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Wreface, 

Tis little volume attempts in a very brief manner, t» 
show the Structure of the human body, the uses of its 
various parts, and the way of keeping them in health. 

Enclosed in, or connected as the mind is with this body, 
its actions are modified by the varying states of its tenement. 
Not only for our physical enjoyment, but also for our eflicicnt 
mental action, it is needful therefore, that we scek to know 
aud endeavor to follow, those laws to which the Maker of 
the’ body, has made it subject. 

This work is mostly a translation of one written by Dr. 
Calvin Cutter for young people—but differing therefrom, 
in so far as it has seemed expedient to modify the origina! 
work, in adapting it to the Tamil people. Through the 
obliging generosity of Dr. Cutter, the book is freely illus-' 
trated by Engravings. . 

As few new words as possible have been introduced, and 
these have been taken mostly from the Sanscrit, either ax 
simple or campound words, signifying originally some marked 
characteristic of the object named. 
The. Glossary will be found short, and the terms so fully 

explained, that it is hoped the subjects treated, may be quite 
intelligible to all. 
‘Whenever this work may be used in Schools, the teacher 

should so far as he can, illustrate the subject, especially by 
‘showing to the scholars, specimens taken from animals. 

It is also recommended that the large plates of Dr. Cutter’s, 
intended to accompany this work, be used in the Scliool, 
which will make many things much more clearly understood. 

The subjects are thrown into short paragraphs, each of 
which should be made the basis of several questions, su 
formed as to thoroughly analyze its contents, ind draw (1 
attention of the pupils to each special point. 

May this work be a source of gratification and profit 
to many, especially may it awaken reverence and gratitude 
towards Him who has so wonderfully wrought our frames 
and who so unwearicdly watches over and preserves it in 
health. 

AMERICAN or 
Jaffna, Ceylon. S$. F.G.
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பாயிரம். 

இப்புத்தகத்திலே கண்ணினாலே கண்ட அல்லது 

பழக்கத்தினாலே அறிந்த காரியங்கள் மாத்திரம் எழு 
தப்பட்டிருக்கன்றன. இதிலே மனிததேகத்தைக்கு 

றித்தும், அதின் பல உறுப்புகளின் தொழில்களைப் 

"பத்தியும், அதின் சுகத்தைக்காக்கும் விதத்தைக்குறித் 

அம் சுருக்கமாகக் காட்டி இருக்கின்றது. சந்தேக 

மில்லாமல் மனமே மனிதனில் விசேஷமானது 

ஆனாலும் ௮ தேகம் என்னுங் கூட்டிலே அடை 

பட்டிருக்கிறபடியினாலே, ௮க்கூடு வேளைக்குவேலை 

மாறும் பல: நிலைகளுக்குத்தக்கதாக மனிதன் செயல் 

களும் 'விகற்பமாகும். ஆதலால் ஈமது சரீர அனுப 

வங்களைப்பத்றிமாத்திரமல்ல, கமத மனோவிருத்திக்கா 

கவும், ஈமது சரீரத்தை உண்டாக்கெவர் இன்ன பிரமா 

ணங்களுக்கு ௮தை அமைத்திருக்கிறாசென்று அறிந்து. 

அ௮வைகளின்படி. நடப்பது மிகவும் அவசியம். 

ச வைத்தியனாகய கல்வின்கற்றர் இளைஞர்கள் கத்றுக 

கொள்ளும்படி எழுதின ஓர் புத்தகத்திலிருக்து இப் 

புத்தகம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. ௮வருடைய 

தயாளத்தினால் இப்பதிப்பில் பல படங்கள் சேர்த்துச் 

கொள்ளும்படி. கிடைத்தன. அப்புத்தகத்திலே தமி 

ஈம்காட்டாருக்கு ஒவ்வாதெனக்கண்ட இல அற்ப காமி, 

யர்களாமாத்திரம் அதினின்று சொற்ப விகற்பமாக்க 

இதிலே அவர்களு க்கு இணங்க ergata strane) 

ஒஇத்தேசத் தவர்கள் அறிய வேண்டி ய வேறு சில காரி



ந பாயிரம், 

யங்களும் கூட்டி எழுதப்பட்டி ருக்கின்றன. Quis 

SESHCH புதுச்சொற்கள் கூடியளவு கொஞ்சமாய்க் 

காணப்படும்; அவைகளும், அச்சொற்கள் வழங்கப் 

பட்ட பொருள்களின் இல குறிகளைப்பற்றிச் சமஸ்கி 

ரூதபாஷையிலிருந்து தெரிந்துகொள்ளப்பட்டன. 

இப்புத்தகத்தில் ௮ணைந்த அருஞ்சொல் அகசாதி 

சுருக்கமாயும், அதிலுள்ள சொற்கள் கூடியளவு தெ 

ளிவாயும், அருத்தப்படுத்தியிருக்கறதினாலே, யாவரும் 

இக்தாலை இலேசாய் விளங்கிக்கொள்ளக்கூடும். 

இப்புத்தகம் அகேகருக்குச் சச்தோஷமும் இலா 

பமுமாய் முடியும்படிக்கும், விசேஷமாக இந்தச் சரி 

ஈம் என்னுங்கூட்டை ஆச்சரியவிதமாய்ப் படைத் 

துச் சற்றும் இளைப்பின்றி அதை விழிப்பாய்ப் பார்த்து 

அதின் சுகத்தைக் காத்துவருகிற கடவுளுக்கு நாம் 

வணக்கமும் ஈன்றியறநிதலுமுள்ளவர்களாய் வரும்படிக் 

கும் அவர் தயைசெய்வாராக. 

௧.௮௫ஈ- ஷ் 
௪. வி..இ.



பொதுவசனம். 

க. அ/ங்காதிபாதமென்பது, பொருள்களின் உறுப் 
புகளைப்பற்றிய விவாமாம். 

உதாரணம். செடிகளுக்கு வேர்களும், கிலாகளும், 
புட்பங்களும் ௨ உறுப்புகளாய் இருக்கிறதுபோல மனித 

தேகத்திற்குப் பல், இரைப்பை, இரத்தாசயம் முதலி 
யவை உறுப்புகளாய் இருக்கின்றன. 

, ௨. சுகாணவாதமென்பது, உறுப்புகளின் தொழில் 
காப்பற்றிய விவாமாம். 

- உதாரணம்.-மசங்களை வளர்க்கக் தண்ணிரை வாக் 
(HUI வேர்களின் தொழில். மனிதன் வளரும்படி. 

யாகப் போசனத்தைப் பக்குவப்படுத்துவது இரைப் 

பையின் தொழில். 

௩. அங்காதிபாதம், சுகாணவாதம் என்னும் இரண் 
டுந் தனித்தனியே இவ்விசண்டு பஞுஇகளாகப் பிரிக் 
கப்படும். அவைகள் பிசரணியங்காஇபாதமென்று 
ம், பிராணிசுசணவாதமென்றும்;. சாவசாங்காதிபா2 
மென்றும், தாவாசுசணவாதமென்றுஞ் சொல்லப் 

படும், 

* ௪, மேலும், பிராணியங்காதிபாதம், மனிதவங்காதி 

பாதமாகவும், விலங்கங்காதிபாதமாகவும்; _. பிராணி 
சுகாணவாதம், மனித சுகரணவாதமாகவும், விலங்கு 
சுகாணவாதமாகவும், வெவ்வேருகப் பிரிக்கப்படும். 

௫. மனிதவங்காதிபாதமும், சகசணவாதமும், மனி 
oe த உப்புகளின் வியூகனச்தை அல்லத கட்டுப்பாட் 

டையும், தொழில்களையும்பற்திச் சொல்லுகின்றன. 

௬. விலங்கங்காதிபாதமும், சுகரணவாதமாம், மணி 
தன் நீங்கலாக, மற்றெல்லாப் பிராணிகருடைய உறுப் 
புகளின் வியூகனக்தை அல்லது கட்டுப்பாட்டையும்,



௮ பொதுவ௫சனம். 

தொழில்களையும் பற்றிச் சொல்லுகின்றன. உதார 
ணமாக, எருது, காகம், மீன், பூச்சி, புழு முதலியவை 
களே. ் 

௪.' தாவசாங்காதிபாதமும், சுகசணவாதமும், மரம், 
செடி, பூண்டுகளின் பல உறுப்புகளுடைய வியூகனத் 
தையுர் தொழில்களையும் பற்றிச் சொல்லுகின்றன. 

௮. உற்பாலனம் என்பது சுகத்தைப்பேணும் வித் 
தை, அல்லது வைத்தியசாத்திரத்தில், சுகம்பேணும் 
விதத்தைக் குறிக்கும் பகுதியாம். 

௯. உலகத்திலே தோற்றுதெவைகளெல்லாம் இக் 
இரவஸ்துக்களாகவும், அநிந்திரவஸ்துக்களாகவும் பிரி 
கப்படும். இந்திரவஸ்துக்களிலே பிராணிகளும், தா 
வரங்களும் அடங்கும்: ௮கிந்திரவஸ்துக்களிலே, மண், 
கல், பொன், இரும்பு முதலானவைகள் அடங்கும். 

௧௦. சகல இந்திரவஸ்துக்களின் சீவியகாலங்களும் 
எல்லை உள்ளன... இந்தக் கால எல்லை, ஒவ்வொரு இ 
த்திற்கும் வெவ்வேறாய் இருக்கும். எப்படியெ 
னில், சில பூண்டுகள் ஓசே மாரிகாலமளவுக்கு நித்கும். 
ஆல், புளி முதலான கலமாங்கள் _நூறுவருஷக்கணக் 
காகவும் நிற்கும். சிலமிருகங்கள் சொற்பகாலத்துக் 
கும், வேறுல மிருகங்கள் ஐம்பது, அறுபது வருஷத் 
அத்கு மேலாகவும் விக்கும். 

௧௧. கோயினாலே மனிதனுடைய வாணாள் குறுகு 
கின்றது. என்றாலும், நோய் உண்டுபடாதபடிக்கு 
அதை விலக்கக்கூடிய சல பிரமாணங்களும் உண்டு. 
பின்னை காம் அவைகளை அதியவும், அவைகளுக்கேற்க 
நடக்கவுந்தக்ககாக அந்தப் பிரமாணங்களடங்கிய xs 
சணவாதத்தையும் உற்பாலனத்தையும் படிக்கவேண் 
டியதெவ்வளவு அவசியம். நாம் அவைகளைப்படித் 
அ அறியாதிருந்தால், அவைகளுக்கேற்க எப்படி ௩ட௯் 
கலாம்? ட்



கவனிப்பு. 

இப்புத்தகம் பதினெட்டுப் பகுதிகளாகப் பகுக்கப் 

படும். இப்பகுதிகள் ஓவ்வொன்றிலுமுள்ள அருஞ் 

சொற்கள் அர்த்தப் பகுதியின் தொடக்கத்திற் ௧ஈ 

ணப்படும். இப்புத்தகம் தெளிவாய் விளங்கும்படி 4 

கு, அந்தந்தப் பகுதியிலுள்ள சொற்களை இப்புத்தகச் 

தோடு அணைந்த அசசாதியிலே பார்த்துப் பாடம்பண் 

ணியபின்பே அந்தந்தப் பகுதியை வாசிக்கக்தொட& 

கவும்.



௧௦ 

  
காம் படம், கங்காளத்தின் முன்பக்கம், 1, 1, மூன்ளந்தண்டு, 9, தலையோடு, 3. Bae 

சண வென்பு, 4, நெஞ்சென்பு, 9, பழு. 6, 6, அவையின் முருந்துப்பகுஇ, ் 
Guery. 8, புயவென்பு. 9, தோள்ப்பொருத்து. 10, ஆரையென்பு, 1], இரச் 
Query. 12, முழங்கை, 18, கைக்கு௪௪, 34, கை, 15, சந்தென்பு, 16, பீடிகை 

wy. 17, தொடைச்சந்தப் பொருத்து, 18, தொடையென்பு, 19, முழந்தாட்டில். 
20. மூழம்சால்பெருத்த, 9], சரவென்ப, 92, ஈஎகவென்பு. 23, காத்கு௭௬. 23. 
பாதம், 35, 26, காறையென்மையும் பழுச்களையும் செகுசென்போடே தொகுக்கும் விஇகள்.. 
22, 28, 29, தோள், மூழல்கை, கைக்கு௪௪ என்னும் பொருத்துகளின் வி௫ிகள், 8), உற்ச£ 

பெருநாடி. 32, தொடையின் பெருநாடி. 85, காலினீ பெருகாடி. 34, 35, 36, 
சச்தப்பொருத்து, முழந்தாள், சாற்குளசுகளின் வீஇகள், . 

   

    

  

   

 



முதலாம். பருதி. 
5 பூத. © BERRIES 

க. அதிகாரம். 

  

a எலும்புகளின் விவாம். 

௧. எலும்புகள் பெலனும், வைரமும், மங்கலான வெண் 
" ணிறமுழமுள்ளவைகள். மனிதருக்கும், குதிரை, JO, toc 

முதலிய சல பிராணிகளுக்கும், எலும்புகள்' சதைக்குள்ளே 

இருக்கின்றன. ஈண்டு, இறால் முூதலியவைகளிலே, அமை. 

சளின் . உறுப்புசகளுச்கு இடையபூறுவராமல். காத்துக்கொள் 

ளும்படிச்கு, அவைகளுடைய எலும்புகள் ஒடாகச் சதைக்கு 

வெளியே இருக்கின்றன. ஆமைமுதலியவைகளின் எலும் 

புகள் உள்ளுக்கும் வெளிக்கும் இருக்கும். ப 
ட 

௨. மனித தேகத்திலுள்ள தசையை நீங்யெ எலும்புக்கோ 

வையாகய முழுவெலும்புக்குக கங்காளம்' என்று பெயர். 

் ௬. எலும்புகளிலே அவைகளுக்கு வைரமும் LIE) gy! 

Qar@é@n சுண்ணாம்பும், ' அத்தோடே கூட உடம்புக்குரிய 

செலஇிம் என்னும் ஒரு பசையும் இருக்கின்றன. 

௪. எலும்புகளிலுள்ள சுண்ணாம்பை நீக்கி ௮வைசகளிலுள் 

எ செலதிமைக்காட்டுகில், ஒரு சிற்றெலும்பைச், சிலசாலச் 

துக்கு ஒரு மெல்லிய அமிலத்தில் புதைத்துவைத்தால், ௮௯. 
ஏப்பக்கத்துக்கும் வளைச்கப்படச்கூடியதாய் வரும். 

@.. செலதிமை. ஒழித்து : எலும்பிலுள்ள சுண்ணாம்பைச் 

சாட்டுதல், ஒரு எலும்பை ஒரு நாழிகை அளவுக்கு, YER 

'னியில் இட. அது வெண்மையாகவும், பாரங் குறைந்சசர்க 

வும் இலேசிலே நொறுங்கத்தக்கதாகவும் வரும். ” 

இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள் ; --- அதக்காயம், அமிலம், உற்காயம், சசேருவசை, 

சரேகை, கூபகம்,. இல்லி, செலதிம், காடி, நரஎம், நித்தாகில்லி, ரிச்தை, பந்தனம், பா 

- யத்தியம், பொகுட்டு, முண்டம், மருந்து, ்



௧௨ எலும்புகளின் விவசம். 

௬. எலும்புகள் இளமையிலே மெதுவான ழாருந்தாயிருந்து, 
வளரும்போது படி.ப்படியாய்ச் சுண்ணாம்பு கதிச்றெதினாலே, 
வை.ரங்கொள்ளுகின்றன். .. பரியதீதியம் என்னும் உறுதியான . 
ஒரு சவ்வானது எலும்புகளை ஞடும். 

எ. எலும்புகள் ஈடுவயதுவரைக்கும் வளருகின்றன; முதிர். 
- வயதிலே முன், இருர்ததிலும் அதிக சுண்ணாம்பு கூவெதினால், 
இலேசாய்த் தெறிக்சக்தச்சவைகளாஇன்றன. 

௮. மனிதனுடைய தேகத்திலே பற்கள்தவிர்; ௨௦௮--எலும். 
புகள் உண்டு.* .... 

௯. எலும்புகளை 'இலேசாகவும் தெளிவாகவும் விவரித்துக் 
காண்பிக்கும்பொருட்டு, சாலுபங்காகப் பிரித்திருக்கிறார்கள்.. 
அவையாவன, ௧-வது; தலை எலும்புகள். , ௨-வது? மூண்ட 
எலும்புகள். ௩௬-வது; உற்காய எலும்புகள். : ௪-வது, அதக் 
காய எலும்புகள் என்பவைகளே. 
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உ-ம் படம், 1, செந்றியென்பு. 2, பித்திகையென்பு. 8, GaerrQaary, 4, பிட் 
ரென்ப. 5, சாகியென்பு, 6, கவுளென்பு. . 7, மேற்றாடையென்பு,  .8, குவளையென்பு 
௩ £ழ்த்சாடையென்பு. ' இப்படத்தின் எலும்புகளும், அவற்றின் கருக்கு விளிம்புகளும் ஒன் 
௮க்சொன்று. சற்றே அகன்றுலிட்டி ருக்இன்றன. 

* ஒரு ergy Neyer ar | துண்டிகளின் கணக்கு, காலத்துக்குக் காலம் மாறிப்போவ் தினா 2௨, 
இல. அங்காஇபாத சாத்திரிகள் இந்தத் தொகைக்கு அதிகமாகவும், இலர் குறைவாகவும் கணைக் 
இட்டி ருக்கிறார்கள். உதாரணமாக, நெ ஞ்சென்பு குழந்தையிலே எட் ததுண்டாகவும், வாவிட;த் 
இலே மூன்று துண்டாகவும், முதுமையிலே ஒரே எலும்பாகவும் மாறும்,



எலும்புகளின் விவசம். ௧௩௯ 

| கர், தலை எலும்புகள், கபால, மூக, செவி எலும்புகள் 
ஏன்று மூன்று பகுதிகளாகப்: பிரிச்சப்பட்டி. ருக்கின்றன. 

௧௧. கபாலத்திலே எட்டு 'எலும்புகளுண்டு. இவைகள் 
கரேகை '.என்னும் கீருக்குவிளிம்பு களால் , 'இசைந்திருக்சன் 
றன... இந்தச் கரேகைகளைத் தமிழர், யக கட்டிய பிரம 
எழுத்தென்று, தப்பாய் நினைக் இருர்கள். ட் | 

் புறனடை, _. தலையிற்படும் அடிகளாலாகும்  அதைப்பு 
சளைக் கரேகைகள் ஒருமட்டடுக்குச் குறைக்கின்றன. ep 
றும். எலும்புகளைப்போலே . கபால எலும்புகளும் வளர்£தவர் 
களைப்பார்க்கிலும் குழந்தைகளிலே மிருதவாமிருப்பதினால், 
அவர்களுக்குத். தலையிலடிப்பது மோசம். ப் 

௧௨. செவி ஒன்றிலும். ௪.இறு. எெம்புகளுண்ட.. | அலை 
கள் கேள்விக்கு . உதவுகின்றன. ம் 

| ௧௬; முகத்திலே. கட எலும்புகளுண்டு. . - இவைகள் தங்க 
ஞக்கு வெளிப்பக்கத்திலுள்ள. திசை, தரல முதலானவைக 
ளேத் தாங்குகின்றன. பப சிகர ப 

௧௪, - மூண்டத்தில் கடஎலும்புக்ளுண்ட.- "அவைகள் 
எவையெனில், பழுவென்பு ௨௪. “முள்ளந்தண்டிலுள்ள மூள் 
ளென்பு ௨௪. 'கூபகத்தில் ௪- எலும்புகள்: கெஞ்செலும்பு க. 
நாவடியில் "இருக்கும் தனுவென்பு க... 

B®. பழுச்சளெல்லாம் மூள்ளந்தண்டினுடன்- இசைந்தி 
ருக்கின்றன... அ வைகள். உடம்பின் "இடதுபக்கத்தில் ௧௨-ம், 
வலதுபக்கத்தில்; ௧௨- மாம். 

௧௬. மேற்பழு : ௪-ம் கெஞ்சென்புட்னே இ௫வுள்ள மே 
அமன்" இணைக்கப்பட்டிருச்இன்றன. மற்ற -டு-ம் கெஞ் 
,சென்போடடுத்து இணைச்கப்படவில்லை: இவ்வைந்து எலும் 
புகளில், . ௩ஈ-பழுக்களும் ஒன்றுடனே - ஒன்று மருந்தினால் 
இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கடைசியில் ௨--பமுக்களும் 
ஒன்றுடணே . ஒன்று. இசைவில்லாமல் தனித்தனியாய் இருக் 
இன்றன. ட் 

«BOT. 'கெஞ்சென்பு,. பழு, 'முள்ளர்சண்டு என்பவைகள் 
| கூடுவதினாலாகிய ' கெஞ்சஜைக்குள் இரத்தாசயமும் சுவாசப் 
பையும் இரத்தம்” ஒற பெரிய காடி. சாளக்களும் இருத் | 
(ன்றன. : ட. 

“குறு. முண்டத்தின். 'மேற்ப்குதியாயெ ெத்சஹை அடி. . 
-விசாலித்து' அளியொடுவ்பப் பொகுட்வெடிவமாம். Bos 

3 கின்றது. ப



தத - எலும்புகளின் ar LD. 

  
on படம், சுரூபமான Cass RCo செஞ்சறையிலும் இடுப்பிதுமுள்ள ும்புசலிருக்கும் 

த் ட ட ட ப கட்டா | 

“௧௯. ௨௪-இன்னத் துண்டுகளாகிய மூள்ளென்புகள் கோ ட 

வையாய் இசைவதினாலே) முள்ளந்தண்டாகின்றது. 

2.0. முள்ளென்புகளுக்க௮டையிலே 'இடவுள்ள மாருர்துத் 

அண்டுகள் இருக்கின்றன. “இவைகள் மூள்ளென்புகளை- இ 

ணைப்பதுமன்றி, அவைகள் பலபக்கத்துக்கும் சவளும்படி. 

வசைந்து கொடுக்கின்றன. ட ட்ப ட்ட | 

௨௧. ஓவ்வொரு முள்ளென்பிலும் ஒரு பெரிய துவாரம் 

உண்டு. எல்லா "மூள்ளென்புகளிலுமுள்ள இப்பெரிய து 

வாரங்களும் ஒன்றோடொன்று நேராய் இசைர்திருப்பதினால்" 

அவைகளுக்கு ஈடுவே முள்ளந்தண்டு நெடுக ஒருகுழல் உண் 

டாகின்றது. அந்தக் குழலுக்குள்ளே : ஒரு ஈரம்புக்கொடி 

ஒடி இருக்கின்றது. வடட. 
புறனடை --அஆடு, நாய், எலி முதலியவற்றின் மூள்ளந்தண் 

டைச் சோதனைபண்ணினால், மனிதனுடைய முள்ளந்தண் 

டன் கட்டுப்பாடு அல்லது வியூகனம் தெளிவாய் விளங்கும். 

௨௨, முள்ளந்தண்டு அதிக நூதனமாயும் பூரணமாயும் உண் : 

. டாச்சப்பட்ட ஓர் உறுப்பு: அதினுடைய கட்டுப்பாட்டின் 

விதத்தினால் மிகுந்த பெலனும், வேண்டிய அசைவும் உண் 

டாகும். முள்ளென்புகள் 'நெரிவுபட்டாலன்றி மற்றும்படி



எலும்புகளின் விவசம். ..... தட 

அவைகள் கழலுவது மிகவும் அரிதாயிருக்கத்தக்கதாக' ஒன் 

ுடனே ஒன்று. உறுதியாய் : இணைந்திருக்கின்றன. ப ர 

௨௩௬. முள்ளந்தண்டு 'வலதுபக்கத்திலும் ... இடதுபச்கத்தி 

லும் சரய்வில்லாமல் . நேராயினும், மூன்று வளைவுள்ளதாயி. 

ருக்கன்றது. அவைகளில் கழுத்திலும். இடுப்பிலுமுள்ள 

- இருவளைவும், முன் குவிவும் பின் சவிவுமாய்). மூதுகலுள்ள 

வளைவு முன்.கவிவும் பின் குவிவுமாயிருக்கும். ee 

| - புறனடை. -- முள்ளந்தண்டுக்கு மேலாகப் பொறுத்திருக் 

கும் தலைக்குள்ளே இருக்கின்ற உயிர் நிலையாகிய ஞூளை குலு. 

ங்கி அதிர்ச்சிகொள்ளாதபடி க்கு இவ்வளைவுகள் ஒருமட்டுக் 
1 

GF - சாவல்பண்ணு இன்றன. : 

௪-ம் படம்... 

        
௪-ம். படம், புயவென்பு. 1, அதின் காண்டம். 2, அதின் குமிழ், 3, 4, பே௫கள் 

தொதெதிருக்கும் முளைகள், 5, புதப்பர்வம் என்னும் முளை... 60, அகப்பர்வம், 7, இத்தினி 

பென்போடே பொருந்தம் முகப்பு, , ன ட ப்ட் ன 

். ம் படம், முன்கையீலுள்ள. அரையென்பும், . இரத்தினியென்பும்,. 1, இரத்தினியின் 

சாண்டம், 9, அரையின்காண்டம். 5, இரத்திலீ. அரையென்புகளின் மேலந்தம் பொருந்து 

ag. 4, புபவென்போடே பொருந்தும் பள்ளம், 5, முழங்கை நுனியாகிய கூர்ப்பரமுளை: 

6, சவ்வில் அடைபட்டிருக்கும் எலும்புக்கி௮டைவெளி, 7, இசத்தினியின் லேடஇனணிமுளை, 

8; இலுக்க எலும்புகளோடு பொருந்தும் முகப்பு, 9, ஆரையின் லேசனிமுளை, 

2



Bon எலும்புகளின் விவாம்.. 

‘OF, RLS என்னும் எலும்புக்கூடு, ௪-எலும்புகள் சேர் 
வதினாலாகின்றது. இவ்வெலும்புகள் 'ஒவ்வொன்றும். குழக் 
தைகளிலே பலவாட ஸஞுருந்தினால் . இணைந்திருந்து, வளர்ந் 
தவர்களில் ஒன்றாகப் பொருந்தியிருச்சின்றன. கூபகம் முள் 
ளந்தண்டைத் . தாங்கிச் தொடை எலும்புகளிலே பொறுத்தி 
ருக்கின்றது. கூபகத்தின் வலதுபக்கத்திலும், இடதுபக்கத் 

.திலும் தொடை என்பிற் குமிழ் தங்கும்படிச்சான ஒவ்வொரு 
பருங்குழி இருக்கின்றது. ட 

௨௫. உற்காயம் ஒவ்வொன்றிலும் ௬௨-எலும்புகளுண்டு. 
அவைகளைக்குறித்து விவரிக்கும்பொருட்டு .௮து. தோள், பு 
யம், முன்கை, கை. என்பவைகளாகப் பகுக்சப்படும்., .. 

௨௬. தோளிலே பட்டையென்பு, ' காறையென்பு என் 
னும் ௨-எலும்புகள் உண்டு, . 

்.. ௨௭, பட்டை என்பாறெது நெஞ்சறையின்மேலே பின் 
பக்கமாக. : இருக்கின்ற. மூச்கோண வடிவமாள்ள ஓர் தகம். 
டெலும்பு. ன ட ட்ட | 

2.0), Stem crery அல்லது பூணாரவென்பு (por sips 
தீடியிலுள்ள ஓர் மெல்லிய crgywumo. Ser ec தலைப்பு 
கெஞ்சென்பிலும்மற்றத்தலைப்புச் தோட்பட்டையிலும் தொ 
டுக்இிருக்இன்றது.. — 7 

புறனடை, -- பிள்ளைகள் சல. நகேரங்களிலே நிமிர்ந்து 
கின்று, தங்கள். புறங்கையிரண்டும், மூழ்ங்கையிரண்டும் ஒன் 
௮டனொன்று, சரியாய்ச் சந்திக்கும்படி. பலதரமும் பின்னா 
சக் கைவீடிவந்தால். பூணூரவென்பு ஈந்து "நீளும். அ தினா 
லே மார்பு விசாலங்கொள்ளும். ன க ப ப 

௨௯. புயத்திலே .புயவென்பு என்னும்: ஒரு நீண்ட தனி : 
எலும்புண்டு.' 

௦. .மூன்கையிலே இரண்டு எலும்புகளுண்டு. அவை 
களில் இரத்தினியென்பு அகத்திலும்,* ஆமரையென்பு பெரு 
விரற்பச்கமாகிய புறத்திலுமிருச்சன்றன. இந்த எலும்புகள் 
குட்சமாய் அடுக்கப்பட்டிருப்பபனாலே சையானது பலவ 
கையாய் அசைந்து உழலுகின்றது. 

* இப்புத்தகத்திலே :அகம், புறம், உள், வெளி, மூன், பின், மேல், ஜம் என்னும் எட்செ 
சொற்களையும் பியோஇக்கற (வழங்குகிற) இடங்களில், அவைக்வின் பொருள் சரீபாய் 
விளங்கும்படி, சரீரத்தைக்குறிக்து ௮ங்காதிபாத முறையாகப் பேசும்போதெல்லாம் ஒரு அள் 
இமிர்ந்து கை தூங்க உள்ளல்கை முன் சாட்டி நிற்திறதென்றும் சரி நவோய் வலம் இடமாகச் 

சர்ரத்தைப் பிரிக்கும் நவவரி ஒன்றிருச்ெதென்றும் எண்ணிக்கெரள்ளாங்கள், gig Gals 
கயலரப் அத் இருப்பத அகமானதென்றும், அதற்குத் தள்ளியிருப்பது புறமானசென்றும், சோ



எலும்புகளின் விவசம்; ௧௭ 

௩௧; கைக்குளசிலே - இரண்டு. , சிகையாயிருக்கும், விசற் 
மமான எட்டுச் சற்றெலும்புகள்-உண்டு. ' அவ்வெலும்புகள் 
இன்றின்மேலொன்று. மிகவும் சொற்பமாய் அசைகின்றன. 
கையிலே. -க௯-எலும்புகளுண்டு. அவையாவன, உள். 
ளங்கையிலே ௫. விரல்களிலே ௧௪, 

  
ட கம் படம், சக்குசாயே இலுத்தம், 1, இரத்தினி, %,அரை, 8, நரவாயென்பு. 

1, பிறையென்பு. 0, ஆப்பென்பு, 2, பொடியென்பு. இலுத்தவென்புகளின் மூதல் நிரை 

Heo. ற, ஈ, சதர்ரெவென்பும், சதுர் கேரணவென்பும். நா, மசாவென்பு. 1, கூனெ 
ன்பு, ் Sieve இலுத்த என்புகளின் இரண்டாம் நிரை, 1,1,1,1,1, ஐந்துவிரலின் சரப் 

, வென்புகள், ' 

- எ-ம்படம்,. 10, 10, 10, கையிலுள்ள கரப்வென்புகள்.. 11, 11, -விரவென்பின் முத 
லாம்“ரிரை 19, 19, இரண்டாம் நிரை. 18, 18, மூன்றாம் நிரை, 14, 15, பெருவிரலின் 
எலும்புகள், - 

௬௨. ஓல்வொரு விரலும் நீளபேதமான மும்ஞூன்று எலும் 
புகள் உள்ளது. பெருவிரல்மாத்திரம் இரண்டு எலும்புக 
ளுள்ளது. : மனிதனுடைய. கையை மிகுந்த. குட்சமாகப்ப 
டைத்து இசைத்த தன்மை : "ஞானமுள்ள . தேவன் ஒருவர் 
உண்டென்பதற்கு எவ்வளவு பூர்ண அத்தாட்சி. 

லுகிகயலாயிருப்ப்து வெளியான சென்றும், அதற்கு த்தள்ளித் தாழவிருப்பத உள்ளானசென் 
௮ம் செரல்லப்படும், மேல், £ழ், மூன், பின் என்னும் சொற்களின் பொருள். தன்னிலே 
விளரிருமாதலால் இவ்விடத்தில் குறிக்கவேண்டி;யதில்லை, 

“LD "ன டை,--ஈடுவரியிலே கட்டு, காயம் உண்பெபடுஇநது அதக மோசமென்று எண் 
ணுவது தப்பு, எனென்றால், ஆகத்தாழ்வாய் உள்ளுக்இருக்கும். இரண்டொரு உறுப்பைவிட 
அதிலே பிரதானமான சரமிபுமுதவியவைச்ன் இடவாமல் . அதற்கு வலம், இடமாய்க்கடக் 
“தின்றன,



த௮ எலும் புக ளின் விவாம். 

க ரர. அதச்காயச் ஒவ்வொன்றிலும், ௩௦-எலும்புகளுண்டு.. 

இவைகளைச் தெளிவாக ' விவரிக்கும்பொருட்டு ஒவ்வொன்் 

றும். தொடை, கால், பாதம்: என்பவைகளாகப பகுக்கப 

படும்... 

  

        
௮ம் படம், தொடையென்பு. .]1, அதின் காண்டம், : 9, இறுக்கணுவென்னும் முளை 

இதில் இல வவிடீபேடுகள் தொடுத்திருக்கும், . 3, தொடைவென்பின் குமிழ், 4, பெரு 

க்கு என்னும் முளை, இதில். ச்சனபே௫ிகள் மூன்று தொடுத்திருக்கும், 5, புறப்பர்வமர் 
“இய முளை, 6, அகப்பர்வம், 7, கால் எலும்புகளோடே தொடுத்இிருக்கும் முகப்பு, இதில் 
மூழர்தாட்டுல் இடக்கும், ன அர ் a. | , ர ர் 

, ௯௩ம் படம், 1], களகவென்பு 5, சரவென்பு. 8, எலும்புக்கிடைவெளி, இத ஓட் 

சவ்விலை அடைச்கப்பட்டிருக்கும், 6, *ளகம், சரம் என்னும் எலும்புகளின்மேல் அக்தம் 
பெரருந்துவது.. 3, புறப்பாடு ஆலய முளை, 5, அகப்பரடு, 4, காற்குளகில்சேரும், பொ 
ருத்திடம், 7, தொடையென்பு பொறுத்திருக்கும் pore Qala Jer மேல்அந்தம், | 

௩௪... தொடையிலே ஒரெலும்புமாத்திரம் உண்டு, அதற் 
ஃகுத்,தொடையென்பு என்று பேர். இந்த எலும்பு சரீரத்இ



எலும்புகனின் விவரம். ‘ ட. -க௯ 

ஓள்ள எலும்புகள் யாவிலும் நீளமானது. ' அதின் குமிழ்பக் 
னு வடிவமுள்ளது. அது: தலை, முண்டம் மேதலியவ்தின் 
பாரத்தைத் eras நிற்கின்றது... 

நறு. முழக்தாளிலே ஒரு சின்ன எலும்பு இருக்கின்றது. 
அதற்கு முழந்தாட்டில்லென்று Cui. ப 

ள். asta எலும்பு இரண்ட அலைவகளில் பெரிய 
து ஈளகம் என்னப்படும். -இறியது. இதற்குப்புறத்திலும் சற் 
அப்பின்னாகவுமிருச்ன்றன். -அஇன் பேர் சாவென்பு,. ' 

௬௭. பாதத்திலே ௨௪-எலும்புகளிருக்கின்றன... வை 
sor பின் பாதத்தில் எ-ம்; நடுப்பாதத்தில் ' ௫-ம் அனிப்பா 
தத்திலுள்ள விரலெலும்புகள் க௪-மாம்.. 

 புறனடை.-- பெருவிரல் ஒவ்வொன்றுக்கு இரண்டாக 
'எட்டுவிரல்ச் சில்லுகளும் இன்னும் சில வன்னசைகளில் ௮- 
தொடங்கி, ௧௨-வனாக்கும். இறு சில்லெலும்புகளும் உண்டு, 
இவைகள் மேற்சொல்லிய விவரத்தில் அடங்கவில்லை, 

கடம் புடம், 

  
௧0-8 படம், பாத எலும்புகளின் மேற்பக்கம், 1, காற்குடடில் சேரும் சாரியென்பின் 

பொருத்திடம், 2, சாரியென்பின் காண்டம், 8, குதியென்பு, 4, நவ்வென்பு, 5, 6, 

'7, அப்பென்புகள், 8. சனவென்பு, 9, பரகுற்பகவென்புகள், ']0, பெருவிரலின் முத 

வெலும்பு, 11, அதின் eRe’ எலும்பு... 12, 15, 14, கால்விரலின் எலும்புகளின் 
fale ரகள்,



"எலும்புகளின் விவசம். 

சக-ம்.. பட் ம் 

  

கக-ம் படம், பெருவிரலின் நுனிதவல்டு, குதிக்கூட்க வெட்டிய வலது பாத தான்பா 

ளின் அகப்பக்கத்தின் பாவனை. 1, ஈகளகவென்பின்க&ழ் ந்தம். 

யென்பு, 4, சவ்வென்பு, 5 | 

சான்புகள், 

லம், 

9 
ase சாரியென்பு.* 9, குதி 

5, ஆப்பென்பு, 6, பரகுற்பகவென்ப். 7, 8. பெருவிரவின் 
இவ்வெலும்புகள் இசைந்திருக்கெ விதத்தனாலும், பாதத்தின் வில் வடி. வத்தினா 

டதம் வெகுபெலனும் இ௫ிவுல்கொள்ளுகறது. 

ட ]றனடை. — பாதத்தின் எலும்புகள்: மேற்பக்கம்:. குலி 
வும்” கீழ்ப்பக்கம் கவிவுமாக வில்வடிவமாய் இசைச்திரு ந.ப்ப 
இனால், பாதம் அதிக பெலனும் 'இசிவும் உள்ளதாம்: 

௬௮. அசைவுள்ள எலும்புப் பொருத்துகளில், மருந்து. 
களும் நித்தாசில்விகளும், பந்தனங்களும். சேர்ந்திருக்கின். 
றன; 

௧௨-ம் படம் a= படம், 
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ல]   
௧௨-ம் படம், பொருத்திலேபுள்ள எலும்பு, wate, நித்தாடுல்விகை 

விதம். 1,1, பொருந்தும் எலும்பு இசண்டின் தலைப்புகள். 

மூருக்து. : 5, 5, 8, 8, நித்தா௫ல்விகை.- 

அடுத்திருக்கும் 
2, 2, அச்தலைப்புகளை மூடும். 

இத மூருந்தை மூடி மடக் ஒன்றிவிடின் ற 
புள்ளிக்கோவை வரிதான் அதின் அடுக்கைக் காட்டுஇின்றது, 

கக-ம் படம், மூ மந்தாட். பொருத்து வலமிடம்சய்ப் பாதியாச்கப்பட்ட பாவனை. ],:தொ 
டையென்பின் தலைப்பு, , 4, கல்லுடன் தொடுக்கப்பட்ட வன்னசை, §, everaor Git 
சணப்பை, i, tended, 8, மித்தைப்பை. 10, இ இடைமுருந்து 11, குறுக்கு வித! 
வில் ஒன்று. எலும்புத்தலைப்புகளை மூிம் முருந்து, 8, 9.1 பொருச்தைச்சூமும் பை 
வி கித்தாசில்விகை என்னும் சவ்வு இதற்கு உள்ளுறையாகும், . '



எலும்புகளின் விவாம். ௨௧ 

indo. மூருந்தாவது பொருத்தடி.யில் எலும்புகளின் தலைப் 

புகளைத் தேய்ந்துபோகாமல் காத்து, நடக்கும்பொழுதும் க. 

.இக்கும்பொழுதும்  பொருத்தில் உண்டாகும் குலுக்கையும் 

குறைக்கத்தக்க அழுத்தமும், - சற்றுவயிரமும். இ௫ிவுமுள்ள 
ஒரு: வெள்ளை . வஸ்து... 

௪௦. 'நித்தாசில்லியான.து 'பொருத்துகளிலுள்ள. முருஈதுக 

ளையும், பந்தனங்களையும் அணைந்து அப்பொருத்துகளுக்குள் 

ளுறையாயிருக்கின்றது. . இச்சில்லியினவடைய பச்கங்களி 

லிருந்து, பொருத்துகள். சன்றாய் வசையும்படிச்கான ஒரு, 
- பாணி. பொ௫ுயும். ... | 

Pay ப்க்தனம் என்பது பெலனுள்ள இ௫வற்ற ஒரு வெள் 

ஊளை வஸ்து. ' பந்தனங்கள் சரீரத்தின் எலும்புகளை ஒன்றுட 

னொன்று சேர்த்துச்சட்வெதற்கானவைகளாம். . 

புறனடை, -- மனிதருக்கும். மிருகங்களுக்கு முள்ளட் பொ 

ருத்துகளின், கட்டுப்பாடு ஏறக்குறைய ஒரேவிதம். இன் தெ 

ளிவாய்' விளங்கும்பொருட்டு, ஆடு, - காய், 'மந்திமுதலியவை 

களின் :பொருத்துகளைச். £€றிச் சோதித்துப்பார்க்கவும்.



௨௨ எலும்புகளின் விவாம். 

  
௧௪-ம் படம், ], கபாலம், ஓ, மோவாய், 38,ue9. 4, பீடிகையென்பு, ந, சர் 

தெ ன்பு. 6, பட்டையென்பு. 7, புயவென்பு. , 8, .ஆரையென்பு, 9, இரத்திகரியென்பு. 

10, கைக்குளசு, 11, தொடையென்பு, 19, களகவென்பு, : 18, சாவென்பு. 18, க்ற் 
௩ 

நேச,



- எலும்புகளின் தொழில. ௨௬ 

௨. அகாரம். 

எ௮ம்புகளின் தொழில். 

“த, எலும்புகள் சரீரத்தின் மிருதுவான பகுதிகளைத் சாங் 

கும் சட்டச்கட்டுச்கோப்பு. . அவைகள் 'ஓன்றோடொன்று 

பந்தனங்களால் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. | 

௨. எலும்புகள் பலவிதம். : ஒவ்வொன்றிற்கும் அததற்கு , 

ரிய தொழிலுண்டு, இல எலும்புகள், :கபாலத்திலும் கெஞ் 

சறையிலுமுள்ள உறுப்புகளை: மூடிச் காக்கின்றன. மற்றும். 

Aa எலும்புகள். கை, கால்முதலியவைகள் . ௮சைவதற்கு. 

உதவும... 

௬. எலும்புகள் வியாதிகொள்ளாதிருச்கையில் அவைகளை 

வெட்டினாலும் அதிக வருத்தங்கொடாது. அனாலும் விரற் 

- பிளவைபோன்ற சில வியாதிகள் அவைகளில் 'உண்டானா. 

லோ வருத்தம் மிகவும் சடுமையாயிருக்கும். 

