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ந�� வைர�த அழ�� ேகால�க�

ப. ெஜகநாத�

அதிகாைலய�� எ��� ேகாவாவ�� உ�ள பேலால� கட�கைரேயார� நட�க ஆர�ப��ேத�.

கடலி� இ��� ஒ� ம�னவ�, ம�� ப����வ���� தி��ப�, அைல அ��த ப�திய�லி���

கைர��� படைக� த�ன�தன�யாக� த�ள��ெகா����தா�. அைலவா� கைரய�லி���

�மா� 50 ம�. �ர�தி� பல பட�க� நி��த�ப����தன. �ர� சிறிதாக� ெத��தா�� �மா�

5 ம�. ந�ள��ள படைக� தன�யாக� த�ள��ெகா�� வ�� கைர ேச��பெத�ப� �லபமான

கா�யம�ல. மணலி� சி�கி� ெகா�ளாமலி��க நா�� ந�ளமான மர�க�ைடகைள� படகி�

அ�ய�� ைவ��, படகி� ப��னாலி��� த�ள�� ெகா�� வ�தா�. சிறி� �ர� நக��திய

ப��, இர��ர�� உ�ைளகைள� ப��னாலி��� படகி� ��ேன ைவ���

த�ள��ெகா�� ேபானா�.

அவைர� தா�� பா�ைவைய� ெச��திேன�. ஆரவாரமி�லாம� அைல அ����

ெகா����த�. அதிக ஆ� நடமா�ட� இ�ைல. இ��� சில மண� ேநர�தி� மன�த�

��ட� அ�ேக ெமா��க ஆர�ப���வ���. ஆ�கா�ேக சில� ஜா�கி�, ேயாகா ெச��

ெகா��� சில� நைட பழகி� ெகா��� இ��தன�. கட� உ�வா�கிய���த�.

கட�கைரய�� அைலய�� தட� அழகாக இ��த�.

ந��� ேகால�

கா���, அைல��, கட�ந���, மண�� ேச��� அ�கட�கைரய�� அழகான, வ�தவ�தமான

ேகால�கைள வைர�தி��தன. அவ�றி� ஓ� ஒ��� இ��த�. ப��ப�யாக, வ�வ�யாக,

வைள�� ெநள���, கிைள கிைளயாக மண� ேகால�க�. இவ�ைற� பா���� பட�ப�����

ெகா�ேட வ�தேபா�, ேகமரா திைர��� ச�ெடன எ��� பா��தன ந��க�. எ�ைன�

க�ட�ட� க�ண�ைம��� ேநர�தி� ����ெவன� ப�கவா��� ஓ�, ேதா��

ைவ�தி��த வைள��� ஒள��தன. ந��க� இ�ட ேகால�க� மிக அழகாக இ��தன. ஆ�,

ந��� ேகால�க�.

ேமேலா�டமாக� பா����ேபா�, அவ�றி� வைளைய� ��றி� கிட�த ந��� �மி�க�

அ��மி��� சிதறி� கிட�பைத� ேபாலி��தா��, ���� கவன��தேபா�, அதி�� ஓ�

ஒ��� காண�ப�ட� (pattern). என��� அவ�றி�� பல வ�வ�க� இ��ப� ெத��த�.

ந�� வைளைய� ��றி� கிட�த �மி�கள�� உ�வ அள��, ந�� இ��த உ�வ����

ஏ�பேவ இ��தன. சி�ன�சிறிய (���மண�ய�� அளேவ��ள) ந��� ���க�ைடய



����� ெவள�ேய க�கி� அளேவ��ள மண�மண�யான �மி�க�.

ச��� ெப�ய (�மா� 2 ெச.ம�. ந�ள��ள) ந��கள�� வைளைய� ��றி� ���மண�ய��

அள��ள �மி�க�. சில �மி�க� ந��உ�ைள வ�வ��� இ��தன. வைளைய ைமயமாக

ைவ��, அைத� ��றி�� எ�லா� திைசகள��� ��ய� கதி�க� ேபால� �மி�க�

கிரண�களாக� பரவ�� கிட�தன. அ�த� �மி�க� எ�ப� உ�வாகி�றன என� பா����

ஆ�வ�தி�, அ�ேகேய அைசயாம� நி�� ெகா����ேத�. அைச�தா� ந��க� ஓ�

ஒள���வ�டலாேம.

�மி� அ���� லாகவ�

அ�ேபா� தைரய�� இ��த வைள��� இ��� ெம�ல எ��� பா��த� ஒ� ந��.

உ�வ�� அ�ப�ெயா��� ெப�ய� இ�ைல, அதிகப�ச� 1 ெச.ம�. ந�ளேம இ����.

