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ભાગ ૨૦ : "સતંાકકૂડી" 

   

  

 

 

  

વર્ષ ૧૯૯૫ મ ાં સ્કલૂ થી ઘરે પહોચત  નહી કે રમવ  મ ટે તરુાંત ફરી ઘરની બહ ર, બધ  મમત્રો ભેગ  

થઈ કઈ રમત રમવી એ નક્કી કરે એટલે મોટ ભ ગે તો "સાંત કકૂડી" ન મ બહુમતીમ ાં આવે, ક રણે કે સ ાંજ 

સમયે ઓછ  પ્રક શમ ાં મહોલ્લ ની ગલીઓમ ાં છુપ વવ મ ાં સરળત  પણ રહ ે અને ઘરની આસપ સ હોઈએ 

એટલે મમ્મીની નજરમ ાં રહ્યે, જેથી ર તે્ર ઘરેમ ાં જત ની સ થે મહ ભ રત ન થ ય..!. સાંત કકૂડી શરૂ થયે દ વ 

આપન ર આંખો બાંધ કરી ૧ થી ૧૦૦ ગણતરી કરે કે બ કી બધ  સાંત ય જાય અને પછી બધ ન ેશોધવ ની 

કસોટી શરૂ. આ રમતમ ાં સૌથી મજાની વ ત એ કે અમે મમત્રો એકબીજાન  શટષ બદલી ને જાણી જોઈને થોડ 

હ થ દેખ ય તેમ બહ ર ર ખ્યે, જેથી ખોટ ન મ થી થપ્પો પડે અને ફરી નવેસરથી દ વ શરૂ થ ય. ધણી વ ર 

સાંત વવ  મ ટે ઝ ડીઓનો સહ રો તો ક્ય રેક કોથળ નો...પગથીય  નીચે કે દરવ જાની પ છળ...બસ આવી જ 

અવનવી રરતો શોધી રમતની મજા લેત ....આજન  ભ ગનુાં પ ત્ર પણ કઈ આવુાં જ, જે સાંત કકૂડીની રમતમ ાં 

કદ ચ કય રે ન શોધી શક ય...!. જેમ મમ-ઇન્ડડય  મપક્ચરમ ાં આંખ સ મે ઉભેલો અનીલ કપરૂ અદશ્ય થઇ જાય 

એવી આ મ છલી....આંખ સ મે હોવ  છત  જો તમ ેએ મ છલીન  રૂપ મવશે જાણત  ન હોવતો હમેશ  એ જીવ 

તમ રી નજરોમ ાં અદ્રશ્ય જ રહ.ે... 

Genus (જાતી): Synanceia ની "સ્ટોનરફશ" ન મ ેજાણીતી અન ેઇડડો-પેમસરફક સમદુ્રન ાં કોરલ રીફવ ળ  કે 

પત્થર ળ ક ાંઠ  મવસ્ત રમ ાં રહતેી, ૧૫ થી ૬૦ સેમી લાંબ ઈની આ મ છલી આક ર અને રાંગમ ાં સ મ ડય 

પત્થર/કોરલ સ્ટોન જેવી આબેહબૂ. જાાંબલી-ન રાંગી-લ લ શ ડ ઘ વ ળાં કથ્થઈ-ર ખોડી ખરબચડી રેસ વ ળી 

બ હ્ય ત્વચ . શરીરની સરખ મણીયે મોટુ અને પહોળાં મ થુાં. સ મડય રીતે સમદુ્રન ાં ક ાંઠ  મવસ્ત રન ાં છીછર  

પ ણીમ ાં અને ખ સ કરી કોરલ કે પત્થર ળ મવસ્ત રમ ાં 

રહ.ે રહણે ક મવસ્ત રને અનરુૂપ દેખ વ એટલે 

છ રમવરણ/છૂપ વવ મ ાં મનષ્ણ ત, મશક ર સ થ ે જાણે 

સાંત કકૂડી રમતી હોય...! એમ નજર સ મે હોવ  છત ાં 

અદ્રશ્ય રહ.ે અડય ન ની મ છલી જેવી તેન  મખુ નજીક 

આવે કે અચ નક તેનુાં મોટુાં મખુ ખોલી મશક રને તેમ ાં 

ગરક વ કરી દે. તેનો હુમલો ૯૯% ખ લી નહી જાય.વળી 

સ્ટોનરફશ સમદુ્રરકન ર  મવસ્ત રમ ાં રહ ેએટલે કદ ચચત ભરતીન  પ ણી ઓશરત  પત્થર ળમ ાં ભ ગમ ાં ફસી જાય 

તો પણ પ ણી વગર ૨૪ કલ ક જીમવત રહી શકે. આ સ્ટોનરફશની કેટલીક પ્રજામત નદીમ ાં પણ રહ.ે 
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અને નવ ઈની વ ત તો એ કે આ અદભતૂ અને મનપણૂષ મશક રી "સ્ટોનરફશ" નો મશક ર કરન ર  જીવ 

નહીવત બર બર. જેનુાં ક રણ સ્ટોનફીશ જોડે રહલે અમોધ તીર, એટલે તનેી પીઠન ાં ફીડસન ાં ક ાંટ મ ાં આવેલ 

ડયરૂોટોક્ક્સન ઝેર. કોઈપણ મશક રી સ્ટોનરફશને પકડવ ની કોમશશ કરે એટલે તેને ફીડસનો ક ાંટ  વ ગે અને 

તેમ ાંથી નીકળત  ઝેરને ક રણે મશક રીનુાં મતૃ્ય ુથ ય. કદ ચ સમદુ્રન  પ ણીમ ાં ભલુથી તમ રો પગ સ્ટોનરફશ પર 

પડે તો તેન  ક ટો તમને વ ગે અને જેટલુાં વજન તેન  પર પડે તે મજુબ તેમ ાંથી ડયરૂોટોક્ક્સન ઝેરનુાં પ્રમ ણ 

છોડે. ડયરૂોટોક્ક્સન ઝેર એટલે અચકૂ મતૃ્ય.ુ સ પન ાં ઝેર જેટલુાં જ નકુશ નક રક. સમદુ્રન ાં અંત્યત ઝરેી જીવોની 

શ્રેણીમ ાં પ્રથમ સ્થ ન, તેમ છત ાં મનષુ્યને ક્ય ાં એનો ડર..?, એમશયન દેશોમ ાં સ્ટોનરફશન ાં ઝેર વ ળ  ક ાંટ ને દૂર 

કરી તેનો પણ ખોર ક તરીકે ઉપયોગ થ ય. મવશ્વભરમ ાં આ સ્ટોનરફશન ાં ઝેરનો મશક ર થન ર મનષુ્યની સાંખ્ય  

ઘણી. અને જેમ ાં ઓસ્રેચલય મ ાં મોખરે.    

જ્ય રે હુ ાં અંદમ નમ ાં હવેલોક આઈલેડડ પર સ્કુબ  ડ ઈવીંગ મ ટે ગયેલો. ત્ય ાં અંદ જીત ૩ મી. જેટલી 

ઊંડ ઈમ ાં એકદમ નજદીકથી પત્થર પર સ્ટોનરફશ નજરોથી મનહ ળી હતી. એ પણ સ્કુબ  ગ ઈડે ઈશ રો કરી 

બત વેલ એટલે. બ કી મ રી સ થે પણ સ્ટોનરફશે રમી હોત..."સાંત કકૂડી". 
 

https://conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in 

 

- મેહુલ& રહરલ 

ત .30/૦૮/૨૦૨૧ 
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