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ભાગ ૩ : "સમદુ્ર સનં્યાસી" 

    

  

 

  

કુદરતની રચના કેવી અદભતૂ એક જીવનુું મતુ્ય ુબીજાનુું જીવનદાન, એક જીવ દ્રારા ત્યજી દેવામાું આવેલ 

મતૃ શરીર, કેટલા ભખૂ્યા જીવનો ખોરાક, જીવન-મરણનુું આ ચક્ર આવી રીતે જ ફરત ુું રહી પ્રકૃતતનુું સ ુંતલુન 

જાળવી રાખે. આ ચક્રનો એક અલગ ભાગ કે કોઈ જીવ દ્રારા ત્યજી દીધેલુું તેનુું શરીરનુું બાહ્ય કવચ અન્ય જીવની 

ઢાલ બુંને અને વળી  ઢાલ પર પાછુ સહજીવન થાય એવુું કદાચ સાુંભળવામાું ન આવયુું હોય...? 

સમદુ્ર કકનારે ફરવા નીકળો ત્યાું 

નાના-મોટા શુંખો છીછરા પાણીમાું કે 

રેતીમાું ઝડપથી ચાલતા/ખસતા જોયા 

જ હશે. એ મતૃ શુંખોનાું ખોલની અંદર 

રહતેો ઝીંગા જેવો દેખાતો અનોખો જીવ, 

એટલે સુંન્યાસી કરચલો (Hermit 

crab).પ્રથમ નજરે શરીરનો ઝીંગા જેવો 

દેખાવ, પણ ખરેખર કરચલા સમદુાયના (Super family: Paguroidea) જીવ, ગુંધ-સ્વાદની સુંવેદનાત્મક 

ધરાવતા વાળ સકહતના પુંજા અને પગની બે જોડી, દ્રષ્ટટન ેસરળ બનાવવા ટેલલસ્કોપ જેવી બે આંખ અને એન્ટેના 

થી સજ્જ શરીરની રચના એવી કે ભય જણાતા સરળતાથી આખા શરીરને શુંખ કવચની અદર સુંકોચીને પોતાને 

સરુલિત કરી શકે.અન્ય પ્રાણીઓના અવશેષો સકહત તમામ એઠવાડ ખોરાક તરીકે આરોગે એટલે સફાઈ કમી 

જેવી કામગીરી..! 

જેમ આપણે આપણા મસ્તકના 

રિણ માટે હલે્મેટ પહરેીએ, તેમ આ 

કરચલો પણ એના નરમપેટનાું રિણ 

માટે હલે્મેટ પહરેે. બસ ફકક એટલો કે 

આપણે કૃતિમ હલે્મેટ પહરેીએ. જયારે 

કરચલો પ્રકૃતત માુંથી મળતા મતૃ 

શુંખોનાું ખોલનો કવચ તરીકે ઉપયોગ  

ગજુરાતી ભાષાના વાુંચકો માટે એક અલગ પહલે....સમદુ્રના તવતવધ જીવોની જીવન શૈલીનાું વણકનનો કઈ અલગ અંદાજ 
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કરે. સુંન્યાસી કરચલોનુું પટે નરમ અન ેકોઈપણ પ્રકારના સખત બાહ્ય કવચ વગરનુું, લાુંબી જીવન અવધી માટે 

રિણ ખબુ જરૂરી. જેના ઉપાયમાું સમદુ્ર કકનારે મળતા મતૃ શુંખોનાું ખોલમાું કરચલો તનુું નરમ સપાકકાર પેટ 

દાખલ કરી શરીરનાું અન્ય ભાગો બહાર રહ ેતે મદુ્રામાું આખા શુંખનાું ખોલન ેધારણ કરી તવચલન કરે. શરીરના 

આકારની સરખામણીમાું જાણે પહાડ ઉચકી ફરતો હોય..!. 

કવચ તરીકે મતૃ શુંખોઅને છીપ તસવાય કેટલાક અપવાદોમાું પોલા લાકડા-પથ્થર અને પ્લાષ્સ્ટકની 

નાની બોટલ જેવી વસ્તનુો પણ ઉપયોગ કરે.જેમ-જેમ શરીરની વદૃ્ધિ થાય તેમ-તેમ શુંખ કવચ પણ બદલી 

નાખે.જે એક અનોખી પ્રકકયા છે. શરીરનાું આકારમાું વધારાને અનકુુળ મોટો શુંખનુું કવચ બદલવાની આ 

પ્રકકયાનાું કેટલાક કકસ્સામાું તવતવધ આકારના સુંન્યાસી કરચલાઓ સાથે ભેગા મળી આપસી સમજ સાથે મોટે થી 

નાના આકારનાું ક્રમમાું ગોઠવાઈને આ પ્રકકયા કરે જેથી મોટા આકારના કરચલા દ્રારા ત્યજી દેવાયેલ કવચનો 

ઉપયોગ નાનો કરચલો કરે. જે અદભતૂ પ્રકકયા BBC ચેનલ દ્રારા કફલ્માવામાું આવી છે. જેની તવડીયો લીંક નીચ ે

જણાવેલ. 

 આ સમદુાય પ્રજાતત રહઠેાણની દષ્ટટક  એ 

બે ભાગે વહચેાયેલી, એક જે સમદુ્ર તટ 

આસપાસ નાું ભેજવાળા વાતાવરણમાું 

રહ ે જેને જમીનનાું સુંન્યાસી કરચલા 

અને બીજી સમદુ્રનાું છીછરાું કે ઊંડાું 

પાણીની પ્રજાતત જેને સમદુ્રી સુંન્યાસી 

કરચલા કહી શકાય. અપવાદ રૂપ ફક્ત 

એક જ પ્રજાતત Clibanariusfonticola 

મીઠા પાણીમાું વસવાટ કરે. ૨૦ વષક 

જેટલ ુ લાબુું આયટુય અને ૧૦૦૦ થી 

વધ ુજાતો સાથે આ સુંન્યાસી કરચલા 

પ્રકૃતતનાું ખોરાક શ ૃુંખલામાું એક 

મહત્વની ભતૂમકા ઘરાવે છે. સુંન્યાસી 

કરચલા સહજીવન નુું પણ ઉત્તમ ઉદાહરણ, તેના શુંખ કવચ પર શેવાળ કે એનેમોને (sea anemones)જોડાયેલી 

રહ,ે જે કરચલાને રિણ આપે અને બદલામાું કરચલો તેમને તવતવધ સ્થળોમાું પોતાની સાથે તવચરણથી ખોરાકના 

સ્ત્રોતમાું લાભ આપે. 

https://youtu.be/f1dnocPQXDQ
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જે જીવ અન્યના ત્યજી દીધેલા શરીર ને કવચ તરીકે ધારણ કરે, મતૃ પ્રાણીઓના અવશેષો અને એઠવાડ 

ભોજનમાું ગ્રહણ કરે, સહજીવનમાું અન્યને મદદ કરે તેવા જીવને "સુંન્યાસી" જ કહવેાય...! 

 જો....જો....હવે જયારે સમદુ્ર કકનારે જઇ શુંખનાું ખાલી ખોલ ભેગા કરો તે પહલેા બરાબર ચકાસણી કરવી 

કે અંદર આ "સુંન્યાસી" તો નથી ને.....? 

www.conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in 

https://youtu.be/f1dnocPQXDQ 

- મેહુલ & કહરલ 

તા.૨૫/૦૫/૨૦૨૦ 
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