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ભાગ ૭ :"ઇન્દ્રજાળ" 

   

  

 

 

  

 

મિત્રના ઘરે િળવા ગયો, ઘરિાાં પ્રવેશ કરતા જ સાિે દીવાલ પર લટકાવેલી ફોટોફે્રિ પર નજર ગઈ લાલ રાંગનાાં 

બેકગ્રાઉન્ડ તથા લાકડાની ફે્રિિાાં જાણે કોઈ વનસ્પમતનાાં પાનને સકૂવી આકર્ષક કલાકૃમત બનાવી હોય. પરત ાં તેના પર 

કક ન ાં મતલક અને ર દ્રાક્ષની િાળા...!. જરા પણ મવલાંબ વગર મિત્રને તે બાબતે સવાલ કયો. એણે કહ્ ાં એને ઈન્દ્રજાળ 

કહવેાય અને તેન ાં પજૂન કરવ ાં ખ બજ લાભદાયક ગણાય. પરત ાં એ ખરેખર શ ાં હત  ાં એ ખબર ન પડતા િાહહતી હજી અધરૂી 

જ રહી. એક િાસ બાદ િારે દ્વારકાિાાં જવાન ાં થય ાં. સમ દ્રોથી ધેરાયેલા દ્વારકાનાાં સમ દ્ર જીવસષૃ્ટીથી ભરેલા સમદૃ્ધ હકનારાઓ 

િારા િાટે જાણે અખટૂ િાહહતીનો સાગર. અિે હોડી િાાં 

બેસી બેટ દ્વારકા પહોચયાાં તયાાં એક નાનકડી રેકડીિાાં 

દહરયાના મવમવધ શાંખો, છીપ, િોતી જેવી વસ્ત  ઓ વેચાતી 

હતા. તયાાં પેલા મિત્રને ઘરે ફોટોફે્રિિાાં જોયેલ ઇન્દ્રજાળ પર 

નજર પડી. પણ અહી ફોટોફે્રિ ન હતી. દોરીિાાં બાાંધીને 

લટકાવેલી ઈન્દ્રજાળને સ્પશષ કરી રેકડીનાાં િાલલકને પછૂ્ ાં, 

તેિના કથન મ જબ એ એક દહરયાની  અમત દ લષભ 

વનસ્પમત. જે દહરયાિાાં િાછીિારીની જાળિાાં ફસાઈને 

આવતી હોય છે. રેકડીિાાં કાળી, સફેદ અને નારાંગી રાંગની 

ઈન્દ્રજાળ હતી. અંતે સમ દ્રને જોડાયેલી જીવસષૃ્ટી એટલે 

વધ  જાણકારી િેળવવી અમનવાયષ થઈ.  

      મત્રકાળજ્ઞાની ગ ગલિાાં શોધ કરતા ઈન્દ્રજાળન ાં કઈ અલગ જ સ્પરૂપ જોવા િળય ાં. જે તાંત્ર મવદ્યા તેિજ ધામિિક/તાાંમત્રક 

કીયાષઓ સાથે વધ  સ્પશષત  ાં હ ત  ાં. પરત  ાં અંતે સાચી િાહહતી િળી,... 

        ઈન્દ્રજાળ એ એક દહરયાઈ વનસ્પમત નહહ પણ ખરેખર સમ દ્ર પ્રાણીજીવ. 

વગષ: Anthozoa, પેટા વગષ: Octocorallia ( નરિ પરવાળા/ સોફ્ટ કોરલ) શ્રણેી 

Alcyonacea િાાં સિામવષ્ટ આ પ્રજામત જે Seafan/Seawipe તરીકે ઓળખાય. જેિાાં 

૫૦૦ થી વધ  પ્રજામતઓનો સિાવેશ થાય. નાના સ ક્ષ્િ પોલલપ્સ કોઈ પથ્થર કે 

સમ દ્ર તળેટીિાાં એકત્ર થઇને સમહૂ જીવન થકી મવમવધ પ્રકારનાાં પરવાળાની 

રચના કરે તેવી જ રીતે આ નરિ પરવાળા એટલ ેઈન્દ્રજાળની પણ રચના થાય 

ફકષ ફક્ત આકારનો. કેલ્સસયિ કાબોનેટની થોડી જહટલ રચના અને વદૃ્ધદ્ધદર પણ 

ખ બ ધીિો. ઈન્દ્રજાળ સમ દ્ર તળેટી કે પથ્થર પર પકડ બનાવી સમ દ્રના પ્રવાહ 
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સાિે નાના વકૃ્ષ ભાતી લડત આપે એવ ાં અડગ. સમ દ્ર પાણીિાાં રહતા micro plankton એટલે ૦.૦૫ થી ૧ િીિી સાઈઝનાાં 

સ ક્ષ્િ જીવનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે. આકારિાાં ૩ સેિી થી લઇ 4 ફૂટ જેટલા મવશાળ. અને સફેદ, નારાંગી, જાાંબલી જેવા 

મવમવધ રાંગો ધરાવે. મતૃ ઈન્દ્રજાળ સ કાયા બાદ કાળા રાંગન ાં જાણ ેવકૃ્ષન ાં પાન સ કાય/સળી ગયા બાદ એની મશરાઓ 

દેખાતી હોય એવો દેખાવ.  

દ મનયા ભરિાાં કલાતિક ઘર સજાવટ વસ્ત   તરીકે ઉપયોગ 

િાાં લેવાય. અને ભારતિાાં ધામિિક અને તાાંમત્રક મવદ્યા િાટે 

ઉપયોગિાાં લેવાય. પહરણાિે િોટા પ્રિાણે સમ દ્ર િાાંથી તેન ાં 

છેદન થાય. ખરેખર ઇન્દ્રજાળ એ કોઈ વસ્ત   નથી, પરત ાં 

શાસ્ત્રો મ જબ કોઈ િાંત્ર મવધાન ાં નાિ જણાય..! તેિ છતાાં 

જાળ જેવી રચના અને દ લષભ તરીકેની ઉપિાનાાં પહરણાિે 

આજે Seafan/Seawipe ને “ઇન્દ્રજાળ” ની પદવી િળી હોય 

એવ ાં લાગે. આિ તો  ભારતિાાં વાઈસડ લાઈફ પ્રોટેકશન 

એકટ, ૧૯૭૨, શેડય લ-૧, પાટષ ૪ (એ) મ જબ સરક્ષણ હઠેળ 

Seafan/Seawipe સિામવષ્ટ.  

      પણ અંધમવશ્વાસ ક્ાાં મનયિિાાં બાંધાય છે....? 

 

https://conchology.co.in 

www.facebook.com/conchology.co.in 

 

- િેહ લ& હહરલ 

તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૦ 
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