௪. அசைவுள்ள பொருத்துச்களில் நித்தை என்னும் வழுவ 

லான பாணியிருக்கும். வண்டிலின் அ௮ச்சிலே சக்கரம் தா 

ராளமாய்ச் சுழலும்படி எண்ணெய் உதவும்விதமாச எலும்புப் 

பொருத்துகள் அசைவதற்கு. இது. உதவும். _: ஒப்பமான 

மூருக்து, நித்தை என்னும் இவைகளின் உதவியினாலே 

..பொருத்துகள் யாதொரு  சேதமுமின்றி அ௮சேகவருஷகீ 

காலங்களுக்குத் தேய்ந்துபோகாமல் .அசைந்துகொண்டு வரு 

௫. பொருத்துகள் பலவகையான அசைவுக்குத்தக்கதாய் 

விகற்பப்பட்டிருக்கும். எப்படியெனில், சில பொருத்துகள் 

'விரற்பொருத்துப்போல் அசைவுள்ளவைகளாயும், வேறு சில 

சசலையோட்டுப் பொருத்துப்போல் அசைவற்றவைகளாயுமி 

ருக்கின்றன. - er : ee 
௬. கபாலத்துடனே முள்ளந்தண்டு: பொருந்தியிருக்கும் 

விதம், சரீரத்திலே காணக்கூடிய சூட்சங்களுச்குள்ளே ௮தி 

சம். விசேஷமானது. அதெப்படியெனில், தலையானது மாள்



உல... - எலும்புகளின் தொழில், 

| எந்தண்டிலிருந்து வணங்கவும், அண்ணாவும், பக்கத்துக்குப் 
பக்கம்: சாயவும் திரும்பவும், இப்படியே BTU LIE ESSE GW 

| அசையக்கூடிய குட்சமுள்ளது. 

௭. இந்தச் சூட்சமான பொருத்து மேற்கழுத்திலிருக்றெ 
பிரதான் உயிர்கிலையாகிய கசேருலதை அல்லது ஒுள்ளத்ேண் ப 

| டுக்கொடிக்கு மிகுந்த பாதுகாப்பு. அப்பகுதி அக்கு இடை | 
மதுவந்தால் உடனே மரணம் உண்டாம்... 

௮... ST Gore முழந்தாள் முதலிய இல. பொருத்துக் கத 
விற்பிணையல் அல்லது €ீல்போல இசண்பெக்கத்துக்குமாத்தி | 
ரம் அசைகின்றன. அவைகள் €ல்பொருத்துகள் என்னப் 
படும், கோட்பொருத்தும், தொடைப்பொருத்தும், செக்இல் 
இட்ட உலக்கை நாலுபக்கத்துக்கும் . உழல்வதுபோல அசை. 
கின்றன. 'இவ்விசமான 'பொருத்துகளுக்கு உழலைப். பொ 

ருதீதுகள் என்று பேர். 

புறனடை, -- இக. விசாலமாய் அசைந்து ' உழலத்தக்க 
ப பொரருக்துகளே அடிக்கடி. விலகத்தக்கனவைகளாம். இச்கா 
ரணத்தினாலேதான் தோட்பொருத்துச் சரீரத்தின் மற்றெந்தப் 
பொருத்திலும் சொற்ப ஏதக்களினால்: அடிச்சடி Sug 
போம். 

  

  ஓலை 

௩. அசகுிகாரம். 

  

 எதும்புகளைப் பேணும் முறை: 

க. எலுமீபுகள் சசநுள்ளலைசளாயிருக்குககு ஆட்கள் 
சுறுசுறுப்பாய் ஒடி. உலாவி வேலைசெய்யவேண்டும். : "வேலை 
செய்வதினால் அவைகள். அதிகம் பருத்து உரத்து வளருகின் 
றன. வேலைசெய்யாமல் 'சோம்பேறிகளாயிருக்கறவர்களு 
டைய எலும்புகள்: பலவீனப்பட்டுப் போன்றன. ': ஓக 
கால்களை அசைத்து வேலைசெய்வதினாலே அவைகளிலுளிள 
எலும்புக்குரிய' பதார்த்தங்கள் சரி... பிரமாணமாய்க் கூடித் 
rem.



எலும்புகளைப், பேணும். முறை. உட 

- அந்தந்த ஆட்கள். தங்கள் தங்கள் Gone ae மிஞ்ச ப 

'கேலரெய்யப்படாது.. பிள்ளைகளுடைய எலும்பிலே. சுண். 

ஸனணாம்பிலும் செலதிம் அதிகமாயிருப்பதினாலே ௮து பெலன் — 

'குறைவாயிருக்கின்றது. பிள்ளைகள். "இலேசான: வேலைமாச். 

திரம் செய்யக்கூடியவர்கள், . அவர்களுடைய 'இளவெலும்பு ' 

கள் பாரமான வேலைசெய்வதற்கு ஏற்றவைகளல்ல. Qos, 

சேது மனிதனுடைய எலும்பிலே செலதிமிலும்பார்க்க,. சுண் 

COHWY MRED. இது அவைகளை இலகுவாய்த் தெறிக்கவும் 

வேலைசெய்வதற்குதீ தகாதவைகளாகவும். பண்ணு ன்றது. 

நடுவயதாளிகளுடைய எலும்புகளுக்குப் பெரும்பாலும் மோ 

- சம்வராமல் வேண்டியமட்டுக்கு வேலைசெய்வதற்குப் பெலன் 

கொடுக்கத்தச்ச அளவு செலதிமும் சுண்ணாம்பும் :எஓ லும்புகளி 

-லே சேர்ந்திருக்கின்றன். 
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௧௫-ம் படம். இப்படத்தில் காணும் வலப்பக்கத்திலிருக்கும். பையன் “சரிமுறையாயும 

இடப்பக்கத்திவிருக்றெவள் முறையீனமாயும் ௨ உளுக்காந்திருக்இருன்.



2௨௬. எலும்புகளைப் பேணும் முறை, . 

புதனடை--அட்டுச்குட்டியிவுடைய பழுவென்பை ஆட். 
டினுடைய பழுவென்பினுடனேயும் கோழிச்குஞ்சினுடைய 
பழுவென்பைச் கோழியினுடைய பழுவென்பினுடனேயும் 
ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், எலும்புகளின் தன்மை வயதுக்கு 
வயது பேசமாவது விளங்கும். .' | 

௬. உடுப்பு நசைத்து உடுச்கவேண்டும், இளவயஇலே 
பமுக்களும் மூள்ளர்தண்டெலும்புகளும் nga Bares 
மூமாயிருச்சின்றன. உடுப்பினாலே உடம்பை வரிந்து இ 
அகஇனால் நெஞ்சு வயிறு இவைகள் ஒடுவ்இ அவைகளி 

. இள்ள சுவாசப்பை, இரத்தாசயம், இரைப்பை மேசலியவை 
சுளுக்கு நஷ்டம் உண்டாகும். ் 

௪. பிள்ளைகள் நிமிர்ந்து Abs afb நிமிர்ந்திருச்சவும் வேண் 
டும். அப்படிச்செய்வஇனால் மூள்ளந்தண்டுச்கு நோமை 
யும்' சுகமும் உண்டாகும், வழக்கமாகச் சுமைகளைத் தலை 

யில் வைக்துசக்கொண்டுபோறெவர்களுக்கு மூள்ளர்சண்டு மி 
கவும் நேராயிருக்கும். . | | 

௫. சிலவேளை: பிள்ளைகள் எழுதும்பொழுதும் படிக்கும் 
பொழுதும் தங்கள் முள்ளந்சண்டு ஒருபக்கமாய் வளைய அச் 
கோத்து வசதிக்காக ஒரு சந்துக்கறுந்து மேசையிலே சாய்க் 
அசகொள்ளுகிறார்கள். இப்படிச் சாயர்திருப்புது ஒரு தோளே 
உயரவும் மற்றத்தோளைத்: தாழவும் பண்ணுகின்றது. ஒரு 
தோளை அப்படிச் சற்றுவேளைமாத்திரம் உயர்த்கியிருப்பதி 
னாலே மோசம் வராது, அப்படியிருக்கவேண்மொ௫ல் செ 
௪ கோத்துக்கு நோம் பககம் மாறியிருந்தால் யாதொரு மோ 
சமும் நேரிடாது. | ன சு 

cr. கமூழர்தைகளை எப்பொழுதும் ஒரு ஓச்கலையில்மாச் 
இரம் வைத்துக்கொண்டு. இரிவதினால், சிலருடைய முள்ளக் 
தண்டு ஒருபத்கம் கெளிவுகொள்ளும். அப்படி கெளிவு 
கொள்ளாதபடிக்கு இருபச்கத்துக்கும் மாறிவைத்துவாவேண் மம்.  இதுவுமன்றி, குழந்தைகளை ஒரே ஓச்கலையில் வைப் பதினாலும் அல்லது இத்தமும் ஒரே பக்கத்துகீராக்இடக்க வி புவெதினாலும் அவர்களுடைய தலைவடிவமும் மேகவடிவமும் சிலவேளை மாறிப்போகும். . 

6. ஒர எலும்பு ' பொருத்து விலகினால், கூடியமாத்திரம் சுறுக்ிலே அதை அதன் தானத்திலே இழுச்துவிடவேண்



எலும்புகசாப் பேணும் முறை. ௨௭ 

டும். அப்படிச் செய்வதற்குத் ' தாமதம் எவ்வளவோ அவ் 
வளவாக அதைத் திரும்பச் சரிக்கட்டும் பிரயாசமும் YS) 
SUMS இருக்கும். த | 

௮. ஒரு எலும்பு  முதிக்துபோனுல், தன் தலைப்புகள் 
மொக்குவைத்துப் பொருந்தும். முறிந்த எலும்பு ஒரு கிழ 
மைக்குள்ளே ஊறத்தொடஙகும். அது முறிந்தபின் கொஞ் 
சவேளையில் அதற்கயலான தசை OSES. அம் 
தறிவு பொருக்த அச்சுவைத்துக் கட்டுகிறவர்கள், உண்டா 
கும் வீக்கத்துக்கு. இடமிருக்கத்தக்க அ கைவாக : அ௮ச்சைச் 
கட்டவேண்டும். அப்படிச் செய்யாமல் இறுக்கிக்கட்டினால், 
கோயாளிக்கு இக உபாதியுண்டாவதுமன்றிச் சதையும் ௮ 
மூஇ அவயவக்குறைவும் நேரிடும். இறு பிள்ளைகஞடைய. 
எலும்புகள் குருத்தாயிருப்பதினால் மோசம் சம்பவித்தபொ 
முதிலும் முறியாமல் வளைரதுமாத்திரமிருக்கும். 

புஉனடை,.-- முறிந்த எலும்பு ஊறியபின் HEF ௮வயவச் 
. திலே கொஞ்சகச்காலத்துக்கு விறைப்பும் கோவும் இருக்கும். 
அவைகளை நீக்கப் பற்றுப்போவெதாவது வசையெண்ணெய் 

- பூச்வசாவது அவசர்மல்ல. . ஏனெனில், ௮ந்த அவயவச்சை 
வில்லங்கமாகப் பாவிப்பதினால் அது இரும்பவும் மூறியாச 
படிக்கு அங்குள்ள நோவு அப்பொருத்துப் பலச்துப்போகு 
மளவும் அதற்கொரு காவலாக இருக்கின்றது. கோவு தோற் 

EULESS Mes அவயவச்தைப் படிப்படியாய் அசைத்து 
apm Sar அங்குள்ள கோவும் விறைப்பும் வலியச் தீர்ந்து 
போம். 

௯. மனிதர் வெருகாட்பட வியாதியாய்ச்ெக்தாலும் வி 
சேஷமாய்ப் பொருத்துகளிலே எதுநோய்வந்தாலும் அவு 
ர்களுகீகுத். துணையாயிருப்பவர்கள் வியாதிக்காருடைய 
பொருத்துகள் ஒருடையாய் அசைவின்றிச் இடகச்கவிடா 
மல், இடைக்கிடையே “அப்பொருத்துகளின், நிலையை மா 
நிவைக்கவேண்டும்.. இப்படிச்செய்யாமல் விட்டால் பொ 
ருத்து. விறைத்துச் சிலவேளை அ௮சையச்கூடாமல் போய்வி 
டும். இதினாலே இத்தேசத்தவர்களுக்குள் சிலர் மூடவராய்ப் 
CUES BGT Ber | 

* 50. எவ்வளவு கவனமாயிருந்தாலும் வியாதியின் தன்மை 
பினாலே பொருத்துகள் லவேளை அசையாமல் விறைச்துப் 
"போம். முழஙீசைப் பொருத்திலே இப்படிப்பட்ட மோ



௨௮ எலும்புகளைப் பேணும் முறை, 

சம் நேரிட்டால், உள்ளங்கை மேலுச்ஞா நிற்கத்தக்கசாய் ௮. 
தை மார்போடே -வலாத்துவைக்கவும், மூழந்தாட் பொ 
ருத்திலே அ௮வ்விச மோசம் வந்தால், அதைச் கொஞ்சங்கு 
றைய நேராய் வைக்சவும். இப்படிச்' செய்துவைச்தால், பொ 
GFA அசையசக்கூடாமல் விறைத்துப்போனாலும்; கையினா 

_ லே அள்ளிச் சாப்பிடவும், காலினாலே ஈடச்சவுங்கூடியதாய்' 
வரும்,



பே௫ிகள: ௨௯ 

ச 

இரண் டாம். பகுதி. 

பேபஇகள்? 

டக, கண்ணிமைத்தல், : மூக்குச்சுழித்தல், நாக்கு நீட்டல் 

முதலிய று அசைவுகள் எலும்புகளைப்பற்றாமல் உண்டா 

இன்றன. காலாட்டம், கைவீச்சுமுதலிய (பெரிய அசை 

வுகள் எலும்புகள் ஆட்டப்படுவதினாலே உண்டாகின்றன. 

இவ்வித அசைவு ஆட்டங்களுக்குக் காரணமான கருவிகள் 

பேூகள் . என்னப்படும். 

Cu Ba of) or of cu a Lb. 

. ௨. பேடுகளைக்குறித்துத் தொகையாகச் சொல்லுகில், தலை 

யிலே ௮௪; கழுத்திலே ௬; முண்டத்திலே ௧௪௪; உற்காய 

மிரண்டிலும் ௧௧௨; அதச்காய்மிரண்டிலும் ௧௧௬; இவைக 

ளையன்றி இன்னும் ௮கேக இறு பேசிகளும் உண்டு. எல் 

லாவற்றையும் இரட்டிச்சொல்லுஇல், மனிததேகத்திலுள்ள பே 

சிகள் ஏறக்குறைய ௬0௦௦-உண்டு. என்றாலும் இத்தொகை 

யிலே குடல் முதலிய உள்ளுறுப்புகளின். பேசிகள் அடக் 

சுவில்லை. 2 oF ன ட்ட 

th பே௫ிகள் என்பவை அகேக மெதுவான இவப்பு கிற 

மள்ள சிறு தசைஇழைகள் இரண்டு சரீரத்திலிருக்கும் மா 

மிசமாம். சல பேசகெளிலள்ள இழைகள் கேராகச்செல்லும். 

Cai லெ பேசிகளின்' இழைகள், பனையோலைகள் மட்டை 

-இப்பகுஇியிவுள்ள அருஞ்சொற்கள் ;--ஆதக்காயம், உற்காயம், கவுரசில்லி, இவ்வி, நித்தா 

உூல்லி, பீனம், பேசு, வன்னசை.



௩௦ "பே௫ிகள். 

யைப்பற்றிக் கூடிச்சேர்வதுபோல; அவைகளும் வன்னசை 
யிலே கூடிப்பொருந்தும்: இன்னும் சல பே௫களின் இ 

-ழைகள் தென்னோலையை அல்லது இறகின் மயிர்களைப்போ 
OF சாய்வாசச்சென்று வன்னசையில் பொருந்தும். | 

௪. பேசியின் அந்தங்களிலே அதின் இழைகள் தசசையி. 
லும் கடினமும் உரமுமுள்ள ஒரூவெள்ளை வஸ்துவில் ஒன் 
அகின்றன். அந்த வஸ்து வன்னசை என்னப்படும். இது 
வும் இழைகளினாலாஇறது. 

_ புறனடை.--ஒரு கோழிகச்சாலைச் சோதித்துப்பார்ப்பதினா 
லே பே௫ இழைகள் .வன்னசைகள் என்பவைகளின்: மா 
இரியும், வன்னசைகள் எலும்புகளோடு தொடுத்திருக்கு.ம் வித 
மூம் காணலாம்.. த | | | 

௫. வன்னசைகள் பலவடிவுள்ளன. 'இல இடங்களில் 
8ீண்டு மெல்லிய கொடியாகவும் சில இடங்களில் குருத்துப் 
பருத்ததாகவும், . இன்னும் சல: இடங்களில் -மேன்மையாய் 
விரிந்தவைகளாகவுமிருக்கன்றன. you Cuheter வெ 
குவாய் எலும்புகளுடனே, லெவேளை மறுபேசிசளுடனே 
தொடுப்பதற்கானவைகள். | | . 

புறனடை... Aa கரரணங்களினாலே. வன்னசைகளுக்குக் 
கவசமாயிருக்கும் நித்தாசில்வி வெடித்து, அதிலுள்ள பாணி 
ஒழுகிப்போய்விடுவதினால் அவ்விடத்தில் வன்னசைசக் இரட்' 
௪ி உண்டுபடும். 

௬. ஒரு பேசியைப்பற்றிப் பேசும்பொழுது அதின் தலைப் 
புகளிலொன்று எழுவாயென்றும் மற்றது பற்றுவாயென்றும்' 
சொல்லப்படும். 

எ... எழுவாயென்னும் பெயர் ௮௫ உறுதியான அல்லது 
அசைவு குறைந்த தலைப்பு எழும்புகிற இடத்துக்கு வழங 

௮. பற்றுவாயென்னும் பெயர். பேசியிலே அதிகம் அசை 
கிற தலைப்புப்பற்றிப் பிடிக்குமிடத்தக்கு வழங்கும். | 
௯. ஒரு பே௫ியிலே அகம். பருத்து ஈடுப்பெற இருக்கிற 

பகுதிக்குப்" பீனம் என்று பெயர். 

௧௦. சரீரத்தில் சல இடங்களிலே * எலும்புகளின்மேலே 
ஓரே அடுக்குப் Cus en; மற்றும் இடங்களிலே பேசி 
யின்மேல் பேடயாய் ஐந்தாறு அடுக்குவஜ்ாச்கும் உண்டு.



பேூகள். க 

SS. அவைகள் கவுரசில்லி .என்ன்ப்படும் ஒரு மெல்லிய 

வெள்ளைச் சவ்வினாலே ஒன்றைவிட்டொன்று - பிரிக்கப்பட்.. 

டி.ருக்கின்றன. ப்ப ட ட் | 

புமடை--அட்டுத்தொடையிலேயிருக்கிற இறைச்சியை 

மூடுகிற சவ்வுதானே. கவுரச்சில்லியாம். 

௧௨. எலும்பைச்சுற்றிக்டெக்றெ பே௫கள் பெரும்பாலும் 

இரண்டடுச்காய்ப் பிரிச்சப்பட்டிரக்சின்றன;. ' அவைகளில் 

தோலையடுத்திருக்கும் பேசிகளுக்கு வெளியடுக்சென்றும், 

எலும்பை யடுத்திருக்கும். பேசிகளுக்கு உள்ளடு£சென்றும் 

பெயர். _ | இ ப 

மஞ்சள்கிறமான ஒரு கொழுப்பிருச்னன்றது; அந்தச் சொ 

முப்பு ௮அதிகமாயிருக்கிறதினாலேதான், குழந்தைகள் வாலிபர் 

என்பவர்களுடைய உடம்பு இரண்டு புஷ்டியாயிருக்கின்றது. 

முதிர்ந்த மனிதரில் இது மெத்தச் குறைவு. 

| “LYDOrML.— STD வியாதியாயிருந்து போசனம் உண்ணக் 

கூடாத காலத்திலே, சரீரம் அந்தக் கொழுப்பினாலே போ 

ஷிக்கப்படுகின்றது. அப்படிப்பட்ட தருணங்களிலே இக் 

சக் கொழுப்பு இரத்சமாய் மாறுவதினால், முசம் சுரித்துக் சண் 

தாழ்ந்து, எலும்புகள் புறப்படப்பார்க்கும். 

௧௬. பேூெளைச்சூழவும் ௮அவைகளுக் டைவெ ஸிகளிலும் 

் ௧௫௪. நாம் மனிதனுடைய சரீரம் . என்னும் சூத்திரத்தை 

யும், அது ஒருகாளிலே ஈநடப்பிக்கும் பலவித. ஆட்டங்களை 

யும் கவணிச்கும்பொழுது, அதை உண்டாச்சென தேவ இற 

பனுடைய ஞானம் விவேகமென்பவைகள் எங்கள் மனசுக்கு 

AUNT A அ௮திசமாய்த் SIE OTD Oe 

    

ELLY Dd- 

-இ.- அதிகாரம்; 

பே௫களின் தொழில் 

க. நாம் எழுதும்பொழுது அல்லது தம்புருமுதலியவை 

வாடிச்கும்பொழுது கையிலே உண்டாகும் “அற்ப இயச்கங் 

களும், கொல்லன் அடிக்கும் உரமான அடியும், சுமைகா 

ரன் மிதிச்ஞகும் உரத்த பாரங்கொண்ட் மிதியுமாயெ இவை



௩௨... | பேசிகளின் தொழில். 

Cure இயக்கங்கள் எல்லாம் பே௫களின் இழைகள் சுருங்கி 
இழுப்பதினால் உண்டாகின்றன. | க 

புறனடை. -- திருஷ்டார்தமாகப் பேசகளும் வன்னசைக 
. ஸூம் எலும்பிலிருப்பது கப்பலின் பாய்களுக்கும் ௮இன் மரங் 
களுக்கும் சயிறுகளிருப்பதுபோலிருக்சன்றது.. கயிறுகளின் 
இயக்கததாலே பாய்களும் வியாழ்மரங்களும் இசைமாறி 
நிற்கிறதுபோலப் பேடிகளின் ' இயச்கத்தாலே சரீரத்தி 
லுள்ள எலும்புகளும் நிலைமாறுவதினால் அவயவங்கள் ஆடு 

௨. நடத்தல், பிடித்தல் முதவியவைகளைச்செய்யும் பேச 
கள் அவைகளை நடப்பிக்கும் அட்களுடைய இத்தத்துக்கு' 
அமை£தனவாயிருச்கின்றன. ஏப்படியெனில் ஒரு அள் நடக் 
கப் பிரியமாகில் எவ்வளவு நேரத்துக்கும் ஈஉடக்கலாம்; மிரிய 
மில்லாதிருக்கல் நடவாமல் நிற்கலாம். GT மூச்சுவிட வி 
முங்க உதவியாயிருச்கும் பேசிகள் கொஞ்ச அளவுக்குமாத் 
Saw சித்தத்துக்கு அமைந்தனவாயிருச்சன்றன. அதெப்ப 

் டியெனில், மூச்சையடச்ச விரும்பினால் சிறிது நிமிஷங்க 
ளாக அடக்கலாம். அதின்மேலே அதை அடக்க முடியாது. 
அப்படியே விழுங்க விரும்பினால் வாய்க்குள் இளை உமிழ். 
£ீர் இல்லாதபொழுதில் இரண்டொருமுறைக்கு அதஇிசமாய் 

விழுங்க முடியாது. . 
இசத்தாசயம், இரைப்பை மூசலானவைகளிலுள்ள பேச 

இமைகள் கொஞ்சமென்றாலும் இத்தத்துச்கு அமையாசவை 
கள். எப்படியெனில், இரத்தாசயம் 'இணைப்பைழமுதவியவற் 
றின் செயலை நிறுத்த விரும்பினாலும் ஈம்மால் முடியாது. பே 
சியின் ஒவ்வொரு இழையிலும் தொடுத்இிருக்கும் ஒவ்வொரு 
ஈரம்புக்களையின் கூந்தல் வழியாயும் பேரியைச் இத்சம் இயக் 
இச் சுருங்கப்பண்ணுகின்றது. ர, 

e 

e 

௩. பேகள் நீண்டு தளர்ச்யொயிருந்தபொழுதிலும் அவை. 
கள் சுருங்கியிருக்கும்பொழுது அதிகம் பருத்துத்தடி கீது ஊ.இ. 
யிருக்கின்றன... அவைகள் சற்றுவேளைமாத்திரம் சுருங்கி விம் 
மிப பிரயாசத்தைத் 'தாங்இநிற்கும். பின்பு இளைத்த நடுங்கி 
இள. நீளும். கையை அல்லது கரலை நீட்டி 365755) 
லே சற்றுநேரம் பிடித்துச்கொண்டிருந்தால் இதை அறியலாம். 
இப்படியே பே௫கள்: எல்லாம் இளஇ ஒய்ந்துகொள்ளும்ப 
9 6G நித்தரையிலே கை கால்முதலிய அவயவங்களின் சோர் 
௮ நிலையே இடங்கொடுக்கன்றது. CuPser- மாறிமாறிச்சு?



பேடகளின் தொழில். | ப ௩ 

ருங்குவதும் நீளுவதும். பின்னால் .வருர் இருஷ்டாந்தத்தினா 
லே காண்பிக்கப்படும்... ய வ | | 

திருஷ்டாந்தம்--முழங்கைக்கும் சைக்குளசுக்கும் இடையி 

மேலே, இடதுகையை வலதுகையினாலே பிடித்து, ௮வ்வேளையி 

லே இட துகையிலுள்ளவிரல்களை மாறிமாறி முடகஇயும், நீட்டி 

யுங்சொண்டிருந்தால் மூன் கையிலுள்ள பேசிகள் அதிலுள்ள 

விரல்களின் இயக்கத்துக்கு இணங்கச். சுருங்குவதும் CCH 

வதும் விளங்கும். விரல்கள் மூடங்கும்பொழுது முன் கை 

யின் முூற்பேசிகள் விம்மிப் பிற்பேசிகள் அுகைவாகின்றன.. 

விரல்கள் நீளூம்பொழுது மூற்பே௫ிகள் நீண்டு பிற்பேசிகள் 

விம்முசன்றன.  முற்பேசிகள். பிற்பேசிகள் மாறிமாறிச் சு 

ருங்குவதும் நீளூவதும் கை கால்களின் சகல இயக்கங்களா 

ஓம் அதியலாம்,ு,. 
௧௬-ம் படம். 

      
௧௬-ம் படம், இப்படம் பொருத்தகள் : அசைக்கப்படும் விதத்தைக்காட்டுதெறத, .], புய 

- வென்பு. ”, முன்கையென்புகள், 8, முழங்கையை முடக்கும் பேக, இதில் ஒருதலைப்பு 

் மூன்கையெலும்பில்" மற்றத்தலைப்பு பூபவென்பில் தொடுத்திருக்கும், 6, முழங்கையை £ட் 

டும் பேசி, 7, அப்பேகி மூழங்கையில்.தொடுத்திருப்பது. 8, அகங்கை ஏந்தும் ஒரு குண்டு, 

புயத்தின் முன்பே௫ சுருங்க ஆதின் தலைப்புகள் ஒன்றுக்கொன்று அணுகு முன்கையில் எவும் 

புகள் மிதந்தேறும். முன்கை ஏற ஏற 9, 10), 1 |, என்ற இவ்வரிகளின்பட்டு கனத்த குண் 

டு 'வட்டவரியின் வழியில் மீதக்து.வரும், பயத்தின் பின்பே. (6,) சருல்க, முன்பேசி செ 

இழந்த முன்கை நீளும். இ ட, | ட் 

் ௪. நெற்றியின் பேசிகள் சுருங்கச் சட்புருவங்கள் உயரும். 

௭-ம் படம். 1... ப ன ட, 

_ சண்களைச் சுற்றியிருக்கும் பே௫கள் சுருங்குவதினாலே ௫. : £ச் சுற்றியிருக்கும் டெ ரு௩்குவதிஞ? 
கண்கள் மூடப்படும். ௧௪-ம படம. 2. 

9. ' மக்சடியிலுள்ள பேசிகள் ப்பதினாலே மேலுதடு ௬. மூககடியிலுளள மப ிகள் முபபதுனாம2ல மமலஓுத 
ட ் [7] ட கட்டட 

உயருகின்றது. கீஏ-ம் படம், 8, 4, 560...



௬௪... பேசிகளின் தொழில். : 

௭. வாயைச் சுற்றியிருக்கும் பேசி சுருங்குவதினாலே அது 
குவித்து சுருங்குகின்றது. ௧௪-ம் படம். 7. 

9. முகத்தின் சழ்ப்பகுதியிலள்ள Culsar சுருங்குவஇ 
னாலே &ழ்உத்டு தாழும். . ௧ஏ-ம் படம். 8. கு 

&. கழுத்தின் முற்பக்கத்திலுள்ள பேசிகள் சுருங்குவஇினா 
லே வணங்கும் பாவனையாய்ச் தலை மூன்னலுக்குச்சாய்கின்றது. 
௧௭-ம் படம். 9... | 7 

௧௦. கழுத்தின் பிற்பச்கச்திலுள்ள பே௫கள் சுருங்குவதினா 
லே ௮ண்ணாரும் பாவனையாய்ச் தலை நிமிரும். கம் படம். 
3,7 ன ச ட ப்ட் | 

௧௧. மூண்டச்தின் முற்பக்கத்தின் : கீழ்ப்பகுதியிலள்ள 
- பேசிகள் சுருங்குவதினாலே சரீரமும் முன்னுக்கு வளைந்து 
பழுக்களும் இறங்கும். ௧௭-ம் படம். 99, 7 | 

௧௨. மூண்டச்தின் பின்பச்கத்தலுள்ள கம்ப்பகுதியிலிர௫ச் 
கும் பேசிகள் சுருங்குவதினாலே மூள்ளந்தண்டு நிமிருகின் 
து. ENH-W WLW. 24, 25, 26. 

௧௩. கெஞ்சிலுள்ள பேசிகள் சுருங்குவதினாலே தோள்சள் 
"முன்னுக்கு வளைக்கப்படுகின்றன. ௧௪-ம் படம். 11. 

BF. (psi Ger மேற்பகுதியிலுள்ள பேசிகள் சுருக்குவதி 
னாலே தோள்கள் பின்னுக்கு ஏகு கின்றன. ௧௮-ம் படம். 7. 

&@. தோளிலிருக்கும் ஒரு பேசியினாலே பயம் உயாச்சப் ளு 
படம். ௧௭-ம் படம், 10. 

_ ௧௭. மார்பிலும் முதுஇலுமிருச்கும் இரண்டு பேூிகளினா 
லே புயம் பழுவோடே வாங்கப்படும். ௪௭ம் படட. 11.: 
௧௮-ம் படம். 24. ர | 

ET. yw SS) oor மூன்பக்கத்திலிருக்கும் Cua sor. Fame 
வதினால் முழங்கை முடங்கும். ௧௭-ம் படம். 14... 

௧௮. புயத்தின் பின்பச்கத்திலுள்ள ஒரு பே௫ சுருங்குவதி 
னால் முழங்கை நிமிரும். - கறு-ம்.படம். 10. ன ச 

௧௯. கைக்காளசும் விரல்களும் மூன்கையின் மூற்பக்கத்தி 
லுள்ள. பே௫ிகளால் மூடக்கப்படும். ௪௪-ம் படழ், 16, 18,, 

| 20. மூன்கையின் பிற்பச்கத்திலுள்ள பே௫கள் சையையம் 
விரல்களையும் நீட்டும். ௧௮-ம் படம். 17, 16, ். 

௨௧. குஈதியிருக்சத்தக்ககாகச் தொடையை மடக்கும் பே௫ிகள், தொடையின் ஹேற்பச்சத்திலும் மூண்டச்தின் Cpu



பேசிகளின் தொழில். க ௬௫ 

பச்சத்தினுடைய ழ்ப்பகுதியிலும் இருக்கின்றன. ௧௭-ம் 

படம். 26, 28, 29. fe | 

௨௨. முூண்டத்தின். ஈமழ்ப்பகுதியிலும் தொடையின் மேற் ' 

பகுதியிலும் பிற்பச்கத்திலுமுள்ள பே௫ிகள் சுருங்குவஇினால் 

தொடை நீளும். ' ௧௮-ம் படம். 27, 28. - | | 

- ௬. தொடையின் மூற்பக்கத்திலுள்ள பே௫ிகள் முழங் 

காலை நீட்டும். ௧௭-ம் படம். 29,980. - | . 

28. தொடையின் பிற்பக்கத்திலுள்ள பேூகள் முழங்கா - 

லைமூடக்கும். ௧௮-ம் படம். 29,3800. | ‘ 

௨௫. முழங்காலுக்குக் தமாக முன்ப்ச்கத்திலுள்ள பேசி 

கள் காற்குளசிலே பாதத்தை வளைத்து விரல்களை நீட்டும். 

தடம் மடம் 84, BB.“ ப ட. 
௨௬௭. முழங்காலுக்குக் £ழாகப் பின்பக்கத்திலுள்ள பே௪ 

கள் காற்குளசிலே பாதத்தை நீட்டி விரல்களை வளைக்கின்றன. 

௧௮-ம் படம். 82) 835: ப 

் புறனடை--சரீரத்திலுள்ள . பேசிகளின் இடமும் தொழி 

லும். துலாம்பரமாய் அறியவேண்டமோனால், கைகால்களை 

அட்டி அந்தந்தப் பேசியைக் கையினாலே அமர்த்திப்பார்ச் 

கவும; ப 

௨௭. பே மிகுதியாய் இயங்குவதினால் அதற்குச்செல்லும் 

இரத்தம் அதிகப்பட்டு அதின் நிறம் அதிக கருமைகொள் 

ளும்: ட்ட 
உதாரணம். -கோழி பறச்றெது அருமை. Does lar 

றுவதும்: அதிகம். : இதினால் ௮தின் கெஞ்சுப்பேசி வெள்ளை 

யும், சாலின்பே௫ி .கருமையுமாம். மிகுதியாய்ப்பறக்கும் நீக் 

தும் தாராமூதவிய பட்கெளிலுள்ள கெஞ்சுப்பேசி காற்பே௪ 

இரண்டும் கருமைநிறம்கொள்ளும். . |



ஈச... பேிகளின் தொழில்: : 

மஎ-ம் படம்; 

  
௪௭-ம் படம்; தேகத்தின் முற்பக்கத்தின்.. வெளிப்பேசகள், 1, பிடர் நதற்றொடரின்... 

garters, 2, கிமிலனி; 8, ஓட்டாரோபணி, .. 4, 'புகமகர கருக்குவி. ... 5, யுகாற்ப 
சருக்குவி. 6, சருவணி, 7, உதட்டுச்சல்குசத. 8, அதராவரோபணி... 9, பிரசாசப௩ 
சபேச... 10, தோட்பே. 11, entsnerCuP. 19, வட்சபலர்வேதினி.... 14, இணைச் 
கவாப்பேகி, 15, முக்கவர்ப்பேடு.. 16, இர்க்சோத்தானி.: 18, வெத்த வகஇரகரணாரைப் - 
பேசி. 19, ,அம்குட்டகரபஇரா௫, 20. .ஆழிவில... 21, குடங்கைவன்சவ்வு... 22, 
உதரவெளிச்சாய்ப்பே௫. 20. மசாகடி.பே9. 27, இிர்க்கயோக, 28, அட்டணைப்பே௫. 
29, தொடை நேர்ப்பேடு.. 30. தொடைப்புறப்பே, 91, தொடை அகப்பே௫ு. .. 92. ம 
மதாட்கில் வன்னசை, 89) கெண்டைப்பேசி, 94, screGip Gus). 96, Srpergre 
ணதிராகியின் வன்னசைகள்; 

க
ெ
ள



ச: இ பம்பல் 

  

ஆஃ 
( 

ல i I ta sen உ-ம். படம், 

  
. கீறும். படம், தேகத்தின். பின்பக்கத்தின் வெளிப்பேஇிகள்.: 3, கலவைப்பேசி. 4, உப 

este, 5, சருவணி. 6, வட்சக்கரீவகுசுச; 7, காடபிருட்டகந்தசம்பக்தி. : 8, தோட் 

பே, 10. முக்கவர்ப்பேசி.. 90, அது தொடுத்திருக்கும் கூர்ப்பரமுளை. 15, Sis 

கேஞ்தானி;'' 18, அங்குட்ட சரபஇரா௫.. 17, அங்குலிசாதாரண இராத. 19, ஆதன் வன்: 
னசைகள்.. 91, இரத்தினிலெத்த இராக. 22, அல்குலிசாதாண வணக்கி, 94, பிரு 
ப்ட வீஸ்ரணி; 26, உதரவெளிச்சாய்ப்பேசி, 27) மத்தியசகனி, 28, மகாசசனி, 29, இ 

ணைச்சவர்ப்பே௫ு, 90, ஆசன சனதலதாசம்பர்இி; 9182, சானுபரி. அல்லது கெண் 

உடைப்பேி, 33, குதிவன்னசை,



பெூகளைப் பேணும் முறை. 

௬. அதிகாரம். 

பேசிகளைப்பேணும்முறை. 

க. வேளைக்குவேளை பேககள் இயங்கவும் அதற்குத்தச்ச 
தாச ஓயவும் விடவேண்டியது. அப்போது இயச்கம்பெத்த 
பகுதிக்கு இரத்த ஓட்டம் அதிகப்பவெதினால் அதின் பருப் 
பமும் பெலனும் அதிகமாகும். அளவுக்கு மிஞ்சி ஒரு பே 

சியை இயங்க அல்லது ஓய்ந்திருக்கவிடவொண்ணாது. அப் 
படிச்செய்தால், அவ்விருவகையும் சரியாய்ப் பே௫களுக்கு 
மோசம் வருவிக்க ஏதுவாகும். 

உதாரணம் --௧-வத. கொல்லன் பட்டடையின்மேல் இ 
ரும்பை அடிச்கும்பொழுது தன் கையிலுள்ள பேசிகளை இயங் 
கவும் ௮வ்வியக்கத்தினின்று gua செய்கிறான். இப்ப 
டிச் செய்வ்தனாலே அவைகள் பருப்பமும் உரமும் இறுக் 

-. கமும் உள்ளவைகளாய் வருஇன்றன. 

௨உ-வது.-மாணாக்கன் தன்கையிலுள்ள பேசப் புத்த 
கம், தூவல் இவைகளைப் பிடிப்பதினால் கொஞ்சம்மாத்திரம் 
இயங்கப்பண்ணுகிறான். ௮தினாலே அவனுடைய கையிற் 
பேசிகள் மெதுவாூப் பெலனற்றுப் போன்றன. 

௩-வது.-மானாக்கன் தன் புத்தகத்தை விட்டுச் சம்மட்டி 
மண்வெட்டி பிடித்து வேலைசெய்துவந்தால் அவன்' கையில் 
பேசிகள் பருத்துப் பெலத்து உரக்கும். 

௨. காம் அடிச்சடி சரீர அப்பியாசம்பண்ணுவதிலே ஒழுங் 
காயிருக்கவேண்டியுது. சாப்பிடுவதில் ஒழுங்காயிருப்பது 
உடம்புக்கு எவ்வளவு சவுக்கயேமோ அதுபோல . இதிலும் 
ஒழுங்காயிருப்பது 'அதற்குச் சவுக்கயம், சலராளாகப் பேச 
களை முறையாய் அப்பியாசப்படுசத்தி, லராளாச una 
யில்லாமல் இருக்சவிட்டால், அது சல வேளைகளிலே Ppa. 
சாகச் சாப்பிட்டுவந்து மற்றும் இலவேளைகளில் சாப்பிடா 
௮ல் விடுவதுபோலிருக்கும். 4 

௬... பேூகள் எல்லாவற்றிற்கும் அததற்கேற்ற அளவான 
முயற்சி கொடுக்கவேண்டியது. தையல்வேலை, தச்சுவேலை



பேசிகளைப் பேணும் முறை. ௬௯ 

மசலான சில வேலைகளில் கையின் பேூகள் அதிகமாய் 
வேலைகொள்ளப்படும். சில தொழில்களில் காலின் பே௫ிகள் 
அதிகமாக இயங்கும். வேளாண்மைபோலும் லெ தொழில் 
சளிலே உடம்பிலுள்ள பேசிகெளெல்லாம்' இயங்குகின்றன. 
சரியான முயற்சி அவைகளுக்குப் பூர்த்தியும் ஒத்தபெலனும் 

கொடுப்பதினாலே, பேடிகள் அனைத்துக்கும் கணக்கான முயற் 
சியைக் கொடுச்சத்தச்க தொழில்சளே சரீரத்துக்கு மிகவும் 
ஈலமானவைகள். 

- புறனடை. -- இலர் உலாவப்போகும்பொழுது DES AE 
கொண்டு போகாமல் கட்டிக்கொண்டு கடப்பது கைப்பே 
சிக்கு கஷ்டம். 

௪. சரீர அப்பியாசம்பண்ணு வதற்குத் தகுந்த நேரத்தைச் 
தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். பல நியாயங்களினாலே அப்பி 
யாசம்பண்ணும் கேரம் எப்போதும் ஒரு சரியாயிராது. பொ 

அலவாகப் பார்த்தால் ஆகாய்த்திலுள்ள வாவு சுத்தமாகவும் நிலம் 
சாய்ந்துமிருக்கும் காலைகேரம். சாயங்காலத்தைப் பார்க்கச் 
சரீர அப்பியாசம்பண்ண கல்ல வேளையாயிருக்கும். ஏனென் 
றால் காலையிலே உடம்புக்குரிய தத்துவம் ஒவ்வொன்றும் சன் 
தன் உச்சநிலையிலிருக்கும். இருத்தியான போசனம்பண்ணு 
முன்னும், பண்ணினஏடனேயும் போசனத்சைச் சமிக்சப் 
பண்ணும் முயற்சி சரீரத்துக்கு வேண்டியிருப்பதினால், ஒடு 
தல், சுமத்தல் முனை: கடுமுயற்சிகளைச் சற்றுநேரம் விட்டு 
விடவேண்டும். . 

௫. சுத்தவாய்வுள்ள இடங்களிலே சரீர ௮ப்பியாசம்பண் 

ணிப் பே௫களை இயச்கவேண்டும். நாம் சுவாசிக்க காற் 
தின். சுத்தத்திற்குத்தக்கதாய் நாம் தொய்வும் விச்னெழுமில் 
லாமல் நெடுநேரத்துக்கு வேலைசெய்யவும் கடக்கவும் இருக 
Fane ஈமது பேசிகள் உதவக்கூடும். இந்த நியாயத்தினாலே 
தான் சனங்கள் வாசம்பண்ணும் வீடுகளிலே சுத்தவாயுவீச 
விடுவது மிகுந்த நயமெனச் .சாண்டுறது. 

புறனடை. --வியாதிகளிவிருந்து சுசமடைபவர்கள் தாங்கள் 
வியாதியாய்க்டெந்த அறைக்குள்ளாக உளுக்கார்க்திருச்சக் 
கூடிய நேரத்திலும் வெளியிலே உலாவும்பொழுது ஒறிப் 
வயோகும் வாகனங்களிலே அதிக நேரம் இருகச்சக்கூடியதாகக 
காண்கிறோம். இவ்வித்தியாசத்திற்குள்ள நியாயம் ௮றைக் 
குள்ளேயிருக்றெ வாயு திரும்பத்திரும்பச் சுவா௫ிக்கப்பட்டுப் 
பழுதாகிப் பேசியைப் பெலவீனப்படுத்துற௫ சம், வெளியி 

4*



#0 பே௫ிகளைப் பேனும் முறை. 