ெம�வாக� ப�கவா��� நக��� ��வ�மாக ெவள�ேய வ�த�. அத� வைளைய�

��றி�� சில �மி�க� இ��தன. ெகா�தனா� �� ப���த� ெச�க�ைல அ��கி� க��ய�

ேபா�, ஒேர ேந��ேகா��� வ�ைசயாக இ��த �மி�கள�� ப�கமாக நி�ற அ�த ந��, சில

ெநா�க� கழி�� ெம�ல� ப�கவா��� நகர ஆர�ப��த�. நக��� ெகா����தேபாேத

கி��கி ேபா�ற த� இர�� ைககளா�� மணைல அ�ள� எ��� வாய��

திண����ெகா�ேட ெச�ற�. திண��க�ப�ட ேவக�திேலேய மண� அத� வாய�� ேம��ற�

ேசர ஆர�ப��த�. ஒ� �மி� ேபா�ற ேதா�ற�ைத அைட�� த�வாய��, வ�ைசய��

கைடசிய�� இ��த �மி��� அ�கி� வ��வ��ட� அ�த ந��.

இ�ேபா� வாய�லி��த அ�த மண� �மிைழ� தன� ஒ� காலா� ெவ�� எ��ப� ேபால

எ���, நா�� கா�கள�� உதவ�யா� கைடசியாக இ��த �மி��� அ��தா�ேபால

லாகவமாக ைவ�த�. கண ேநர��ட� தாமதி�காம� உடேன ப�கவா��� நக��� வைள��

அ�ேக ெச��, ம�ப��� மணைல அ�ள�� தி�க ஆர�ப��த�. இடமி��� வலமாக

ெம�ல நக��� ஒ� �றி�ப��ட �ர� ெச�வ��, வலமி��� வ���ெடன இட�ப�க��ள

வைள�� வ�தைடவ�மாக இ��த அ�த� கா�சி, வழ�ெகாழி�� வ�� ைட�ைர�ைர

என�� நிைன�ப��திய�.

ரா�வ ந��க�

த�ட�� ெச�� ெகா������ேபா� அதி��ள உ�ைள (cylinder) இடமி��� வலமாக�

தானாக நக��, ப�ற� தாள�� ஓர���� வ�த�ட� அதி��ள ைக�ப��ைய வலமி���

இடமாக நா� நக��த ேவ���. இைத� பா��திராதவ�க� டா� ேம���� அ�� இய�திர�

இய��வைத நிைன�ப��தி� ெகா�ளலா�.

அ�த ந�� �மா� 5-6 �மி�கைள உ�வா�கி ைவ���வைர பா���� ெகா����ேத�.

கட� ந��கள�� சில வைகக� இ�ப� அழகான, மண�மண�யான ந��� ேகால�கைள�

கட�கைரய�� வைரகி�றன. ஆ�கில�தி� இவ�ைற Sunburst அ�ல� Sand beads எ�கிறா�க�.

நா� பா���� ெகா����த� ரா�வ வைக ந��க� (Soldier Crab - Dotilla myctiroides). ஏ�

இ�ப�� ெச�கி�றன எ�பைத ஆரா��ததி�, பல �ைவயான தகவ�கைள அறி��ெகா�ள

���த�.

�மி�க� ஏ�?

இ�த ந��க� மணைல வாய�� அ�ள�� திண����ெகா�வ� அதி��ள க�ம�

ெபா��கைள (organic matters) உ�ெகா�வத�ேக. தம� ைககளா� மணைல அ�ள�,

வா����களா� அத��� ேதைவயான உணைவ உ�ெகா��, வாய�லி��� �ர��� எ�சி�

ேபா�ற திரவ�தா� மணைல உ�ைளயா�கி, �� நக�கைள� ேபா�ற �ைனக� ெகா�ட

கா�களா� எ���� கீேழ ைவ�கி�றன.

ேம��, நா� க�ட ந��உ�ைள வ�வ மண� �மி�க�, அைவ வைள ேதா�� ெவள�ேய

எ���� ேபா�டேபா� உ�வானைவ. இைவ ஏ�ப���� அழகான ந��� ேகால�க�

இவ�றி� வாழிட எ�ைலைய� �றி�ப��வதாக���ட இ��கலா�. இ� ேபா�ற சில ந��

வைகக� இ�� ேகால� அ�ல� உ�வா��� வைளக� அவ�றி� இைணைய�

கவ�வத�காக��தா�.

கட�கைரய�� ெம�ல ெவய�� ஏற ஆர�ப��த�. இ��� ச�� ேநர�தி� கட� ந�� ேமேலறி

ந��கள�� ேகால�கைள��, பல அழகான மண� ேகால�கைள�� நைன��, அழி��

வ���. ந��க�� கைரய�லி��� கட� உ�வா���வைர மண���� ெச��



ப��கிவ���. அ�ப�� ப����ேபா� தம� வைளய�� கா��� �மிழிைய ஏ�ப��தி

அத�� வசி���. அத� ப�� ெவள�ேய வ�� ம���� சைள�காம� ேகாலமி�� பண�ைய�

ெதாட��.
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