ ુાંદર દ્રશ્ય આંખોને 

આનાંદ આપવાની સાથે જ મનને પણ વવચલલત િરત ુાં હત ુાં. એ 

કુતહૂલનો અંત લાવવા રેતીની એ રાંગોલીનુાં નીરીક્ષણ િર્ુું તો 

એિ નાનો િરચલો એના હાથોથી રેતીનાાં દડા બનાવી સમદુ્ર 

તટ પર એટલી ઝડપી ગોઠવતો હતો જાણે ખબુજ ઓછા 

સમયમાાં એણે એિલા હાથે આખો સમદુ્ર તટ આંબવુાં હોય. પરત ુાં 

થોડા સમય પછી જયારે સમદુ્રનાાં પાણી જાણે એની િલાિારીથી 

નારાજ થઈ ભરતી રૂપ ેઆખા તટ પર પથરાઈને એ નાના 

િલાિારની િળાને ફરી રેતીના િોરા િેનવાસમાાં ફેરવી ગયા. 

પણ ફરી ઓટ થતા સમદુ્રને કિનારો ખાલી િરવા પડયો, જેના 

થોડા સમયમાાં બાદ જ એ િલાિરે ફરી એની િલા વવખેરવા 

રેતીના એ િોરા િેનવાસમાાં િારીગરી બતાવવાની શરૂ િરી 

દીધી. 

          કુદરતનાાં આ નાના િલાિારની વવસ્તતૃ જાણિારી મેળવવાની મારી જજજ્ઞાસાથી મળેલ માકહતીએ 

મને અચાંલભત િરી દીધો. કહિંદ તથા પ્રશાન્ત મહાસાગર તટ પર જોવા મળતો આ નાનો િરચલો જે Sand bubbler 

crab એટલે િે રેતીના પરપોટા બનાવતો િરચલો તરીિે ઓળખાતો ૧ થી ૧.૫ સેમી. નો  Scopimera અને Dotilla 

સમદુાયનો જીવ. જે સમદુ્ર કિનારે રેતીમાાં નાના દર બનાવી રહ ેછે. સમદુ્ર કિનારો ભરતીમાાં ગરિાવ હોય, 

ગજુરાતી ભાષાના વાાંચિો માટે એિ અલગ પહલે....સમદુ્રના વવવવધ જીવોની જીવન શૈલીનાાં વણયનનો િઈ અલગ અંદાજ 
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તયારે પોતાના દરમાાં રહ ેઅને ઓટમાાં કિનારેથી પાણી 

ઓસરતાાં દરની બહાર આવી ખોરાિની લેવાની તેની 

અલગ જ પ્રિારની પ્રવવૃિ ચાલ ુિરે. આ નાનો િરચલો 

એના બાંને હાથોથી રીવતને તેના કફલ્ટર જેવી રચના વાળા 

મખુમાાંથી પસાર િરી રેતીમાાં ભળેલા પ્લાન્િટોન અને  

વવવવધ બારીિ પદાયથો ખાઈ ને બહાર નીિળતી રેતીનાાં 

દડા જેવા બનાવી બહાર ફેિે. ખોરાિની પ્રોસેસમાાં એિની 

એિ રેતી ફરી પરત પ્રોસેસમાાં ન આવે એ હતે ુથી પ્રોસેસ 

થયેલ રેતીનાાં નાના દડા બનાવી દેવામાાં આવે. અને 

ઓછા સમયમાાં મહિમ રેતીમાાંથી ખોરાિ મેળવવા તેમજ 

અન્ય વશિારીથી તિલીફ જણાયે પરત એના દરમાાં ઝડપી 

જઈ શિાય તે મજુબના આયોજન સાથે એિ પેટનયમાાં  આ 

પ્રકિયા િરવામાાં આવે છે. જે પ્રકિયાનુાં પકરણામ, એટલે 

સમદુ્ર કિનારે રેતીના િેનવાસ પર ઉભરતી આ નાના 

રેતીનાાં રાંગોલીિારની અદભતૂ રાંગોલી. 

 

- મેહુલ & કહરલ 

તા.૨૬/૦૪/૨૦૨૦ 
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