லேயிருக்றெ வாயு சுத்தமுள்ளதாயிருக்து: பேசியைப் பெலப் 
படுத்துறெதுக்தான். 

௬. ஆட்கள் பகல் வெளிச்சத்திலே சரீசமுயற்சி உண்டா 
கப் பேசகளை ஆட்டி அப்பியாசப்படுத்தவேண்டும். சூரிய 
வெளிச்சம் பயிர் பூண்டுகளுக்கு எவ்வளவு ஈநயமோ மனித 
னுக்கும் அவ்வளவா்யும் ஈயமாயிருக்கின்றது. இவ்விருதிறத் 
துக்கும் சூரியனால் வரும் சுகம் வேண்டும். சூரியன் ௮ஸ்த 
மிக்கும் வேளையிலும்பார்க்கப் பகற்காலத்திலே மாணுக்கர் 
ஐடி. உலாவி வேலைசெய்து சரீர அப்பியாசம் பண்ணிவச் 
தால் அது அவர்களுக்கு அதிக சுகங்கொடுக்கும். வேளாளர் 
சம்மாளர்முதலியவர்கள் கூடியளவு தங்கள் வேலைகளைப் 
பகல் நேரத்திலே செய்வது மிசவும் ஈல்லது. ஏனெனில், 
இராவிலே வெளிச்சத்தின் பலனில்லாதபடியினாலே ௮க்கே 
சூத்திலே. வேலைசெய்தால் சரீரம் அதிகம் தொய்க்துபோகும். 

உதாரணம்,--நிழலிலே வளரும் பயிர்கள் வெளுத்துச் குரி 
யனுடைய வெளிச்சம்படுறெ பயிர்களிலும் மெத்தப் பெலன் 
குறைந்திருக்கின்றன. இருட்டறைகளிவிருக்கும் மனிதர் 
வெளிறி ஈல்ல வெளிச்சம்படும் வீடுகளில் இருப்பவர்களைப் 
பார்க்கப் பெலன் அதிகம் குறைந்தவர்களாகளுர்கள்? ' 

எ. ஓவ்வொரு பே௫யும் தடக்ல்லாமல் இஷ்டமாய் இயங் 
வேண்டும். அதை எவ்விதமாகவாலஒலும் இறுக்இனால் அதின் 
பருப்பமும் பெலனும் குறைந்துபோம். 

உதாரணம்,--ஓர் எலும்பு முறிந்தகாலத்தில் வைத்தியன் 
அந்த முறிவைப் பொருந்தச்கட்டிச் லெ இழெமைக்குப்பின்பு 
அந்தக்கட்டை அவிழ்த்தால், ௮ந்த அவயவம் காயப்பட முன் 

னிருந்ததிலும்பார்க்கச் சிறுத்துப்போயிருக்கும்- 

௮: ஆளுடைய குணத்துக்கேற்கப் பேசகளின் இயச்ச 
Yb பெலனுமிருக்கும். எப்படியெனில், வெடுவெடுப்பும் 
அசக்தோஷமுமுள்ள ஒருவனைப்பார்க்இலும், மஇழ்ச்சியும் 
சந்தோஷமுமுள்ளவன் மெத்த இளைப்பில்லாமல் அதிகவேலை 
செய்வான். . 

ட உதார ணம்--வேட்டைச்காரன் விருப்ப்ம்கொண்டு தொய் 
ந்துபோகாமல் கூப்பிடு. தூரங்கள்மட்டும் வேட்டையாடு 
ரன: அவனுடைய துணையாளோ தன் மனசைக் தூண்வே 
தீற்கு ஒன்றுமில்லாதபடியினாலே சுறுக்லே தொய்ந்துபோ௫ 
ன. ்
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௯. Gahig நிலையிலும் நிமிர்ந்தநிலே அதிசம் நல்லது. 
ஒருவன் குணிந்தரிலையாய் நிற்கும்பொழுதிற்பார்க்க, நிமிர்ந்த 
நிலையாய் நித்கும்பொழுது கெடுகேத்துக்கு நிற்கவும் நெடுந் 

ரத்துக்கு ஈடக்கவும் ௮௫ வேலைசெய்யவுங்கூடும். ஏனெ 
ன்றால், குணிந்தநிலையிலே தலையும். உடம்பும் 'முன்னுக்கு 
விழுந்துபோகாமல் முதுகலுள்ள பேசிகள் அவைகளை வீணூ 
ய்த்தாங்கவேண்டியிருக்ன்றன. நிமிர்ந்து நி நிற்கும்பொழுது 
முள்ளந்தண்டு நிறுத்தப்பட்டுத் தலையையும் உடம்பையும் 
கெட்டியாய்த் தாங்குவதினால் முதுகின் பேசிகள் வேலையற் 
அப் பாரம்பொருதபடி இருக்கின்றன. 

உதாரணம் -- குணிக்து அதிக, வருத்தமில்லாமல் பிடித்து 
நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு ஓவ்வொரு கைக்கு ஒவ்வொருகுடச் 

தண்ணீரை : அல்லது வேறேதும் பாரத்தை அரக்கிக்கொண்டு 
நில். ' மறுபடி. அந்தப் பாரத்தை வைத்துவிட்டு, அதினாலுண் 
டான வருத்தந்திரும்மட்டும் ஆறிக்கொண்டு திரும்ப அவ்வளவு 
நேரத்துக்கு அப்பாரங்களைத் தூக்கிக்கொண்டு நிமிர்ந்த கிலை 
யாய் நில். இப்படிச்செய்து பார்ப்பதினால் இவ்விருவேளையி 
லும் பே௫களுக்கு உண்டாகும் வருத்தத்தின் வட்டப் ஈன் 
ரய்த் தெரியும். : 

புறனடை பிள்ளைகள் தலையையும் தோளையும் கூனப்பழக 
ஒருபொழுதும் விடவொண்ணாது. அப்படிச்செய்தால் நெஞ் 
சுனி முதுகுப் பே9கள்: பெலன்கெட்டு வயது செல்லச் 
செல்ல அந்தச் கூன் அதிகப்படும். 

௧௦. யாதொரு வேலையிலிருக்கும்பொழுதென்லலும் சும் 
மாவிருச்கும் பொழுதென்கிலும் நிமிர்ந்திருக்கவேண்டும், அப் 
படி. நிமிர்ந்திருப்பது, சரீரத்தினுறுப்புகள் பலவுக்காம் re 
இயக்கமுண்டாச்ச, அழகும் அங்கலட்சணமும் உண்டாவ் 
தற்கேதுவாகவுமிருக்கும். இப்படி நிமிர்ந்திராதேபோனால் 
மார்பு ஒடுங்கி வயிறுதாழ்ந்து தோள்கள் முன்வாங்்௪ சரீரத் 
தச்கு உள் வளைவும் சுகவீனமும் உண்டாகும். 

௧௧. வேலைசெய்யும்பொழுது பே௫களைப் படிப்படியாய் 
"இயங்கவிடவேண்டும். ஆறியிருந்தபின் சடிதியிலே பேசி 
கள் நெடு ஈரத்தூக்கு பலத்தவேலை செய்யவொண்ணாது. படும் 
கையில் ௮ல்லது ஆசனத்திலிருந்து கஸ்தியானவேலைக்கு 
எழும்பும்பொழுது தொடக்கத்தில் கைகால்களை மெதுவாய் 

அசைத்து அவ்வேலையைச் -செய்துமுடிக்கவும்.



    
௧௯ம். படம், தலை தொருத்திருத்கும் முள் எத்தண்டின் அுனியிவிருந்து விழும் நிறுதிட்ட 

வரி, 2, 2, 5) முள்ளந்தண்டும் அஇன் கான்று சுபாவ வளைவுகளும், இந்த ஆன் திமீர்ச்த 
கிற்நெதினல் பே௫கஞளுக்குப் பாரமின்றி இலேசாயிருக்கும், 

௨௦-ம் படம். 1, ஆள்குனிக்து தலை கிறுதிட்டவரீக்கு முன்னாக விலூபீருக்குத. 2, "செட் 

உவளைவுகொண்ட முள்ளந்தண்டு. இப்படி கிலையாம் நிற்கும்போது அதச்காய பேிசஞம் 

முதுகுப்பேகளும் வீணிலே பாரக்தால்இ வேலைகொள்ஞாம், 

புறனடை,--ஒருவன் ஓன்பதுமணித் தியாலத்திலே செய் 
யும் வேலையில் முதல் அரைவா௫ியைச் சற்று ஆறுதலாய் ஐந்த 
மணித்தியாலத்திலும், மற்ற அரைவாசியை நாலு மணித்தியா” 
லத்திலும் செய்தால், ௮தி௧ இளைப்பில்லாமல் செய்துமுடிப் 
பான். இந்த நியாயத்தினால் எருதுசளையாவது குதிரைகளை 
பாவது ஓட்டும்பொழுது புறப்படுகையில் மெதுவாகச்செ 
MEF, வரவர அதிக கெதியாகச் செலுச்சலாம்.



பே௫ிகளைப் பேணும் முறை. ௪௬ 

ட - ௧௨.  அதிககேகலகெளினு உடம்புவேர்வைகொள்ளும்பொ 
முது குளிர்கொள்ளும்படி. காற்றிலே உளுக்காருவதையும் 

அடுப்புக் சழற்றுவதையும் விலக்கவேண்டும். 

தர. கடுமையான வேலைசெய்தபின் கொஞ்சமாய்ச் குளித் 

ப்தப்போட்டு, சரீரத்திலுள்ள பொருத்துகளை உராஞ்சுவதினா 

- லே சரீரத்துச்கு அதக சொகுசாயிருக்கும். இப்படிச்செய்வது 

பே?ிகளின் கோவையும் பொருத்துக்களிலுண்டாகும் விறைப் 

"பையும் நீக்கும். 

சூது, வேலைசெய்யும் வேளையிலும் சரீர ௮ப்பியாசம்பண் 

ணுந் தருணத்திலும் பே௫கள் அகைவாயிருக்கவேண்டும். 

டக்கும்பொழுதும், ஒடும்பொழுதும், எழுதப். பழகும்யொழு | 

தும், சைகால் விம்மாமல் அசைந்து அம்முயுற் இகளைச்செய்தால் 

் இலட்சணமாயிருப்பதுமன்றி ஆளுக்கு இளைப்புங்காட்டாது. 

ஏரந்தவேலையையும் இம்முறையே செய்யவேண்டியது. 

் உதாரணம்-காலிலும் உடம்பிலும் இருக்கும் பேசிகள் 
- இறுக்கமாயிருக்கச் குனிந்தால் இடுப்பிலேமாத்திரம்: ஒரு விம் 

மலான வளைவு உண்டாகும். காற்குளசு முழங்கால் இடுப்பு 
இவைகளிலுள்ள தசைகள் மெதுவாய் இளகிக் கொடுக்கத்தக் 
கதாய்க் குணிக்தால் சவுக்சியமான இறந்த வளைவுண்டாகுத்தக் 

கதாய் அவைகள் மெதுவாய் வளையும். 

௧௫. மோசம் கேரிடத்தச்கதாகச் கெதியாய் ஒடும் பண்டியி 
.லிருந்தாவது, யாதொரு உயசத்திலிருந்தாவது, குதிக்கும்பொ 
முது அல்லது விழும்பொழுது சரீரம் குலுங்காதபடிக்குப் பின் 

ஞற்சொல்லப்படும் மூன்றுவகையாகச் செய்யலாம்; 

.  க-வது. சரீரத்தை இறுக்காமல் அதைச் தளரவிடவேண் 
டும். ௨-வது. காற்குளசையும், முழங்காலையும், இடுப்பையும் 
'வளையவிட்டுச் சரீரங் குணிக்திருக்சவேண்டும். ௩-வது. குதல் 
கால் பொருமல் விரல்பொறுக்கக் குதிக்கவேண்டும். 

௧௬. சரீர அப்பியாசம் பண்ணுவதினாலே பே௫களை வே 
ளைச்குவேளை: இயங்கப்பண்ணுவது சுகத்துக்கு அவசரம். 
பேிகளின்தொழில் பூரணமாகவும் பலமாகவும் ஈடக்கும்படி 

ஏற்ற வேளைகளிலே அவைகளைத் திரும்பத்திரும்ப இயங்கப் 
பண்ணவேண்டும். பே௫ிகள் ஒவ்வொன்றும்மாத்திரமல்ல, 
அவைகளின் ஒவ்வொரு இழையும் ஒறேற்றாகச் இத்தத்துக்கு 
௮மையும்மட் டும் இந்தப் பழக்கத்தை விடப்படாது. இப்படிப் 

பழகுவதினாலே ஆட்கள் எழுத்திலும், இராகப்பண்ணிலும் 

மற்றெந்த வேலைகரிலும் வல்லவர்சள் ஆகிருர்கள்.



ல . 
ag CuGsGru Guam apap. 

௧௭. எக்தச் செய்கைகளையும் இருத்தமாகச் டப்ப 
அவைகளைப் பழகும்பொழுத தொடக்கச்சிலே பேசிகளை, 

இிட்டமாய் இயங்கப்பண்ணஃவண்டியது 'அலூயம். இப்ப 

டி ச்செய்வதிலே. கவலையீனமாயிருக்தால், இரும்ப அவைகளைக் 
தொடக் இப் பழசவேண்டியதாய் வரும். 
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பற்களின் விவரம். 

௧. பற்கள் மேற்றாடை என்பிலும் €ழ்த்தாடை என்மீலு 
மூள்ள குழிகளில் இறுக்கப்பட்டிருச்கன்றன. ௮ வைகள் 
சாடையென்புக்குள்ளே சிறுபைகளில் உண்டாய்ப் பிறகு 
மூளைக்கும். குழந்தைகளிலே முளைக்கும் பற்கள் பாலர் பல் 
என்னப்படும். அவைகள் ஒவ்வொரு தாடையிலும் பத்துப் 
பத்தாக இருக்கும். 

௨௧-ம் படம், 

  

ஐ ம் iz Cod : 52ம் வாவ் pes On. Sex gp ee ௨௧-ம் படம். 2மல்வரய் ஒருபக்கத்திறும் ஓவாய் ஒருபக்கத்தழும். உலமா பரக 

ப்பகுதிஃறுள்ள அருஞ்சொதந்கள்; --தசனாஞ்சு, நரம்பு, ஈசடி., காளம் ரசு. GS AGG 2 3 SF OGF, Ys Ste, > &



Ga பற்கவின் Garin. 

௨. ஆறுவயது தொடங்கிப் uGesgawug s GorCar பாலர் 
பல் விழுந்துபோக நிலையான பல்லென்னும் இரண்டாம் ஆடு 

க்கு முளைக்கும். அவைகள் ஒவ்வொரு தாடைக்கும் பதினாறு 

பதினாராக முப்பத்திரண்டு பற்களாகும். 

௬. ஒரு தாடையின். முற்பக்கத்திலே ஈடுவாகத்தொடங்கு 
இடப்பக்கமாசவாகுதல் வலப்பக்கமாகவாகுதல் முன்னே 
நின்று பின்னேபோகப் பற்களை எண்ணினால் அவைகளில் 

முன்வாய்ப்பல் இரண்டு, குகுரப்பல் ஒன்று, இணைக்கருப் 
பல் இரண்டு, ௮சனப்பல் மூன்றாகப் பிரிச்கப்பட்டி ருச்ின் 
றனவென்று தெரியவரும், 

௪. மேற்றாடையிலே அசனப்பல் ஒவ்வொன்றுக்கும் மும் 

மூன்று வேர். கீழ்த்தாடையிலே அசனப்பல் ஓவ்வொன்றுக் 
கும் வேர் இவ்விரண்டு. மற்றும் பற்கள் எல்லாவற்றிற்கும் 
ஒவ்வொரு பல்லுக்கு ஒவ்வொரு வேர்மாத்திரம் உண்டு. ஓவ் 

ட வொரு பல். வேரிலேயிருக்கும் துவாரத்திலும் ஒவ்வொரு 
சிறு காளமுாம் கரடியும் ஈரம்பும் செல்லுகின்றன. ் 

௫. ஓவ்வொரு பல்லும் மூடி என்றும் வேர் என்றும் இரண் 

டாகப் பகுக்கப்படும். முடியென்பது தாடைக்கும் (ps 
சுக்கும் வெளியே புறப்பட்டு நிற்கும் பகுதியாம். வே 
சென்பது தாடை என்புக்குள்ளே நிற்கும் பகுதியாம். அவை 
கள் சந்இிக்குமிடம்' வட்டு என்னப்படும். 

௬. பற்களின் ' முடிகள் தசனாஞ்சு என்னப்படும் வயிர 
மான ஒரு பதார்த்தத்தால் மூடப்பட்டிருச்சன்றன. தசனாஞ் 
சை யொழிந்த பல்லின் பிறபகுகிகளெல்லாம் எலும்புத்தன் 
மையுள்ளவைகள். - 

பற்களின் தொழில். 

௭. பற்களினால் உண்டாகும் ஈயம் இருவகையாயிருக்கும். 
க-வது. இரைப்பையிலே இலேசாய்ச் சமிச்கத்தச்கதாய் ௮ 
வைகள் போசனத்தை ந௬க்கி அரைத்துவிடுதன்றன. ௨-வது. : 
பற்கள் காம் பேசும்பொழுது எழுத்துக்களையும் சொற்களை 
யும் தெளிவாய் உக்சரிச்சப்பண்ணுஇன்றன. மூன்வாயித் பல் 
லஓவிழுக்த ஆட்கள் சில எழுத்துகளைச் சரியாய் உச்சரிக்க 
மாரிடடாாகள. ம் 

3. பல்லெல்லாம் ஒழுங்காயிருப்பது மூகத்துக்கு ௮... 
லங்காரம். அவைகள் விழுந்துபோகும் ராலத்திலே பெரும் ; 
பாலும் லயதுசென்றவர்களிடத்தில் தோன்றுறெபடி உதட .



பற்களைப் பேணும் முறை, PET 

களும் கதுப்புகளும் சுரித்துப் பொச்கைவாயாகின்றது. அது 
லால் பற்களைக் காப்பாற்றவேண்டிய முறைகளைச் சவனிப் 

டது சகலருக்கும் பிரயோசனமாயிஞுக்கும். 

பற்களைப் பேணும். முறை. 

௯. பத்சரொய் அல்லது பாறைபிடியாதபடிக்கு பல்லுக்கு 
உள்ளும் புறம்பும் செவ்வையாய்ப் பற்கொம்பிட்டுச் சுத்த 
மான தண்ணீரினாலே' கெட்டியாய் வாய் அலம்பவேண்டும். 
பல்லைச்சுற்றிப்பிடித்து அதற்கு மோசம்வருவிக்கும் பதார்தீ 
தங்களை விலக்கும்படி. இழமைக்கு இரண்டொருமுறை நல்ல 
சவுச்சாரத்தால் : தேய்த்து அதற்குப்பின்பு : "செட்டியாய் ௮ல 
சிச் கொப்பளிப்பது ஈலம்: 

௧௦. பற்களைப் ப்ர ணிஹவள்ளவோக்கிலாளும் அவைக 
ளைச் சுத்தம்பண்ணிவஉரவேண்டும். பற்களுச்கிடையே சொ 

ருகுண்டு டெச்கும் போசனத்தை நீசக்கும்படியாசப் போச 
னம்பண்ணினபின்பு பற்குச்சியினாலே பற்களைச்தோண்டி 
வாயை அலூச் கொப்பளிக்கவேண்டும். FA, wig Boo 
லாவது இறஇனாலாவது உண்டுபண்ணலாம். வள்ளி, மொன் 
முதலியவைகளால் செய்த பற்குச்சிகள் தசனாஞ்சைப் பழு 
அபண்ணுவதினால். அவைகள் உதவா. 

௧௧. போசனபானங்கள் அதிக சுடாயிருக்கும்பொழுது 
சாப்பிடவொண்ணாது. அப்படிச்செய்தால் குட்டினாலே கண் 
னாடி. வெடிப்பதுபோலச் சானாஞ்சு. வெடித்துப் பல்லுக்குச் 
eyo me 

௧௨, சிறு Serene atlas இரீல வாம் 'மநீதை- முளைக்கும் பற் 
கள் ஒழுங்காகவும் சிறப்பாகவும் - இருக்கும்படியாக (pee 

முளைத்த பல் அலைவுசொண்டவுடனே பிடுங்கப்போடுவக 
ஈலம். முதல் முளைத்த பல் விழ அல்லது உலையமுன்னம், 
இரண்டாம்முறையில் பல்லுச் ளெம்பிவிட்டால், முதல் மு 
ளைத்த பல்லு உலையாதிருர்தாலும் காடிதவிககிரலல் பிடுங்கிப் 
போடவேண்டும். , 

௧௬. 'இளவயதுள்ளவர்சளிலே தறை Onset ஓடுங் கச: 
சறுத்திருக்சப் : பற்கள் பின்னித் தெற்றுப்பல்லாயிருக்தால். 

அல்லது தசனாஞ்சைக் செடுக்கத்தச்கசாச ஒன்றையொன்று 
் இறுக்சமாக கெருச்கினால், அவல.ட்சணமும் ஓழுங்னேமும் 
: மாறத்தச்சசாகத் தெற்றுப்பு்களிலொன்றைப் பிடுங்கிப்போ 
உ வேண்டும். அப்படிச்செய்தபின்பு சற்றே பேணிப்பார்த் 
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௪௮ பற்களைப் பேணும் முறை. 

கால் சில மாதங்களுக்குள்ளாக இருந்த பற்கள் நிரவிச் சரிக 
கட்டச்கூடும். , ் 

புறடை,--௧-வ2. பல்வலிகொண்ட காலங்களிலே பல் 
ஓப்பிடுங்குவது. எப்போதும் அவசியமல்ல. ஏனென்றால் 
சிலவேளை பல்லுச் சுகமாயிருந்தாலும்: அதற்குச்செல்லும் ஈரம் 
பிலே வியாதிகொண்டு பற்கொதி உண்டாயிருச்சுச்கூடும். 
௨-வது. சொத்தைப்பல்லின் குழாயைச் சுத்தமாக்க அடைச் 
கில் அதிகம் மெல்லிய பொற்றகட்டை அதிலே அடை சிநிரப் 
பிப் பல்லைப் புதுப்பித்தால் அந்தப் பல்லு வெகுகாளுக்கு 

இருக்கும். 
௧௪. பற்சொத்தை, புழு ௮ரிப்பதினாலே உண்டா$றதில். 

லை. தோல், தசை, எலும்பு முதலியவைகளிலே இலந்திமுத 

விய புண்கள் உண்டாவதுபோலப் பல்லிலும் அவ்வித நோ 
தல் உண்டாவதினால் அப்படியாகின்றது. நாத்றம்பிடித்த 
எந்தப் புண்ணிலும் புழு உண்டுபடுவதுபோலச் சிலவேளை 
பற்சொத்தையிலும் உண்டுபடவுங்கூடும். . 

௧௫. வெத்திலை 'பாக்குடன்சேர்ந்த சுண்ணாம்பு பற்சிராய் 
உண்டாவதற்கு ஏதுவாகும். பற்ரொய் மிகுதியினாலும், 
சுண்ணாம்பு வெக்கையினாலும் முரசு.௮தின்று கரைய, பல்லு 
நிலையற்று அலைந்து வேரோடே விழுந்துபோகின்றது. வெற் 
நிலை சுண்ணாம்பு தின்னாத தேசங்களிலே பல் இப்படி விமு 
வது அரிது. இதினாலே கொடுப்புப்பீறி என்னும் மாருப் 
புண்ணும். அகேகருக்கு உண்பெடுஇன்றது.



சீரண உறுப்புகள். ௪௯ 

நாலாம் பகுதி. 

டவ. அதிகாரம். 

சண உறுப்புகள். 

௧. எலும்பு தசைமுதலிய சரீரச்கூறுகளுக்கும், அவைக 
ளுக்கு உணவாயிருக்கும் மாமிசரஉணவு மரஉணவுகளுக்கும் 
பதார்த்தமளவிலே மிகுந்த வேற்றுமை இருச்சின்றது. போ 
சனம் : பலவிதமான சரீரக்கூறுசகளாவதற்குமுன்னே ௮ 
பலவிதமாய் மாறவேண்டும். அம்மாறுதல்களுள் முதலாம் 
மாறுதல் ரணஉறுப்புகளால் ஆடன்றது. 

சரண உறுப்புகளின் வி வசஸ் 

௨. சரரணஉறுப்புகளாவன: வாய், பல், உமிழ்நீர்ச்கோ 
எம், மிடறு, அன்னவா௫ அல்லது இனாக்குழல், குச்சி ௮ல் 
லது இரைப்பை, ௮ந்திரம் அல்லது. வயிற்றித்குடல்கள், இர 
சாயனி, இரசதாரை, ஈரல், கணையம் என்பவைகளே. 

௬. வாய் என்பது பற்களும் சுவைக்குரிய கருவிகளும் 
இருக்கும் ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள ஒரு உறுப்பு. 

௪: உமிழ்நீர்க்கோளங்கள் €ழ்த்தாடையென்பிலே அ௮ணைர் 
து பச்கத்துக்கு மும்மூன்றாக ஆறுண்டு.. அவைகளுள், செ 

- வியடிச்சோளம் செவிக்குமுன் அடுத்தாற்போலிருக்கன்றது. 
- இதுவே அம்ஞூன்றிலும் அதிசம் பெரியது.  தாடையுட்கோ 
எம், நாச்£ழ்க்கோளம் என்னும் மற்றவைகள் இரண்டும் அடி 

வரய்ச்குச் மே இருக்கின்றன. 

் இப்பகு?ியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள் ;--ஆக்இரம், அவளிகை, அன்னப்பாகு, அன்னரசம், 

அன்னவாட, இரசதாசை, இரசாயனி, கணையம், இரந்த, குக்இ, இங்கரண௫ில்லி, சாஎம், பா 

கம், பிளிகை, பிருக்சம், மதியாக்திரம், மலவாஇ, மவாக்திரம், வசாகில்லி,



Go சாரண உறுப்புகளின் விவாம். 

௫. மிடறு என்பது அடிராலிலிருக்து இலாக்குழல்மட்டும் 

செல்லுகின்ற சவ்வுப் பே௫ியினாலாகிய மூன்று அங்குல நீள 
- முள்ள விசாலங்கொண்ட ஓர் குழலாம். 

  

௨௨-ம் படம்... 1, சவாசக்குழல், 2, இரகம், 8, இனாக்குறல், 4, மிடச்துப்பேச, 
5, எலும்பு. 6, வாயைமூடும்பேசி, :7, 8, உமிழ்கீர்க்கோளம், ஜ் செவியடிக்கோளத் 
இன் குழல், 10, சர்வனபே௫ு, ் 

௬. அன்னவாஇ அல்லது இரைக்குழல் என்பது ஒரு அட். 

நீளமுள்ள தடித்த சவ்வுச்குழல்; அதின் வழியரீய்ப் போச 
னபானங்கள். : இரைப்பையினுட் செல்லும். 

௭. Gee Boos இரைப்பை என்பது மேல்வயிற்றிலே 
இன்கம் ழே உடம்புக்கு நடுவே சற்று இடப்பச்கமா 
கச் சுவாசப்பைக்கும் இரத்தரசயத்துக்கும் அடுத்தாற்போலே 
இருக்கின்றது. அது மெல்லிய இூவுள்ள மூன்று படலங் 
களினாலுண்டானது. ' அவைகளில் வெளிப்படலம் வசாசில் 
லியென்றும், ஈடுப்படலம் பே? சல்லியென்றும், உட்படலம் 
சிங்காண.சில்லியென்றும் சொல்லப்படும். வெளிப்படலம் 
ஒத்த செப்பமுள்ளதாய் மிகவும் அழுத்தங்கொண்டிருக்கன் 
PB நடுப்படலம் இரண்டடுக்காய் கிரைத்திருக்கும் நுண் , 
ணிய இழைகளால் உண்டானது. இந்த ,அடுக்குகளிலுள்ள 
இழைகள் ஒன்றுக்கொன்று குறுச்காய்ச் , செல்லுகின்றன. 
உட்படலம் மெதுவானதாய் வெகு மடிப்புள்ளதாகி அதிலே 
சளி பரவியிருச்இன்றது.



சரண உறுப்புகளின் விவசம். டக 
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௨௧-ம் படம், குக்இ அல்லது இரைப்பையினதும் துணைக்குக்கியினதும் உட்பக்கங்கள். 

1, இரைக்குழலின் இழந்தம், 2, இரைப்பைக்குள் இரை செல்லும் வரசல், இதின் பெயர் 

பீராபகி. 8, இரைப்பை, 9, இரைப்பையிவிருச்து துணைக்குக்இக்குள் இரைசெல்லும் வா 

சல், இதின் பெயர் வர்ச்சணி, 10, 1], 14, துணைச்குக்இ, 12, 13, பித்த கீர் தணை 
க்குக்இக்ருள் செல்லும் குழல்கள், ௫, 4, ச, இரைப்பையின் மூன்றுபடலல்களாயெ வெளி, 
இடை, உட்சவ்வுகள், 

- அந்திரம் என்னும் வைழ்றித்துடகிகம், Crestron 
Bones Senin இரண்டாகப் பகுக்சப்பட்டிருச்சன்றன. 
இறுகுடல் ஏறக்குறைய உடு-௮ி 'நீளமாகும். பெருங்குடல் 
ஏறக்குறைய ட௫-டி நீளமுள்ளது. அதிலே நீண்ட பகுதி 
மலாந்திரமென்னப்படும். அதின் கடைப்பகுதி மலவாகி 
அல்லது சடைக்குடல் என்னப்படும். 

புறனடை. --சங்காணடல்லி அல்லது சளிஊறுஞ் சவ்வு 
குழாயான குடல்களின் உள்ளுறையாயிருக்கின்றது. அது ' 
வெளியிலுள்ள தோலைப்பார்ச்ச விசாலமாய் அதிலே தொடுத் 
த, கண், மூக்கு, வாய்முதலிய துவாரங்கள்வழியாய் அழைந்து 
மூச்சுக்குழல் சுவாசப்பை என்பவைகளின் உட்ப்க்கத்தை 
மூடி இரைக்குழல், இரைப்பை, சிறுகுடல், பெருங்குடல் 
என்னும் குடற்றொடர் கெடுக ஏகத்துக்குப் பரந்து, ஈரல், 

கணையம் என்பவைகளுக்குள்ளும் செல்லுகின்றது. இதை 
விடப் பின்னொருபகுதி சலப்பை, குண்டிக்காய்முதவியவை 

களின் உள்ளுறையாயிருக்கன்றது. 
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௫௨ சரண உறுப்புகளின் விவசம். 

  

௨௪-ம் படம், 1, 1, தணைக்குக்இ, 2, 2, இறுருடல், 9), இறுகுடல் மலப்பை 
யோடே பொருந்துவது... 4, காற்கூழ், 5, ௮ந்தகை, 6, 7, 8, 9, பெருல்குடல் ௮ல் 

லது மலப்பை, 6, மலப்பை எறும்பகுதி, 7, அதின் குறுக்குப்பகுதி, 8, அதின் இறக்கும் 
பகுதி, 9, லகரம், 10, மலலாூ. ் . 

௯. துணைக்குக்யொனது சிறுகுடலிலே: மிகவும் விசேஷ 
மான பகுஇியரம். அது ஏறச்குறையப் பன்னிரண்டு அங்குல 
மூள்ளதாய் இரைப்பையின் €ழ்த்துவாரத்திலே தொடுத்திருகச் 

இன்றது. அதற்குள்ளே சஈரலிலிருந்து வருகிற பித்தநீர்க்கும 
லும் கணையத்திலிருக்து aga கணையநீர்ச்குழலும் பொருக் 

துஇன்றன. 

௧௦. இரசாயனிகள் என்னும் சறுகுழல்கள் சறுகுடவின் 
உட்பச்கத்திலிருந்து செம்பி மதியாந்திரம் என்னும் மணிக்கு 
டலுக்கூடாகச்சென்று இரசதாரையிலே பொருக்துன்றன: 

௧௧. இசரசதாராை என்னுங்குழல் சரலுக்குப் பின்னாகச்தொ 
டங்கி முள்ளந்தண்டின் முற்பக்கத்தின்வழியாய் ஏறுகின்றது. 
அடிக்கழுத்தில் அது €ழ்கோக்கி முன்பக்கமாக மடங்இத் 
தனக்குள்ளிருக்கும் இரசத்தை இடது காறையென்புக்குப்?



சீரண உறுப்புகளின் விவரம். ௫௬ 

பின்னாக இருக்கும் நாளத்துக்குட் செலுத்துகின்றது. HES 
மூலின் உள்விசாலம் ஒரு மிளகு போகத்தகீச அளவாயிருர் 

று 
௧௨. ஈரல் உடம்பின் அலப்பச்சத்தின் விலாவுக்குள் வலச். 

சுவாசப்பையின்€ழே ஒருஅடி நீளம் குறுச்களவும் காலு இருத் 
தல் கிறையுமுள்ள கருஞ்செப்பான ஒரு உறுப்பு. இதிலி 
ருக்து பித்தநீர், பிறக்கின்றது. இதின் £ழ்ப்பச்கத்திலே மஞ் 
சள்கிறமான கசப்புள்ள பித்தநீர் இருக்கும் சிறுபை ஒன் 
இண்டு. 

 உடு-ம் படம், 

  

௨௫-ம் படம். 1, 1, ஈரல். 2, இரைப்பை, 3, தணைக்குக்இ, . 4, கணையம், 5, பிஸி 

os, (, பித்தப்பை, ஈரலுக்கும் இரைப்பைக்கும் இடையே கண்டரையின் ஓரு இளை 

யாயெ உதரநாடி, வருவது தெரியுது. இத இனைத்து ஈரல் இரைப்பை பிளிகைமுத வியவற்றி தீத் 

கும் செல்லுறெத. 

புறனடை.-- சரீரம் சுகமாயிருக்கும்வேளைகளில் பித்தநீர் 
இரைப்பைகச்குட்போகாமல், துணைக்குச்ச்குள்ளே போகின் 

த்து: 

௧௩. கணையம் என்பது இரைப்பைக்கு ப்பின் சற்றுக்கழோச 
இருக்சன்ற நீண்ட ஒடுங்கிய சப்பையான ஒரு உறுப்பு; அதி 
லிருக்து சணையநீர் துணைக்குக்கிக்குள்ளே செல்லுகின்றது. 

புறனடை.--ஈரல், கணையம், குடல் என்பவைகள் தெஸி 
வாய் விளங்கும்படி காய், ஆடுமுதவியவற்றைக் €றிச் சோத 
னைபண்ணிச்கொள்ளவும். 

௧௪. பிளிகை என்பது இடதுபச்கத்திலே இரைப்பையோ 
டுழ் சணையத்தோடும் அடுத்திருக்கும் சற்றே வட்டித்த சப்பை 
யான கருமைகிறமாள்ள ஒரு உறுப்பாம். 

புறனடை. -பிஜிகை சிலவேளை பிரதானமாய் முறைக் 
-*காய்ச்சல்வந்த காலங்களிலே மிகவம் பருக்கன்றது. அப்



௫௪ Fran றுப்புகளின் விவசம். 

படிப் பருத்திருக்கும்போது அதைக் காய்ச்சற்கட்டியென் 
பார்கள். 

௧௫. "அவளிகையென்புது வசாசில்லியினாலாக நாலுமடிப் 

பாய்த் தங்கும் ஓர் சவ்வு: அது வயிந்திற் குடல்களுக்குமுன் 
னே ஒரு முன்றானையைப்போலே அங்குகின்றது. புஷ்டி. 
யான சனக்களுைய அவளிகைசனில் வெகு கொழுப்பேறி 
யிருக்கும். 

௧௬. பிருக்கம் அல்லது குண்டிக்காய் இடுப்பிலே முள்ளர் 
தண்டுக்கு ௮ருசே இருபக்கத்திலும் இருக்கும் நாலைந்து ௮ங் 
குல நீளமுள்ள இரண்டு உறுப்பாம். இவைகள் இரத்தத்திவி 
ருந்து ௮மரியைப் பிரித்துவிடுவதினாலே. இரத்தத்தைச் சத்தி 
யாக்னாசன்றன. ஒவ்வொரு பிருக்கத்திலுமிருக்து ஒவ்வொரு 
குழலாய் இரண்டுகுழல்கள் கிளம்பி அ௮டி.வயிற்றுக்குள் ஈடுவே 
டெக்கும் சலப்பையைகாடி ஓடி. அதினுடனே பொருக்துன் 
Dor. அக்குழல்களின் வழியாய் ௮அமரி சொட்டுச்சொட்டாய் 
இறங்கச் சலப்பையை நிரப்புகின்றது. 

௨௬-ம் படம், 

  

௨௬-ம் படம், 1, மேல்காய்ப்பல், 2, இழ்காய்ப்பல், 3, மேற்றாடையென்பு, 4, 
ழ்த்தாடையென்பு, 5, ஈரக்கு, 6, அண்ணம். 7, உமிழ்சீர்க்கோளம், 9, காக்முமிழ் ரீர்ச்கோம், 9, இரகம், 10, மிடறு, 11, இலைக்குழல், 12, முள்எக்தண்டு, 19, சசே 
நுலகை அல்லது முள்எத்தண்கெகொடி... ச



சீரண உறுப்புகளின் தொழில். ௫௫ 

௯. அதிகாரம். 

சரண உறுப்புகளின் தொ ல். 

க. இனைப்பைக்குட்செல்லும் போசனங்கள் தேகச்கூறு 
களிற்சோமுன் அவ௫ியமாய் வெகுமாறுதல்கள் அடையவே 

ண்டியன. அதற்கு.ட்செல்லும் பெலனான' உணவுகள் சலவடி 
வமாய் மாறி, அதில் உடம்பை வளர்க்கும்பகுகி மலமாய்க் 
கழியும் பகுஇயிலிருந்து பிரிக்கப்படுகின்றது. ் 

௨. போசனம் வாய்க்குள்ளேபோனபின் பல்லுச்சளினாலும் 
உ மிழ்நீரினாலம், மூதலாம் மாறுதல் அடைகின்றது. போத 
னம் தொண்டைக்குட் போனவுடனே இலைக்குழல்வழியாய் 
இரைப்பைகச்குள் இலகுவாய்ச் சேரத்தச்கசாகப் பற்கள் ௮ரை 

கச்ச உமிழ்நீர் ஈனைத்திளக்இக் கொடுக்கின்றது. 

௩. போசனத்தை விழுங்குகையில் அது மிடறு இரைக்கு 
ழல் என்பவைகளிலுள்ள சவ்வுப்பேசிகளினால் நெருக்கி 
இறுச்கத் தள்ளுண்டு வாயிவிருர்து தொண்டை. இரைக்குழல் 
என்பவைகள் வழியாய் இரைப்பைக்குட் பிதுங்கிவிழுகின் 

த்து. 
புறனடை ஒரு ஆள் போசனத்தையாகுதல், பானத்தை 

யாகுதல், விழுங்குகையில் உற்றுப்பார்த்தால் ய் இரை 

ப்பைக்குட் செல்லுந்தன்மை தெரியும். 

௪. போசனச்கின் இரண்டாம்மாறுதல் இரைப்பையிலே 
உண்டாகின்றது. இணாப்பையித்' சவ்வுகள் இறுகி ஈூப்ப 
தினால் இணரைபிதுங்கி உருண்டு புரண்டு இரண்டுவா இனாப் 
பையின் உட்பச்சங்களிலிருந்து பாசசம் என்னும் புளிப்புள்ள 
ஒரு விசேஷமான: நீருண்டாய் அதினுடனே கலந்து அசை 
அன்னப்பாகு என்னும் மிருதுவும் ‘ree pe பாணி 
யாச்குஇன்றது. 

புறனடை. -பாசகம் புளிப்பும், சண்ணாம்புசாரமுமாய் ஒன் 
ோடொன்று இணங்காமல் இருப்பதினால், பாசகத்தின் சக் 

- அக் குறைந்து வருவதுபற்றி, பனஞ்சாற்றிலேயாவது வெற்றி 
லையோடாவது எவ்வகையாயாவது சுண்ணாம்பைச்சேர்த்து 
உட்கொள்வது இரை சமிக்றெதற்குத் நட்பாக உடம்பைப் 
பெலவீனப்படுத்துல்.



௫௬ சேணா உறுப்புகளின் தொழில். 

திநட்டாந்தம்.-- புளிமாங்காய்க்€ற்றிலே சுண்ணாம்பைப் 

பூசவதினால் அதின் புளிப்பு அற்றுப்போயிருக்கும் தன்மை, 
தின்றால் அறியலாம். 

௫. அ௮ன்னப்பாகானது அணைக்குக்கிக்குட்சென்று பித்த 
நீருடனேயுங் கணைய நீருடனேயுங் கலந்து பேதப்பட்டுப் 
பால்கிறமான அன்னரசமாகவும், மலமாசவும் பிறக்கின்றது. 

௬. அன்னரசமும் மலமும் துணைக்குக்கியினின்று Fag 
டலுக்குட்சென்று அதினுடைய ஈழுவல் அழுவலான புரட் 
சியினாலே குடல்வழியே நெடுகப்போகின்றது. 

ட ௭ இவ்விரண்டு” பகுதிகளும் குடல்வழியே: தள்ளுண்டு 
போகையில் அன்னசசத்தைச் சறுகுடலுச்கூடாகச் செல்லும் 

இரசாவனியேன்றும் இறுகுழல்கள் *உறிஞ்சிச்கொள்ளும்; 
ன்பு மலம் Beso SS pp eee 

சழிகன்றது. 
௮. இவைசளைக்குநித்தச்' சுருக்கமாகச் சொல்லுஇல், 2. 

2 Hest வளர்ச்கும்படி போசனம் மாறும் வசை ஐந்து. ௧-வது. 
போசனம் வாயிலே பற்களினாலும், உமிழ்நீரினாலும், மாறு 
சடைகின்சதா. இம்மாறுதல் மெல்லுதல் என்னப்படும். 

