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ભાગ ૮ : "કોરોના" 

   

  

 

 

  

 

માર્ચ-૨૦૨૦ મહ્દંશે દરેક ન્યઝુ પેપર હડે લાઈન "કોરોના મહામારીનુ ંભયાવહ દ્રશ્ય....__પોઝીટીવ અને 

__ના ં મોત...!", ન્યઝુ રે્નલો અને વોટ્સએપમા ં પણ કોરોના મહામારી અને કોરોના વોરીયસચ વચ્રે્ના 

મહાસગં્રામની જ ગાથા. દેશભરમા ંલોકડાઉનથી થભંી ગયેલ મનષુ્ય જીવન, ૩ માસ જેટલા લાબંા મધયાતંર બાદ 

હાલ ધીમે-ધીમે અનલોક-૩ ના ંસ્ટેજે પહોર્વા છતા ંમનષુ્ય જીવ મકુ્ત મને ફરી નથી શકતો. જીવનની દરેક 

ક્ષણમા ંકોરોનાની ર્ર્ાચ કે ચર્િંતન સામાન્ય થયુ.ં અન્ય મદેુ્દ ચર્ત પોરવવાની તમામ કોશશશ કરવા છતા ંપણ 

કોરોનાતો અવશ્ય ચર્િંતનમા ંઆવેજ...!, મારા સાથ ેપણ કઈ આવુ ંજ થયુ.ં નવરાશની પળે ઘરના ંએકવેરરયમમા ં

રહલે એક નાના જીશવત શખંની બાયોલોજીકલ મારહતી મેળવવા Indian Freshwater Molluscs બકુમા ં પાના 

ઉથલાવી રહ્યો હતો. તો માનવામા ંન આવે, પણ ત્યાએ અંત ેકોરોના જ મળ્યો. બોલો, એ શખંની પ્રજાશતનુ ંનામ 

કોરોના હત ુ.ં..! 

 Clithon corona, નદીમા ં રહતેો શખં, સમદુ્ર જોડે 

સીધો સબંધં નહી,પણ નદી અને દરરયાના પાણી ભેગા થતા 

હોય એવુ ં ખરસરંુૂ પાણીમા ં રહ.ે ભારતમા ં ફક્ત શનકોબાર 

આઈલેન્ડ ખાતે પ્રાકૃશતક આવાસમા ંજોવા મળે, બાકી એમ તો 

એકવેરરયમ શોપમા ંમળી રહ.ે ૧૫ થી ૨૦ મી.મી નુ ંઉપરના 

ભાગે સપાચકારે કાટંા ધરાવત ુ ંગોળાકાર કેલ્શશયમ કાબોનેટના ં

શખં કવર્ સાથે શવર્લન કરત ુ મદુૃકાય જીવ. ભય 

અનભુવતાની 

સાથે પોતાનુ ંઆખ ુનરમ શરીર શખંમા ંસકંોર્ી શખંના ંખશુલા 

છેડાને પણ ઢાકણથી બધં કરીદે. એ ઢાકણને operculum કહવેાય. 

શખં કથ્થઈ-પીળા-રાતા રંગના ં પટ્ટાથી આકશષિત. જેથી 

એક્વેરરયમમા ં સશુોભન તરીકે વધ ુ પસદંગી પાત્ર હોવાથી 

એક્વેરરયમ શોપમા ંવેર્ાણ થાય. ખોરાકમા ંશેવાળ કે અન્ય જીવો 

દ્રારા ત્યજેલ ખોરાકનો ઉપયોગ કરી એકવેરરયમ સફાઈની 

કામગીરી પણ કરે. 
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 આ કોરોના શખંના ંજ કુટંુબ Neritidae નો જ એક અન્ય સભ્યથી કદાચર્ત તમે પરરચર્ત હશો....?, 

દચક્ષણ ગજુરાતમા ંખરસરંુૂ પાણીમા ંમળશત પ્રજાશત Neritina violacea. બાધંકામ માટે વપરાતી ખારા પાણીની 

રેતીમાથંી બાળકો રમવા માટે જે નાના શખં-છીપ ભેગા કરે તેમા ંમળી રહ.ે અલીદાર ટોર્ વગરની લીસી અધચ 

ગોળાકાર સપાટીવાળો એકદમ અલગ આકારનો શખં, જેને બાળકો કુકડો કે કુકી તરીકે ઓળખાવી રમતમા ં

ઉપયોગ કરે. જો જાણતા હો તો એના દ્રારા સરસ મજાની શસસોટી પણ વાગે.  

 કોરોના શબ્દ એ હાલ ફક્ત એક વાયરસને 

સદંભે પ્રર્ચલત થયેલ. બાકી શહરે, સ્થળ, કાર, નોવેલ, 

મ્યઝુીક આશબમ, રફશમ જેવા અનેકો નામોમા ંકોરોના 

શબ્દનો વષોથી ઉપયોગ થતો આવ્યો છે. એના પર 

Ph.D કરવી હોય તો તો શત્રકાળજ્ઞાની ગુગંલને પછૂી 

જો જો...બાકી કોરોના નો એક ગજુરાતી અથચ 

મકુુટધારી/કલગીધારી થાય એટલે આ શખંના ંમાથે 

આવેલ કાટંાથી શનશમિત થતી મકુુટની પ્રશતભાથી આ 

શખં પ્રજાશતના ં નામે કોરોના જોડાયુ ં એવુ ં મારંુ 

માનવુ.ં...હા, એવી જ મકુુટધારી એક અન્ય પ્રજાશત 

પણ છે. "Melongena corona" 
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