
Ang Sapot ng Gagamba Ayon sa Quran (bahagi 2 ng 2)

Paglalarawan:  Isang halimbawa ng kaguluhan sa lipunan sa sapot ng gagamba - matriphagy.
Ang buhay na "Impyerno" na tahanan ng mga gagamba ay isang paalala sa kalalabasan o
magiging resulta ng politiesmo.
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Matriphagy (pagkain ng mga supling sa sarili nilang ina)
Gayunman, ang pinaka kakaibang bahagi sa sambahayan ng isang gagamba ay kapag

ang babaeng gagamba ay umabot na sa walang katulad na antas ng pagkabagabag at
pagkabalisa at hindi niya na kayang mapanatiling buhay ang kanyang mga supling. Dala
marahil sa pagkawala ng daan-daang mga anak at pagkakaroon pa ng natitirang
daan-daang mga anak; ang ina, ay nakakamangha, dahil isinasakripisyo niya ang kanyang
sariling katawan upang maging pagkain ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng
pagpapakawala ng kanilang likas na katangian sa pagpatay upang sa gayun ay kanilang
atakihin at kainin siya ng buhay! Ang malupit na prosesong ito ay tinatawag na
matriphagy o "pagkain sa ina".[1]

Babaeng Stegodyphus lineatus Spider (gagamba) na kinakain ng buhay ng kanyang sariling mga
supling. " Kredito: Jorge Almeida

Ang nalalaman, sa ngayon, na ang matriphagy ay isang proseso na isinasagawa ng
babaeng gagamba at ang pamamaraan na ito ay magkakaiba mula sa isang uri hanggang
sa isa pa. Ang makamandag na mga batang gagamba ay nilalason ang kanilang sariling
ina hanggang sa ito ay mamatay; subalit sa lahat ng kaso ang matriphagy ay isang
mabagal at masakit na proseso na aabot ng ilang linggo bago tuluyang mamatay ang
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inang gagamba dahil ang likido o tubig nito sa katawan ay unti-unting inuubos ng
kanyang mga supling.[2] 

Ang nasabing proseso ay na obserbahan at naitala sa mga gagambang nasa mababa, o
gagambang nasa lupa, ang Stegodyphus lineatus na gagamba
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