௨-வது. இரைப்பையினாலும் பாசகத்தினாலும், அது ஒரு 
விதமான பாணியாய் மாற்றப்படுகின்றது.  இம்மாறுதலை 
அன்னப்பாகாதல் என்பது. ஈவது. அணைக்குக்கயிலே 
அன்னப்பாகு அன்னரசமாகின்றது.. இம்மாறுதல் ௮ன்னரச 
மாதல். என்பது. ௪-வது. இரசாயனிகளாலும், இரசசாரை 

யினாலும் அன்னரசம் அடிக்கமுத்தின் முன்பச்கத்திலுள்ள 
இடக்சாறையென்பின் பின்னாகயிருக்கும் ஒரு நாளத்தினுட் 

சென்று அதின்வழியாய், இரத்தாசயத்துச்கூடாகச் சுவாசப் 
பைக்குட் செல்லுகின்றது. இங்கே சுவா௫ிக்கும் காற்றுப் 
பட்டு அது இரத்தமாகின்றது. இம்மாறுதலை உதிரமாதல் 
என்பது. டு-வது- மலம் : பிரிந்து கழிதலாம். இம்மாறுத 
HES மலமாதல் என்பது. 

* இரசாயனிகளாலும் அவற்றின் இரச இகளாலும் அன்னாசம் இரத்சமுண்டாவதற்ணெக்க 

மாம் மாறுகின்றது, அது மாறும்வகை இன்னும் பூரணமாய் விஎல்கவிவ்லை.



சரண உறுப்புகளின் தொழில். 

  
௪ 

௨௭-ம் படம், 

7, செகிமுன் சோளம், 

9. இரைப்பையினுட்பக்கம், 10, 
போகும் குழல், 18, 13, தணைக்குச்சி, 

குடல், 

ிரணறுப்புசள். 

3, சாக்கு, 4, அண்ணம், 

10. சிறுகுடல் ஹெருக்குடலோடே பொருந்துவது. 

‘ceed, 21, பிளிகை. 

1, மேத்றாடையென்ட. A 
ந், இசைக்குழல் குறுகவெட்டியிருக்குது, 6, சவரசக்குழல். 

5, தழ்த்தாடையென்பு. 

8, கரக்கீழ்க்கோளம். இக்கோஎல்களாலே உமிழ்கீர் பொத;இன்றத. 
ஈரல், 1], பித்தப்பை, 12, பித்தசீலாக்சொண்டு 

14, கணையம், 15, 12, 15. 13, ஊஊ 

17, 18, 19, 20, @u 

  

22, முன்ளந்தண்டின் மேற்பகுதி. 
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௫.2 சேண றுப்புகளைப் பேணும் முறை. 

௧௦. அதிகாரம். 

சரண உஅப்புகளைப்: பேணும் முறை. 

&. சரீரசுகமும் பூணேணிப்பும் குறைவின்றி நடக்கும் 
படி, நாம் சல பிரமாணங்களுக்கேற்க ஈடக்கவேண்டும். 
இப்பிரமாணங்கள் காலுபகுதிகளாகப் பிரிச்கப்பட்டிருச்சின் 
றன... க-வது. உண்ணவேண்டிய போசனத்தின் அளவும், 
௨-வது. அதின் தன்மையும், ௩-வது. உண்ணவேண்டியவித 
மும், ௪-வது. போசனமுண்ணுங்காலத்திலே உடம்பு இருக் 
கவேண்டிய நிலைபரமுமாம். 

௨. 'சரீரத்துக்கு வேண்டிய போசனத்தின் அளவு ஆளுச் 
குத்தக்கதாய் வித்தியாசமாயிருக்கும். போசனத்தின் அளவு 
இம்மட்டென்று தீர்மானிக்க ஈமக்கு அநேகம் ஏதுக்கள் இருக் 
தாலும், எல்லாரைப்பற்றியும் சரியாய்ச் சொல்லத்தக்ககான 
நல் இல்லை. அவனவனுடைய வயது, தொழில், பழக்கக் 
கள், சரீரப்போங்கு, உட்டண தேளநிலை, சுகம்; கோள் இவை 
ee ae அது. வித்தியாசமாகும். 

ர. குழக்தைகளுக்கும் வாலிபருச்கும் அவரவருடைய அள 
வுக்கேற்றதாய் எலும்பு பேசிமுதலிய சரீரக்கூறுகள் வளருவ 

தினால் அவைகளை வளர்த்து அதிசப்படுத்தும்படி. வயதுசென் 
வர்களுக்கு வேண்டிய போசனத்திலும், அவர்களுக்கு அதி 
க பிரமாணமான போசனம்வேண்டியது. ஒரு பிள்ளை எவ் 
வளவு சுறுச்சாய் வளருமோ அவ்வளவாகப் போசனமும் அதி 
கங் கொடுக்கவேண்டும். வயதுசென்றவர்களிலும் குழச் 

தைகளுக்குக் கடுமையாகப் பப்பதற்கும் சுறுக்காசச் சமிப் 
பதற்கு முள்ள நியாயம் அவர்களுடைய வளர்ச்சதொன்.- 

௪. சரீரத்திலுள்ள பற்பல உறுப்புகளும் தங்கள்தங்கள் 
குறைவை நிரப்பும்படி போசனம் மிகவும் அவயம். நாம் 
வேலைசெய்து age ani elie areal aed சரீ 
உறுப்புகள் அதிகமாய்த் தேய்ன்றன. * அதலால் நாம் ௮ ' 
கவேலைசெய்யுங் காலத்திலே அதிக போசனமும் உண்ணவே 
ண்டும். அன்றியும் நாம் சரீரமுயற்சியான வேலையைவிர்கடு 

* வேளைக்குவேளை சரீரதீதிவுள்ள சகல அணுக்சளாம் ஒவ்வொன்றாய் மாறுதல் QTL EE 
வருகின்றன. அதாவது, எலும்பு, பேச, தோல்முதவிய எஸ்;ப்பொருளும் Ganges eng பூத் இரும்ப வேறு அணுக்களால் புதப்பிக்கப்பட்டு வருஇன்றன. ட்



சரண உறுப்புகளைப் பேணும் முறை. ௫௯. 

ேவேறுவேலையைச் செய்யப்போனால் அதற்குக்தக்சசாய் போச 
னத்தையும் குறைத்துக்கொள்ளலேண்டியது., 

வேளாண்மையில்கின்ற பிள்ளை சரீர அப்பியா 

முள்ள அம்முயற்சியைவிட்டுப் பள்ளிக்கூடத்துக்குப்போய் 
மனமுயற்சியைச் செய்யத்தொடங்கெவடனே அவன் தன் 
னுடைய சரீர அப்பியாசத்தின் குறைவுச்குத்தக்கசாகப் போ 
சனத்தையும் குறைத்துக்கொள்ளவேண்டும். எனென்றால், 
இப்படி ஒரு வேலையினின்று பின்னொருவேலையிற் சடுதியாய் 
மாறிச்கொள்ளும்வேளைசளில் அவனுக்குள்ள பூக்குச்சச்ச 
தாய்ப் போசனத்தை நிறைவாய் உண்பது மோசமாயிருக்கும். 
அதாவது முன் வேளாண்மைசெய்த வேளையிலே தின்ற அள 
௮ சாப்பாடு உடம்புக்குத் தேவையில்லாதபடியால் அவன் 
தன் பூக்குத்தக்கசாக இப்பொழுது நிரம்பத் தன்றெதினாலே 
அவனுக்காச் சவுக்கியவீனம் உண்டாகும். 

| வினடை 

௨௮-ம் படம், 

  

௨௮-ம் படம், £, 9, 8, உமிழ்கீர்க்கோளவ்கள், 4, Besa. 5, இரைச்குழல், 

0, சவசசப்பை, 7, இரர்தாசயம், 8, 8, ஈரல், 9, இரைப்பை ]00, கணையம், 11,பி 
B@cins, 12, துணைக்குக்க, 13, இறுகுடல், 14, 14, பெருங்குடல், 

6
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௨௬-ம் படம், உடம்பை வலஇடப்பாஇயரகப் பிஎர்து குடல்கள் இடகறெ விதத்தைப் 

பருமட்டுக்குக் சரட்டும்படிக்குச் சுருக்கமாய் எழுதிய படம். 1, தொண்மை, 2, இர் . 
ப தாசயம், 8) வயிறு, 4) மூளை, 5, சுசேருலதை, ட, சுவாசப்பை, 7, இரைக்குழல். 

8, சுவாசக்குழல், 9, இரத்தாசயம். 10, ஈரல், 11, இணைப்பை, 12, பெருக்குடல், 
13, சிறுகுடல். 15, இரசதானா. 16, விதானம். 17, மார்ப. 18, அடிவயிறு, 19, sur 
லம், 20, முள்ளந்தண்டு. ் 

௫. சரீர அனல் எப்பொழுதும் ஒரேபிரகாரமாயிருப்பதர் 
கும் போசனம் உதவியாயிருக்கன்றது. இதற்காகத்தான் " 
உஷ்டணகாலத்தைப்பார்க்கச் தேளகாலத்திலே ப சடுமை 
யாய் உண்டாவதுமன்றி அச்காலத்திலே உடம்புக்கதிக உண 
வும் தேலையாயிருக்இன்றது. 

புறனடை... ௧-வது. குளிர்காலச்திலே குறைவாய் உடுச்ச 
பிள்ளைகளிலும் நிறைவாய் உடுத்த பிள்ளைகளுக்குக் குறைக்க 
போசனம்போதும். ௨-வது. மாரிகாலத்திலே ஓஊுச்சிலே 
கற்கும் அமொடுகள் இன்பது சீதளத்திலே இரியும் அடுமாடுசன் 
தின்பதிலும் காலில் ஒருபங்கு குறைவாயிருக்கும்..



ரணஃறுப்புகளைப் பேணும் முறை, ௬௧ 

tr ரண உறுப்புகளின் நிலைவாத்துகறாச்சக்கசாசப் போ 
னத்தின் அளவு எப்பொழுதும் விச்தியாசப்பட வேண்டும். 
பெலவீனத்தினாலாகுதல், கோயினாலாகுதல் சொற்ப போச 
னம்மாத்திரம் சேணஉறுப்புகளிலே சமிக்கச்கூடியதாயிருர் 
தால் அவ்வளவு போசனம்மாத்திரம் சாப்பிடவேண்டும். எ 

னென்றால், சாப்பிடும் போசனமெல்லாம் அல்ல சமிக்கும் 
போசனம்மாதீதரமே சரீரத்துக்கு உதவியாயிருக்கும். 

எ. சரீரத்துச்குவேண்டிய போசனவகை, அந்தந்தச் கா 
லம், தேசவியல்பு, ஆளின்வயதுமுகலியவைகளுக்குத் த4 

sgn வித்தியாசமாகும். ஒவ்வொருவனுக்கும் வேண்டிய 
போசன அளவு வித்தியாசமாயிருப்பதுபோல அவனவனுள் 
குதி தேவையான உணவுவகையும் வித்தியாசமாகும். 

௮.. காலதேச வியல்புக்குமேற்ற போசனங்களைச் சாப்பி 
டவேண்டும்.. எப்படியெனில், குளிர்காலத்திலே காரசார 
மான உணவுகளையும் மீன் இறைச்சிமுதலிய பதார்த்தங்களை 
யும் சாப்பிடுதல் நலம். உஷ்டணகசாலத்திலோவென்முல் 

பால், தயிர்முதலிய குளிர்ச்த உணவுகளையும், மரக்கறிமுதலி 
பவைகளையும் சாப்பிடுதல் சலம். பொதுவாகச்சொல்லு 
சில் உஷ்டணகாலத்திலே . காரமான வஸ்துக்களையும் மீன் 
இறைச்சிமுதலியவைகளையும் குறைத்துச் சாப்பிடுதல் ஈலம். 

௯. போசனத்தினாலே உடம்புக்குண்டாகும் ஈயகஷ்டம் 
ஆளுடைய வயதுக்கேற்க. வித்தியாசப்படும், பிள்ளைகளின் 
இரைப்பைழமுதவிய உறுப்புகள் வயது பின்னிட்ட மனிதரு 
டைய உறுப்புகளிலும் ௮௫கம் கொய்யவைகளாயிருக்கஇன் 

றன. ” அதலால் மச்சம் மாமிசம்சேர்ர்த தீன்களைக்குறைத்து, 
"தயிர் பு்கை மாக்கறிமுசலான காங்கையில்லாச போசனங் 
களைப் பிள்ளைகளுக்கு வெகுவாய்ச் கொடுப்பது ஈல்லது. 

௧௦. ோணஉறுப்புகளின் சுகத்தைப் பேணுவதற்குப் போ 
ஈனம்பண்ணவேண்டிய விதத்தைச் கவனிப்பது மிகவும் 
அவர௫ியம். 

௧௧. சூறித்தகநேரங்களிலே ஒழுங்காய்ச் சாப்பிட்டுவரவே 
ண்டும். அந்தந்த அளின்வயது, சுகம் முயற்சி பழக்கம் 
“தின்னும்ன் என்பவைகளுக்கணெங்க சாப்பிடுகிற் Carma 
சஜச்டையே செல்லும் வேளையை ஒழுங்குப்படுத்திக்சொள் 

ள்வேண்டும். . 

௧௨. அடி௰்கடி அசப்பட்டவேளையில் எல்லாம் போசனம் 
। பண்ணப்படாத”  முன்னுண்ட உணவு சமித்து இரைப்
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பை ஆறி மறுபடி தன் துத்துவர்ை சயும் ஜேயற்சியையும் கொள் 
எமுன்னே மறுபடியும் உண்டால் அப்படி, உண்ட உணவு 

கெட்டியாய்ச் சமியாதிருப்பதுமன்றி இரைப்பையில் கொஞ் 
சம் சமித்த போசனம் பிறகுதின்ற போசனத்துடனே கலக் 
அ வியாதியையும் உண்பெண்ணுஇன்றத. வளர்க்தவர்கள் 
௮றமணிகேரத்துச்கொருமுறை சாப்பிடவேண்டியது. இக் 
கருத்தாகவே, இருவள்ளாவரும் '“*மருந்தெனவேண்டாவாம் 
யாச்கைக்கருக்திய தற்றதுபோற்றியுணின்?? என்று சொல்லி 
Woe Bape 

௧௬. உணவை நன்றாய் மெல்லவேண்டும். வயிரமான 
பதார்த்தம் எல்லாம் விழுங்குமுன் பற்களினால் மெல்லுண்டு 
மிருதுவாக்சப்படவேண்டும். அப்போது இரைப்பையிலி 
ருக்கும் பாசகம் என்னும் நீர் வெகுலேசாய் அந்தப் போ 

௪னத்தடன் கலந்து சக்கிரத்திலே அதை அன்னப்பாகாக்கிப் 
போடும். 

௧௪. சாப்பிடும்போசெல்லாம் உணவை மெதுவாக மெல் 
லவேண்டும். ஏனென்றால் சுறுக்காய் மென்றால் உமிழ்நீர்க் 

கோளங்களிலிருந்து போசனத்தை இளக்கத்தச்க அவ்வளவு 
உமிழ்நீர் ஊறுவதற்கு கேரமில்லாமற்போய்விடும். 

௧௫. போசனம் சாப்பிடுகையில் சண்ணீர்குடியாமல் ௮ 
தை மென்று விழுங்கவேண்டியது. போசனம்பண்ணுகை 
யில் வரட்சியான போசனங்கள் இளகத்தக்கதாக உமிழ்நீர்ச் 
கோளங்களிலிருக்து உமிழ்நீர் ஊறுவதினால் தண்ணீராவது 
வேறெத்தரீராவது குடிக்சவேண்வெதில்லை உண்டபின் 
குடிப்பது நலம். 

புறனடை... போசனம்பண்ணித் தீருமட்டும் குடிப்பலை 
களைப் பந்தியில் வையாதிருச்சிற வளமைவந்தால் போசன 
வேளையில் அ௮இகமாகக் குடிப்பதினால் உண்டாகும் தீங்கு 
இல்லை. 

௧௬. போசனம்பண்ணப் போகும்பொழுது சரீரகிலை எவ் 
விதமாக இருக்கிெறதென்றும் கவனிக்கவேண்டும். எப்படி, 
வெனில் சரீரமாவது மனமாவது மிகுந்த பிரயாசப்பட்டிருக்த' 

பின் உடனே போசனம்பண்ணலர்காது. உடம்பிலுண்டா 
கும் பிறதொழில்களைப்போலச் சேணிப்பும் ஈரம்பின் தத்த 
வத்இினாலும் இரத்தாசயத்தினாலும் ஈடைபெறுகின்றத. அலு 
வலான வேளைகளில் முயற்சியாயிருக்த உறுப்புகளிலே நரம் !
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பத்தத்துவமும் இரத்தமும் அதிகமாய்ச்சென்று அடங்கு: 
ஸல், Carer Car இரைப்பையிலே வஷேண்டியமட்டும்னு 

கரம்புத்தத்துவரும் இரத்தமும் இல்லாதபடியால் அச்தேரத்தி 

லே சாப்பிட்டால் ஈன்ராய்ச் சரணப்படாது. 

புறனடை. -- படிக்கும் பிள்ளைகளும் கணக்கப்பிள்ளைமா 
ரம் கடுமையான மனமுயுத்சியாயிருந்தபின் உடனே போ 
சனம் உண்ணும் பழக்கம் மிகவும் தகாது. இதினாலே ௮ 
சீரணமும் விவேகத்தாழ்ச்சியும் உண்டாகின்றன. வேளாண் 
மைகச்காரர் கம்மாளர்முதலியவர்கள் கேரம்போச்காதபடிக்குச் 

தங்கள் வேலையிலிருந்து போனவுடனே களைதீருமுன் சக்கர 
மாய் உண்பது அவர்களுக்குப் போசனம் vig se Dae We 
வும் எதுவாயிருச்இன்றது. 

௧௭. சாப்பிட்டவடனே சடுமையான மனமுயத்தியிலா 
வது சரீரமுயற்சியிலாவது உடன்படுவது ௮காது, போசனம் 
இரைப்பையிலிருச்கும்பொழுது இரைக்குடலிலே செல்லும் 
இரத்தமும் ஈரம்புப்பெலனும் அதிகப்பவெதினால் மற்றும் உ 
அப்புசகளிலே அவைகள் குறைவுபடுகின்றன. இரணம் ஈடக் 
கும்படிக்கு வேண்டிய இரத்தம் கடுமூயற்சியால் இரைப்பை 
யைவிட்செ கைகால்முதலிய . உறுப்புகளுக்குச் சென்முல், 
சிர்ணஉறுப்புகளிலே வியாதி உண்டாவதுமன்றித் தேகத்தை 
வளர்க்கும் ௮ன்னரசமும் சறியாய் உண்டாகாது. 

புறனடை. எ ஆடுமாடுமுதலியவைகள் ஓ ஒட்டம் வேலைமுக 
வியவைகளில் ஏற்படுகையில் கிரம்பத் தின்றுகொள்ளுறெதி 
னால் உடனே அதிக பெலனுண்டாகுமென்று நினைப்பது 
சவறு. ஏனெனில் தின்ற தீன் சரணமாகும்பொழுது உண் 
டாகும் ௮ன்னரசம் உடம்பிலே செறிக்காலன்றித் தின்ற தீன் 

அளவிலேமாத்இரம் பெலன்வராது. 

௧௮. நல்ல பசியுண்டாசவும் போசனங் கெட்டியாய்ச் சமி 
க்கப்பண்ணவும் சுவாசிக்குவ் காற்றுச் சுத்தமாயிருக்கவேண் 
டியது. சீரண உறுப்புகளுக்குச் சத்த இரத்தம் செல்ல 
வேண்டியது மிகவும் அவ௫ியமாயிருக்கின்றது. நாம் சுத்தக் 

சாற்றிலே சுவாசியாவிட்டால் சுத்த இரத்தம் எப்படி உண் 

டாகும்? 

ஸி நட்டாந்தம் -- ஒருமனிதன் சன்வேலைச்சாலையிலே சுத்தக் 

காற்று வீசப்பண்ணும் சூத்திரம் ஒன்றைவைதக்தான். = Se 

லே அச்சாலையிலே சுத்தச்காற்றுவீச அவனுடைய வேலைக்கா 

ருக்கு நல்ல பசியுண்டானஇனால் முன்னிலும் அதிகமாகச் 
6*
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டன்ன எரணஉறுபபுகணாப மபணும் முறை. 

என்னச்சொடங்கிஞ்கள். அதினிய௰ித்தம், அர்த எசமான 

sae ௮திச செலவு வருகறசென்றுசண்டு அங்குள்ள சூசக 
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அரத்தை அவ்விடத்தில் இராதபடி நீக்சிப்போட்டான். 

    

௧௯. கிரம்பச் சாப்பிட்டு உடனே நித்திராகொள்வதிலும் 

வெறுவயிராய், அல்லது சாப்பிட்ட போசனம் சமித்தபின்பு 
உறங்குவது shag. ஏனெனில், ஆரோக்யமான நித்திரை 

கொள்ளும்படி கைகால்முதலிய உதப்புகள் செயலின்றி ஆறி 
பிருப்பதுபோலச் சோணஉறுப்புகளும் ஆறி அமர்ந்திருக்கவே 
ண்டும். அப்படியில்லாதிருப்பது சுகத்துக்குரிய அளவுக்கு 
சிஞ்சிெய அயர்ந்த நித்திரை அல்லது கனா உண்டாவதற்கேது 

வாயிருக்கும். ் 

புறனடை.--சோற்றுறச்கம் இன்பமென்இறெது வழக்கம். 
பிற்சாமநித்திரையிற்பார்ச்ச முற்சாமகித்திரைதான் யாவருச்- 

கும் அதிக பெலனும் இன்பமுழமுள்ளது. (ுற்சாமத்தில் ஒரு 
மணித்தியாலரித்திரைகொள்வஅ பிற்சாமத்தில் இரண்மெணித் ' 
இயாலகித்திரைகொள்வதற்குச் சரியாம். அதலால் சோற்று 
க்கம் இன்பமென்று சொல்லாமல் முற்சாமநித்திரை இன்ப 
மென்று சொல்லவேண்டுமே. இ ் 

௨௦. சரீரமும் சரணஉறுப்புகளும் எதுகாரணத்தினாலே 
யாகுதல் மிகுந்ச பெலன் குறைந்துபோனவேளையில் மெல் 
விய போசனம் கொஞ்சங்கொஞ்சமாகச் கொடுக்கவேண்டும். 
கப்பல் சேதத்தினால் பட்டினிடடெந்து வருர்தினவர்களுக்கும் 
அல்லது வியாதியாயிருந்து: சுகப்பட்டவர்களுக்கும் ௮வர்ச 
ஜக்குண்டாகும் பெலவீனம் நீங்கச் கொஞ்சங்கொஞ்சமாகப் 
போசனம்கொடுத்துவா வேண்டும். கண்ணீர், பால், மோர் 
முதலியவைகளை உண்டபின் ௮வை இல நிமிஷங்களுச் 
குள்ளே இரைப்பையிலிருந்து உடம்பிலே சேருகறெபடியால், 
பெலவீனமுள்ளவர்சளுக்கு இவைபோன்றவைகளைக் கொடுத். 
அுவருவது மிகவும் ஈலமாயிருக்கும். உடம்பு மிகுந்த பெ 
லவீனமான காலங்களில் இறு போசனங்களிலனால்பார்ச் 
௪ம் குடிப்பனவுகளினால் சரீரத்தைச் சுறுக்காய்த் தேற்றலாம். 

௨௧. பண்டி பல்லாக்கு முதலியவைகளிலேறித் தரபிரயா 
ணம்பண்ணும்பொழுது நிரம்பத் தின்பது ஆகாது. அச்சம் 

யங்களில் இரைப்பையிலே மிகுதியான போசனம் சமிக்தச் 
அக்சுதாய் இராதபடியினால் அப்பொழுது சாப்பிடும் போச 
னம் கொஞ்சமாசவும் இலே௫ிலே சமிச்சக்கூடியதாகவும் 
உடம்புக்குப பலமுள்ள தாகவும் இருக்கவேண்டியது.
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வனும் அவசியம். 

௨௩. உஷஞக்காரும்பொழுதும் நிற்கும்பொழுதும் ஈடக்கும் 

பொழுனும் சரீரம் நிமிர்க்திருப்பது, சரண உறுப்புகள் ௪௧ 
மாயிரு ரூப்பதற்கு உதவும். 

௨௪. சோதாரிவியாதி உண்பெட்டவுடனே வியாதிக்னா 

ரன் கடையாய்ப் படத்துக்கொள்ளவேண்டும். ப௫க்குத்சச்௪ 
அளவு கஞ்சிச்கெளிவும் தாகத்துக்குத்தக்ச அளவு சண்ணீரும் 
முடித்துக்சொள்ளலாம். 1 னிர்மைகொண்டால் சூடும் 
பம்படி சுடிமணல் பொட்டளிகட்டி இரண்டு விலாவுக்கும் 
சாலுக்கு இடையிலும் 'வைத்து ஆளை மூடிவிட்டு, Saran, 
முருங்கைப்பட்டை, சுக்கு இவைபோன்ற சாரமுள்ள பசார்ச் 

சங்கள் இரண்டுமூன்றைக் கொதிவெக்நீரில் ஊறவைத்த 
இளஞ்சூடாகச் கெளித்துச் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்க் Gass BE 

கொரடுச்சவும். இதுவுமன்றி இவ்வியாஇக்கடுச்ச மருர்தும் 

சாலசாமசம்பண்ணாம்ல் இன்னச்கொடுக்கவம். 
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2004 பபம், தேகத்தில் நாளல்கள் பரம்பியிருக்கதிறபாவனை, 1, வலச்அிரவம், 2, மேற் குகாகாளம், 8, கழ்க்குசாராஎம், 4, 4, அகக்காயராஎம், 5, 5, உற்காயமரஎம், 6, கமூத் 

6 ானம்



இசத்தஉறுப்புகள். ௬௭ 

ஐந்தாம் பகுதி, 

௧௧. அதிகாரம்: 

eee 

இரத்த உறுப்புகள், 

க. இசத்தம், சரீரத்திலுள்ள எந்தப்பகுஇி£்கும் செல்லுஇன் 
os அது செறியாத இடம் சரீரத்திலில்லை. இரத்சாசயச் 
தினாலும் காடி, நாளம், தந்துகஎன்னும் குழல்சளினாலும் இரச் 

தம் சுற்றி ஓடுகின்றது. 

இரத்த உறுப்புகளின் விவாம். 

௨. இரத்தாசயம் சொஞ்சங்குறைய நடுகெஞ்சிலே சற்றே 
இடப்பக்சமாகச் சுவாசப்பை இரண்டுக்கும் இடையே இருக் 

கின்றது. அது நவொகத் தசையினாலே பிரிச்சப்பட்ட இர 
ட்டை ஒஉறுப்பாயிருக்கன்றது. அது கொட்டைப்பாக்கு 
வடிவமுள்ளது. ஒருவனுடைய இரத்சாசயம் அவனுடைய 

பொத்திய கையளவாயிருக்கும். இரத்தாசயத்திற்கு இரிகம் 
என்றுபேர். பரீரிகம் என்னும் உரத்ச சவ்வுப்பை அதைச் 

குழ்ந்திருக்சன்றது. 
in இரத்தாசயத்தின் வல இடப்பச்சங்களாகயெ ஒவ்வொன் 

நிலம் இவ்விரண்டு அஜைகள் உண்டு. அவைகளில் மேல 
றை சரவம் என்றும், ேறை-சடரம் என்றும் சொல்லப்படும். 

இத்த அறைகள் சவ்வுச்சபாடங்களினாலே ஒன்றுக்கொன்று: 
பிரிச்திருச்சின்றன. 

இப்பகுதியிவள்ள அருதிசாற்கள் ;--இரிகம், கண்டசை, சபாடம், சடரம், இரவம், தம் 
2 5. tee டக வத் 

௫. சாடி, சாஎம், பரீரிகம், புப்புசம்.



  

BN 
பயம் 

கக-ம் படம், 8), செஞ்சங்கழச்குனே் விளங்கும் ரெஞ்சென்பின்றுனி, ஈ, சுவாசச் 

Bae. 0) 6, sri Queries, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, பமுக்கள், பச் 
த்த்தக்கு, 0௨, அவைக்குள் இரத்தாசயம் பெச்றெத தெரியும், 

௩௩-ம் படம், 

   

  

    
   

sod பயம்... இரத்தாசயம், 1,1, Are. 9, 9, வலச்சடாம், 5, ருவா£ப்பை 

6, கண்டமை. ் 

6 படம், 1, வலச்ரெவம், 8, வலச்சடாம், 8, புப்புசசாடி, 7, புப்புசறாஎம். 

9. இடச்சரெவம்,. 10, துவிகபாடம். 11, சண்டரை. 13, சண்டனாலில். 17, ன்     

  

பாடம், 18, 20, பிறைக்கபாடங்கள். இப்படத்திலேகாணும் அம்புகள், இஈத்தம்செல்து£ > 
பக்கர் இன்னதென்று காட்டும், 

௪. இரத்தாசயத்தின் வலப்பச்கத்திலுள்ள சிரவத்துக்கும். சட 
சத்தச்கும் இடையே திரிகபாடம் என்னும் மூன்று கபாடங்கள் . 
உண்டு. இடப்பச்கத்திலுள்ள செவத்துக்கும் சடரத்துக்கும் இ 
டையே இணைச்சபாடமென்னும் இரண்டுகபாடங்கள் உண்டு, 

புறனடை--இரத்தாசயத்தையும் அதின் சபாடங்களையும் 
11ற்றித் தெளிவாய் அறியும்படி ஆடு, 'தாய்முதலியவற்றில் 
எதும் ஒரு மிருகத்தைக் GA அதிலே இவ்வுறுப்புகளைச் சோ 
இித்துப்பார்ச்சலாம். எப்படியெனில், கட்ங்தவின் பக்கம் 

  

 



இசத்தஉறுப்புகளின் விவரம். ப 

  

கள் ஒன்றுல்கொன்று பருப்பமாயிருப்பஇினால் ௮வை78 

அச்சிச் தடவிப்பார்க்த, அவைகளுச்கு இடையே இரு£ 

டுத்தசைப்பிரிவை நன்றாய்க் கண்டுகொண்டு சடரங்களின் பம் 
கங்களைப் பழுதுபண்ணாமல், அவைகளுக்கு இடையே இரும் 
கும்தசைக்கு இரண்டுபக்கத்திலும் மட்டமாய் ௮ரிந்துவிட வம். 

௫. நாடிகளாவன: இரத்தாசயத்திலிருந்து. இரத்தச்சைம் 
கொண்டுபோகும் குழல்களாம். இரச்சாசயத்தின் வலச்சட 

சத்திலிருந்து புப்புசநாடியும், இடச்சடரத்திலிருந்து சண்ட 
மா என்னும் பெருகாடியும் எழும்புகின்றன. இல்விரண்டி 
நாடிகளின் தோடக்கத்திலும் ஒவ்வொன்றுக்கு ஞூன்று சபா 
டங்களுண்டு. அவைகள் பிறைபோல் இருப்பதினால் பிறை 
ச்கபாடங்களென்னப்படும். 

புறனடை. -- இரத்தஉறுப்புகளின் பகுதிகளுச்குள்ளே 
இரத்சாசயத்தின் சபாடங்கள்சானே அதிகமாய் வியாதிகொள் 
எளத்தச்கவைகள். பிரதானமாக இணைச்கபாடங்களே வியா 
இக்ிடமானவைகள். சுபாடச்சவ்வுகள் எலும்பாய் மாறி 
னால் அல்லது பிய்சதுபோனால், இரத்தம் பின்வாவ்இவிட மூச் 
சுவிவெது (மிகவும் பிரயாசமாம். 

௬. புப்புசகாடி. சகண்டரைாகாடிக்கடுக்க அதற்கு முற்பர் 

கத்திலே வலச்சடரத்திலிருந்து சளெம்பி சண்டரைகாடியின் 
வளைவுக்குக் மாகச் சரிந்துபோய் அங்கே இரண்டுசவை* 
ளாய்ப் பிரிகின்றது. அவைகளில் ஒன்று வலச்சுவாசப்பைச் 
கும் மற்றது இடச்சுவாசப்பைக்கும் போகும். இந்த சாடி 
'காரிரத்தச்தைச் சுவாசப்பைகளுக்குக் கொண்டுபோய் ௮௩ 
சே தன்னுடனே சக்திக்கும் சாளங்களஞுடனே கூடுவதினால் 
சுவாசப்பையின் இரத்தச் சுற்றோட்டம் நிறைவேறும். 

    

கம் படம், 3) வலக் ஈவாசப்பை, 4, இடச்சலாசப்பை, 2) வல 

உட்ச்சடாம், i aveerhr, 9, கண்டரை, 10, புப்புசநாடி, 11, 

12, சலாசக்றாழல், 13, 14, விதானம். 

 



ato சத்தஉறுப்புகளின் விவரம். & 

  

    

fat ‘oT VATTTDSOTEGW ஆசாரமாயிருகளும் 

என்னும் பெருசாடி இரத்காசயத்தின் இடச்சடஈனிவிரு “2 

எழும்புகன்றது. அ.திவிருக்து அகேக நாடிகள் இளைக்காமேற் 

சயாய்ப் படர்க்து உடம்பெங்கும் செவ்விரத்தத்தைச் செ 

லுத்துன்றன. . இந்த காடிகளாலும் இவற்றுடன் சந்இக்கும் 

நாளங்களாலும் உடம்பிலே இரத்சச்சுற்றோட்டம் உண்டுபட 
இன்றது. மேற்சொல்லிய காரியங்களினால் இரண்டு இரக்கச் 

சுற்றோட்டம் உண்டென்று சாண்கிரோம். அவையில் ஓன் 

று சவாசப்பையிலும், மற்றது. சரீரத்திலும் நடக்கின்ற த. 
கடு-ம் படம், 

  
  

கடு-ம் படம், தேகத்தில் நாடிகள் பரம்பியிருக பாவனை, 1, இரத்தாசயம், 2, சண் 
4 < . . ட் உணாத்காகயம. hs 

டணாவில், 8, சண்டரை, 4, வமச்சடரம், 5, ஆகச்சம காடி, 
nS . 6, 6, கமுக்குகாடி, 
7, 7, உற்காயகாடி, 

்



இரத்தஉறுப்புகள். ae 

ol: நாடிகள்வழியாய் இரத்தம் சுவாசப்பைக்கும் சரீரத்தின் 

மற்றும் உறுப்புகளுக்கும் சென்றபின், அவ்விரத்தத்தை , இரச 
தாசயத்தின் மேலறைகளுக்குத் இிருப்பிக்கொண்டுபோகும் 
குழல்கள், நாளங்கள் என்னப்படும். இரத்தாசயத்துக்குமாச் 
Brn இரத்தம்செல்ல இடங்கொடுக்கும் .சபாடங்கள் அவைச. 
ஞக்குள் இடைச்சடையே இருச்சின்றன. இல நாளங்கள் 
நாடிகளைப்போலச் சசைக்குள்ளே தாழ்ந்துடெக்கும். தோ 

லைப்பற்றியும் ௮கேசம் ஒடும். 

So. நாடிகளும் காளங்களும் சவ்வுக்குழல்களாயிருக்கின் 

» இச்சவ்வுகளில் காடிகளுச்குறியவைகள் உரத்துத்தடித் 
கவை களாயும், காளங்களுக்குரியவைகளோ மிகவும் மெல்லி 
யவைகளாயுமிருக்ன்றன. இவைகளுக்குரிய சவ்வுகள் 
மூன்று படலங்களாகும். இவைகள் வெளிச்கவசமென்றும், 
நடுச்சகவசமென்றும், உட்கவசமென்றும் சொல்லப்படும். இ 
அவைகளில் வெளிக்கவசம் உரப்பாயும், ஈடுக்கவசம் விறைப்பா 

யும், உட்கவச்ம் அழுத்தமாயுமிருச்கின்றன. இவைகளுக் 
குள்ள வித்தியாசங்கள் காளங்களில் நன்றாய் விளங்காஇருக் 
தம், காடிகளிலே பூரணமாய்த் தெரியும். 

௧0. தந்துகெள். என்னும் நண்ணிய, குழல்கள் பின்னலாக 
உடம்பின் எல்லாப் பகுதிசளிலும் இடைவிடாமல் செறிந்த 
ருக்கறதினால், மிகவம் மெல்லிய ஊூதானும் தோலையுருவி 
ஏறுமிடத்து அவைகளும் அதின் மூனையினால் பீறுண்ணும். 

அவைகள் நுனிகாடிகளுக்கும், நணிகாளங்களுக்கும் இடை 
யேரின்று அவைகளைச் சம்பந்தப்படுத்துதன்றன. 

கசம் படம். 

      

   
    
ட 

2] டத 
பனை FX ch 

sa-b ub, தேகத்தில் இரத்தம் சற்றி ஓடும்விதத்தை SasQug, 1,1, sere 
இளையாகிய ஒருகாடி, 3, தந்திகள், 2, 2, இரத்தாசயத்தைசோக்இ காரிரத்தம் செல் 

லும் ஒரு சறுராஎம். . 
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௭௨ இசக்கஉறுப்புகளின் தொழில். 

௰௨. அதிகாரம். 

இரத்தஉறுப்புகளின் தொழில். 

த. இரத்தாசயத்திலுள்ள அறைகளின் பச்சங்களெல்லாம் 
பேசிகள். அவைகள் மற்றெந்தப் பேசியைப்போலவும் நீள 
வும் குறுகவுந்தச்க தசையிழைகளால் உண்டாயிருக்இன்றன. 

_ பேர இழைகள் நீளவதினாலும் குறுகுவதினாலும் இரத்சா 
சயத்தின் அறைகள் . காரியத்தூச்குத்தச்சசாய் விரி௫றதும் 
சுருங்குறதுமாய் வருகின்றன. . 

2. "இரண்டு சரவங்களும் ஒரே சமயத்தில் விரிந்தும், ஒரே 
, சமயத்தில் சுருங்கியும் வருகின்றன. இவங்கள் விரியும் 
பொழுது சடரங்கள் இரண்டும் சுருங்குகன்றன. இவ்வித 
லாய் அவைகள். இயங்குவதினால், இரத்தம் சரீரமெங்கும் 
சுற்றி ஓடி, மீளவும் இரத்தாசயத்திலே வர்துசேருஇன்றது. 

ர. இரத்தச் சுற்றோட்டத்தின்விவரம். இரத்தாசயத்தின் 
வலச்சிரவத்திலிருந்து (௩௪-ம் படம். 1.) வலச்சடரத்துக்குட் 
சென்று (8.) அதிலிருக்து கருமையான. அசுத்த இரத்தம் சுவா 
சப்பை காடிக்குட்செல்ல (8.) அதின் களைகள் இரத்தத்தை 
இடச்சுவாசப்பைக்கும் வலச்சுவாசப்பைக்கும் கொண்டு 
போடின்றன. அதற்குப்பின்பு இரத்தமானது சுவாசப்பை 
யிலுள்ள தந்துககள் என்னும் சிறுகுழல்களிலே (6, 6.) செல் 
விரத்தமாகி, அவைகளின்வழியாய்ச் சுவாசப்பை snares. 
ளிலே சேர்ந்து (7, 8.) இவைகளின்வழியாக இரத்தாசயச் 

இலுள்ள இடச்சரெவத்துக்குள் விழுகின்றது. (9.) இதிவிருர் 
அ சுத்தஇரத்தம் இடச்சடாரத்துக்குட்சென்று (10.) அது 
சுருங்கிப் பிதுங்கவிடுவதினால் சண்டரைகாடிக்குள்ளே தள் 
ளுண்டு (11.) அதின் இளைகள்வழியாகச் சரீரத்தின் உறுப்பு 
களடங்கலும் செல்லுகின்றது. , கண்டராகாடியின் கொப் 
புகளும் (12, 18.) அவைகளின் சேகளும் சரீரம் எங்கும் 
பின்னியிருக்கும் தந்துககளிலே பொருந்தி மூடி௫ஏன்றன. 
(14, 14.) இத்தந்துகெளிலே இரத்தம் கரியரநிறமா௫, HOME 
ளிலிருந்து காளங்களில் சென்து (15, 16.) அவைகளின் வழ 
யாய், இரத்த ஓட்டச்தைக் காண்பிக்கும்பொருட்டு நாம் மூ 
தல்பேசன இடமாகய வலச்சிரவத்தில் மிண்டு பாய இரத்த 
ஒட்டத்தின் ஒருசுற்று முற்றுப்பெறுன்றது. :



இசத்தஉறுப்புகளின் தொழில். ௭௩ 

  
௩௭-ம் பயம்... இரத்தச்சுற்றோட்டத்தைச் சாட்டும் பாவனை; இஇன் வீஎக்கம் அடுத் தவரும் 

வசனத்தில் கரண்க, 

௪. இரத்தமானது" வலச்சடரத்தினின்று வலச்சிரவத்துக்கு 
மிளாதபடிக்கு அவைகளுச்கடையிலே இருக்கும் இரிககா£ 
டங்கள் (௬௪-ம் படம். 17.) தடுத்துக்கொள்ளுகன்றன. சுவா 
சப்பை நரடியிலிருந்து வலச்சடரத்துக்கு' இரத்தம் மீளாதப 

டுக்கு ௮வைகளுக்கிடையேயிருக்கும் பிறைச்சகபாடங்கள் 
(18.) தடுத்துக்கொள்ளுசின்றன-: இடச்சடரத்திலிருந்து இ 
டக்சரெவத்துக்கு இரத்தம் மீளாதபடிச்கு அவைகளுச்கிடை 

 யிலேயிருக்கும் இணைக்கபாடங்கள் (19.) தடுத்துக்கொள்ளு 
, இன்றன. அகண்டராைகாடியிலிருந்து இடச்சடரத்துக்கு இ 

சத்தம் திரும்பிப்யோகாதபடிக்குப் பிறைக்சபாடங்கள் (20)



௭௪ இசத்தஉறுப்புகளின் தொழில். 

சஈத்துக்கொள்ளுன்றன. இவ்விதமாக இசத்தாசயச்தில் நா 
௮ கூட்டமான எபாடங்களுண்டு. 

௫. இரத்தாசயம், சரீரத்திலுள்ள பலவறுப்புகளுக்கும் நா 
டிகள்வழியாக இரத்தத்தைச் செலுத்துஇன்றது. அது ஓவ் 
வொருக்காற் சுருங்க நாடியும் ஒவ்வொருக்காற் சுண்டும் , 

திநட்டாந்தம்-கைக்குளஎசுச்குமேலே ஒரு அங்குலக் தள் 
ஸிப் பெருவிரல்பச்கமாக அகங்கைவளத்திலே கையைப் 
பிடித்து நாடியைப் பரீந்த்துக்கொண்டு,  முழங்கைக்குமேலே 
பயத்தை இறுக்கிப்பிடிச்ச, குளசஏலே முன் சுண்டினதாய்ச் 
எண்ட நாடி நின்றுவிடும். மேலும் புயத்திலே பிடித்த பிடி 
யை இளக்கிச்கொண்டு அக்நாடியைப் பார்க்கில் அது முன் 
போலச் சுண்டக்காணலாம். 

