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ભાગ ૫ : “શાલિગ્રામ” એક જીવાશ્મ 

    

  

 

 

કૃષ્ણ મદંિરે િર્શન કરવા ગયા ત્યારે કૃષ્ણ મરૂ્તિની બાજુમા ંમકેુલા અર્શ ગોળાકાર, કાળા રંગના ંપથ્થર પર નજર 

ગઈ, જેની ઉપર આંખ અંકારેલી અન ેમાથે ચક્ર કે ર્પશકાર જેવો આકાર કંડારેલો/ઉપસેલ હતો. ત્યારે તો એવુ ંલાગ્ુ ંકે, 

કોઈ ર્ાર્મિક વસ્ત ુહરે્. પણ ખબર પડી કે એ પથ્થર “ર્ાલલગ્રામ” ના ંનામ ેઓળખાય અન ેભગવાન ર્વષ્ણનુા પ્રર્તક તરીકે 

પજૂાય. હવ ેપ્રશ્ન થરે્ કે સમદુ્ર પટકથામા ંર્ાલલગ્રામની ર્ાર્મિક કથા ?. પણ ર્ાલલગ્રામ ને જોયા બાિ એના ંઆકારે મનમા ં

ઉભા કરેલ તરંગ અંત ેસમદુ્રને જ મળ્યો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ર્ાર્મિક દુકાનમા ંર્ાલલગ્રામ લેવા ગયો ત્યા ં દુકાનિારે કહ્ુ ં કે આ સામાન્ય પથ્થર નથી અને ફક્ત નેપાળની 

નિીઓમા ંજ મળે અને એ પણ ખબુ દુલશભ હોય છે...! પાણીમા ંરહતેો એક સકુ્ષ્મ જીવ વજ્ર દકટક 

પત્થરમા ંઆ પ્રકારના ર્વર્વર્ આકારો કંડારે અને કંડારેલ આકારની આભા મજુબ એની કીમત 

વસલુાય. પણ આ એક ર્ાર્મિક કથા જ હતી. સાચી હકીકતે ર્ાલલગ્રામ એટલે લાખો વર્શ 

પહલેાના ંસમદુ્રી જીવના ખડક રૂપે સરલિત અવર્ેર્ો....! 

જે પ્રકારે આજે લાખો વર્શ પહલેાના ડાયનાસોરના ંઅવરે્ર્ો આજે દુર્નયામા ંર્વર્વર્ 

સ્થળે ખોિાણમા ંમળે. તે મજુબ તે સમયના મદુૃકાય (Mollusca), વગશ Cephalopoda મા ં

સમાર્વષ્ટ બાહ્ય કવચર્ારી સમદુ્રી જીવોના અવરે્ર્ો પણ આજે ર્વર્વર્ સ્થળોથી મળે. 

દહમાલયની ગીરીમાળાનુ ંસર્જન ભસૂ્તરીય ઉથલપાથલની અને સમદુ્રની સમાર્ર્ન ેઆભારી.         

ગજુરાતી ભાર્ાના વાચંકો માટે એક અલગ પહલે....સમદુ્રના ર્વર્વર્ જીવોની જીવન રૈ્લીના ંવણશનનો કઈક અલગ અંિાજ 



PART_5 2 of 2 

 

 

જે સમદુ્રમા ંસમાર્ર્ વર્ થયેલ તે સમયના ર્વર્વર્ સમદુ્રી જીવોના ંઅવર્ેર્ો ખડકમા/ંપથ્થરમા ંઆજે પણ સરલિત રહ્યા 

હર્ે. જે જેવાશ્મ નેપાળની ગીરીમાળાઓ માથંી વહતેી નિીના ંર્સમસતા પ્રવાહમા ંઘસડાઈને આવતા ખડકો/પથ્થરો રૂપ ે

મળી રહ્યા છે. અને જેન ેઆપણે “ર્ાલલગ્રામ” ની ઉપમા આપી છે. 

એવુ ંનથી કે આવા જીવાશ્મ ફક્ત નેપાળમા ંજ મળે. પરતુ ંર્વશ્વના ં

ર્વર્વર્ િેર્ોમા ંભસૂ્તરીય સવિેણમા ંપણ મળે છે. અન ેઆકારમા ં

નખ જેટલા સકુ્ષ્મથી લઇ ૪ ફુટ જેટલા ર્વર્ાળ. જેવી ખડક પ્રકૃર્તમા ં

આ જીવાશ્મ સરલિત થયા, એવા રંગ-તત્વના ં ગણુર્મો એ 

અવર્ેર્મા ં જોવા મળે. ઇસ્ટ આદિકાના ં પડોર્ી િેર્ મેડાગાસ્કર 

માથંી મળતા Bumpy Douvilleiceras (Tractor Ammonite) અને 

Perisphinctes virguloides પ્રજાર્તના ંઅવર્ેર્ો પીળી માટી/ખડક 

ર્વસ્તાર સરલિત થયા, તથેી રંગે પીળા અને સ્પર્ે ખરબચડા, 

જયારે તે જ િેર્ના ંઅન્ય ભાગ માથંી મારબલ જેવા પથ્થર માથંી 

મળતા Cleoniceras cleon પ્રજાર્તના ં અવર્રે્ો મારબલ જેવા 

સવુાળા અને ચમકિાર, આજ મજુબ નેપાળમાથંી મળતા ર્ાલલગ્રામ 

 તરીકે ઓળખાતા કાળા રંગના Perisphinctes antecedens પ્રજાર્તના ંઅવરે્ર્ો કિાલચત જવાળામખુી લાવાના ંપત્થર તરીકે 

સરલિત થયા હર્ે...? 

આ જીવાશ્મ ર્ાલલગ્રામની ર્પતરાઈ એટલે વતશમાનમા ંજોવા મળતી પ્રજાર્ત Nautilus pompilius 

કે Argonauta argo. જયારે અન્ય તમામ ર્ખંો કે છીપ સપાટી પર સરકી ને ર્વચરણ કરે કે એક જ 

સ્થળે સ્સ્થત જીવન વ્યતીત કરે, ત્યા ંઆ જાર્તના ંજીવો બાહ્ય કવચ સહીત પાણીમા ંતરી ર્કે 

એવુ ંઅનોખુ ંખડંોમા ંર્વભાજીત અન ેવજનમા ંહલકંુ બાહ્ય કવચની ર્રાવે. આવા અનોખા જીવો 

સહીતની તે ્ગુની સમદુ્ર જીવ સષૃ્ટીના ંકેવી સમદૃ્ધ હર્ે.,,!     

હવે વાત રહી ર્ાર્મિક મહત્વની, તો સજીવ તરીકે વિૃમા ંપીપળો-અડગંતાનુ ં, છોડમા ં

તલુસી-આ્વેુિનુ,ં ર્ાસમા ં િભશ-કદિનતાનુ ં અને ર્નજીવમા ં ર્ાલલગ્રામ- અનતં કાળ પહલેાના ં

અસ્સ્તત્વનુ ંપ્રર્તક તરીકે ર્ાર્મિક ગ્રથંોમા ંરૂપાત્મક િર્ાશવવામા ંઆવ્યા હર્.ે જેમ કોઈ સર્જનકારના ંટકૂા પદરચય માટે તેના 

મહાન અન ેપદરલચત સર્જનનો ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવે. આમ કિાલચત સર્જનહાર ર્વષ્ણનુા ંવણશન માટે પણ આ રૂપક હોઈ 

ર્કે...! 

 બાકી સર્જનહારની રચનાતો અદદ્રતીય અન ેઅનતં...ખરંુ ને...?  
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