௬. ஆண், பெண், வயத, சரீரசுகம் என்பவைகளுக்குத் 
தச்சனவாய் weal இரத்த ஓட்டம் வித்தியாசப்படும். 
வளர்ந்தவர்களிலே வழக்கமாக ஒரு நிமிஷத்திலே ௭௦, எ௫-- 
தரம்வராக்கும் காடி துடிக்கும். ் 

புறனடை --நாம் சுவாசிக்கும் ஓவ்வொருமுறைக்கும் நாடி 

மூன்றுமுறை துடிக்கும். 
௭. நாளங்களிலே இரத்தச் சுண்தெலில்லை. நாளங்கள் 

வழியாக இரத்தாசயத்துக்கு இரத்தம் ஓடும்வகை பின்னால் 
காட்டும் திருட்டாந்தங்களினால் கண்டுகொள்ளலாம். 

திரட்டாந்தம்.--ச-வது: கையிலுள்ள நாளங்கள் விம்மத் 
தக்கதாக முழங்கைக்குமேல் இறுக்கிச்சட்திவிடவும். அப் 
பொழுது புறங்கையிலுள்ள நாளங்களிலொன்றைப் பெல 
னாக அமர்த்தி விரலைகோக்கி உருவிச்கொண்டுபோக அர்த 
காளத்திலே உருவப்பட்ட பகுதி சற்றுவேளைக்கு தெரியா 
மல் போய்விடும்.  அ,மத்த்தினவிரலை எடுக்க உருவிவிட்ட 
Osu கீழேயிருந்து தள்ளித்கொண்டுவருவதினாலே அந்தப் 
பகுதி மறுபடியும் மூன்பேகலே மிதந்து தெரியும். 

௨-வது. முழங்கைகீகுமேலே புயத்தில்: ஒரு கயிற்றைச் 
சுற்றிச்சட்டினால் அதின்$ழிருக்கும் சாளங்கள் பெரிதாகி 
விம்முவதூமன்றி முன் தோற்றாத வெகு காளங்களும் விம்மி: 
வெளியாகத்தோத்றும். ர அஜ்தேளையிலே விரலைச் கைச்சூள 
சிலே. வைத்துப்பார்த்தா:: -.. . ஒட்டம் அப்பொழுதும் இ 
eB gras கானகம் - ....இனாலே இர $தாசயத்திலிருந்து 
ஈரடிகள்வழியாக நாளர்...- க்கு இரத்தம்: ஓடுகிறது ஈன்ளுய்-
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விளங்கும். மேலும் காளங்கள் விம்மியிருப்பது சட்டின 
£ட்டின் இறுக்கத்தினாலே இரத்தந்திரும்ப , இரத்தாசயத்துக் 

குச் செல்லாமல் தடைபட்டதென்பதைச் காண்பிக்கின்றது. 

  

கலம் படம், ], வலச்சரவம், 2, இடச்சரவம், 3, வலச்சடசம். 4, இடச்சடாழ். 
5, 5, புப்புசசாஎம், 6, சுகரசக்குழல், 7, 7, அதின்சவர். 

  

௧௯-ம் படம், 1, இடச்ரவம்; 9, வலச்இரவம், 3, இடச்சடரம், 4, வலச்சடரம். 

3, 3, புப்புசசாடியின் அடிக்இளைகளிரண்டும். 6, சுவரசச்குழல். ' 7, 7, அதஇின்கவர், 
கன் | ‘



௪௬ இசத்தஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை. 

௧௩. அதிகாரம். 

இரண்டை துவி புகளப் பேணும் முறை. 

க. எ்கத்துக்கு ஏதுவாக சரீரத்தின் : ஒவ்வொரு உறுப்புக் 
கும் ஊடாகத் தடக்இன்றி இரத்தம் செல்லத்தச்கதாக உடுப் 
பைத் தளர்வாய் உடுக்கவேண்டும். கை, கால்முதலியவைக 
ஸில் காப்பு கயிறுமுதலானவைகளை. இறுக்இத் தரித்துக்கொள் 
ளப்படாது. ் 

புறனடை--கழுத்திலே , மணிமுதலியவைகளை இறுக்கிக் 
கட்டுவதினாலே, தலைக்குப்போய் இரத்தாசயத்துக்கு மீளும் 
இசத்தம் தலையிலே சடைப்பட்டுத் தலைக்றுதி சலைச்சனம் 
முதலியவைகள் உண்ட ரவதூமன்றி, இச்குணங்கள் அ.இகரித் 
அச் சன்னிதோஷம் உண்டாவதற்கும் ஏதுவாயிருக்கும். வே 
௮ காரணங்களினாலே. உண்டான சன்னிதோஷமும் மணி 
மூதலியவற்றை இறுக்கமாகச் EL OAKEY அதிகரிச்கவுங் 
கூடும். இதினாலே தங்கள் மனைவிகளுடைய சுகத்தை வி 
ரும்பிய காயகமார் அவர்களுடைய தாலிச்கொடிகளை நுகை:' 
வாகக் கட்டிவிடவேண்டும். . 

௨. சரீரத்துச்கு 'ஈல்லசுகம் உண்டாகும்பொருட்டு இரச் 
தம் தாராளமாகவும் பெலனாசவும் எங்கும் ஏற்ற பிரகாரமாக 
வும் ஒடும்படி மேனியை அதிகசுத்தமாகவம் அதின்சூடு 
அடங்கலும் சரியாகவும் இருக்கப்பண்ணவேண்டும். 

புறறடை--பனிக்காலங்களிலே சரீரச் சூட்டைச் ளெப்ப 
நெருப்புக் காய்கறெதிலும் ஒடி, உலாவி அ௮லுவவிலே முயற் 
சியாயிருப்பது அதிக உத்தமம். 

௬. இரத்தம் ஈயமாக ஒஓடுவதற்குச் சரீரஅப்பியாசம்பண் 
ணவேண்டும். . சரீரஅப்பியாசம் பேசெளின் இயக்கத்திஞ 
லாசன்ற௫. இப்பேூகளின் . இயக்கத்தினாலே இரத்தஒட் 
டம் கெதிகொள்ளச் சரீரச்சூடும் அதிகரிக்கின்றது. ' 

.... ௪. இரத்தஉறுப்புகளின் இயச்சம் அவைகளிலுள்ள இரத் 
தத்தின் தன்மைக்கும் அளவுக்கும்தக்கசாக வித்தியாசப்ப 
டம். இதத்தஉறுப்புகளிலே இரத்தம் குறைவாகவும் அச் 
கமாகவும் இருக்கும்பொழுது - ஐடுவசைப்பார்ச்க, அது மிகு.*



இரத்தஉறுப்புகளைப் பேணும் முழை. ௭௭ 

இயாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்கும்பொழுது ௮திக கெதியாக 

இடும். 

உதாசணம்.--௪-வது. பெலனுள்ள ஒரு ஆளில் இரத்தம் 
குத்தியெடுத்தால் ௮வ்வாளுடைய காடி. ஓட்டத்தின் பலங் 

குறைந்துபோம். - . கு 

௨-வது. இரத்தம் குத்தி வாங்கும்பொழுது காடி. ஒட்டம் © 

குறையும்வண்ணமாக அசுத்தவாயுவைச் சுவாடிப்பதினால் 

இசத்தம் பமுதாகும்பொழுதும் காடி ஓட்டங்குறைக்துபோம். 

௫. பெருகாடிகள் காயப்பட்ட காலத்திலாவது அறுந்த 
காலத்திலாவது இரத்தம் பெருகப்போய்விடாதபடிக்கு உட 
னே தடுக்கவேண்டும். அப்படிச் செய்யாதிருந்தால் அந்த 

ஆள் சடுதியில் இறந்துவிடும்: பெருகாடி. அறுந்தால் காடி. 

சுண்டும்பொழுதெல்லாம் இரத்தம் தாரைதாரையாகச் கக்கும். 

இத்தறுவாயில் அறுந்த இடத்துக்கும் இசத்தாசயத்துக்கும் 
இடையிலே அல்லது அறுந்த இடத்திலே 'இறுச்இப்பிடி ச் 

துச்கொண்டால் வைத்தியன் வந்து சேரும்மட்டும் இரத்தம் 
பெருகாமல் திற்கும். ர. 

௬. மேற்சொல்லிக் காட்டின.படி காயத்திலே விரலினால் 

இறுகப் பிடித்துக்கொண்டு, ஒரு சவுக்கத்தை அல்லது சீலைத் 
துண்டை எடுத்து மூலைநீட்டுக்கு . முறுக்கு அதின் இரண்டு 
தலைப்புக்கும் சரிஈடுவாய் இறுக்கமான முடிச்சொன்று போ 

டவும். இத்த முடிச்சை அறுந்த இடத்துக்கும் இரத்தாசயத் 
அக்கும் இடையே அறுந்த காடியின்மேல் வைத்துச் சவுக்கத் 

தைச் சற்று நுகைவாகக்கட்டி ஒரு தடியினால் இரத்தம் தடை 

படுமட்டும் சவுச்கத்தைமுறுக்கு. வைகியன் வருமட்டும் 

இறுச்ெபடி இருக்கவேண்டியது. ் 

புறனடை.--கையில் அல்லது காலிலுள்ள காடி. வெட்டுப் 
பட்டால் கூடியமட்டும் சாயப்பட்ட அ௮வயவத்தை உயர்த்தி 

வைத்துக்கொள்வதினால் இரத்தம் தடைப்பட்டு நிற்சக்கூடும். 
புயத்திலும் தொடையிலுமுள்ள பெருகாடிகள் அவைகளின் 
அகப்பக்கத்திலே இருக்கின்றன. முழங்கைக்கும் தோளுச் 
கும் இடையிலும் அல்லது முழங்காலுக்கும் ௮ரைக்கும் நடு 

- விலும் விரலினால் அமர்த்திப்பார்த்தால். காடி துடிப்பது தெரி 

யுழ். அவைகளிலே காயமுண்டானகாலத்தில் முன்சொன்ன 
மடிச்சு இந்த இடங்களிலே போடவேண்டும். 

௭. பெருகாடியருமல் தசையிலே சிறுகாயம்படும்பொழுது 

“தண்ணீரினால் HOSE காயத்தைச் கழுவி அதில் ஊறும் இரத்



eT.) இரத்தஉறுப்புகளைப் பேணும் (Pop. 

தம் தடைப்படும்பொழுஅ, அதை ஒடுச்இப்பிடித்து அது ஒன் 
றும்படி YOM GIG OD அசலமான. ஒட்டுச்சேர்வைத்துண்டு 
கள் அதற்குக் கு௮க்சாய்ப போடவேண்டும். இந்தச் சேர்வைச் 
தலை போடும்விதம் ஓத்த செப்பமாசவும் காயத்தை மூடத்தக்க 
தாகவும் இருச்சவேண்டியது. காயம் பெரிதானால் இழையும் 
பிடித்து இழைகளுக்ிடையிடையே மூன்சொன்னபடி... சேர் 

| வையும் போடவேண்டும். 

௮. காயம் ஆறுவது சேர்வை தமிலம்முசவியவைகளினா 
லல்ல, இரத்தமூறிப் பற்றுவதினாலேதான். , காயம் ஒன்றக் 
கட்டவேண்டியதென்னத்துக்சாசவெனில், அதற்குள்ளே 
காற்றுச்கொள்ளாமலும் அமுக்குப்படியாமலும் 'இருப்பதற் 
காகத்தான்.  சுபாவத்தின்படி எவ்விதமான காயமும் தன்னி 
லே சுகமாகின்றது. இவ்வித அற்பகாயங்களுக்கு இரண்டா 
முறை மருந்துபோடவேண்டியதுமில்லை. அவைகள் சுகமா 
கும்வரைக்கும் அவிழ்த்துப்பார்ச்சவேண்டெதுமில்லை. கா 
_யத்துக்கு இட்ட சேர்வையை எடுக்கும்பொழுது அந்தச் சேர் 
வைச் சீலைச்துண்கெளின் இரண்செலைப்புகளையு். இளப்பி 
இரண்பெக்கத்தாலும் காயம்வராக்கும் மெதுவாய் எடுக்க 
வேண்டும். இப்படிச்செய்தால் பொருந்தினகாயம் விட்டும். 

. போகாது. இழைப்பிடித்த காயத்திலே மெடுங்காலத்துக்கு 
அல்விழைகளைவிட்டால் அவைகளைத்தொட்டுச் இிதற்பிடிக் 

. ஆகையினால் மூன்றாம் சாலாம்காளிலே சேர்வைப் 
Bath புதிதாய்ப்போட்ட பிறகு, அவ்விழைகளை வெட்டி 
மெல்ல எடுத்துப்போடவேண்டும். ததன் 

௯. சரீரத்தின் எந்த இடத்திலும்பட்ட காயம் மாறத்தக்க 
தாக, அளை வளமாய் வைப்பதும் அம்மாறுதலுக்கு உதவியா 
யிருக்கும். அதெப்படியெனில், பெருங்காயம்சரீரத்திலே எங் 
கேபட்டாலும் பட்ட ௮ள் அ௮ந்தக்காயம் ஆவென்று விரியாச 
படிக்கும் அது கூடியளவும் தன்னிலேகானே ஒன்றத்தக்கதாக 
வும் சாயப்பட்ட அவயவத்தை இணக்கமாய் வைத்துக்கொள் 
or Car air OD. .ஆணிபோலொத்த கூருள்ள. ஆயுதங்களினால் 
உண்டான காயங்கள் அல்லது கொழுக்கிமுதலான கூரற்ற 
ஆயுதங்களைப். பாய்ச்சுவதினாலே இழிக்ச காயங்கள் சுறுக்கு 
ஒன்றி மாறுகறெதில்லை. இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு அரிசிச் 
களியை அல்லது நாலைந்துமடிப்பாய் மடித்துக் கொதிவெஈ்ரீ 
ரிலேதோய்த்து ஈன்றாய்பபிழிந்த சீலைத்துண்டைக் காயத்தி 
லே இட்டு, இன்னும் ஒரு: பெரியசீலையைத் தோயாதபடிக்கு 
௮வ்வளவுமடிப்பாய் மடித்து அதற்குமேலேவைத்து: கை



இசத்தஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை, ௭௯ 

வாய்க்கட்டவும், இவைகளைச் சூடாய் அல்லது குடில்லாமை 
une சட்டெதற்கு Cenomadierelig iol? ம விதி என்று 

- அதியவும்- 
௧௦. இரத்தம் பெருகுவதிஞல் உண்டாகும் மயக்கத்தை 

அல்லது அ௮றிவுகேட்டை நீக்கும்படி ஆளை நிறுதிட்டமாயிருக் 
கவிடாமல் நெடுக வளர்த்திவிடவும். தலை எவ்வளவு பணி 

் வாயிருக்குமோ அவ்வளவுச்குண்டான அறிவுகேடும் * சுறுக் 
காய் நீங்கும். இப்படிக்கொத்தவேளையிலே உண்டாகும் 
மயக்கம் துர்க்குறியல்ல, இரத்தம் வெளியே பெருகாதபடிக்கு 
௮வ்விரத்தப்பாய்ச்சலைத் தடுக்கச் சுபாவமாய் உண்டுபடும் 

ஈற்குறியாம். அதெப்படியெனில் 'அறிவுகெடும்பொழுது கா 
மத்துடி ப்பு அமர்ந்துபோவதினால் இரத்தம் ,கெதிகுறைந்து 
பாய்ந்து . காடியின் அறுத்தவாயில் உறைந்து அவ்வாயை 
அடைத்துப்போடுகின்றது. 

ம



௮௦ 

  
, ௪0-ம் படம், சோஷணக்குழல்கள் உடம்பில் ஓடும்விதம், 1, 1, அதக்காயத்தின் சோ 
ஷணிகள், 2, இறுகுடல், 8, இறுகுடலிவிருக்துடஎம்பும் ரசாயனிகள், 4, 4, ree 
ரை; இத இடதுகாறையென்பின்பின் பெருகாளக்கவையில்த்தொடுத்து முடிறெத. 5,2௨௮ 
ழக்காயததரல்வந்து வயிற்றிற்குள்ளேறும் சோஷணிகள், அரையில் வலமிடமசய் அவைகளின் 
கெறிகள்தெரியன... 6, 6, உற்காயத்தின் சோஷணிகள், 7, கழுத்தின் சோஷணிகள். 
3. இரத்தாசபத்தில் தொடுத்திருக்கும் குகாசரளம், 9, வலச்இரவம், 10, 10, வீதானத்தின் 
Ady. =



சோஷண்ம். ௮௧ 

ஆறாம் பகுதி. 
அஜ 

௧௪. அதிகாரம். 

சோஷணம். 

௧. சோஷணம் என்பது இரண்டுவசைப்படும். ௧-வது. 
இன்றதீன் குடலிலே சமிபர்டாயிருக்கையில் அதின் சாரத் 
தைக் குடலிலிருக்து உறிஞ்சிப் புது இரத்தமாக அதை காளங் 
களுக்குள்ளே செலுத்துதலாம். ௨-வது. உடம்பிலிருக்கும் 
நீரும் வைரமுமான பதார்த்தங்களில் பழுதூபட்டு உடம்புக் 
குச் சுகவீனத்தை உண்டுபண்ணும் பொருள்களை ௮ணு௮ணு 
வாக வாங்கி விசர்ச்சம்வழியாய்க் கழியும்படி காளங்களுட் 
செலுத்துதலாம். இவ்விதமாக .உடம்பைப் புதுப்பிப்பதும், 
அதிலுள்ள சகஞ்சல்களை வெளியே ஓதுங்கும்படி வாங்குவதும் 
இரண்டுவகையான குழல்கள் வழியாய் ஈடக்ன்றன. 

சோஷணக்குழல்களின் விவாம். 

௨. சரீரத்தை வளர்த்து அதைப் புதுப்பிப்பதற்கான சோ 
- ஷணக்குழல்கள் சிறுகுடலிலேமாத்திரமிருந்து இளம்புகன் 

றன... அவைகளின்பேர் இரசாயனி. 

௬. உடம்பிலே பழுதுபட்டுக் கஞ்சலான பகுதிகளை கழி 
யம்படி. .அணுவணுவாக வாங்குங் குழல்கள் மாசயனிகள் 

இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள் j—Qreruch, Q16H, சோஷணம், காடி, நாளம், போ 
ஷணம், மாசயனி, விசர்க்கம், ¥



௮௨ சோஷணக்குழல்களின் விவாம்: 

என்னப்படும். இவைகளைவிட நாளங்களின் நுணிகளும் 
உடம்பிலே சேரஷணதச்தொழிலை ஈடப்பிக்கின்றன. 

௪. சோஷணக்குழல்கள் கிளம்பும் இடத்தில் அவைகளைப் 
பூதச்சண்ணாடியினாலே பார்த்தாலன்றிச் காணக்கூடாத அளவு 
மசா தண்ணியவைகளாயிருச்சின்றன. அவைகள் போகம் | 
போக ஒன்றுடனேயொன்றுகூடி வரவரப் பருத்துச் ser. Au 
லே காளங்களுடனே பொருந்துகின்றன. ” 

௫. மாசயனிகள் சரீரத்திலே மூளையைத்தவிர மற்றெல் 
லாப் பகுதிசளிலும் உண்டு. ஆனாலும் அவைகள் மூளையி 
லும் இருக்கும் என்றதாக எண்ணு ஞர்கள். 

"௫௪ம் படம், 

  
oe படம், 1, முன்எக்தண்டு, 9, 9, இரசாயனிசளம், அவைகளின் இரந்திகளாகய 

Bre Gag, 3, 3, 3, இரசசாரை, 4, இரைப்பை. 5, பெருங்குடல், இவையில் சோ 
த்து அவளிசைமடிதுக்குது, 7, ஈரல், 8, விதானம், 9, இரத்தாசயம், 10, 10, se 
சப்பை, 11, seireor, % த



சோஷணக்குழல்களின் விவாம். ௮௬, 

௬. இந்தச் குழல்கள் சறுமணிச்கோவையைப்போல கெட 
as திரட்சிதிரட்சியாகத் சோன்றுகன்றன். அவைகளுக் 

"குள் ௮கேச கபாடங்கள் இருப்பதினால்தானே இப்படிச் 
தோன்றுகின்றன. நாடி நாளங்களென்னுங் குழல்களுக்குப் 
Cure இக்குழல்களுக்கும் மூன்று கவசங்கள் உண்டு. 

எ. 5 pig aqpaa Oappeius உடம்பின் பகுதிகளில் 
் இந்தச்குழல்கள் சோஷணக்கிரந்திகளுக்கு ஊடாகப்போகின் 
ன:  இக்கிரந்திகள் சிறியவைகளும் மெதுவானவைகளுமா 
யிருக்ன்றன. வியாதியாயிருக்கும்பொழுது சிலவேளை இச் 
இரகந்திகள் வீங்இப். . புடைத்துத். இரளுடின்றன. அப்படிக் 

கொத்த சமயங்களில் நெறிகட்டியிருசறெசென்று சொல்லு 
வார்கள். 

சோஷணஉறுப்புகளின் தொழில். 

௮. இரசாயனிகளும் மாசயனிகளும் மூடிவிலே காள் 
eos பொருந்துறெதிலும் அவைகளுடைய கட்டுப்பாடு£ 
ளிலும் ஒன்றையொன்று ஓத்திருக்கின்றன. அனாலும் ௮ 
வைகள் கொண்டுபோகும் :நீரிலும் அவைகளின் தொழிலி 

அம் ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாச ப்படுகன்றன. 

௯. இரசாயனிகள் சறுகுட லிலே இளம்பி அங்குள்ள போ 

சனத்திலுள்ள 'சாரத்தைமாத்திரம் ஒரிரண்டு அதில் 
மிந்ததைத் தள்ளிவிடுகின்றன. . 

௧௦. மாசயனிகள் கரம்கிறுளை பதார்த்தங்கள் நீராயி 
ருந்தாலும் சரி வைரமாயிருந்தாலும் சரி அவைகளிலுள்ள 
அணுக்களின் உயிர் நீங்கெனெகாலத்தில் அவைகளை உறிஞ் 
க்கொண்டு போவதுமன்றி அவைகளின்வாயிலே உடம் 
புச்குரியனவர்யிராத அர்நியபதார்த்தங்கள். ௮சப்பட்டாலும் 
அவைகளையும் வாங்கிக்கொண்டுபோகின்றன. இத்தொழில் 
களினாலே- சரீரம் . அணுவணுவாய் மாறிப்போ௫ன்றது. ட 

தைக்குறித்து ௪௬-ம் அதிகாரம் எ-வாக்கியத்தைப் பார்ச்௪ 3 
வும். 

- புறனடை லங்கனம் பட்டினிமுத்விய காரணங்களி 
னல் இரைப்பையிலே இரை இல்லாதிருக்கும் சமயங்களில் 
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2௪ சோஷூணஉறுப்புகளின் தொழில். 

மாசயனிகள் உடம்பிலேயள்ள கொழுப்பை உறிஞ்செ த 
ரம்ப நாளங்களுக்குட் SEBS OB GDA GOH வன் காக்கப் 

படுகின்றது. , இவ்விதமாக கொழுப்பு எடபுபட்டுப்போவதி : 
னாலேதான் காய்ச்சலாயிருந்தவர்களுக்கு முகம்வாடி. உடம்பு 
சுருங்கித்தோன்றுகன்றது. கயரோகம்வரந்தால் ஆட்சளுடை. 
ப அவயவங்கள் சுருங்குவது, இவ்விதமாய்ச் கொழுப்பு உறிஞ் 
௪ப்படுவதினால்மாத்திரமல்ல . இன்னும் சரீரத்திதுள்ள :சசை 
முதலிய ' வைரமான -பொருள்கள் சுவற்றப்படுவதினாலுர் 
தான். : 

உதாரணம்.-- அதிக குளிரான லெ சேசங்களிலேயுள்ள 
கரடிகள் கோடை காலம்முழுதும் :இரைதேடித்தின்று கொழும் : 
பேறியபின் கூதல் விறைக்கும் .மாரிகாலமெல்லாம் குகைச் 
குள்ளே புகுந்து அங்கே நெடுநித்தினைகொள்ளுகையில் தங் . 
களிலே வைத்த .கொழுப்பினாலே போஷணம் அடைக்கு 
திரும்ப கோடைகாலமாகும்பொழுது வசக்கெட்டுக் கொஞ்ச 
மும் கொழுப்பில்லாமல் எலும்புந்தோலுமாய் வெளிச்கிட 
இன்றன. 

௧௧. சோஷணஸ்தானங்கள்:: அவையாவன; சோஷணக். 
குழல்கள் விசேஷமாய்ச் இளம்புமிடங்கள், இரைப்பையிலும் 
குடல்களிலும், சுவாசப்பைகளிலும், தோலிலும் : இருச்சன் 
ன: சுவாசப்பைகளிலேயுள்ள சோஷணம் மிகுதியாயிருப் 
பதுமன்றி ௮து கெதியாகவும் ஈடக்ன்றது.. 

திநட்டாந்தம்.-கோயாளிக்கு வருத்தம் தோற்றாமல் வை, 
தியன் மயக்கும் மருந்தை மணக்கக் கொடுக்கும்பொழுது சண 
தீதிலே உண்டாகும் மயக்கத்தினாலே இதுகாரியம் விளங்கும். 
எப்படியெனில் அம்மருக்து சுவாசப்பையிலுள்ள சோஷணச் 
குழல்கள் வழியாய் மூளைக்குச்சென்று அறிவைக் கெடுக்கின் 
றது. , :



சோஷணஉறுப்புகளைப் பேணும் முழை. ae 

௪௨-ம் படம், 

  
௪௨-ம் படம், 1, இடச்சிரவம், 9, வலச்இரவம், 3, இடச்சடரம், 4, வலச்சட. 

ரம். 5, வலச்சிரவத்திலிருந்த இெம்பும் கண்டரையின் வில், 0, சண்டரை, 7, 7, அதக் 
காயத்தின் காடி, 8, 8, உற்காயத்தின் சாடி. 9, 9, கமுத்இன் காடி, 10, 10, கழுத்தின் 
சரீரம், 11, 11, உற்காயத்தின்சாளம், 18, 12, அதக்காயத்இன் காளம், 18, இந்க்ஞுசாகா 
எம், 1&, மேற்குகாகாளம், . 15, இஷத்தாசயத்தின் வல இட அறைகளுக்கு இடையேயிருக் 

கும்பித்தி. 16, 16, புப்புசசாடி. 17, 17, புப்புசசாளம், 18, இறு குடலிவிருந்து எம் 
பூம் ரசாயனிகள். 19, ரசதாரை, 20, 20, அதக்காயத்தாலே. ஏறும் மாசாயனிகள், 21, 21, 
அற்கரயத்தின் மாசரயனிகள், ்



4 ௮2௬ சோஷணஉறுப்புகளாப் பேணும் முறை. 

சோஷணஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை. 

S2. சுகத்துக்கு இணங்கெயயவைகளும் இணங்காசவைஈ 
ளும் சோஷணக்குழல்கள் வழியாய் உடம்பிலே சேரலாம். 
இச்குழல்சகளனின்தொழில் பலகாரணங்களினாலே சிலவேளை 
கெதியாகனம் சிலவேளை மந்தமாசவும் ஈடக்கும்.. இவைச 
ஊளை இயக்குங்காரணங்கள் இன்னவென்று அறிூறது மிசவும் 
ஈலம். பின்சொல்லப்படும் சாரியங்களினாலே அவைகளில் 
சில விளங்கும். ் 

Sin நல்லபோசனம் சாப்பிட்டுச் குளிரில்லாத சுத்தக்சா 
துள்ள : இடங்களிலிருப்பவர்களில்பார்க்க * ஓழுங்கின்றிச் 
சாப்பிட்டுச் சகதிசள்ளல் மிகுதியாயிருக்கும் இடங்களிலிருப் 
பவர்களிலே தொற்றுவியாதிகள் மிகவும் சுறுச்காய்ப் பற்று 
கின்றனவென்பது சண்சகண்டகாரியம். : 

புறனடை:--அலுவலின் முகாந்திரமாய் வீட்டைவிட்டு 
காட்டிலே சஞ்சாரம்பண்ணுறெவர்களுக்கு, காட்டில் எழும் 
பும் நச்சுச்காற்றுச் சோஷணவழியாய் உடம்பிலே சேருவது 
காட்டுச்சரம் உண்டாவதற்கேதுவாயிருக்கன்றது. ப, தா 
கம், குளிர், களை என்பவைகளினாலே சரீரத்திலுள்ள சோஷ 
ணம் கெதிகொள்ளுறெபடியால் . கூடியமட்டும் இவைகளை' 
விலச்க்கொண்டால். காய்ச்சலுக்கு அதிகம் இடமிராது. 
இராக்காலத்திலே ஈச்சுக்காற்று அதிகமாக எழும்பு ிெதினால், 
இரவிலே வேலைசெய்வதும் . காலையிலே வெறுவயிற்றோடே 
வெளியே செல்வதும் ஆகாது. 

Se. வியாதியாய்ச் இடக்றெவர்களைப் பராமரிக்தறெவர்ச 
ளின் மேனியும் உடுப்பும் சுத்தமாகவும் கூடியமட்டுக்கு கேர் 
வையில்லாமலும் இருக்கவேண்டும். . வியர்திச்காரன் இட் 
கும் வீடு ஈரிப்பில்லாததாகவும்: இருக்கவேண்டும். இவ் 
விதமான காரியங்களைக் கவனித்துவருவது வைசூரி சன்ன 
மூத்து முதலான தொற்றுவியாதிகளை உண்டுபண்ணும் ஈச்ச 
காத்றுச் சோஷணக்குழல்களினால் சுவற்றப்படாமல் தடுச் 
அ.ச்கொள்வதற்கு ் ஏறுவாயிருக்கும். ட 

புறனடை,-தொரத்றுவியாதியுள்ள ஒரு.ஆளைப்போய்ப் பார்ச் 
சிமின்பு, குளித்து உடுப்பைமாற்றிச்கொள்சது .ஈல்ல பத்தி.



சோஷணாஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை. ௮௭ 

௧௫. பெலன் கொடுக்சக்கூடியதும் சுறுக்கலே சமிக்கம் 
ee குறிச்சப்பட்டவேளைகளில் சணக்காய்ச் 

சாப்பிடவேண்டும். போசனம் சமிபாட்டிலேபோகும்பொ 
ழுது இரசிர்யனிகள் கெதிகொண்டு தங்கள். தொழிலை: நடப் 
பிச்கும்வேளையில் தோலிலும் சுவாசப்பைகளிலுமுள்ள மா 
சயனிகள் தூங்கி மந்தமாக ஈச்சுச்சாற்றுமுதவியவைகளைச் 
சுவற்றமாட்டாவாம். ஆகையினால் வியாதிக்காரனாழ் பரா 
மரிப்பவர்களுக்கும் வீட்டிலுள்ள பிள்ளைகுட்டிகளுக்கும் ஏற் 
2படி. போசனம் கொடுப்பதற்கு . விழிப்பாயிருக்கவேண்டி. 
யது. : ் 

புறனடை.--அதேகர் பேதிவியாதி,: வைகூரி முதலானவை 
களைத் தொற்ருமல் திடுக்கும்படி புகையிலை இன்பதுக் குடிப். 
பதும், சிலவேளை. அரக்குக்குடிப்பதும் உண்டு. இவைக 
ளைப் 'பரிமாறுறெவர்களுடைய சோஷணத்தின் கெதி குறை 
யாமல் அதிகப்படும். இப்பட்யே வியாதிக்காரனில் பிடித் 
இருந்த ஈச்சுப் பதார்த்தம் தஙகள் உடம்பிலே தடையின்தித் 
தோற்றத்தக்கதாக எதுப்பண்ணிக்கொள்ளுகறுர்கள். 

௧௬. கொப்புளங்கொண்டு வெளித்தோல், எடுபட்ட 
விடங்களிலுள்ள சோஷணம் வெகுகெதியாயிருக்இன்றது. 
அப்படிப்பட்ட . இடங்களில் பூச்சுமருந்து மூதலான்வைக 
ளைப் பூச அந்தமருக்து தோலிலுள்ள மாசயனிகளின் துவாரங் 
களில் பொருக்தியிருப்பதினாலே கெதியாக உள்ளே .சுவறிச் 

சரீரம்முழுதும் செல்லுகின்றது. அணி, முள்ளு முதலிய 
வைகள் ஏறின இடங்களிலும் இப்படியே ஆகும். 

புறனடை எக-வது. காயம்பட்டவேளையில் அந்தச் காயத் 

தைச் சுத்தத் தண்ணீரினால்மாத்திரம் நன்றாதக்கழுவி அழற்றத் 
தக்க மருந்துகள் ஒன்றும்போடாமல் விட்டுவிடவேண்டும். 
கை காலிலே -விஷக்தீண்டினால் : உடனே . கயிற்றினாலே 
அல்லது சவுக்கச்சலையினாலே அதற்குமேலே சற்றுக்கள்ளி 
வரிந்துகட்டி .இரத்தம் பாய்ந்தால் உடனே அதை உறிஞ்சி 
எடுக்கவும் பாயாதிருந்தால் . ௮ந்த இடத்திற் பொடியத்தச்ச 

தாய்க் கீறிக் கொஞ்ச இரத்தம் எடுக்கவேண்டும். ஏனென் 
முல் அந்தக்கட்டினால் சோஷணமுச் தடைப்பட்டு வெளியே 
இந்தும் இரத்தத்தோடே விஷமும் கழுவுண்டுபோம்.. கில 
“வேளை விஷச்சடிவாயிலே இரத்தம் உறிஞ்சியபின் காடிச்சா 
சத்தினாலே சுட்பால் ஈல்லது. ் 

g*



௨௮௮ சோஷனை அப்புகைப் 0 பேணும். b முறை. 

௨-வது. பிரேதத்தை. அடக்கம்பண்ணுவுதற்காவது அதைச் 
சோதிப்பதற்காவுது அளையும்போது கைக்கு எண்ணெய் பூசி4 
கொள்வது ஈல்லது. இப்படிச்செய்தால் “கையின்தோலில் . 
இருக்கும் வெடிப்பு று இவைகள் வழியாய் ஏதும் விஷப 
தார்த்தம் உடம்பிலே செராதபடிக்கு அது தத்தக்கொள்ளக் 
கூடும். — . 

ஈது. உடம்பிலே பண்ணிருக்கும்பொழுன் எதும் ரச் 

சப்பதார்த்தங்களை அளையில் அவைகள் உடம்பிற் படுமுன் 

னம் நீர் சுவறக்கூட்டாத தேர்வைச்சலையினால். புண்ணைமூடி. 
ஒட்டிச்கொள்ளவேண்டும்.  .



விசர்க்கம். 3௯ 

விசர்க்கம், 

க. 'தேசத்ிலே வேற்றுமையான தோற்றமும் தன்மையு 
முள்ள ரும் வை. ரமுமான அ(சகேகம். பொருள்கள் உண்டு; 
இவைகள் விசர்க்கஉறுப்புகளின்சொழிலால் : உண்டான் 
DOT இவ்விசர்க்கஉறுப்பு களில் சில ஏகத்துக்கொரு கட். 
பப்பாடாயும் மற்றவைகள் பலசிக்குள்ள சட்டுப்பாடாயும் 
இருச்ன்றன... 

விசர்க்கஉறுப்புகளின் விவாம்; * 

.. வ. விசர்க்கஉறுப்புகள்' 'மூன்றுவசைப்படும். அவையா 
- வன? a Gur) sor, குதுவங்கள், கோளங்கள். என்பவைகளே. 

. ந. வியோகெள் என்பன தந்துகெளின். தலைப்புகளாம். 
அவைகள் உடம்பினுட்பகுதிசளிலே முடிப்வைகளாகிய உள். 

- வியோடிகளென்றும், மேனியிலே மூடிபவைகளாகிய வெளி 
வியோகிகள் - என்றும் இரண்டாக வகுச்சப்பட்டிருக்கின் 

ம் | = ப | 

மு. குதுவங்கள் . மேனியில். உள்தோவிலும் oi Saye 
சவ்வா௫ய சங்காணூல்லியிலும் இருக்கும் ' சிறுசிறு பைக 
ளழம்.. - கோலிலே காணப்படும் 2 சிறுக்கண்ணறைகள் இவை 
களின் வாய்களாம். - 

6 

- இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள் ;-குதுவம், Garant , சில்கரணடில்லி, தீர்துகி, பிருக்கம், 
ஒ௫ிசர்க்கம், al Cur 8,



௯௦ விசர்க்கஉறுப்புகளின் தொழில். 

௫. விசர்க்கஉறுப்புகளுக்குள் கோளங்களே விசேஷமா 
STA SGT» வைகள் அண்ணிய காடிகளும், காளங்களும், 
லிசர்ச்கச் குழல்களும் இரண்டிருப்பதினால் , உருப்பெத்திரு£ 
கின்றன: -இக்கோளங்களின் பருப்பம் பயறளவுமுதல் 
பனங்காயளவு EGS ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாசப்படும். 
கோள்ங்கள் எவ்வளவு ; சிறியவையாயிருந்தாலும் அவைகள் 

- ஓவ்வொன்திலுமிருந்து அததற்குரிய நீர் வெளியே பாய்வதற் 
கு ஓவ்வொரு குழலுண்டு. ் 

விசர்க்கஉறுப்புகளின் தொழில்... 

்- ௬. விசர்ச்சங்கள் எல்லாம் இரத்தத்தில் உண்டாஇன்றன. 
இரத்தம் பற்பல கோளங்களுக்கும் குதுவங்களுக்கும் செல் 
லும்பொழுது அதின் கூட்டுகளும் தன்மையும் ஓத்திஞுக்இின் 
றன: ஆனாலும். ௮வைகளாலே இரத்தத்திலிருந்து கழியும் 

- அந்தந்த நீர் ஒன்றுக்சொன்று மிகவும் வேற்றுமையாயிருக்கின் 
றத. பலவிதமான கழிப்புகளை உண்டாக்குவதுதான் கோ 
ளங்களின் தொழில். அப்படியே உமிழ்கீர்க்கோளங்கள் 
உமிழ்கீரையும்; ஈரல்,  மஞ்சணிறமான கசந்த பித்தத்தையும்; 
பிருக்கங்கள், உவர்ப்பீள்ள ௮மரியையும் கழிக்கின்றன. 

எ. 2 தேகவளர்ச்க்கு வேண்டியிராசவஸ்து யாதொன்றி 
ருந்தால், அது சோஷணக்குழல்களால் உறிஞ்சப்பட்டு அவை 
களின்வழியாய் இரத்தத்துக்குள்ளே சேர்ந்து முன்சொல்லப் 
பட்ட. சனங்களை யாக அந்தந்த விசர்ச்சுமாய்க் கழிந்து 
போகும். 

திருட்டாந்தம், குடித்து வெறித்து மயங் கெடந்த ஒருவ 
னேச் சல வருஷங்களுக்குமுன். வைத்தியசாலை ஒன்றிற் 
சொண்டுபோய்விட்டார்கள். - அவன் கொஞ்சவேளைக்குள் 
ளே ௮ங்கே இறந்துபோக, வைத்தியர் அவனுடைய மூளை 
யைச் சோதித்து அதிலே ஒரு சிறங்கை சாராயங்கலந்த தண் 
ணீர் சண்டெடுத்தார்கள். அச்சாராயம் மூளையிலுள்ள வியோ 
சிகனின் வழியாய் ௮ங்கே கக்சப்பட்டிருக்தது. ் 

சர்ச்ச ப்புகளைப் பேணும் முழை. 

வ. கோளங்களின் : ஸ்ட் » கழிக்தபோகவேண்டி௰ய 
வைகள் ஒழுங்காகக் கழியாதிருந்தால் ERI Oi



விசர்க்கஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை. :௯௧' 

தோலின்வழியாய் நித்தமும் சகழியவேண்டியவைகள் சடைப் 

பட்டால் சுரம் சலதோஷம் முதலானவைகள் உண்டாகும். 

ஈரலிலிருந்து பாயும் பித்தநீர். ,தடைப்பட்டால் ௮.€ரணம் 

உண்டாகும். . கோளங்களின்வழியாய்க் கழியவேண்டிய 

“மற்றவைகளேதும் தடைப்பட்டால் சரீரத்துக்குள்ளிருக்கும் 

உறுப்புகளிலே குழப்பம் உண்டாகும். 

- புறனடை.--உட்கொள்ளும் வெறியுள்ள வஸ்துக்கள் சரீ 
ரத்திலிருந்து கழியவேண்டியவைகளைக் குழப்பி அவைகளை 
உடம்பிலே அடங்கப்பண்ணி ஞுளையின், பதார்த்தத்சைக் கெ 
டுப்பதுதான், குடிவெறியர் பெரும்பாலும் நெயெயதுக்கிரொாமற் 
போவதற்கு ஒரு காரணம்: :: * 

௯. விசர்ச்கங்கள் எல்லாம் இரத்தச்இவிருந்து உண்டாவதி 

னால் சரீரத்தின் அந்தந்தப் பகுதியிலுள்ள இரத்தத்தின் அள 
வுக்குத்தச்கசாய் ௮ங்கே. உண்டாகும் விசர்க்கங்களின் சன் 

மையும் இருக்கும். இரத்தம் எவ்வளவுக்குக் குறையுமோ 

அ௮க்குறைவுக்குத்தச்கசாக விசர்ச்கழுங்குறைந்து அதின் சன் 

மையும் மாறிப்போம். ட ர 

திநட்டாந்தம் ஒருவனுடைய இரத்தம். மிகுதியாக லெ 
ளியே பாய்க்துபோனால். கொஞ்சவேளைக்கு அவனுடைய மி 
டறுவரண்டு தோல் குளிர்ர்து வெளிறிப் பசுமையற்றுப்போம். 

இப்படியேமிடறு, தோல்; இவைகளின் விசர்க்கங்கள்தடைப் 
பட்டு கிற்ிறதைச் சண்டுகொள்ளவும். 

௧௦.- ஒரு விசர்ச்கஉறுப்பின்முயற் ச, அளவுக்கு எவ்வளவு 
மிஞ்சுதறெதோ அவ்வளவாக அதின் இயல்பும் பேதமாகும். 
அவ்வுறுப்பில் ஒன்றை அளவுக்குமிஞ்சி முயற்சிப்படுத்தி 
விட்டால் அதற்குத்தக்கதாய் ௮தின் வேகமும் முயற்சியும் 
பின்னால் . குறைந்துபோம். அது மிகவும் பெலவீனப்பட் 

“டுச் கடைசியிலே :அஇன் தொழில் முழுதும் Gorm ae 
கூடும். ் ் ் 

திரட்டாநீதம்.- புசையிலை வெற்றிலைபாக்கு மென்று ௨ 

Apter ஓயாமல் துப்பும் பழச்சத்தனாலே உமிழ்நீர்க்கோ 
எங்கள் பெலவீனப்பட்டுப்போவதமன்றிச் சிலரில் ௮ப்பெல 
வினம் சரீரமடங்கலும் தாவுறெதுபோலத் தோற்றும். 

௧௧. ஆளுடைய மனம் அல்லது குணாகுணங்கள் இரு* 

கும் சன்மையின்படியே விசர்ச்கக்சொழிலும் நடக்கும்.



௬௨  விசர்க்கஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை. 

உதாரணம். --உருசியான போசனம் மணத்தவுடனே வாய் 
அறுகின்றது. ஆரும் பிராண?கே௫தென் இறந்துவிட்டான் 
என்ற செய்தி சேட்டவுடனே கண்ணீர் வடி.௫ன்றது. 

புறனடை: :-- சரீரத்திலுள்ள பல உறுப்புகளும் ஒன்றுடனே 
யொன்று ஓத்துணரும் ஐக்கம் எவ்வளவு நுட்பம். அதெப் 
படியெனில் பனி மிகுந்த இராக்காலங்களிலே தோவிலே 
படும் குளிரினாலே வேர்வையுள்ளடங்க வயித்றுக்கழிச்சல், 
வயித்றுளைவு, பேதிவியாதிமுதலியவைகள் உண்டுபடுகின்ற 
ன. இவைகள் உண்டானகாலத்தில் மேனியை உரைஞ்சிச் 
சூடாக்கித் தோல் தனக்குரிய தொழிலைத் திரும்பவும் ஈடத்தப் 

பண்ணிச்கொள்வதினால் அவைகளை நீக்கலாம்.



போஷணம். ௯௫ 

ஏட்டாாம் பருதி 

தைக ௯ 

௧௬௭. காரம். அதி 

பேோஆணம். 

க. இரத்சம் பிராணிகளுக்குப் போஷணம் கொடுக்கும் 
"8ீராயிருக்இன்றது. இரத்தத்தை உடம்பிலிருந்து வாங்கன 
பின், அது வசா என்னும் நீர்த்தபகுஇயாயும்- கட்டி என்னும் 
எ கமல்கா லாய் இரண்டாய்ப் பிரிகன்றத. மேலும் 
வசாவைமாத்திரம் எடுத்துக்காய்ச்ச அது இரண்டாய்ப்பிரி 

யும். . ௮திலொரு பிரிவ கட்டி, மற்றது. நீர். — 

௨. இரத்தம் எப்பொழுதும் செவர்திருக்ெதில்லை. அது 
மச்சங்களில் வெண்மையாயும், பூச்சிகளில் தண்ணீர் நிறமா 
கவும், வேறுசில மிருகங்களில் மஞ்சள் நிறமாகவும் இருச் 
கும். உடம்பின் எஷ்லாப்பகுஇிகளிலும் சவர்த இரத்தமூள்ள 
பிராணி ஒன்றுமில்லை. மனிதனுடைய உடம்பிலுள்ள பக் 

தனங்களிலும், வன்னசைகளிலும், கண்ணிலுள்ள சல பகு 
'இகளிலும் வெள்ளை. இரத்தமேயன்றிச் இவர்த இரத்தமில்லை. 

௬. போஷணம் என்பது சரீரத்திலுள்ள பல பகுதிகளை 
யும் புதுப்பிக்கிற தொழிலாம். . ' உடலிலே உண்வு சமிப்ப 
தும், உடம்பிலே இரத்தம் ஓடுவதும், அதிலே சோஷணம் 
நடைபெறுதலும், உடம்பின் போஷணத்துச்கு .உதசவியான 
மூயற்செளாயிருக்கின்றன. அவைகளில் ஒன்றுதானும் கெட் 
டாலும் போஷ்ணம் நடவாது. 

௪. போஷணம் என்னும் தொழிலினால் சரீரம் வளருன் 
pst ஒரு சருத்தராய்ப்பார்த்தால். போஷணமும் விசர்ச்கச் 
தொழிலில் சேர்ர்தது என்று சொல்லலாம். அ௮தினாலே பல 

இப்பகுதியிலுள்ள அகுஞ்சேதச்ச்;,-சோஷணம், தூரம், போஷணம், வசா, விசர்க்கம்



௬௮ _ போஷணம். 

விகற்பமான அ௮ணுத்திரள்கள் இரத்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட் 
டுச் சரீரத்திலே அவ்வவ்விகற்பமான அ௮ணுச்கள் சேரவேண் 
டிய பகுஇிகளுக்குக் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கப்படுகின் 
ன. 

௫. போ ஷணச்குழல்களின்தொழில் சோஷணக்குழல் 
களின் தொழிலுக்கு மாராயிருக்கின்றது. போஷணக்குழல் 
கீள் தேகத்தை அதிக திட்பறுட்பமாய்ச்கூட் டிக்கட்டச் சோ 

ஷணக்குழல்கள் கெஇகொண்டு : அ௮ப்பின்னலான கட்டை: 
அகைத்துக்குலைக்கின்றன., ஆகிலும் இச்செயல்கள் தேகம் 
எங்கும் ஒருமிக்க சடக்கும்பொழுது உடம்பின் உருவமும் 

அழகும். குறையாமல் இருக்கின்றன. 

புறனடை, சரீரம் காலத்துக்குக்காலம்  மாறுதலடையும் 
தன்மையை அறியில்: ஏதும் ஒருவகை மிருகம் மூன்றைவிட் 
டுச்கொண்டு' அவைகளில் ஒன்றின் எலும்பைப்பார்த்தால் 

சுபாவுத்தின்படி. வெள்ளையாயிருக்கும். மற்றை இரண்டுச் 
கும் ஒருமாதவரைக்கும் இரையோடே மஞ்சிட்டி முதலியவை 
களைச் கலந்து கொடுத்துவந்த, பின்பு. இரண்டுக்கும் மஞ்சிட் 
டிகொடாமல் நிறுத்திக்கொண்டு உடனே ஒன்றின் எலும் 
பைப் பார்த்தால் அது சுபாவத்திற்குமாறாக ம்ஞ்சிட்டிச்சாய 
நிறங்கொண்டிருக்கும். ஒருமாத்ஞ்சென்று மற்றதின். எலும் ' 
பைப் பார்த்தால், அது. சுபாவத்தின்படி (வெள்ளையாயிருக்கும். 
இதினால் எலும்புகளும்: காலத்துக்குக்காலம்' மாறுகின்றன. 
வென்பதைச் சண்டுகொள்ளவும். ஜேலும் இருத்தியாகச் 
சாப்பிடுவதினால் சரீரம் -புஷ்டியாகின்றதும், பட்டினியினால் 
மெவிந்துபோடன்றதும் அது. SORBED, மாறுபடுத , 
லுக்கு அத்தாட்டியாம். : 

௬. சரீரத்திலுள்ள ami pach ஒல்வொன்றும் புதுப்பிச் 
சப்புவது பரிய காக.களில் இரத்தம் ஒடுவதினாலீல்ல, போ 
ஷணத்தந்துககெளென்னும் கூந்தலான : று குழல்களின் மூ 
யற்சியினால்தான் ஆகின்றது. ் 

௭. சோஷணம்' போஷணம் என்னும் மூயத்சிகள் இரண் 
டினாலும் ஏறக்குறைய ஏழுவருஷுத்துக்கொருதரம் சரீரம் மூ 
மூவதும் முற்றாக மாறுதலடை ன்றது. இப்படி மாறுதல. 
டையுங்கால அளவு அவரவர் சரீரப்போங்குக்கும்' பழச்கத் 
துக்கும்தக்கதாகப் பேதப்படும். இல்விசமாகச் செனன்சால 
முதல் ம்ரணகாலம் அளவாக .ஒவ்வொருவனுடைய- சரீரமும் 
வேலைக்கும் இடை விடாமல் பண்ணல் பப்பட்



போஷணம். ௯௫ 

௮. இரத்தம் உடம்பிலே சுற்றி ஓடுகையில் அங்கங்கேயுள் 

- எ-போஷணக்குழல்கள் அந்தந்த உறுப்புக்கொத்த அணுக்க 

ளை இரத்தத்திவிருந்து, பகுத்தெடுத்து அங்கங்கே  பிரித்துவிடு 
இன்றன. - 'இவ்விதமாகத் சேகம் அடங்கலும் இசத்தம் இவ்வி 

தமாய். ஓட அதிலுள்ள உறுப்புகள் எல்லாம் தங்கள்தங்கள் 

வளர்ச்சிச்சான அணுக்களை வாங்சக்சொள்ளுஇன்றன.. இன் 

னும் இச்செயலைக்குறித்துதி' தெளிவாய்ச் சொல்லுல், Gar 

நீர் என்னும் இரத்தம் உடம்பிலுள்ள: ஒவ்வொரு உறுப்புச் 

கும் தடி. அருகப்போக : அந்தந்த “அீறுப்புச்குரியதாய் . இர் 

'தத்திலிருக்கும் அணுக்கள் : லாம் அக்தந்த உதப்பிவிருச் 
கும் சவர்ச்சியைச்சண்டு disambig இரத்தத்தைவிட்டு 

அந்தந்த உறுப்போடே' கூடிக்கொண்டு: உடனே அந்தந்த 

உறுப்பின் . சுயதன்மையாய்!:.மாறுன்றன.. இப்படியே 

எலும்பு, பே) ஈரம்கு, தோல்முதலிய சரீரப்பகுதிகள் எல் , 
லாம் இரத்தத்திலிருக்துண்டாகின்றன.. ச து 

  

திநட்டாநீதம். ௮ ஒரு எலும்பு :முறிந்தகாலத்தில், அல்லது” 

ஒருக்ரம்பு ' அறுந்தவேளையில், அயலாக இருக்கும் சுகமான 

பகுதிகளிலுள்ள அண்ணிய; தரங்கள் உட்னே நீண்டு முரிந்த . 
எலும்புகள் பொருந்தவேண்டி௰ இட்ஙிகளில் என்புப்பதார்ச் 

. தத்தையும், அறுந்த ஈரம்ப்' கூட் டத்தில் ஈரம்புப் 
பதார்த்தத்தையும் ள் பொருந்துகன் 
wee" oe 

        
     



௬௬: சுவாசஉறுப்புகள். 

, சகம் படம், 

  
௪௩-ம் படிம்..: :1,.செவியடிக்கோளம், . 2, தாடையுட்கோளம், ப, காக்ழே கோளம், இம் 

மூன்றும் உமிழ்கீர், பொ௫ுயும் கோஎவ்கள். &, இருகம், , 5, இணைக்குழல், ' 6, 6, இடச் 
சுவாசப்பை... 7.7) வலச்சவர்சப்பையில் ஓடியிருக்கும் அவரசக்குழற்டளைகள், இவைகளின் 
அனிகளிலே , சுவரசக்கண்ணறைகள் : தெரிவன, “8, இரத்தாசயம். 9, இரைப்பை, 
105 10, சால். 11, 11, 11, தெகுடல், 12, 12, 12, பெரும் நடல். 13, 19, விதானம். டி



சுவாசஉறுப்புகள். ௯௭ 

ஒன்பதாம் பகுதி. 

| BERGER Re 

&GT. காரம். - அதிகாரப் 

சுவாச உப்புகள். 

க. சாப்பிட்டபோசனத்திலிருந்து. உடம்பைப் போஷிச் 
கும் பங்கு முன்கழுத்தடியின் 'இடப்பச்கத்திலிருக்கும் கா 
எத்துக்குட்சென்று: அதின்வழியாய்  இரத்தாசயத்தின் வலப் 
பைக்குள்ளே செல்லுஇன்றது... இந்தப்பையில் வந்துவிழும் 

நீர் அன்னரசங்கலந்த' காரிரத்தமாயிருச்இன்றத. இக்கிலை 
யில் அன்னரசமாவுது காரிரத்தமாவது -தேகவளர்ச்சியை அதி 
சப்படுத்த, அல்லது. சரீரத்தின் பழுதுகளைத்திருத்த ஏற்றதல்ல. 
ஆசலால் அன்னசசம் இரத்தமாகமாறவும். காரிரத்தம் தன்னி 
லுள்ள அசுத்தங்களிலிருந்து- நீங்கவும்பண்ணத்தக்க ஒருசெ 
யல்வேண்டும். அர்த், செயல்: சுவாசஉறுப்புகளினாலா 

இன்றது. 

சுவாசஉறுப்புகளின் விவாம். 

௨. சுவாச உறுப்புகளாவன: புப்புசமாகிய சுவாசப்பை, 

தமரசமாகிய சுவாசக்குழல், தமணிகளாகிய களைச்சுவாசச் 
் குழல்கள், சுவாசானாயங்கள் அல்லது தமனிகளின் இறுதியி 
ள்ள வாயுச்சண்ணறைகள் . என்பவைகளே. விதானமும், 
பழுக்களும், pee சுவாச இயக்கத்துக்கு உதவியாய் 
இருக்கின்றன. 

௬. சுவாசப்பைகள் ‘Gime Ge eanget கெஞ்சறையின் 
ட் ஒவ்வொருபக்கத்துக்கு ஒவ்வொன்றாக 'இரத்தாசயத்தைச் 

* இப்பகுதியிலுள்ள அத்மெல்க அும்டை அன்னசசம்,. ஆனாயம், 'இரூக்தாமிவம். 

இருச்தை... உருசகதம், சலதம், சமரசம், அனி, நாடி, சாஎம், பரிபுப்புசம், புப்புசம், பே? 

முருந்து, விதானம்.



“௯௮ சுவாசஉறுப்புகளின் விவாம். 

தழுவிக்சொண்டு.. ஒரு ஈடுச்சவ்வினால் ஒன்றைவிட்டொ 
ன்று பிரிக்சப்பட்டவைகளாயிருக்சன்றன. அவைகளின் 
நிறம் வெண்டிவப்பாய்ச் கரும்புள்ளியடை சியிருச்கின்ற து. 
௮வைகளிலே : சுவாசக்சண்ணறறைகளும், . சுவாசக்குழல்க 
ம், ௮கேச: சிறு இரத்தக்குழல்களும் ஈரம்புகளும் இசைந்தி 
ருக்இன்றன. அ௮/வைகள் அடிக்கழுத்திலிருந்து பழுக்கள்பரி 
யந்தம் விசாலித்திருக்கன்றன.  ' க 

௪௪-ம் படம். 

  

௪௪-ம் படம், சவரசஉறப்புகவின்பாகனை, 1, 1,1, வலச்சவர்சப்பை, 2, 252, 
இடச்சுவரசப்பை, 3, இருகம், 4, எவரசக்குழல், 5, அதின் வலக்ளை. 6, ௮இன் இ 
48%. 7, 7, 8, 8, அவற்றின் இகசன்.. 9, 9, 9, வரயுக்கண்ணறைகள். ் 

௪. ச வாசப்பை ஒவ்வொன்றும் பீரிபுப்புசம் என்னும் சல் 
வினால் சுந்தப்பட்டிருக்கன்றது. இச்சவ்வு நெஞ்சறையின் 
பக்கங்களையும் அளாவிச் சுவாசப்பைகளையும் மூடுஇன்றது. 
சுவாசப்பைக்கும் பரிபுப்புசத்துக்குமுள்ள ' சேர்மானத்தைதச் 
தெளிவாய்க்சாட்டுகில், ஒரு தலையணையிலுள்ள பஞ்சை வாங 
இப்போட்டு அதின் ஒருதலைப்பை உள்ளுக்குச் சொருனால், 
அதொரு .இரட்டைமடிப்புள்ள பையாய்வரும். ' அதற்குள் 
ள ஒரு ;வெள்ளரிச்சாயைவைத்தால் அவ்வெள்ளெரிச்காய் 

அத்தலையணையுறையால்- மூடப்பட்டிருந்தாலும், முன்பு பஞ் 
இிருக்த "பிரகாரம் - அதற்குள்ளேயிராமல் - அதற்குவெளியே 
இருக்கின்றது. இவ்விதமாகத்தானே சுவாசப்பைகச்கும். பரி: 
புப்புசத்துக்கு முள்ள : சேர்மானமென்றறியவும். 

புறனடை--சுவாசப்பையைமூடி நெஞ்சுக்குள்ளே பரந்தி 
ருக்கும் சவ்விலே வெப்புக்கொண்டால் ௮ந்த வியாதியைச் 

ட சுவாசக்குத்தென்று, சொல்லுவார்கள். - ்



சுவாசஉறுப்புகளின் விவாம். ௬௯௯. 

௫. தமரசம் அல்லது சுவாசக்குழல் கழுத்தின்முற்பக்கள் 
'இலேூடெக்து தொண்டையிலிருந்து சுவாகப்பைவமாக்கும் 
செல்லுஇன்றது. அது மிகவும் இரியிசொண்ட் முருந்துல. 

ளையங்களாலுண்டாயிருக்கின்றது.. ் 

௬. தமனிகளாகிய சொச்சவாசக்குழல்கள். இரத்தாசயத்து 
க்ருமேலே சற்றுப்பின்னாக சுவாசக்குழலின் . £ழ்த்தலைப் 
பிலே வலமிடமாக இரண்டு சவர்விட்டெழும்பிச் சுவர்சப் 
பைகளுக்குட்சென்று பல இளையாய்ச். சளைக்கின்றன. 

திருட்டாந்தம். —Sursion us சுவாசக்குழல் ஒரு மரத்தின் 
அ.ிக்குச் சமானமாகவும், தமனிகள் அதின் . இருகவருக்குச் 
சமானமாகவும், அவைகளிலுள்ள: களைகள் அம்மரத்தின் இளை 
களுக்குச் தளிர்களுக்கும் சமானமாகவும், சுவாசக்கண்ணறை 
கள் அச்கிளைகளின் தலைப்புகளிலே AGW Boro = 
களுக்குச் சமானமாகவும் இருக்கின்றன். ' 

௭. சுவாசானாயமாகயெ நண்ணியவாயுக்  சண்ணறைகள் 
தமணிகளின் கிளைகளின் நுணனியிலே இருக்கின்றன. அ௮/வை 
களின்பச்கங்கள் மிகவம் மேன்யைனவைகள். அவைகளின் 
உட்பக்கத்திலே சுவாசக்குழல்களிருப்பதுபோலச் சளியூறும் 
சவ்வுசூழ்ந்து, அளாவி இருக்கின்றது. இக்சண்ணறைகள் 
வித்தியாசமான பருப்பமுள்ளவைகளாய்ச் சுவாசப்பைகளின் 

நடுவிலும் அடியிலும் :௮தி௪ எக்க்காபிருச்கின்றை 

புறனடை. ,- சுவாசக்குழவிலுள்ள பெருங்ளேகளில் இல 
வற்நிலேயுள்ள சளியூற்ஞ்சவ்வுகளிலே சுத்றுவெப்புண்டா 
னால், அதைச் சலதோஷம் அல்லது தடிமன் என்றது. அவ் 
வித சொற்பவெப்புமிஞ்சி அங்குள்ள சறுக்கண்ணறைகளி 
லும் பற்றினால் அதைப் பெருந்தடி மன் என்றது. இருமலான 

டது கெஞ்சிலேபிடித்த சளிமுதலியவைகளைச்: சுவாசச்குழல்க 
ஞுக்கூடாகச் சடுதியாய்த் அன்லவிி் புத்தனை ஒருசெய 
லாயிருக்கின்றது. 

புறனடை. _ மனிதருக்குள்ளே இவ்வுறப்புகளின்தன்மை 
_ விளங்கும்படி... ஒரு நாயினது. அல்லத. ஆட்டினது சுவாசக்கு 
ழலையும் சுவாசப்பையையும் எடுத்துக் குழலால் ஊதி விம் 

_ மப்பண்ணவும். .பின்பு அவைசளைவெட்டி உட்பச்சுத்தைப் 
பீரர்ச்சவும். ் 

௮: விதானமானது கெஞ்சிவிருச்கும் சுவாசஉறுப்புசளை 
wd awa Del yas wa சண அப்புகள்யும் பிரித்து அவ 
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S00 சுவாசஉறுப்புகளின் தொழில். 

களுச்சிடையே பரந்துடெச்கும் ஒரு உறுப்பாம். அது பே 
சியினாலும், ஈடுப்பெற வ்ன்னசையினாலும் உண்டுபட்ட வளை 
யத்த்ச்சவட்டித்த சவ்வாடு, முள்ளந்சண்டிலும்; கெஞ்செலும் 
பிலும் இருபக்கத்திலுமுள்ள €ழ்ப்பழுவென்புகளின் மருந்து 
களிலும் .தொடுத்திருக்கன்றது. : : உ. 

: சும்மாயிருக்கும்பொழுது ௮தின்.மையம் கெஞ்சிலே வில் 

வளைவாய் எழும்புன்றது.. பெலனாய் உன்னி மூச்சை வெ 
ளியேவிட: அதின் ஈடுவளைவு .காலாம்பழுவனாக்கும் மிதந்தெ : 

மூம்பும்.: ௮ள் உன்னி மூச்சை உள்ளுக்கிழுக்க அதின் மை 
யம்:ஏழாம்பமுவரைக்கும் இறங்கும். ' 

  cee GBdB0 : 

"கி. அதிகாரம். 

சுவாச உப்புகளின் தொழில். 

௧. வாசம் என்பது வாய் சாசிகள்வழியாக சுவாசப்பைச் 
குள்ளே வாயுவை .வாங்குவதும்,: திரும்ப அதை வெளியே.: 

- விடுவதுமாகய -முயற்சகளடங்கெ ஓர். -தொழிலாம். சுவாச 
இயக்கம். பிராணிகளுக்குப் பிரசானமாய் வேண்டியதெதுகச் 
காகவெனில், சரீரத்துக்குத்' தேவையற்ற. பழைய. பதார்த்தங்ச 

_ ளைச் சேர்ந்திருக்குங் காரிரத்தத்தை அப்பதார்ச்சங்களினின்று 
பிரித்துச் சத்திசெய்யும்பொருட்டாகக்சான். 

புறன்டை, --- நாசியானத, மூச்கிலிரு£$து அண்ணத்துக்கு 
மேலே. வலமிடமாய்த் சொண்டைவனாக்கும்செல்லும்" இர 
ண்டு உள்விரிந்த குழாய்கள்." ் > 

2+ aru சுவாசப்பைக்குள் வாங்கப்படும்பொழுதூ, விதா 
னம் சுருங்கி ஒடுங்கிக் ழேபோக, நெஞ்சறை விசாலித்தப் 
பழுக்கள் தங்களுக்கடையாகவும் மேலாசவும் : இருக்கின்ற 
பே௫களின் இழுப்பினாலே மூன்னாசவும் மேலாகவும் துன்னு 
இன்றன. இப்படியே :கெஞ்சறை நாலுபக்கத்திலும் விசா 

_ விக்கின்றது. நெஞ்சறை விசாலிக்க, சுவாசப்பையும் ஊதும்: 
அது சுருஙக, சுவாசப்பையும் சுருங்கும்.



சுவாசஉுப்புகளின் தொழில். ௧௦௧' 

ர. முன்சொன்ன்பிரகாரம் கெஞ்சறை விசாலிச்ச, வாய் 
வானது வாய், மூக்கு, சுவாசக்குழல் என்பவைகளின்வழி 

யாய்ச் சுவாசப்பைக்குள்ளே போய், அதை விம்மப்பண்ணு 
கின்றது. இதுவே சுவாசம்வாங்கல். 

புறனடை. -- பெருமூச்சுவிடல்) வீல்கள், இண்ட 
இவையெல்லாம் சவாசம்வாற்கவில் வேற்றுமையான செயல் 
கள். 

௪.- செஞ்சறை licen ic, 'பமுக்கள் பதிந்து விதா 
னம் மிதக்க, AGO ஒடுங்கி உள்ளேவாங்்கனெ சுவாசத்தில் 
ஒருபங்கு சுவாசச்குழல், வாய் ஞூக்கு- ote 
யாய் வெளியே தள்ளுப்பகென்றது. இது வ சுவாசம் pe 

புறனடை... இருமல், அம்மல், சிரித்தல், விக்கல், காறாப் 
பித்தல், சுவாசம்விடவில் வேற்றுமையான செயல்கள். 

"சடம் பயம். 

| 

  

ோடு-ம் படம், சுவரசத்தொழிலின் விதத்தை விளக்கும் படம், உடவின் மற்பச்சம், 
1, 1, ம்ச்சு உள் வால்இயிருக்க கெஞ்சின்பக்கல்கள் மிதப்பத. 9, 5, 9, அத்தோடும் வீதானம். 

இறங்குவது, 8, 8, மூச்சு. 'வெளியில்விட்டிருக்க 'செஞ்சப்பக்கல்கள் பதித்த ஓடுல்குவது. 

4,4, Gor விதானம், மிதந்துவிவெத, 5,5, evlpniuésiasr aaqeese wpe 
ரும் பாவனை, 6, 6, வயிறறப்பச்சல்கள் வெவிலூச்சக்குப்படியும் ureter.



₹௧௦௨  . சுவாச௨றப்புகளின் தொழில். 

  

௪௧-ம் படம், 1, செஞ்சதை. : 9, வயிற்றறை, . 8, சலாசம் வெலியில்வீட்டி ருக்கும் 
பொழுது .விதரணீம் மிதந்துகிடக்கும் பாவனை... 4, சுவாசம் உள்ளுக்கு வால்இயிருக்க, வீரதனம் 
நாஜ்க்துடெக்கும் பரவனை, 5, அவ்வேளையில் செஞ்சுமிதக்கும் பாவனை, : 6, அவ்வேளையில் 

வயிறுமிதக்கும் பரவனை, 7, 8, சுவாசம் வெளியில்விட்டிருக்கும் வேளையில் , கெஞ்சும் 

"வயிறும் ஒடுல்ச்கிடக்கும் பாவனை, ட். 

டூ. கெஞ்சறை விசாலித்துச் சுவாசத்தைவாங்குவது இரண்... ' 
ட காரணங்களினாலே ஈடக்கஇன்றத. ௧-வது. விதரனஞ் சுருங் 
இப் பதிவதினாலும், ௨-வது.  பழுச்கள் உயருவதினாலுந்தான். 
இதற்கு மாறாக நெஞ்சறை சுருங்குவது, அல்லது சுவாசம்விடு , 
வது பழுக்கள் பதிவதினாலும்' விசானம் மிதப்பதினாலும் உண். - 
பெபடுகின்றது. இப்படியே . இவ்வியச்கங்கள் சீவியசாலம் 
வரைக்கும் ஒன்றுமாறி. ஒன்றாய்ச் சுவாசத்தை ஈடைபெறப் 
பண்ணுகின்றன. a 

புறனடை. - ஒருவனுடைய நெஞ்சிலே கர்தைவைத்தப் 
பசர்த்தால் சோலைக்குள்ளேகேட்கும் சாற்றிரைச்சல்போன்ற.



சுவா௪உறுப்புகளின் தொழில். ௧௦௩ 

சத்தங்கேட்கும். இந்தச்சத்தம் சுவாசப்பைக்குள்ளே காற் 
அப்போக்கும் வரத்தமாய் இருக்கற தினால் உண்டுபடுகின்றது- 
இத வளர்ந்தவர்களிலும் குழச்தைகளிலே அதிக தீர்க்கமாகக் 

கேட்கும்: 

௬. முன்சொன்னப்டி இரத்தாசயத்திவிருந்து சுவாசப்பை 
களுக்குப்போகின்ற அசுத்தமான காரிரத்தம், சரீரத்திலுள்ள 
பல உறுப்புகளில் ஒன்றையும் உயிர்ப்பிச்கத்தச்சதல்ல. அது 
அப்படிச்செய்யும்படிச்கு அதிலுள்ள அசுத்தங்களை நீச்சவேண் 
டியது. இப்படி நீச்னெகாலத்தில் இரத்தத்திலுள்ள கருமை 
நிறம்போய் அது சம்பலப்பூசீச கதய கடிஞ்சிவப்பா 
இன்றது. me 

௭. இரத்தத்திலே இருக்ச்விகம் என்னும் கரியவாயுச்ச 
லந்திருப்பதினால் அதின் கருமைகிறம் உண்டாகின்றது. உ 
டம்.பிலே பழுதுபட்ட அணுக்களின் பிரதான கூறாகிய கரி 
யும் அத்தோடே அமிலதமுங் கூடுவதினாலே இருந்தாமிலம் 

. இரத்தச்குழல்களில் உண்டாகின்றது: 

௮. காரிரத்தத்திலே சலிதம் என்னும். வாயுவும் கலந்திருக் 
கின்தது.. அது அமிலதத்துடனே கூடுகல் தண்ணீராகும். 
நாங்கள் தின்னும் இீனிலிருந்து கரியும் சலிதமும் இரத்தத்தி 
லே சேருகின்றன. அவைகள் தேகத்தைவிட்டுச் சுவாசம், 
வேர்வை, பித்தநீர், சலம்முகலியவைகளின்வழியாய்ச் கழிக் 
அபோகின்றன... 

புறனடை. விடுகின்ற சுவாசத்திலே "இருர்தகிலநும் நீர 
ணுச்களும் இருச்சன்றனவென்பதைப் பின்னாற்காட்டும் 

திருட்டாந்தங்களினாலே அத்தாட்சப்படுத்தலாம்; ௪-வது. 
முற்றும் தெளிந்த சுண்ணாம்புத்தண்ணீருக்குள்ளே ஒரு குழ 
லைவைத்து அதற்குள்ளே சுவாசச்தை ஊதஇிவிட, இல நிமிஷஙப் 

- களுக்குள்ளாக. அது .கறந்தபால்போல. வெண்மைகிறமாய்வி 
டும். அது எப்படியெனில், சுவாசத்திலுள்ள இருக்தாமிலச் 
தண்ணீரிலுள்ள சுண்ணாம்பினுடனே சேர்வதினாலே மூன் 
அதிலே கண்ணுக்குத் தோற்னாமலிருந்த சுண்ணாம்பு இப்பொ 

்.. முது வெண்மையாய்த் தோற்றிகி ந்கும்.. ௨-வது. குளிர்ந்த 
வட்டி வின்மேல் சுவாசத்தை ஊதினால் சல நிமிஷங்களுச் 
குள் அதில் ஈரம் பிடி.த்திருச்சக்காணலாம். இந்த ஈரம் சுவா 
சப்பையிலிருந்து வரும் நீரணுக்களாலாகின்றது. கோடை 
அாலத்திலே. இவ்வித $ீரணுச்கள் சுவாசத்திலே வருவது தேஷ்



௧௦௫ சுவாசஉறுப்புகளின் தொழில். 

௫௮. பனிகச்காலங்களிற் சாலைவேளையிலே விடும் சுவாசச் 
தில் இவை புகைபோல்பறப்பது கெட்டியாய்த் தோற்றும். 

௯. சுவாசப்பையிலுள்ள வாயுக்கண்ணூறைகளை கிறைக் 
கும் வாயுவிலே, ௮.மிலதம், உருசகதம் என்னும் வித்தியாச 
மான இரண்டு வாயுக்கள் கூடி இருக்கின்றன. அவைகளில் 
௮மிலதம் என்பது .£வனைச்காக்கும் தன்மையுள்ளது. உரு 

சகதமோ அத்தன்மையுள்ளதல்ல. இது அ௮மிலதத்துடனே 

சேர்வதினால் : அதைச் தேகத்துக்கேற்ற சுகமுள்ளதாகச் செய் 
இன்றது.. க, ் 

  

௪௭-ம் புடம், , 1, மூன்றாய்ப்பிரியும் சவாசக்குழற்ளே. 2, 2, வாயுக்கண்ணறை. 3, 
கண்ணறையைச்சுமும் புப்புசசாடிக்களை, இச்சாடி வழியாகக் காரிரத்தம் கண்ணறைகளுக்குச் 
கொண்டுபோசப்படுறத. 4, புப்புசசாடிச்ளைகளின் அந்தவ்கவிலே தொக்கும் புப்புச 

காஎக்இனை): இத்த காஎம்வழியாய் செவ்விரத்தம் இரத்தாசயத்தக்கு செல்லுறெத. 

௧50. காத்து 'சுவாசப்பைகளிலுள்ள இரத்தத்துடனேவந்து 
கூடும்பொழுது உண்டாகும் மாறுதலைப்பற்றிப் பார்ப்போ 
மாக. காரரிரத்தம் வாயுக்கண்ணாறைகளைச் சுற்றிச் செல்லும் 
மெல்லிய இரத்தக் குழல்களில்ஓட, ௮க்கண்ணறைகளுச் 
குள்ளிருக்கும் சுவாசவாயுலின் :அமிலதமானது ௮ச்சண்ண . 

 ஹைகளுக்குள்ளும் : அவைகளிலுள்ள சிறு இரத்தக்குழல்களி 
. லுமுள்ள மகர் மெல்லிய சவ்வுகளுச்கூடாகச்சென்று காரிரத் 

தீதீதுடன் கூடுகின்றது. இப்படி ஈட்க்கும்பொழுது சாரிரத் 
தத்திலள்ள இருக்தாமிலம் என்னும் வாயுவும் நீரணுக்களும் 
பிரிந்து அங்குள்ள இறு இசத்தக்குழல்களிலும் வாயுக்கண் 
ணறைகளிலுமுள்ள சவ்வுகளுக் கூடாய் ஒடி. அக்சகண்ணறை 
களிலுள்ள சுவாச வாயுவுடன் கலக்ன்றன. நாம் மூச்சை 
வெளியே விடும்பொழுசெல்லாம் இவைகள் வாயுச்சண்ணு .



“டி 

சவ், “2. பபப்களின் தொயில்;* ya , 
§ ஷ் aw 3 : ர் ் 

“ர இட்ட. ம. பசிழு ல் 

POO, அக்க வலம் கார்... பன ள் . I. afi i n (கின்றன. இவ்வ i BY 2. -லழும் நீர 
ஆதில காரிரத்தத்திவிருஈ;- Pe ,சவாயுவுடன். 
கூவெதினாலும், இவ்வாயுவிலுள்௨. LY Gan AO எவ்வி ரத்தத்து 
டனே 'சேருவஇினாலும், காரிரத்தம ட i a ; வ். மாறு Big ப ன்பு sen 
... திநட்டாநீதம்--த-வது. சவ்வுகளுக்கூடாக.வ..... ட்டம் 

- லாமென்பசைச் காண்பிக்கும்படி ச்சு, ஒரு ஆட்டின்சலட்.... 
- யை எடுத்து அதற்குள்ளே காரிரச்சச்தை நிரப்பி அப்பையின் 
வாயை இறுக்கிக்கட்டிக் காற்றிலேதாச்ிவைச்தால், ,சலகா 
ழிசைக்குள்ளே அச்சவ்வுக்கு அருகாயிருக்கும் இரத்தம் சுத்தச் 
சிவப்புகிறமாய்விடும்.. காற்றிலேயுள்ள ௮மிலதம் அப்பை 
யின்சவ்வுக்கூடாச. உள்ளே சென்று இரத்தத்திவிருச்கும் 
இருர்தையோடே கலப்பதினாலும், இருர்சாமிலம் அவ்வழி 
யாக வெளிச்சிடுவதினாலும் இம்மாறுதல் உண்டுபடுகின்றது. 
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4 
௪௮-ம் படம், சுவாசப்பையிலுள்ள இசத்தச்சுற் றோட்டத்தெனத பாவனை, 1, வலச்சுவா 

சப்பை. . 2) இட்ச்சுவாசப்பை, .8, சுவாசக்குழல், 4, அதின் வலக்ளை, 5, அதின் 
இடக்களை. . 6, 6, வாயுக்கண்ணறைகள், 7, வலச்சிரவம், 8, இரிகபாடம், 9, வலச்௪ 
ட்ரம். 10, புப்புசநாடி.. 11, அதின் வலக்களை, 12, அதின் இடக்இளை, 18, வலப்புப் 
புசகாஎம்,. 14, இடப்புப்பூசகாஎம், 15, இடச்சரவம். 16, இடச்சடரம் . 17, eda 
ATLA, - 

ன்



ஸ். மட அப்புளிஎப் பேணும். முறை, 

\ 
௨-வது. இரத்சங்குக்கி. எடுச் ச வேளையில்: கர்ரிரத்தமாய்ப் 

பாயும் 'அவ்விரததத்தைகி 1 ஞ்சகோரத்துக்குச். மரள்றப்ப 

ட்விட்டால் அத சன்னிலை செவ்விரதீதமாய் மாறும். 

BS. இலைகள் உலைகள். மரங்களின் சுவாசச்கருவிகள். 

சாறுகிலத்திவிஈ*. எழும்பி அடிமரம் சொப்பு இவைகளுக் 
கூடாக. பல அவாரங்கள்வழியாய் ஏறிஇலைகளிற்செறிந்து 
மாப்பதார்த்சமாகறெதற்கு ஏற்ற. நீராய் மாறி, திரும்பி. இறங் 
வெருகையில் மரம் வளர்ச்சபெறுகின்றது. -, . 

- புறனடை. _ பிராணிகள்விடும் சவாசச்சிலுள்ள அசுத்தவா 
ய/வை, இலைகள் உறிஞ்சி எடுக்கறெதினால், கர்ற்றெல்லாம் 
பழுதுபோகாமல் எப்பொழுதும்” சுத்தியாச்சப்பட்டுவருகின் 

PS! 
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௧௯. அதிகாரம். 

  

சுவாசஉறுப்புகளைப் பேணும் (Pomp. 

க. மனிதன் முழுதும் 'சுகமுள்ளவனாயிருப்பதற்கு அவ 
னுடைய காளங்களிலுள்ள அசுத்தமான காரிரத்சம் காடிகளி 
லே செல்லமுன்னம் செவ்விரத்தமாக மாற்றப்படவேண்டி. 
ய்து அ வ௫ியம். தாரம் உள்ளே வாங்குங்காத்றுமூலமாய் இந்த 
மாறுதல் உண்டாவதால்  அக்காற்றுச் சுத்தமாகஇருக்கவேண் 
டும். அதாவது. அதிலே அ௮.மிலதம் ஒருபங்கும். உருசகதம் த 
லுபங்கும் சேர்ந்திருக்சவேண்டும். க, 

௨. காம் சுவா௫க்கும் காற்றின்தன்மை. நாம் விடும் மூச் 
சொவ்வொன்றினாலும் அசுத்தப்படுஇன்றது.. வாங்கும் சுவா 
சத்திலும். விடும். சுவாசத்திலுமுள்ள உருசகதத்தின் அளவு 
சிட்டத்தட்டச்சரி- அனாலும் விடும் சுவாசத்திலுள்ள் அமில 
தம் குறைந்து, 'இருந்தாமிலம் கதிக்இன்றது.. இம்மாறுதலினா 
லே நாம் வெளியே விடும். சுவாசச்காற்றுத்திரும்ப .. நாம் 

. சுவாப்பதற்குத் ததாம்ற்போஇன்றது.



சுவாசஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை. ௧௦௭ 

புறனடை இருக்காமிலம் அதிகமாகஇருக்கும் இடத்திலா 
வது, அமிலதம் மிகவும் குறைவாயிருக்கும்பொழுதாவது, கெ 
ருப்பு எரியமாட்டாது. ஆகையினால் ஆழமும் ஓடுக்கமுமான 
இணறுமுதவியவைகளுக்குள்ளே இறங்குவதற்கு முன்னமே 
ஓரு இரியைச்கொளுத்தி அவைகளுக்கு அடியிலேவிட்டு ௮ங் 
குள்ள காற்றைச்: சோதித்துப்பார்க்கவேண்டும். விட்ட இரி 
தார்ந்துபோனால் அங்கே சுவாசிப்பது தகாதென்றுவிளங்கும். 
இரும் இதைச் கவணியாமல் அங்குள்ள ஈச்சுக்காற்று விலக 
முன்னம் இறங்கத்துணிந்தால் அவர்களுடைய வனுக்கு 

மோசம்வரும். 

் ர. காற்றுவீசாத இடத்திலே இருக்கும் வாயுச்சுத்தமா 

னால்,அதிலே விளக்குத் துலாம்பரமாய் எரியும். அப்படி எரி 

யாதிருந்தால் ௮ங்குள்ள வாயு அசுத்தமாயிருக்கும். அப்ப 

டிச்கொத்த வாயு சுவாசத்துக்கு உதவாது. 

is திரட்டாந்தம்.--கற்குத்சாவிலே ஒருதரம் பதினெட்டு அடி 

சதுரமுள்ள் ஒரு அறையிலே ௧௪௬-வெள்ளைமனுஷர் விட்டு 

அடைச்கப்பட்டார்கள். காற்றுவீசுவதற்காக ஒருபச்சத்தி 

லேமாத்திரம் அதற்கு 'இரண்டு றுப்பலகணிகள் விட்டிருச் 

sor, அவர்களை விட்டுப்பூட்டிப் பத்துமணித்தியாலத்தின் 
பின் ௮வ்வறையைத்திறந்து பார்த்தபொழுது, இருபத்துமூன் 

நுபேர்மாத்திரம் உயிரோடிருந்தார்கள். மற்றவர்கள் தங்கள் 

தங்கள் உடம்பிலிருந்து சச்னெவேர்வை மூச்சுமுசலியவை 

களிலிருந்தெழும்பிய ஈச்சுக்காற்றைச் சுவாசித்ததினால் இறக் 

துபோனார்கள். 

௫. நாம் ஒரு அறையில் இருக்கும்பொழுது மது சுவா 

சத்தினாலே அங்குள்ளவாயு படிப்படியாய் பழுதுபட்டுப்போ 

இறதாயிருந்தும் அது ஈமக்குத் தோன்றாது. அனாலும் வெளி 

யிலிருந்து ஒருவன் அதற்குள்ளேவந்தால் அத்தில்ல வயுவின் 
மாறுதல் அவனுக்கு உடனே கெட்டியாய்தீ 'தரிய 4 

புறனடை.--சிலர் தாங்கள் ஒருசாழில ஆள்வ்க்கு மூச் 
சைவாங்காமல் அதை அடச்சச்கூடுமென்று சொல்லுஇரர் 

அர்; இது கூடாதகாரியம். இப்படி மூச்சுத் சடைபட்டு கின் 

முல் உடம்பிலுள்ள இரத்தம் எல்லாம் அசுத்தமாகி ஆள் செத் 

துப்போம். தேரய்த்த சிலையினாலாவது EW CHUA, LY 
வர்கள் மூக்கையும் வாயையும் பொத்தினால் இப்படிச் சொல் 
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௧௦.௮ . சுவாசஉறுப்புகளைப் பேணும் மூறை, 

ஐுதெவர்களுடைய காரியம் இலகுவாய்ச் ' சோதித்தறிய 
லாம். ‘ 

@. ஆளிருந்து பரிமாதுறெ ஒவ்வொரு. அணிலும் உள்ள 
காற்றுச் சத்தமாயிருக்கும்படி அங்கே வேண்டியமட்டுச்குச் 
காற்றுகீசப்பண்ணிச்கொள்ள வேண்டும். பரிமாறுகிறவர்கள் , 
விடும் சுவாசத்தினாலே எந்தி அறையிலுமுள்ள காத்றும் HES 
தமாய்ப் போறெபடியினாலே அறைகளிலே சுத்தவாயு வீசும் 
படிக்கு இல்லையென்றுபோனாலும் ஒரு “பலகணியாகுதல் 
விடவேண்டும்... நிலத்திலே கரப்பிடிப்பிருப்பதினாலேமாத் 
இரமல்ல, நிலமட்டத்திலே அசுத்தக்காற்று அளாவி இருப்பதி 
னாலும். பணியக்கெவாமல் கட்டிலிலே படுப்பது: நலம். 

. இதுவுமன்றி முட்டாக்கிட்டுப்படுப்பதும் சுத்தவாயுவைச் 

சுவாசிப்பதற்குத் , தடையாயிருப்பதினால் வடம். 
பழக்கமும் சுகத்துக்னேம். 4 

புறனடை. _ விகெட்வெத்ற்கு இடச்தேடும்பொழு, வீட் 
டாருக்குச் சுத்தமான காத்து அவசியமாய் ' வேண்டியதென்று 
எண்ணி, சற்றே "உயர்வும் காற்றம். வீசும் கடல் குளம்முதலி 
யவைகளுக்குத் தாரமுமான இடமாகச் குறிக்கவேண்டும். கு 
டிபுகுந்தபின் அவ்விடத்திலே யாதொரு குப்பை நரகல் பிடி 
யாதபடிக்குத் அப்புசவுபண்ணிவரவேண்டும். ; 

௬. 'சுவாசப்பைக்கு ஊடாகச்செல்லும்பொழுது இரத்தம் 
சுத்தியாவது காற்றுச் சுத்தமாயிருக்கெதுக்குத்தக்கதாய்மாத்திர 
மல்ல, அக்காற்றில் எவ்வளவு அதிகம் சுவாசத்தில் உள்ளே 

வாங்கப்பட்டதோ அவ்வளவுக்குத்தக்கதாயுமிருக்கும்- ௮க் 
காற்றின் அளவு.கெஞ்சறையின் பருப்பத்துக்கும் புழுக்களும் 

விதானமும் அசைதெதற்குத்தக்கதாகவும் இருக்கும். 
௭. கெஞ்சறையையும் சுவாசப்பைகளையும் உடுக்கும் .வி 

தத்தினால் கொஞ்சங்கொஞ்சுமாய் இறுக்கவெருஇல் அவைகள். 
பருப்பத்திலே குறைந்துபோகும். சிறுபிராயத்திலே - -பழுக் 
களும் ௮வைகளின் முருந்துகளும் மிகவும் குருத்தாயும் வசை : 
'யச்கூடியவைகளாயும் . இருக்கிறபடியினாலே, அவைகளை 
இலே லே இப்படி ஓடுக்கலாம். . இதுவுமன்றி ஆட்கள் வளர்க் 
சபின்னும், அவைகளைக் சறுப்பிக்கலாம். 

புறனடை.--௪னர் சிறுபெண்களஞுடைய பாதங்கள் பருக் : 
காதபடி அவைகளைச் சறுகப்பண்ணு கிறார்கள்: அதினாலே. 
வளர்ந்த ணை வ பாதம் ஐந்துவ்யதள்ள தமிழ்ப்”



சுவா௪உறுப்புகளைப் பேணும் முறை. ௧0௯ 

பெண்பிள்ளைகளின் பாதமளவாயிருக்கும். , இவ்விதமாகச் 

இலர் முற்காலத்திலே புத்தியீனமாய் சாரியை வரிர்துகட்டி 

அதைச் இறுப்பித்துவந்தஇினால் கெஞ்சதையின்ழ்ப்பகுத. 

ஓடுங்க, இரத்தம்சுத்தியடை வதற்கு இடை ஞ்சலுண்டாயித்று. 

அ. "இறுக்கமாய் ஒருக்காலும் உடுப்புப்போடாத பிள்ளைக 
ஞூடைய மேல்வயித்றின் சுற்றகலம் அவர்களுடைய இடுப் 
பின் சுந்றகலத்துக்குச் சரியாயிருக்கும். உடுப்பினாலே ௨ 
ட்ம்பை இவ்விசமாக இதுக்கச் சறுப்பியாதிருந்தால் எப்பொ 
முனமுள்ள அங்கலட்சணம் இப்பிரமாணமாகவேயிருக்கும். 
பருத்த மார்புள்ளவர்களுக்கு, ஆம் விசேஷமாக மார்பின்£€ழ்ப் 
பக்கம் பருத்தவர்களுக்கு அது "இத்து ஒடுங்கயெவர்களுக்குப் 
போலே சுவாசப்பை இலேசிலே வியாதிக்கெடமாகாது. 

. ௯. "இறுக்கி உடுத்ததினாலாகுதல் அல்லது பின்னொரு கார 

ணத்தினாலாகுதல் ஒடுங்யெ கெஞ்சையுடைய ஆளில். அவ்வு 

அப்பைப் பருப்பிகிகில் அவ்வாள் முப்பது வயசள்ளவனானா 
லும் அவ்வாளின் பழுக்களையும் விதானத்தையும் பேசிகளை 

யும் அவைகளுச்குரிய சுவாசத்தொழிவிலே . இட்டமாய் இ 
பங்கவிடில், அக்நெஞ்சு" விசாலித்து அதின் ஒடுக்கம் அதன் 
நுபோம். 

புறனடை. கரள்மாழுதம் ஒரே இருப்பாயிருந்து வேலை 
செய்யும் தொழிலாளிகளாகிய எழுத்துக்காரர் தையற்காரர்மு 
தலியவர்கள் தங்கள் சுவாகப்பைகள் அடங்கலும் காற்றுக் 
கொள்ளும்பொருட்டு. இடைச்சடையே உன்னி நிமிர்க்து 
தோள்களைப்பின்னிட்டு carpus காற்றை உள்ளுக்கு 

வாங்கெவரவேண்டும். 

௧௦. சுவாசப்பைகள் நிறையக் காற்று உட்சென்றால், கெஞ் 
சறை எப்பச்கத்துக்கும் விசாலித்கும். உடுப்பின் இறுக்கச் 
தினாலே கெஞ்சறையும் வயிறும்' சிறுத்தகாலத்திலே உடம்பி 

லுள்ள இரத்தச்தைச் சுச்திபண்ணத்தக்க அளவு காற்றுச் சுவா 

சப்பையிலே கொள்ளாது. இப்படியே நாம் சபாவத்துக்கு 
மாறாய் நடந்தால் ஈமக்கு வரும் தண்டனை வியாதியும் உபாதி 

யுமாய்முடியும். 

டபுறனடை,- ஏதும் Siete BnsaiBeto கெஞ்சறை 
விசாலியாமல் சடைப்படுமென்பதற்கு அத்தாட்டியாக ஒரு 

சிறு கயிற்றை எத்து உரப்பான ஒரு ஆளின் கெஞ்சறையின்



௧௧௦  சுவாசஉறுப்புககாப் பேணும் முறை. 

இழ்ப்பகுதியிலே சுற்றிச்சற்றே இறுக்கமாய்க் கைவிரல்களுச் 
இடையேவாங்கச சுண்டப்பிடிச்சவும். இப்படிப் பிடித்துச் 
கொண்டிருக்ச அவன் சுவாசத்தை : உள்ளே வாங்கும்பொ 

முது பழுக்களின் இயக்கம் மிசவும் தடைப்பவெதைச் சாண 
லாம். 

௧௧. அள் நிற்கும்பொழுதும் இருக்கும்பொழுதும் உடம் 
பிருக்தற நிலைக்குத்தக்கசாய், சுவாசத்தொழில் வேற்றுமைப் 
படும். எப்படியெனில் தோள் மூன்னுக்குச் சவிந்து உடம்பு 
கூணியதாயிருக்கும் நிலையிலும், ஒரு௨ன் சன் தோள்களைப் 
பின்னுக்குவால்க ுதிட்டமாயிருக்கும்பொழுதும் நிற்கும் 
பொழுதும் விதானமும் பழுக்களும் உதரபே௫ிகளும் அதிகம் 
இட்டமாய் . இமங்குறெபடியால் சுவாசப்பையும் ஈன்றாய் 

் இடங்கொள்ளும். 

-௧௨. மனதின் குணாகுணங்களும் சுவாசத்தை வேற்று 
மைப்படுத்துகின்றன. மனமானது அக்களிப்பும் மஇழ்ச்சி 
yo Ie உற்சாகமுங்கொண்டவேளைகளிலே விதானமும் 
பழுப்பே௫ிகளும் ஈயமாய் இயங்குவதுபோல, அது அச்கத்தி 
னாலே சளர்ந்தபோதும், இனம்்சனத்தைக்குறித்தாவது ஏதும் 
ஆஸ்.திசேதத்சைப்பத்றியாவது விசாரமுண்டானவேளைகளி 
௮ம் அவைகள், இயங்காவாம். ஆகையினால் மனஉற்சாகமுள் 

ளவேளைகளில் அடிக்சடி நிறைவாய்ச் சுவாடித்தபிரகாரம் 
மனந்தளர்க்தவேளைகளிலே சுவாசிச்கக்கூடாமலிருக்கின்றது. 

ட கர. தண்ணிரிலே. அமிழ்க்தி மூடமாயிருக்கும் ஆளைக் 
கண்டு எடுத்தால் உடனே அக்த ஆளை, தலை உயரவும் முகத்தி 
லே. காற்றுப்படவுச்தக்கதாய் மல்லாத்திக்டெத்தி அரையிலா 

குதல் கழுத்திலாகுதல் கட்டியிருக்கும் எச்கட்டெளையும் os 
விட்டு, ஈரத்தைத் துடைத்து உடம்பிலே ௮அனலுண்டாகும் 
படி இருபக்கத்து விலாவிலும் தொடைகளுக்கு, இடையிலும் 
பாதமிரண்டிலும் சுமமணல்பொட்டளிவைத்துச் இலையினால் : 
அல்லது. கம்பளியினால் நன்றாய் மூடிவிடவும்: இதுவுமன்றிச் 
சூடான Frau eo மேனி எங்கும் உரைஞ்சிவிடலாம். இப் 
படிப்பட்ட தருணங்களில் சுவாசம் 'இளம்பப்பண்ணுவசே 
பிரதானம் ஆதலால் ஞூங்கிற்குழல், பப்பாக்குழல், பூசணி 
லைச்காம்பு இவைகளில். எதாகுதல் ஒன்றையெடுத்து ஆளு 
டைய மூக்கையும் வாயையும் பொத்திக்கொண்டு அதை அவ். 
வாளுடைய.. சடைவாய்வழியாய் . அட சாச்லேவைத்து



சுவாசஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை. sae 

மெல்ல ஊதவும். பின்பு ஊதுதலைவிட்டு, உட்சென்றகாற்று 

வெளியே வரும்படி கெஞ்சிலே இரண்டுகையினாலும் ஊன் 
வும். இந்தப்பிரகாரம் மாறிமாறி ஊதிச்சொண்டும், செஞ் 
சிலே ஊன்றி உட்சென்ற காற்றை.வெளியே கீரும்படி பண் 
ணிக்கொண்டும் இருக்கவும். இப்படிச் செய்துவருசையில் 
ஊதுல்காற்று வயிற்றுக்குட்செல்லாமல் சுவாசப்பையிலே 

சேரும்படி ஆளுடைய முடிச்சிலேபிடித்து மெதுவாய்ப் பிட 
Nenu நோக்௫த்தள்ளவும். ஊதும் ஆள் ஊதமுன் தான் ஒவ் 
வொருமுறையும் வாயினால் பெருமூச்செறிவதினாலே தன் 
சுவாசச்சைச் சுத்தம்பண்ணிக்சொள்ளவேண்டும். 

௧௪. குழல் கட்டாதகாலத்தில் வேறரொருவகையாய்ச் + 
வாசம் ளெப்பலாம். எப்படியெனில் கெஞ்சிலே இரண்டு 

கையாலும் பலமாய்க் கதியாயூன்றிப் பின்பு சடுதியிலே ௮வ் 
வூன்றுதலை விட்டுவிடவும். விட்டவடனே பழுக்கள் இச 

யுக் தன்மையுடையவைகளாதலால் மறுபடியும் தங்கள் நிலையி 

லே வந்தடையும். இப்படியே மாறிமாறி ஊன்றியும் விட் 

டுங்கொண்டிருக்கவேண்டும். இவ்விதமாக: ஊன்றும்பொ 

முது சுவாசம்விடுதலும், திரும்பப் பமுக்கள் அதைத்துக் இளம் 

பும்பொழுது சுவாசம் வாங்குதலும் மாறிமாறி உண்டுபடும். 

இப்படியே ஒருவன் மார்பிலே ஊன்றுகையில், பின்னொரு 

வன் தனது இரண்டுசையுங்கூட்டி மேல்வசகிற்றிலேவைத்து 

கெஞ்சைப்பத்றி இடைவிடாமல் அமர்த்தவும். ஒருமணித் 

இியாலம்மட்டும் ௮ல்லத சுபாவமாய் மூச்சுக் சம்பும்பரியக் 

தம் இவ்விதமாகச் செய்யவும். தூங்கியும் இடிவிழுந்தும் 

அடக்கமாய்கடெக்கும் ஆட்களுக்கும் இப்படியே செய்யவும் 

அமிழ்க்த ஆள் தெளிந்தபின்பு, குடித்த சண்ணீராக் கக்கும் - 

படி ஒரு பெரியசிப்பி நிறைந்த கடுகு எடுத்துப் பொடிபண் 

ணி வெர்நீரிற்கலந்து உள்ளுக்குக் கொடுக்கவும். ‘ 

திநட்டாந்தம்.--இவ்விதமாய் எட்டுமணித்தியாலம் ௮ளவுக் 

குச் செய்ததினால். ஒரு வைத்தியர் . ஒரு: அளைப்பிழைப்பித் 

தார். . 

௧௫.. ஓடுக்கமான' அறைகளில் நெருப்புச்சட்டிவைத்து 

். இறையை அனலாக்கும்வேளையில் உண்டாகுங்காற்றைச் 

காணிக் அகேகர் இறந்துபோனார்கள். இல்வே 
0*



௫௨ சுவாசஉஅப்புகளைப் பேணும் முறை. 

துச்களினாலே அறிவுகெட்டு மூச்சற்றுக்குடச்கும். ஆளைக் 
சண்டால், உடனே அவ்வாளை எடுத்துக் சாற்றுவீசம் வெளி 
யிலே ஒன்விந்த்தளள த அம் தலையும் தோள்களும் உயரச் ழே. 
தலையணையும் வைத்து, நெஞ்சிலேயும். முகத்திலேயும் சணணீர் 

து ஒரு GES or Ee» எடுத்து , உடம்பை. உராஞ்ச 
இத்தோடே .அமிழ்க்தி அடக்கமான ஆளுக்குச் செய். 

பணிய, மூன்னே . சொன்னபிரகாரம் இப்படி மோசம் 
அடைந்த ஆளுக்குஞ்செய்து சுவாசம் உண்டாக்கவும்.



தேகவனல். . ௧௧௩. . 

அதிசம் ௫8 

Cp so oo. 

| & தேசவனல் உண்டாவ்தற்சான காரணங்கள் எல்லாம் 

ரணமாய் நமக்குத் தெரியவராது. அதைப்பற்றிச் 6 சில குறி 
கள்மாத்திரம் ஈமக்குதிதோற்றும். அவைகளின் காரணங்க 
Carr மறைவாயிருக்கின்றன. 'தேகத்திலே அனல் ஒழுங்கா 
கவும் மட்டாசவும் என்றும் உண்டாவது சகல 'பிராணிகளுக் 
கும் அவ்.௫ியமாய்” வேண்டியது. 

௨. காங்கையான.. சர பார்த்சாலுஞ்சறி, குளிர். 
மையான தேசத்திலே பார்த்தாலுஞ்சரி, சசலமனிதருடைய 
தேகவனலும் , பூமி எந்தப்பகுதியிலும் ஒருசரியாயிருக்கின் 
து. அதை உட்டண மறிகருவியினாலே .சோதித்துப்பார்த் 
அ, : ஏறச்குறையத் . தொண்ணூரற்கெட்டுப் பாகையென்று. 

. கண்டிருக்கறூர்கள். இனி ௮௪ இன்ன உறுப்புகளிலி 
" ரூந்து இளம்புறெதென்றும் இன்ன காரணத்தினாலே அதி 
னுடைய :.சமகி?ல் 'அழுவம்விருச்சன்தசேன்னம், காண் 
பிப்போம். ் 

௩. அ.மிலதமானது சலதத்துடனேயாவறு: இருக்தையுட 
OT HON Paiepes எரியத்தக்க ப்தார்க்கச்சோடா . 

இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள் | மிவதம், இருந்தாமிலம், 'இருச்தை, eng, Gags 
“துவம், கிரட்சம், சீராவி,



ததத தேகவனல். 

வது சேரும்போதெல்லாம் அனல் உண்டாகும். அப்படி. 
யே நெருப்பு எரீகையில், அல்லது, விறகைக், கரியை, எண் 
ணெயை எரிச்கையில், காற்றிலுள்ள ௮மிலதமான*, அப் 
பொருள்களிறுள்ள சலதத்துடனேயும், இருந்தையுடனேயுங் 
கூடும்பொழுது இருந்தாமிலமும் நீராவியும் உண்டாவதினால் 
காங்கை பிறக்இன்றது. 

௪.. எறிகிற நெருப்பின் சாங்கைப் பிரமாணமாகவே அத 
லெரியும் சலதத்தினதும் இருக்தையினதும் பிரமாணமும் ' 
இருக்கும். HOG மரவிறஇலே குறித்த நிறைபாரங் 
கொண்ட கட்டையை எடுத்தெரிச்க ௮து மெல்லமெல்ல எரி 
யும். திரும்ப Had DBE ல அவ்வளவு பாரங்கொண்ட சீவல் 
களை எரிக்கச் அவைகள் படபடென்று சணத்திலே எரிந்து 
போம். இவ்விரு பகுதியிலுமிருந்து உண்டாகுங் காங்கை 
ஒன்றுக்கொன்று ச்ரியாயிருக்கன்றது. நெருப்பு எரியும் 
முதையினாலே தேகவனல் பிக்கும், விதமும் ஈமக்குத் தெரி 
யவரும். 

௫. கரம் முன்னே சொல்லியபடி காம் உண்ணும் உணவி 
லே இருந்தையும் சலதமும் அடங்கியிருக்கின்றன. . உடம்பி 
லுள்ள அ௮ன்னரசத்திலும் சிதைந்துபோன கஞ்சலான ADS 
களிலும் இவைகள் சேர்ந்திருக்சன்றன. காம் சுவாசம்வாங் 
கும் வாயுவிலீருந்து அமிலதம் சுவாசப்பையிலிருக்கும் சிறு 
குழல்களுக்குள்ளே புகுந்து அங்குள்ள இரத்தத்தேடே கல 

ந்து, அத்தோடே இரத்தாசயத்துச்குள் அுழைக்து மறுபடி. 
உடம்பின் பல :பகுதிகளையம் போஷிக்கும் தந் தெள் என் 

னும் சிறு இரத்தக்குழல்களுக்குள் புகுஇன்றது. 

௬. இந்தச் குழல்களிலே பாயும் செவ்விரத்தத்திலுள்ள ௮மி 
லதமானது மாசயனிகள்வழியாய் "இரத்தத்திலே வந்தடைந்த 
இருக்தையுடனும் சலதத்துட்னுங் கூடுவதினால் இருந்தாமில 
மூம் கீராவியும். உண்டாகின்றன... 

௭. இப்பதார்த்தங்கள் ௮ணுவணுவாய் ஒன்றுடனேயொன் 
2 கூடுவதினால். காங்கை பிறக்ன்றது. அங்கே உண்டா 

ம் இருந்தாமிலமும், கீராவியும், இரத்தத்தின்வழியாய்ச் சுலா 
சப்பையிலேவத்து காம். விடும் சுவாசத்தடனே கூடி அங்கி 
ருந்து உடம்புக்குப்புறம்பே கழிஏன்றன. இம்மாறுதல் சரீ 
ரம் எங்குமுள்ள தந் த௫ெளிலே. சம்பவிஷ்றெபடி.யினால் காங்
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கை உடம்பின் எப்பகுதியிலும் உண்டாஇன்றதென்று காம் 
நினைக்கவேண்டும். ன ரோ 

புனடை.--தந்துகெளில் இருந்தையானது அமிலதத்து 
டன் சேருவதினால் செவ்விரத்தம் சாரிரத்தமாகிறது. ' 

௮: இனி. எதுகாரணத்தினாலே தேகவனல் உடம்பிலே 
மிஞ்சாமல் சமநிலைபெற்றிருக்குதென்பதைப்பற்றிப் பார்ப் 
போம்: தோலிலும் சுவாசப்பையிலுமிருக்து நீராவி ஒயாமற் 
பதப்பதே உடம்பின் ௮னலை எப்பொழுதும் ஒரு சமமாயிருக் 
கும்படி பண்ணுகிற CpaBesnreieoeo கண்டிருக்கிறார் 

sar. 

௯. உடம்பைப்பார்ச்ச ௮தஇிக குளிர்மையாய் நம்மைச் சூழ் 
ந்திருக்குங் காற்றுச் சுவாசப்பையிலும் தோலிலும்பட அவை 
களிலுள்ள் மேன்மிச்சமான அனல் பறந்துபோய்விவெதினா 
'லே உடம்பிலே அது கதியாமல் என்றும் சரியளவாயிருச்கின் 
DSI. கரத்துவீசுங்கதி எவ்வளவு ௮இசமோ அவ்வளவு 95) 
கமாய் உடம்பின் காங்கையும் பறந்துபோம். அது எவ்வள 

வுகுறைவாய் வீசுமோ அவ்வளவாய்ப் பறக்கும் காங்கையும் 

குறைவாயிருக்கும். 

௧௦. தோர்றுப்பிரகாரம் தோலிலிருந்து கோர்வை ஓயரமற் 

பொடன்றது. : உடம்பைச் : சுற்றியிருக்குங் சாற்றினாலே 

அது ஆவியாய் அள்ளுண்டுபோகின்றது... வேர்வைநீர் ஆவி 

யாவதற்கு அனல் ஒரு காரணமாம். இப்படி உடம்பிலுள்ள 

அனல் அந்நீரை ஆவியாக்குகையில் ஒரு மட்டுக்குத் தணிந்து 

போவதினாலே. அள சம௫லை: பெறுகின்றது. 

புறனடை;--௧-வது: சுரமூண்டாயிருக்கும்பொழுத வேர் 

வை Barbus உடம்பிலுள்ள மிச்சமான சூடு குறைந்துபோ 

இன்றதென்பது: யாவருக்கும் தெரிந்த காரியம். ௨-வது. ஈர: 

லிப்பான காண்டிய௰ காலங்களிலே. உடம்பிலே புழுச்சங் 
் கொள்வது எதினாலெனில் அக்காலங்களிலே உடம்பைச் 

சுழவிருக்கும் காற்றிலே ஈரப்பசுமை அதிகப்பட்டு, உடம் 

மில் அனலைக் குறைக்சன்றவேர்வை ஆவியாகுஞ்செயல் 
- நடப்பதற்குத் சடையாயிருகறெதினாலேதான்.
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தேகவனலைப் பேணும் முறை. ' 

௧௧. மனிதனுடைய தேகத்திலே உண்டுபடும் அனவின் 

அளவு அவனவனுண்ட உணவின் அளவு தன்மை என்பவை 
களுக்சசையவும், அவனவனுடைய, வயதுக்கும் சரீரமு 
யுத்சிக்கும் இணங்கவும், அவனவன் சுவாிக்குங் காற்றின் 
தன்மை அளவு .என்பவைகளுச்கேற்கவும், அவனவனுடைய 

சரீரசவுச்செத்துச்குத்தக்சசாகவுமிருக்கும். 

௧௨. உடம்பில் அனலானது உண்ட உணவிலுள்ள இருக் 
தையின் அளவுபோலவும் அவ்வுணவின் அளவின்படியும் 

வேற்றுமைப்படும். ' எரிக்கும் விறஇலேயிருக்கும் எரியத்தக்க 
பொருள் எவ்வளவோ ௮வ்வளவாக ௮அனலுண்டாவதுபோல, 
உண்ணும் உணவிலுள்ள இருந்தை எவ்வளவோ அவ்வள் 
வாக .அ௮வ்வுணவு உடம்பிலே செறிந்து இரசவாத வ. 
முது உடம்பில் அனல்பிறக்கும். 

௧௬. தேகவனல் விகற்பம்அடைவதற்கு வயதும் ஒரு கார 
ணமாம். சுகமுள்ள வளர்ந்த ஆட்களிலும்பார்க்கச் சறுபிள் . 
ளைகளிலும், பலவீனப்பட்டவர்களிலும், முதியோரிலும் ௪ 
வத்துவம் ௮ஒஆ குறைச்சலாதலால், அவர்களைப்பார்ச்கலும் இ 
வர்களிலே தேகவனல் குறைவாயுண்டாஇன்றது. ஆதலால் 
நடுவயதுள்ள பலங்கொண்ட ஆட்களுக்குவேண்டிய। உடுப் 
பைப்பார்ச்கலும், குழந்தைகளுக்கும் பலவீனப்பட்டவர்க 
ஞச்கும் இழவருக்கும் அதிக உடுப்புவேண்டும். 

௧௪. சரீரமுயற்சிக்குத்தச்கதாமுச் தேசவனல் வேற்றுமைப் 
படும். உடம்பிலே இரத்தங்கெதியாய் ஓடும்படி செய்யுங் 
காரணமெதுவோ, அதுவே அல்வுடம்பிலுள்ள அணுக்களை 
சீச்சரமாய் மாறவும்பண்ணு ன்றது. அதாவது அதிலுள்ள 
கஞ்சலமான அணுக்கள் கழிவதற்கும் புதிகான வேறு அணுக் 
கள்வந்து கூடுவதற்குமான செயலைத் தீவிரம்பண்ணுகன்றது. 
இப்படியே உடம்பிலுள்ள அணுச்கள் €க்ரமாய் மாறிக் 
கொள்ளும்கேரத்தில் அதிலுள்ள அனலும் கதிக்கின்றது. 
இதினிமித்தம் காம் வேலையில்லாமல் சும்மா இருக்கும் வே 

ளையில், ஈமது உடம்பிலுண்டாகும் அனலிலும் பார்க்க 
நரம் மூயற்சியாயிருக்கும்பொழுது அதிக அனல் அதிலே, 
உண்டாகும்.
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௧௫. நாம் வாங்கும் சுவாசத்தின் . தன்மைக்கும் அளவுக் 
குமேற்க-தேகவனல், விகற்பமாகும். எரிக்கும் அடுப்பிலே 
அனலுண்டாவதற்கு விறகு காற்று இரண்டும் ஏவ்வளவு ௮வ 

இயெமோ தேகவனலுண்டாவதற்கு அவ்வளவாக உணவு காற் 
று. இரண்டும் ௮அவசியமாகவேண்டும். காம் சுவாசிக்கும் வா 
யுவிவிருக்கும் ௮மிலதமானது உடம்பிலிருக்கும் இருக்தைக் 

கும் சலதத்துக்குந்தக்க அளவாக இருக்கவேண்டும். சரி 
அளவான: அமிலதம் உடம்பினுள்வாங்கபீபடும்படி விசால 
மான சுவாசப்பைகள் வேண்டியதுமல்லாமல், பழுக்களும் 

-விதானமும் 'இட்டமாய் இயங்கத் தங்கள்தங்கள் தொழிலை 

நிறைவேற்றவேண்டும். | 

௧௬. மனிதனுடைய குணாகுணங்களின்படியும் ௮வனு 
டைய உடம்பிலே எஇளம்பும் அனல் விகற்பமாகும். எப்ப 
டியெனில் மனதிலே பயமுண்டானால், உடனே மூச்சுக்கு 
றைந்து உடம்பிலே கூதலோடி கைகால் விறைத்துப்போடன் 
றன... மனதிலே சந்தோஷமுண்டானால் இரத்தம் கெதி 
கொண்டு ஓடுவதினால் உடம்பின் ௮னல் தஇறமாய்ச் சம்பு 
org, . 

௧௭. நித்தரைகொள்ளும்பொழுது விழிப்பானசாலத்திற் 

பார்சக்லும் தேகவனல் உண்டாகும் செயல்உகுறைவு. ௮ 

கையினாலேதானே விழிப்பாயிருக்கும்பொழுது உடுத்துக்கொ 

ண்ட உடுப்பு, நித்திரையாயிருக்கும்பொழுது போதாமல் ௮ 

இக சீலைகளினாலும் "போர்த்துச்கொள்ளவேண்டியதாய் வழு 

Horns mo ் 

புறனடை--நித்திரைகொள்ளுகையில் சலதருணங்களிலே 

காற்று நேராய் உடம்பிலே விழுவதை எவரும் தாங்கு 

ag பிரயாசம். காற்றுப்படும் சுவருக்கருகலேபணிய நித் 

இரைபண்ணும் அளிலும் அதற்குத்தள்ளிச் கட்டிலிலே உறங் 

கும் ஆளுக்கு வெகுவாய் அவ்வளவு இடையூது நேரிடாது. 

௧.௮. தேகவனல் படிப்படியாய் மாறுவதைப்பார்க்கிலும் 

கஒிதியிலே மாறுவது அதிக மோசத்தைத்தரும். மனிதனு 

டைய உடம்பு. கொதி வெக்நீரிலேயுள்ள காங்கையளவு 

சூடள்ள இடங்களிலே கொஞ்சகேரத்துக்கு , இருக்கக்கூடு 

“மென்று சேர்தித்ஆச் கண்டிருக்கிரார்கள். மனிதனைப்போல



தேகவனலைப் S ன். மத்கவன es \o LJ B30) LD Gree: 

நாய், குதிரை, ஆடுமுதலிய சல மிருகங்கள் மோசமின்றிப் 
பூமியின் நிரட்சந்தொடங்கி முனைகள்பரியஈதம் எவ்வித 

சேசப்பகுதிகளிலும் வித்த, ' அங்கங்குள்ள. வெகு வித்தி 
யாசமான காங்கை குளிர்மையைச்  சூக்குமென்று. சோதித் 
த்றிந்திருக்கிறார்கள். '



ச கூரல். ் ௧௧௯ 

ப இனோசாம் பகுதி 

-௨௧. அதிகாரம். . 

& 

ora. 

க. மிகுதியும் அளறி வெடித்த சந்தமில்லாத சத்தம்முதல், ் 

அதக மேன்மையும் இணிமையுமான குழலோசைபரியந்தம் 
உண்டாகின்ற மனிதனுடைய குரற்கருவிக்குச்சரியான, பின் 
னொரு இசைச்கருவி மனிதரின் புத்தி வல்லமையினாலே 

செய்யச்கூடியதல்ல. அ௮ேக சுகரணவாதிகள் இதைச் 

குழலுக்கும்-யாமுக்கும் உவமையாகப் பேசியிருக்கருர்கள். 

இக்கருவிக்குச் கிருகமென்று பேர். : .. ° 

குரனுறுப்புகளின் Maurin. 

௨. வழச்சுமாய் மூடிச்சென்று சொல்லப்படுங் இருகம் சில 

மருந்துத் துண்டுகளாலாகிய ஒரு குழாயான செப்புப் 
(போன்ற உறுப்பு: 'அஇினுடைய மேற்றுவுாரம் பெரிதாக 

முச்கோணவடிவா). அடிகாக்கற் கடக்கும் எலும்போடே 

பொருந்தியிருச்கின்றது. அதினுடைய ஏழ்த்துவாரம் ௪ 

அத்து வட்டமாய்ச் . சுவாசக்குழலோடே பொருந்துகின்றது. 

௩. அதிலள்ள் முருக்துத் துண்டுகள் ஒன்றிலொன்று தங் 

களிலே. பொருந்தியிருப்பதுமல்லாமல்  நாக்குடனும் Eps 

தாடையுடனும் சுவாசக்குழலுடனும் இசைர்திருச்ன்றன. 

“ இப்பகுஇயிலுள்ள அருஞ்சேற்கள்,)--இருகம், சுகரணவாதம், புப்புசம், பே), முருந்து. 
ஸு. . 37 1



௧௨௦ குசஒறுப்புகளின் விவாம். 

டது, இம்முருந்துகளாலாகிய துவாரத்துக்கிடையே நாலு 

சவ்வு மடிப்புகள் பச்கத்துக்செண்டாக இழுத்துக் கட்டப்பட் 

டிருச்கின்றன. அவைகளுக்குக் குரல்காண் என்று பேர். 

.௫.. இக்காண்களுச்டையே ஒரு கமர் இருக்கின்றது. 

. அதற்குச் இருகவரயில் என்று பேர். ௮தினுடைய பருப்பம் 

ஒருவிரல் செல்லக்கூடியதாயிருச்கின்றது- மேலுங்£ழும். இ 

ருக்சப்பட்ட குரல்காண்களுக் இடையே வலம் இடமாக 

இருக்கும் இரண்டு பதிவாகிய இடைவெளிகள் இருசக்குழி 

'கள்.என்னப்படும்: , : 

௭௬. YQ oT ICO, பன்னையிலைக்குச் சமானமாய்-ஓர் Get 

உறுப்பு , நிமிர்ந்து . நிற்இின்றது. அதற்குச் இருக கபாடம். 

என்று பேர். : நாம் சாப்பிடும் சாப்பாடெல்லாம். விழுங்கு 

கையில் சுவாசக்குழலைக் கடக்து இரைக்குழலிலே. சேருகன் 

றன: 'இப்படிச் செல்லுகையில் ஒரு அ௮ணுவ்ளவாகுதல் 

- சுவாசக்குழலுக்குள்ளே போகாதபடிக்குக் காவல்பண்ணுவ 

தே : அதின்தொழில்: இக்காவலைத்தப்பிச். சுவாசக்குழலுச் 

(குள்ளே சென்றால், புரையேறும். 

௪௯-ம் படம்... . (௦-ம் படம்; : 

  

௪௬-ம் படம், th தனுகென்பு, 2, அதையும் இருகத்தேதயும் தெர்டுக்கும் விகெரல்வு. 

3, 4, 5, வீதனமுருந்து, : 6, ஊர்மிசைமுருந்து, 7, சுவாசக்குழல், படத்தின்மேலருலே 

ஒரு" தறட்டி யினால் 'கொளுவுண்டு பிடித்தாய் இருக சபாடத்தின்றுனி: தெரியத். ் 

£ ௦-ம் படம். 1, 1, சுவாசக்குழல், . 5, 9, ஓழ்க்குரல் தரண், 8, 8) மேற்ஞூரல்சரண். 

4, 4; இருகத்தின்கமர், 5, 5, மேற்தீழ்சாணுக்கு இடையே இருக்கும் பதிவு,"



குசலுறுப்புகளின் தொழில். ௧௨௧ 

கான அப்புகளின் "தொழில். 

எ. . இகழும் அத்தோடே முன் சொல்லப்பட்ட சகல 
குரலுறுப்புங்கூடி -இயங்குவதினால் குர்லாயெ சத்தம் பிறக் 
arog: - இருகத்திலுள்ள மூருக்துகளினாலே அதற்கு வடி 

வமும் . 'உறுதியுமுணீடாகன்றன.: : அம்முருந்துகளிலே 
தொடுத்திருக்கும் பேதிகளில் சில இயங்குவதினால் இருகவா : 
யில்விரிந்து அங்குள்ள குரல்காண் அகையும். இணி முன் 
சொன்ன பே?களுக்கெதிரான பே௫ிகள் இயங்கக் இருகவா 
யில் சுருங்கி, அங்குள்ள குரல்காண் சுண்டி௰ிற்கும். இம் 

மாறுதல்களினாலேதான் குரல்விகற்பம் : உண்புபடுஇன்றது. 

வ்ளர்ந்தத மனிதருடைய இருகவாயிலைப்பார்சக்ச குழந்தை 
சளினதும் பெண்களினதும் இருகவாயில்கள் அதிகம் Ans : 
தருப்பதினாலே இவர்களகடக- குரலும் அ விசேஷ .. 
மாயிருக்கின்றது. 

௮. சுவாசப்பையிவிருக்து காற்றானது தெசக்சயிலுச் 
கூடாகப் .பலமாய்த் . 'தள்ளப்படும்பொழுது கு.ரல்காண்கள் 
இடுஇிடுத்து ௮திருன்றன. இப்படி. அதிரச் சத்தம் பிறக் 

இன்றது... அச்சத்தம் காவு பல்லு: “உதடுமுதலியவைகள் 
இயங்குவதினால் எழுத்து, அசை, சொல் இவைகளாகும்-. 

புறனடை. சத்தம். உந்தியிவிருக்து இளம்புசன்றதென்று 
எண்ணுவது தவறு. சத்தம். பிறக்கும் இடத்துங்கும். உந்திச் 

கும் sng சம்பந்தமுமில்லை.  - 

௯... இருகத்தினது பருப்பமும் maoxtiagd sila அள 
வும்.சுகமும் மிடற்றினதும் காசித்துவாரங்களினதும். இலையும், 
காவு “தாடையென்பவைகளினது இயக்கமும்): ஆளுடைய 
குணாகுண்ங்களும், குர்ல் விடத்புகளக்குக் காரணங்களாகும். 

குழுைபபுகளைப் பேணும் முறை. 

௧௦.. பழக்கத்தினாலே குரலை மாத்றவும் ab lesan 
கூடுமென்று, காம் எல்லாரும் வழக்கமாய்ச் கண்டிருக்கிறோம். 
தொழிலாளிகளுக்குள்ளே ௮அகேக அமைச்சலான தொழில் 

- களில். உடன்பட்டிருப்பவர்களிலும்பார்க்ச, சப்புத்காாகும்



௧௨௨ : ஞூாதுறுப்புகளைப் பேணும் முறை. 

கம்மாளரும் சந்தடியான வேலையை சடப்பிச்சிறபடி.யினாலே 

தங்கள்தங்கள் . குரலுறுப்புகளை அதிகம் ௮ப்பியாசம்பண்ணி 

வருஇருர்கள்.! இப்படிச் செய்வதினாலே , குரலுறுப்புகள் 

சற்று மாறுவதுமன்றி. அவைகளில் பிறக்கும் சத்தமும் விகற்.. 

பமாகும். ::: : ட. : : 

௧௧. இருகம் 'விசாலித்திருக்தெதற்குத்தக்கதாகவும், கெஞு .. 
சறையின் பருப்பத்துச்ெங்கவும் குரல் பலப்படும். ' உ. 

ரத்துப் பாடுவதினாலும் வா௫ப்பதினாலும் : குரலுறுப்புகள் தே 

றிப் பலப்பதுமன்றி: அதினாலே மார்பும் சுகம்பெற்று “விசா 

வலிக்கும். - பாஷைச் சாதாரமாகிய் தொனிகளை உச்சரிச்சப் 

பழகுவதினால் இருகம்மூசலிய குரலுறுப்புகள் ஈயந்து ௬வா் 

சப்பைகளும் மிடறும் பெரும்பாலும் வியாதிச்டெமாகாம 

லிருக்கின்றன:.: - ் ் ் 

ட்டுக-ம் படம், 7. ௨-ம் படம், 
a St . . 

     
. இகம் படம்; ' சுத்த்துக்குத் தகர்ததும் அவலட்சணமுள்ள்துமான நிலை, 

மி௨-ம் படம், பார்வைக்கு லட்சணமாய் சுகத்துக்கு ஏதுவாய் மறுஷர் நிற்கவேண்டிய நிலை,



குசனுறுப்புகளைப் பேணும் முறை. ௧௨௩ 

௧௨. அள் நிற்கும் விதத்தினாலும் குரலோசை வித்தியாசப் 
படும். எப்படியெனில் ஆளுடைய தலைமிம் : உடம்பும் நிறு, 

இிட்டமாயிருக்கத்தக்கதாய் , அவ்வாள்கிற்க அல்லது இருக் 

கச் சம்பவிச்கில், அவ்வேளையிலே சுவாசக்கருவிகள் எல் 

லாம் இட்டமாய் நின்று பேருய் இயங்க .அக்கேரம்பிறக்கும் 

சத்தம் ௮.௧ தெளிவும் Hiatag enna 

திநட்டாந்தம். தலையை மூன்னுக்குச் வணிக சாடை 

யைப்பதித்து கேட்க வா௫த்துப்பார்ச்கவும். இரும்பத் தலை 

யை நிமிர்த்தித் சாடையை ..உயர்த்தி வா௫த்துப்பார்க்கவும். 
இவ்விருவிதவாசிப்புகளிலும் தோற்றப்படும் குரலுறுப்புக 

ளின் இயக்க விகற்பமும் அவைகளிவிருந்துண்டாகும் சத் 
தங்களின் வேற்றுமைகளும் மிகவும் தெளிவாய்த் தெரியும். 

௧௬. "கழுத்தைச்சுற்றி எதையாகுதல் கட்டி இஜக்கிவிடப் 
படாது. எனெனில் கழுத்திலும் இருகத்திலுலூள்ள பேசி 
களைச் கழுத்துச்குட்டை மணிச்கோவை முதவியவத்தினால்' 

இறுக்சச்சட்டியிருக்கில், அவைகள் இட்டமாய் இயங்கமாட் 

டாவாம். இதினாலே ஆளுடைய குரல் தெளிவாயும், இன் 

் ணிசையாயுமிராமல் பலங்குறைந்து ஏதும்பேறில்லாமற்போம்- 

புறனடை_--௧-வது. சில பிரசங்கெளுக்குண்டாகும் குசல்த் 
“தாழ்ச்சி கமுத்திலே இணக்கவீனமாய்ச் சட்டைபோட்டிறுச் 

இச் கட்டுவதினாலும், பேசுகையில் aa சரியாயிரா 

ததினாலுந்தான் உண்டாடின்றது.. 

௨-வது. காரங்கையான அறையிலிருக்து 'செடுகோமாகப் 
பாடி. அல்லது, பே௫முடித்கபின்பு குரல்உறுப்பிலே வியா 
இ உண்டாகாதபடிக்கு வெயர்வையுடனே, பனிசதள. காலவ 
களில் வெளிக்கிடும்பொழுது கழுத்துமுசலிய இடங்களில் 

குளிர்பிடியாமல் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும். 

ae. பேசும்பொழுது வாயை ஏல்வளவுக்குத்திறந்தாலும், 
காசியின்தும் மிடற்றினதும். துவாரங்கள் எவ்வளவுக்கு தடக் 
இன்றியிருந்தாலும் அவ்வளவுக்கு . தொனியும் சொற்களின் 
உச்சரிப்பும் திட்டமாகும். 

௧௫. ஒரு ஆள் பாஷைபடிக்கத் ஜெடல்கும்பொருனா அவ் 
வாளுக்கு ஒரு வார்த்தையை அல்லது அசையைச் சொல்லிக் 
சொடுச்கையில். குரல்உறுப்புகள் அவைகளைச் சரியாய் உச் 

சரிக்கும்படி இடிச்சத், இரும்ப' உச்சரிச்கவேண்டி௰ வார்த் 
நர ர



Soe குசனுறுப்புகளைப் பேணும் முறை. . 

தையை அல்லது அசையை திருப்பித்திருப்பிச் சொல்லிக் கத் 

அச்கொடுப்பது ஈல்லது. உட, 

 புறனடை,--ஒரு குழந்தையுடனே பிழையானவிதமாய்ப். 
பேசுவதை அது எவ்விதமாய்' மட்டுச்சட்டுன்றதேர் அவ்வித 
மாகச்சரியானவிதமாய்ப்பேசுவதையும் அறிந்து மட்டுச்கட்டிச் 
கொள்ளும்; ஆதலால் பிள்ளைகளுடனே மழலைவார்த்தைகளை 

SapkaroGure ape எழுத்தில் வழங்காத சுசமொழிகளை 
உச்சரித்துக்காட்டுவதும் தவறு. : 

Sar. Ga தருணங்களிலே புளியங்கொட்டை goes ioe 
நிமுதவியவைகள் தொண்டைக்குள்ளே புகுந்து விக்கி அதி 
சமாய் அழற்செபண்ணுவதுமன்றிச் சிலவேளைகளிலே அவை 
களினால் உயிர்ச்சேதமும் நேரிடும்: அதை எடுக்கும்படி: 
௮ப்பொருள்களில் எதுவென்றாலும் எச்குழலிலே போன 
தென்று Serene அவசரமல்ல. ஏனெனில் ௮து தொ 
“ண்டையை supp eee அதை எடுப்பதற்சா 

“ன பிர்யோகம் ஒன்றுதான். ் 

௧௭. அரென்றாலும் Osa ban ஆள் அவ்விதமாக உபா 
- திப்படும்' ஆளினுடைய கெஞ்சில் ஒருகையால் அமர்த்திக் 
கொண்டு மற்றக்கையினாலே முதுகிலே சுள்ளிட இரண்டு 
மூன்று அடி சுறுக்காய். அடிக்கவும். இது வாயாதுபோனால் . 
தொண்டைக்குள்ளே. சணத்திலே இரண்டொரு விரலைவிட் 
டுத்தடவி அப்பொருளை வெளியில். .எடுக்கக்கூடுமானால் Ott 
பழச்செய்யவும்; அதுவும் முடியாமற்போனால் அதை பர் 

றுக்குள்ளே- போகத். தள்ளிவிடவும்-



பன்னிரண்டாம் பகுதி, 

ae. அதிகாரம். 

தோல். 

| Be 'தோலென்பத உடம்பிலுள்ள எலும்புகளையும் தசை 

களையும் மூடியிருக்க போர்வையேயாம். , இற்வர்களிலும் : 
பெண்களிலுமுள்ள தோல் ஓப்பமும் மெதுவுமாயிருக்கின்றது. 
நடுவயதுள்ள ஆண்பிள்ளைகளிலே அது சற்று வயிரிப்பும் முர 
ணுமுள்ஸதாயிருக்கன்றது. வயதுபின்னிட்டவர்களுடைய 
வும் அ;இகமாய்மெலிந்து தளர்ந்தவர்களுடையவும் சரீரத்தின் 
பொருத்துகளிலுள்ள தோல் இரைந்து சுருங்கப்போகின்றது. . 

- தோலின் 'விவசம். 

௨. மனிததேகத்திலுள்ள தோலிலே. இரண்டுபடைகள் , 
உண்டு. “அவையாவன: வெளித்தோல், : உள்கோல் என்ப ் 
வைகளாம்:. = : et 

௩. பரிசருமமாயெ வெளித்தோல்' உட்டோலிலுள்ள சிறு 
இரத்தச்குழல்களால் மேனியெங்கும் சக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு 

நீர். ee ட்ட ட் ் 

௪. இப்பட்ச் சச்வெட்ட. நீராகய : வெளித்தோல் உட் 
டோல்.அடங்கலும் ௮கேக-ப்டைகளாகும். ௮ப்படைகளில் 
உட்படைகள் நீராயிருக்க, வெளிப்படைகள் காய்ந்து செ.தி 
ளா௫ன்றதினாலே ' வெளித்தோல்' பெலனுள்ளதாய் வருகின் 
2S. j ; i ன் 

இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள்;--அமிலதம், இருக்தாமிலம், சருமம், சகே.தசோஎம், 

£814, 5658), st, சாஎம், திணச்சேரஎம், கிணம், கீராவி, பரிச்ருமம், மாசயனி.



௨௭௬ தோலின் விவாம். 

உதாரணம். -- சரீரத்சிலே சொப்புளங்கட்டும்பொழுது 

மிதந்து செம்பி உரிகற பொருள்தான் வெளித்தோல். FF 

ரத்திலே சுரம், செந்திநோய், ௮க்்முதலியவைகள் சாணும் : 

லெ தருணங்கீளிலே, இந்த வெளித்தோல் படலமாய் எழும், 

பிச் சழன்றுவிழுகின்றது. ட்டு 

௫. சரீரத்தலுள்ள வெளித்தோல் உடம்பிலுள்ள அவயவங் 

களின் காரியத்துக்கசைய அடுத்திருப்பது காம் கவனிச்கத்தச் 

sg சரீரத்திலே உணர்ச் எவ்விடத்தில் எவ்வளவுகூர்மை 

யோ அவ்விடத்திலுள்ள வெளித்தோலும் அவ்வளவுமிருது 

வும் மேன்மையுமுள்ளதாயிருக்கன்றது. சரீரத்திலுள்ள பொ 

ருத்துகள் இங்கும் அங்கும் ௮சையவேண்டியபடியினாலே 

அவ்விடங்களிலுள்ள வெளித்தோல் நுகைவும் சுருக்குமாயி 

ருக்கன்றது. : உணாஞ்சப்படுகிற இடங்களாகய உள்ளங்கை 

உள்ளங்கால் முதலிய இடங்களிலுள்ள வெளித்தோல் மிகவும் 
. காய்த்து: மரத்து விறைத்துப்போகின்றது. 

புறனடை..--- ச-வது. . வெளித்தோல் இப்படி அந்தந்த 
இடங்களில் காய்ப்பது அவைகளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு. . இப் 
படி. ஆகாதிருந்தால் இவ்விடங்கள் புண்பட்டுப்பேரய்ச் சகல 

வேலைகளும் நடவாமல் நின்றுவிடும். 

டஇக-ம் படம், 

  

௫-ம் படம், ஒரு தண்டுத்தோவின் விவிம்பின் கனம்,. அணுதரிசனி என்னும் பூதச்சகள் 
ணாடியினால் உள்ள அளவுக்கு ஐம்பதமடங்கு அதிகம் பெரியதாய்க்காணும் பாவனை. 

ர். ம, வெலித்தோல். அ,௮, நிறப்படலம். 8, 8, கடுப்படலம். 4, 4, நரம்புப்பின் 

எல். 5, 5, உட்டோல், 6, 6. 6, ஈரம்புப்பின்னலாகக்ளைக்கும் மூன்று நரம்புகள், 

7, 17, கடுவிடைச்சால்கள் ச் i ் 7, ,7, கடுவிடைச்சால்கள், ..8, 8, 8, மூன்று கடுக்கள்,



தோலின் விவசம்.. ௧௨௭ 

௨-வது. உள்ளங்காவில் முள்ளு முதலியவைகளால் அழற் 
சிஉண்டாகி அவ்விடத்தின் வெளித்தோல் அளவுக்குமிஞ்டிக். 
குவிந்துடெ:ப்பதை ஆணியென்பார்கள். . 

௬. தோவிலள்ள் இப்பகுதியில், அதர்வறு வெளித்தோலி 
லே தந்துககெள் என்னும் இரத்தக்குழல்ளாகுதல் 'ஈரம்புகளா , 
குதல் இல்லாதபடியினால் அதிலே ஒரு ஊ௫யைக்குத்றினாலும் 
அக்குற்றினாலே அதிலே cr அதுவழியாய் இரத்தம் 
பொடிவதுமில்லை. 

இப் வெளித்தோவிலே ஒருதுண்டை உரிச்தெடுத்தப்பார்ச். 
கையில் அப்புசவான மாட்டுச்கொம்பிலே' €ீவுளியாற் €வின 
சீவலுக்குச்சமானமாக: வெண்மையும் உருவொளியுள்ளதுமா ' 

யிருக்கும். அதிலே புழுதியும். அழுக்கும் புரண்டிருக்கும்- 
பொழுது கறத்துப்போகின்றது. 

புறனடை. --மயிர்களும், நகங்களும், மிருகங்களின்" கொம் 
புகளும், குளம்புகளும், பட்கெளின் இறகுகளும், வெளித் 

, தோலும் - பதார்த்தமளவிலே ' ஒன்று. உடம்பிலே கொதி 

வெந்நீர்பட்டு அதின் வேக்காட்டினாலே வெளித்தோல் கழ 
லும்பொழுது : அவைகளும் இதுடனேகூட்ச் கழன்றுபோ 

இன்றன. 'இறகானது பலூளையுள்ள ஒரு பெரிய மயிரென்று.. 
சொல்லலாம். மயிர் உள்ளுக்குச் 'சோற்றியாயிருக்றெது- 
மயிரிலே வன்ன. அணுக்கள் தரண்டிருக்றெதற்குத்தச்கசாக 
அதின் கிறம் வித்தியாசமாகும். , ...... 

அ. வெளித்தேர்விலே ' ஆகச் ''சன்புசியாய், உண்டாகி 
அதிகம் உள்ளேயிருக்கும்.படைக்கு' உள்ளாக, அதாவது, வெ 
ளித்தோலுக்கும் உட்டோலுக்கும்:. இடையிலேயிருந்து வெ 
ளித்தோலுக்: கூடாகத்தோர்றும் ஒருவன்னம். உண்டு. . இந்த 
வன்ன.ப்படை: கர்ப்பிறியிலே : கற்ப்பாயும், அம்ரிச்சாத் தே 

சத்து வேடர்களிலே. செப்பு: வன்னமாகவும்;  ஐரோப்பியர்க 
aCe வெண்டிவப்பாச்வும் 'இஸ்னும் அவர்களுக்குள்ளே ஆ. 
ளுக்காட். சற்று வித்தியாசமாகவும் இருச்சன்றது.. ் இவ்வன் 
னம் அதிகமாஇில், ஆம். கறுப்பாகவும், அதிலிருந்து படிப் 
படியாய்க். குறையச் .சிவ்ப்புநிறமாசவும், . வெள்ளைகிறமாக 

வும் மாறும்: இதுவே SPEER Goystenbalieg= 
கும், உள்ள வித்தியாசம்: 3 

௯. சருமம் என்னும் உம்டோல் இரவிலுவ்ள் இரண்டு 
படைகளுள் விசேஷமானது. அது சரீரத்தின் முன்பக்க 
மாகிய செஞ்ச வயிறு என்பவைகளில், இருக்ெசைப்பார்க்க



32.9} .... தோலின் விலாம். 

முதுகிலே கனமாயும் கைகால்களின்: அகத்திலும் புறத்திலும் 

அதிக தடி.ப்பாகஷம், தேகத்தின் எப்பகுதியிலும் உள்ளங்கை 

உள்ளங்கால்களில் அதிக-உரப்பாகவும். இருக்கின்றது. அதி 

லே பலவிதமான தூரங்கள்: என்னும் குழல்கள்.உண்டு. ௮ 

வையாவன?. நாடிகள், நாளங்கள், மாசயணிகள் என்பவைக 

ளே. மேலும் நிணக்கோளங்களும், சுவேத்கோளங்களும் 

ஈரம்புகளும் அதிலே இருச்சின்றன- ௩... ss 
“G0. நாடிகளும், நாளங்களும் உட்டோவிலேபரந்து தச் 

களாய். . ஒன்றுடனேயொன்று ., பின்னி வலைபோலச் 

இடெக்சின்றன. _ ஆகையினால் இத்தோலின் - ஏப்பகுதியை 

வெட்டினாலும் : அப்பகுதியிலே இரத்தங்காணும். இக்காடி 

கள்தானே. தோலை வளர்க்கின்றன. 

௧௧. நாடிசள்போல நரம்புகளும் தோலிலே மிகுதியா 

யிருக்றெபடி.யினாலே மேனியிலே எங்சே குற்றினாலும் அங் 

சே நோவுண்டாகும். - ஈரம்புகளின் அண்ணிய. தலைப்புகள் 

sig@acr என்னும் று இரத்தச் குழல்களுடனே, பின்னிச் 

திரண்டு உட்டோலிலே று புடைப்புகளாகின்றன-. 

௫-ம் படம்.     
O
w
 

/ 

௪௨ம் படம்; உட்டோலவிலுள்ள கடுக்களின் விதத்தைக்காட்டியத, 1, 1, உட்டோல். 

ஓ:.௨. கடுப்படலம், 8, 3, கடுக்களின் சாடிகள். 4, 4, கடுக்களின் நரஎவ்கள். 5, 5, 
கடுக்கவின் ஈரம்புகள், :. a ் அட : 

புறனணடை--இப்புடைப்புகள் இருக்கும் .விதம் உள்ளங்' 

கைகளிலும் உள்ளங்கால்களிலும்.செளிவாய்ச் காணலாம்: 
ரல் நணனிகளிலே அவைகள் வட்டமாகவும் பாம்பு வளைவாக*வும். 
தூகின்ற வரிகளாய் நிரைக்கப்பட்டிருக்இன்றன..



தோலின் விவாம். ௧௨௯ 

௧௨. மேனிஎங்கும் வெளித்தோலுக்குள்ளே மாசயனிகள் 
என்னும் .சிறுக்குழல்கள் உண்டு. இவைகசீரவுழியாய் உடம் 
பிலே. பூசின தயிலங்கள் கருகிந்ரால் இதலியன்வதள் இரத் 
தத்திலே. கலக்கின்றன. ் 
8h.  வேர்வைபிறக்கும் சத்தி ண்னை அகேக 

சிறுத்துவாரங்கள் வெளித்தோலுக்கூடாக இறங்கி ஓவ்வொன்் 
துர் IGS ynGs கடைசியிலே தன்னிலே மடிந்து, கடுகுவி 
தை அளவாய்த் திரண்டு உட்டோலுக்குள் இருக்கும் கண்ண. 
ஹறைகஸிலே.. முடிஏன்றன. இத்திரட்சிகளுக்குச் எச 
கோளங்கள் என்று பேர். 

௧௪. நிணகச்கோளங்கள் .என்பன' உட்டேர்லிலே புதை 
யப் பசவியிருக்கன்ற இறு 'திரட்கெள்தான். அவைகளுக் 
கும் 'வெளித்தோலுக்கூடாகச் செல்லும் கேரான அுவாரங்க 
ளுண்டு... மேனியில் சல பகுதிகளிலே இக்கோளங்க 
னில்லை: : அவைகள் வேண்டியவைகளாயிருக்கும் .இடங், 
களிலேயோ மிகுதியாயுண்டு. அதாவது: தலை, காது, மூக்கு, 
கமுக்கட்டுமுதலிய் இடங்களிலே அவைகள் மிகுதி. 

புறனடை.-இக்கோளங்களின் துவாரங்களிலே அளவுக்கு 
மிஞ்சிய கொழுப்பிருக்கும்பொழுது. அது ஒரு .பருவாய்ச் 
சோன்றும். அ௮.ப்பருவைப்பிதுக்க திலுள்ள' ' கொழுப்பு 
ஆணிபோலே, 'பிதுங்கும்- இிலவேளை- ஒரு கிணக்கோளத்: 
இன் துவாரம் ர... அடை-பட்டுப்போனால் அதில் உண்டாகும் 
கொழுப்பு ee கய. aia ad கழலையாகின் 

© PS 

  

கனலை 

௩. அதிகாரம். ட 

  

தேோரலின் தொழில். 

த. தோல் சரீரத்தின் வெளிப்பகுதி முழுவதையும் மூடி. 
அதின் மூட்டுக்கள் கெளிவுகளெல்லாம் தொடர்ந்து, தான் 
மூடியிருக்கும். சரீரப்பகுதிகளையெல்லாம் காவல்செய்வது . 
மல்லாமல், அததற்குரிய. தொழிலுள்ள' பலவகையான கூறு 
களுச்கும் அதாஏமாயிருச்சன்றது.



௧௩௦: தோலின் தொழில். 

2. "சிற்றம். : உணர்சீசியில்லாத வெளித்தோல் கூரிய 
ட. உணர்ச்சியுள்ள ₹&-ட்டோலை மூடும் ஒரு உறைக்குச் சமான 
மாக இருக்கின்றது. வெளித்தோல் உட்டோலின் உணர்ச் 
சியை மழுக்கி. மட்டுப்படுத்திவிடுகின்றது. 

௩. 'உட்டோவிலுள்ள. நீர்கள் -  அணுவணுவாய்ப், பறவாம 
லும்,. மனிதரு. நேரிடும்” ஈச்சுச்சாற்றுக்கள் உடம்பில் 
உட்செல்லாமலும்பண்ணுவதினாலே வெளித்தோல்.. சரீரத்தி 
லே. சல. விய்இ; 
வெட்டு, இது 'புண்டுதவிய 'காரணங்களினாலே வெளித் 
தோலில். அமர: நீக்கம்: காணும்பொழுது: அதின் காவல் 

குறையும்... “.. 
௪. தோலிலுள்ள” நரம்புகள் அடதக் ல் ் பிசஞ்சு 

அல்லது உணர்ச்சிக்குரிய. SHS orm. அவைகள் வழி 
யாய் நாங்கள்: அகேகம் காரியங்களை உணர்ந்து . மிகுதியான 
“இன்பதுன்பங்களை. அனுபவிக்கிறோம்... ; 

  

    

  

asticmt.—Qings: வெப்பமானகாளிலே கினிர்காந்து 
உடம்பிலே: 'வீசும்பொழுது கொள்ளும் உணர்ச்சியிலே 
இதைச் கண்டுகொள்ளலாம். இக்கரம்புகளின் உணர்ச்சியி 
னாலே எங்களுக்கு நேரிடுக் தீமைகள். .௮ணுகுவதை: நாம் 
அதிக்து அகைகளுக்கு விலிக்கொள்ளு றோம். 

௫. சரீரத்தலுள்ள. கழிவுகளில் de Btantangcie தோலி 
ஓள்ள துவாரங்கள் வழியாய்க் கழிந்துபோகும்.' "அவை 
களில் லெ கிணமாகவும், லெ அதியன் இல இருந்தா. 
மிலமாகவும் கழியும். ' 

௬. தோலை ஈனைக்ன்ற நிணம் சிணக்கோளங்கள்வழி 
யாக இரத்தத்திலிருந்து பிரின்றது.. : காங்கை குளிர்மை 
சுரலிப்புஎன்பவைகளை ௮ அதிகமாய்த் காங்கவேண்டி௰ய சோலின் 
பகுதிகளிலே நிணம் நிரம்பப். பரவியிருக்கும். இச்கோளங்க. 
ளிலிருந்து நிணம் பொ௫வெதினாலே -தோல் மிருதுவாவதுமன் ' 
Os தேகத்திலுள்ள இரத்தமும் சுத்தியடை ன்றது; 

எ. சவேதகோளங்கள் இரத்தத்திலிருக்து வேர்வையைப் 
.மிறிச்சன்றன: தோலின் ஓவ்வொரு. சதுர அங்குலத்திலும். . 
இக்கோளங்களில் சராயிரம்மட்டுக்கு அவைகளின் துவாரங் 
கள் இடி.யிருக்சன்றன. சரீரத்திலுள்ள தோல் மூழுமையிலும் 
-இக்கொளங்களில் ஐம்பது இலட்சத்துக்குமேற்பட- உண்டு.



தோலின் தொழில். ' ௧௬௪ 

இடு-ம் படம். 

    ந 13 ் 
இடு-ம் “பயம், , தோன்த்துண்டின் விவிம்பின் பாவனை." 1, 1: :சோலின் இறச்தப் புரு 

வல்கள், '..2, 2, அன் சால்கள், . 3, வெலித்தோல், 4, 4, நிறப்படலம், , 5. 5. உட் 
டோல், 6, 6, 6, உட்டோலின் கடுக்கள், 7, அவைக் இடையேயருக்கும் பஇவுகள்.. 
8; 8, 8, கச்ெசோடு. ஓவ்வொன்றிற்கும்.இடையேயிருக்கும் பெரிய பதிவுகள். 9, 9, கிணத்: 
இனால் நிரவியிருக்கும் : இறுச்சிறு அறைகள், 10, 10, 10, -தோலுக்குக்கழே. இருக்கும் 
கிணப்படலம். . 11, 11, 11; அப்படலத்திவுள்ள இழைகள், 12, இரண்டு மயிர், 13, 

சுவேதக்கேரஎம்; அதின்குழல்: ' இருகல்முருகலானது. :14. வேறொரு ச௪வேதகோசளம்; 

இதின் குழலின். முறுக்குக்குறைவு, . 15, 15, கிணக்கோளங்கள் ; அவையின் குழல்கள் 

மயிரின் உறைக்குள் முடி.இன்றன்; ் கன கக ந ட் 

௮. சுக காலங்களிலே இச்கோளங்களிலிருக்து வேர்வை 
இடைவிடாமல் உண்டாவதினாலே தோல் பசுமைகொண் 
டிருக்கும். இச்கனைவு தோற்றாமலிருக்கும்பொழுது அதற் 

குத் தோற்றாச் சுவேதமென்று பேர். . ௮7 தளிதுளியாய்த் 

. தோற்றும்போது அதற்குத் தோற்றுஞ் சுவேதமென்று பேர். 

- திநட்டாந்தம்.--குளிர்மையானதும் ஈரமத்ததுமான வாயொ 

டுங்கிெ ஒரு சண்ணாடி.ப் பாத்திரத்துக்குள்ளே கையை ஓட் 
டிச். கைக்குளசு அளவுக்கு : ௮க்கண்ணாடிப் . பாத்திரத்தின் 
வாயோடேசேர்த்து . மூடிச் சுற்றிக் கட்டிவிட்டால் ல கிமி 
ஷங்களுக்குள்ளாக. அப்பாத்திரத்தினுட்பச்சங்களிலே கையி 
லிருந்து கசியும், ஈரம் பிடித்திருக்கும். ' 

் ௯. சுவேதகோளங்களின் -தெர்ழில்  தடக்சன்றிஈடப்பது 
சுகத்துக்கு மிகவும்..௮வ௫யம். .. சரீரத்திலுள்ள கழிவும் கஞ்ச 

ஓமான பசர்த்சக்ளில், ஒன்றேமுக்கால்முதல் இரண்டா



௧௬௯௨ கோல்ப் பேணும் முறை 

இருத்தல் நிறையளவுக்கு ஒரு நாளுக்குள்: 'இச்கோளங்களின் 

வழியாய் உடம்பிலிருந்து தோலின் துவாரங்களால். கழியும். 

_. ௧௦. குளிரினால்.அ௮ல்லது. தோலிலுண்டாகும் ஏதும் வியா 

இயினால் வேர்வை பொ௫ிவது ,தடை.ப்பட்டால் அதினாலே 

கழியவேண்டியவைகள் கழியாமல் இரத்தத்திலே கலந்து 

"ஐடி. உடம்பிலே செறிந்து சுவாசப்பை இணாப்பைழமுதலிய 

உறுப்புகளினது தொழில்களைச் குழபீபுகின்றன. நாட்பட 

“ட இரும்ல் கபாலநோய்,  அசரணமார்தம்,. கழிச்சல்முதலிய 

வியாதிகள் இவ்விதமாய்ப் பலமுறையும் தலைப்படுகின்றன. 

௧௧.., இக்காரணச்இனால் உடம்பிலுள்ள. "உறுப்புகளில் யா. 

தொன்று பலவீனம் அடைந்தால் அதுவே மற்ற உறுப்புகளி 

“லும் ௮திசமாச கோய்க்டெமாகும். ' ஒருவனுடைய சுவாசப் 

பை வியாதியாய் அல்லது பலவீனமாயிருக்கும்பொழுது, ௮வ 

னுடைய மேனியிலே மிஞ்சிய-குளிர் உண்டானால், அ௮வ்வு 

றுப்பிலே அழற்சி தாவிப் பலதரமும் இருமல் இளம்பும். ஒரு 

வனுக்கு முன்னமே பொருத்துவிறைப்பும் வாதகோயும் உண் 
டாகத்தக்சனவாயிருந்தால், அவனுடம்பிலே. ௮தஇிக' குளிர் 

மை தாவ அவ்வித நோய்கள் திரும்ப உண்டாகும்.' 

EECHPPDD   

  

௨௪. அதிகாரம். 

தேர்லைப் பேணும். முறை... 

த. .வெளித்தோலின் நிலைக்கும் உடம்பினது காங்கை 
குளிர்மைக்கும் வாயுவின் சுத்தம் காந்தி என்பவைகளுக்கும் 
உடம்பிதிபடும் ஒளியின். தன்மைக்கும் சச்கசனவாக சோலி 
அள்ள உணர்ச்சியும் கிணக்கோளம் சுவேதகோளம் என்னும் 
இவைகளின் தொழிற்கெதியும் விகழ்பமடைகின்றன. .. 

௨. ஏற்றபடி உடுப்பதும் ஒழுங்காய் "நீராடுவதும் அளவாக 
வெளிச்சத்திலும் காற்றிலும் நடமாவெதும் : ஈமதுதோலின் 
சகல. பகுதிகளின் : சுகத்துக்கும். மிகவும் நயம். . ட 

. ௫. நாம் உடுக்கும் உடுப்புத் தேகத்துக்கு ௮னல்கொடாது; 
6... 

ஆனாலும் அது. உடம்பிலுள்ள - அனல் இவளிப்படாமலும்



தோலை ப்:ே ப்ணு ம் முறை; ௧௩௩ 

அர்யுவிலுள்ள. காங்கை. குளிர்மை.உடம்பிலே- தாக்சர்மலுங். 
்- காக்கும். :.. நாம்' என்னவிதமான , உடுப்பு: உடுச்சவேண்டு. 
மென்று, அறியும்படி பின்னால். சொல்லப்படுவ. ' குறிகளை 

் அவ கானித்துக்கொள்ளவேண்டும்.. 

ட டல. நாம் தரிக்கும் வஸ்திரங்கள். அவைகளுக்கூடாகக் காங 
கை 'சுறுக்கலே" 'செல்லக்கூடாதவைகளாகவும்: அதிகம் ஈர் 

அப்பும். பிடி/யாதவைகளாகவும் இருக்கவேண்டும்... 

“௫. Ge Ow Ae Gay செய்த சம்பளிமுதலிய' புடவைகள் | 

“மற்தெல்வித். சலைகளிலும் பார்க்க அதிகமாக அவைகளில் , 
் ஏராளமாயிருக்கும்.. நுண்ணிய கண்ணறைக்குள்ளே-- வாயு 
வைக்காத்து, ஈரத்தைக் கொஞ்சம்மாத்திரம் சுவுற்றுறெதினால், | 
அப்படம் 'உடுப்புக்கு. மிகவும். உத்தமம்: 

். பருத்திதூற்புடவையானது இட்டும்யிர்ப் புடவையைப், 
பேஸ். வாயுவைத் தன். கண்ணறைகளுக்குள்ளே. 'காத்துவை 
யாதிருந்தாலும் . சணல் தூற்புடவையிலும் , பார்க்க அதிகமாய் 

- வாயுவைத் : தன். கண்ணறைகளுக்குட்காக்கும். ்: மமேலும்' 
அதின் Obra ஆட்டமேயிர்ப புடவையிலும் அழுத்தமுமாய், 

| உடுக்கும்பொழுது.. தோல் அழத்றாததுமாயிருக்கின்றது.. “Qu 
படிக்கொத்த ' புடவை: சணல் தற்புடவைபோல இலே?லே. 
சரலியாது. : அகையால்:. 'தோலுச்சடுக்க. உள்ளுக்கு : உடுக்கும் 
உடுப்புகளுக்கு. மிகவும். உம். 

எ. உடம்பிலுள்ளதும், ' அதிலிருந்து ' 'நீங்காதிருந்தால் ‘of 
epee சேதம் : செய்யச்கூடியதுமான பதார்த்தங்களைத் தோ 
வானது. இரத்தத்தினின்று _ பிரித்துவிடவதுமன்றிச். : சுவாசத் 
க்கும். மிகவும்... உதவியாயிருச்சன்றது.. * அசையினாலே 

உடுப்புகள். காற்று உள்ளே செல்லவும் வேர்வை. வெளியிலே 
,நீராவியாய்ப். பறச்கவுங்கட்டிய குண்ணறைத்துவாரங்கள். உள் 
OT CBI EON MLS இருக்க மியான் ப 

பு உடுப்புக்கும். உடம்புக்கும்: . இடையே. கொஞ்சவெ . 
'எிமிருக்கும்படி உடுப்புச் தளர்ச்சியாய் இருக்கவேண்டும்... இ 
.அச்சமான : சட்டைமுதலியவைகளைபம் 'போடுவதிலும், களர். 

ந் தீதியானவைகளைப்- 'போவெதினால் : இக. அன்ல்கொள்ளும்.. 
: என்பது அல்லாருக்கும். அனுபவத்தில் , விளங்கும்.” கட் 

| Bove சுவாசப்பை: 'இரத்தாசயம் 'இனைப்பைமுதவிய உயிர்: 
| இயான் உறுப்புகளில் . "கயரோகம்.' அ.சரணமார்தம் முதலர் 
“ ன: “ வியாதிகள் : வருவ தேகவனலிட் உண்டாவுதற்குத் a.



௧௬௪. தோலைப் பேணும் முறை. 

யாயிருப்பதி னல் 'தோல்வெளுத்துக் கை கால் குளிர்ந்துபோம்- 

ஆதலால் இப்படிப்பட்ட வியாதிகள். உள்ளவர்களுக்கு ௮ 

இக உடுப்பு. அவடியமாய் வேண்டியது. 

௧௦. ப்சலினம் பார்க்கப் பொழுஅபட நாம் ௮இக தஞ்சக் 

-கேடுள்ளவர்களாய்ப் போவதினாலே 'அர்கேரம் ஈமது உடம் 

லே. உண்டாகும் அனல். குறையும். அதலால். அவ்வேளை 

யில் அதிக உடுப்புவேண்டும். நாம் மிகுதியான சனச்கூட் 

டழமுள்ள வீகெளிலிருந்து : இரவிலே: வெளிக்கிட்டு வீட்டுச். 

குத் திரும்பும்பொழுது உடம்பு வேர்த்திருப்பதினாலும் அ௮ற்சே 
ரம் குளிரானதினாலும் ஈம்மிலுள்ள அனல். தீவிரமாய் ! நம்மை 

விட்டு அகலுகின்றது. . ஆதலால் மேலும் ஒரு உடுப்புத் தரித் 

அுக்கொள்ளவேண்டும்.. | 

தத, “சரீரமுயற்சியினாலே இரத்த ஒட்டங்கதிக்க அக்கதிப். 

பு அதிக. அனலைச் சரீரமெங்கும் 'கிளப்பிவிடுகன்றது. '. ஆத 

“லால் இருந்த. இருப்பிலே வேலைசெய்யும் ஒருவனைப்போல 

உச்சாகமாய் ஒடி உலாவி. வேலைசெய்பவனுக்கு.. அதிகம் 

உடுப்பு. அவசரமில்லை. 

௧௨. அளவுக்குமிஞ்ச ... உடுப்பதும் - உடுப்பிலே. பரக் 
துறைப்பதுமாகய. இரண்டும். தேகசவுக்கியத்துக்கு . ஈன்ம். 

இதுவுமன்றி உடம்பில் ஒரு பகுதியை நன்றாய் "மூடுவதும் மற் 

றப்பகுதியை: மூடாமல் விெதும் சுகத்துக்கு ஆகாது. 

தர. உடுப்பெல்லாம். பிசங்காமல் கூடியளவு. சுத்தமாயி 

ருச்சப்பண்ணவேண்டு். - எவ்வித உடுப்பும் கொஞ்சமா 

குதல் அழுக்குப்பிடியாமலிராது.. ் ஆம்டமெயிர்ப் புடைவை 

கள் பருத்திப். புடைவைகள்தானும் வேர்க்கும் 'வேர்வையி 

லுள்ள சிலகழிவுகளை உறிஞ்ச அதினாலே அவைகளின் இழை 
sor “கறைப்படுகன்றன; அ.ழுக்குவ்ஸ்கஇிரம் : களையர்மல் : 
அசட்டைபண்ணி, ௮தை நெடுநாளைக்குத் தரித்திருப்பதி' 

-னால் ௮சேக சனங்கள் வியாதியடைவதற்கு இடமாயிருக்கின் . 
og வறியசனங்களே அகேகமூறை :இதினாலே வியாதி 

அடை இருர்கள். 

| BP. படுக்கும்பொழுது, மூன் உடுத்த உடுப்பைச் களைந்து 
- வேறு உடுப்புத் ச் தரித்தூப். படுப்பது சுகத்துக்கு ஈயம். இரங்கு. 

- உண்பெடாமல் அத்ற்குக் .கர்ரணமாடிய பூச்சியைப் போக்: 

| கும்பொருட்டுப். படுக்கும் பாயைக் .கழுவியும் €லை, தலை 
யணையுறை இவைகளை அலம்பியும் திழமைதோறும் Qa wad 
லே போட்டுவரவேண்டும். ' - இதுவும்ன்றி இம்த்தை' சலைகளி'



தோலைப் பேணும் முறை. ௧௬௫. 

லே பிடித்திருந்த வேர்வை போகும்படி இவைகளைக் காற்று 
வெயிலிலே போடுவ்து ஈல்லது. இப்படிச் செய்யாவிட்டால் 
சலையிலே பிடித்திருக்கும் வேர்வையினால் சிலவேளை வியாகு 

உண்பெ.டவுஙகூடும். . 

௧௫. "உடுத்த உடுப்பு நனைந்தால் உடனே அதை மாற்ற 
வேண்டும். அதுவுமன்றி அக்நேரத்திலே சற்றும் ஈரமில் 
லாத இரட்டுப்பருக்கன் €லைத்துண்டு எடுத்து அனல் களம்பும் 
மட்டும் மேனியிலே உரைஞ்சியபின் வேறு உடுப்புத் தரிக்க 
வேண்டும். : நனைந்த உடுப்பை மாற்ற முடியாதிருந்தால் அவ் 

வடுப்பை உடுத்த ஆள் அவ்வுடுப்பின்- ஈரம் கரயும்மட்டும் 
உடம்பிலே குளிர்: வராதபடிக்கு' அனல் . nn 
சரீர அப்பியாசம் பண்ணவேண்டும். 

௧௬. பின்னேரத்திற்பார்க்க முன்னேசத்ிறும், விசேஷ 
மாய்ச் சாலையிலும், சவத்துவம் அல்லது சரீரப்பெலன் ஈயமா 
யிருப்பதினால் காம் காலத்துச்குக்காலம் காங்கை .குளிர்மைக — 
குத்தக்கதாய் வித்தியாசமான உடுப்பு மாற்றிக்கொள்ளுகில் 
சாலையிலேதானே அப்படிச்: செய்யவேண்டும். உடுப்பன 
வையும் உண்பனவையும் மற்றும் வழக்கமான செய்கைகளை 

யும் சடுதியாய் மாற்றிச்கொள்வஇனால் .ஈமது: உடம்புக்குச் 
சவுச்யெவீனம்: உண்டாடஇன்றது. : Gog உடம்புக்குரிய 
பழக்கங்களை மாற்றுதெதினால் உண்டாகும் மோசத்துச்கான 
சாய்வு ஈம்மூடைய உடம்பு: அச்கேர்மிருக்கும். பலவீனத்துக் 
கும் இளைப்புக்கும் தக்கதாயிருக்கும்- 

௧௭. 'சரீரத்திலுள்ள தோலின் துவாரங்கள்வழியாய் வோர் 
வையாகச் கழியுங்கழிவுகள் இரத்தத்திலிருந்து இட்டமாய்ப் 
பறியும்பொருட்டு. ஒழுங்காய் .ஸ்சானம்பண்ணு வது மிகவும். 
அவசியம். பண்ணாவிட்டால் கோவில் ஒயாமல் உண்டாய் 
வரும் பழைய வெளித்தோல், நிணம், வேர்வையின் உப்புமு 
தவியவைகள்' கழன்றுபோகாமல். கரய்ந்து பிடிதீதுக்கொள்வ ' 
இனால் தோலின் துவாரங்கள் தாரீந்துபோம். வெக்நீரில் ஸ்கா 
னம்பண்ணுவதிலும் பார்க்க குளிர்ந்த தண்ணீரிலே ஸ்கான்ம் 
பண்ணுவது உடம்புக்கு ௮தஇி௧ பெலனைத்தரும்- 

௧௮. 'மனமுயற்சியாலாகுதல் சரீர அப்பியாசத்தாலாகுதல் 
உடம்பு இளைத்திருக்கும்பொழுதும் சாப்பிட்டவடனேயும், 
எவர்சளென்ூலும் ஸ்கானம்பண்ணப்படாது. கோயாளிகள் 
சாலைச்சாப்பாசொப்பிட்டு, இரண்டுமணித்: இயாலத்தித்குப் 
பின் ஸ்சானம்பண்ணுவது. அறம். gene சரீரசவுக்கிய 

ன 0:
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மூடையவர்கள் காலையிலர்வ்து மாலையிலாவது தங்கள் பிரியம் 

“போல ஸ்கானம்பூண்ணலாம். 

.. த௲ஃ ஸ்சானம்ப்ண்ணி -நெடுசேரத்துக்கு சரத்தோடிருப்ப 

தாசாது. 2 ஏனேனில் 'உடம்பிலே : ஈரம். சுவறினால்-: குளிர் 

"உண்டாகும். ஆகையினாலே ஸ்கானம்பண்ணுகையில். கூத 
லும் இன்பமும் உண்டாதாதபடிக்குச் சுறுக்காய். ராடி, அது 

முடிந்தவுடனே உடம்பிலே சற்றும், ஈரமில்லாமல் துடைத் 

அுவிடவேண்டும்: ..அ௮த்தோடே உடம் பிலே. குளிர் உண்டா. 

“னால் பருக்கன் சலையினால் அல்லது சம்மா.கையினாலே சூடு 

.பிறச்ச :ஈன்றாய்.. உரைஞச, ' உடனே... வஸ்இரக்தரித்து/க் 
கொள்ளவேண்டும். 

க ௨0: நாளுக்குகாள் குளிப்பென்று உடம்பைக் குறைவா 

"சச்: கழுவியும், - .இழ்மைக்குச்சிழமை 'மூழுச்சென்று அதை 

மஇகமாகச்.கழுவியும் வருவது புத்தியல்ல. ' இன்; : நித்திரை 

'முசலியனபோல இச்சாரியமும். ஒழுங்காகச் இனமும் ஈடப் 
-பிச்சவேண்டியது. .. வெகுகாள். வியாதியாய் சண்ணீர்படா 

மல்" இடெந்தபின் சடுதியிலே முழுகறது மோசம். ' அப்பழ்ப் 
பட்ட வேளையில் : உடம்பைக் கழமுவுகிற பழச்சம் நின்றுவிட்' 

டதுமாத்திரமல்ல, gor மெத்தப் பெலவீனப்பட்டிருக்கும், 

அதினால்...முழுச்கைத்' தாங்கிச்சொள்ளமாட்டாது. வியாதி 

-யுள்ள 'சாளெல்லாம் படுச்கையோடிருந்தும்'. இடைவிடாமல் 

மேணி சுத்திபண்ணிவருவதே நல்லது... இப்படிச்செய்வது 

வியாதிக்காரனுக்கு  ஆற்றியும், அவனுடைய -: வியாதி ,மாறுவ 

தற்குத் துணையும் ௮து. மறுதலியாதபடிக்கு : ஏதுவுமாம்; : * :- 

26. Care தன் தொழிலை ஈடப்பிச்கும்பொருட்டு வா 
யுவின்:: உதவி அதற்கு மிகவும் பேண்டியது. எங்களைச் 

குழ்க்திருக்கும் . வாயு தோலுக்கு -அமிலதத்தைக்கொடுத்து 
அதிலிருந்து :இருந்தாமிலத்தை . வாங்குகின்றது. இதுவுமன் 
தித் தோலிலுண்டாகும் மிகுதியான வேர்வையையும். நிணத்தி 
லுள்ள. . நீரணுச்களையும் அது பிரித்துத் தள்ளிவிடுகின்றது. 

இவ்விதமான தொழிலை வாயு ஈட்ப்பிக்கும்படி அது தோலோ 

டே. அடுத்திருச்கவேண்டும்:. சரீரமடங்கலும் மூடி: உடுப் 

பவர்களுடைய  உடுப்புத் களர்வாசவும் சண்ணஜையுள்ளதா 
2வுமிருச்சவேண்டும். என்பதற்கு. உண்டான பல நியாயங்க 
ளுக்குள் இதுவும் ஒன்றுதான். — ட 

௨௨. தோலிலே .ஒளிப்வெதினால் - உடம்புக்கு : மிகுந்த 
ச வூுயெம் உண்டாகின்றது. இதற்கு த் திருட்டாக்தமாக நில்



தோல்ப் பேணும் முறை. ௧௬௭ 

_ மட்டத்தில்" தாழ்லாயும் கரமாயும், இருட்டாயுமிருக்கும் 
அறைகளிலே வேலைசெய்யும் ஆட்கள்; வெளுத்த கோய்ச் 
அுப்போடுருர்கள். என்பது அறிந்த காரியம். : தோலை ஊ 
“டுருவிச்செல்லும் ஒளியானது அதற்கு. அரோக்இெத்தைக் கொ 
டுப்பதுமன்றி, இரத்தத்துக்கும் . ஈயத்தைக்கொடுக்கும், அக்க 
யம், அதின்வழியாய் உடம்பு முழுவதுர் தாக்கும். 

- ௨௩. பள்ளிக்கூடக்களும், கம்மாலைகளும், சமையல்வீடுக 

ளும் தலைவாசல்களும் . காற்றுவீசக்கூடியவைகளாய்மாத்திர 
werd, வெளிச்சந்திறமாய்ச் செல்லச்கூடியவைகளாயும் 
இருக்கேன் பின்பு மேற்சொல்லிய காரியம் தெளி 
வான நியாயமாயிருக்கின்றது. வத 

௨௪. வெக்நீரினால் அல்லது நெருப்பினால் Gags enw 
சளிலே கொப்புஎங் கட்டாமலிருக்கும்பொழுதம், அல்ல 
வென்று கொப்புளங் கட்டியும்: வெளித்தோல் தகராமவிருக் 
கும்பொழுதும், ' அக்காயங்களில் எரிவு உண்டாயிருக்கும் 
பொழுதும் அவைகளுக்குப் .பச்சைத்தண்ணீரிற் £லைதோய்ச் 
அப்போடவும். எரிவு நீங்வெபின்பு, தேன்மெழுகையும் ஈல் 
லெண்ணெயையுவ், கலந்து, காய்ச்ச சேர்வையாக்கி ௮ச் 
சேர்வையை ஒரு சலைத்துண்டிலே் அல்லது பஞ்சிலே பூசிச் 
சொப்புளங்கட்டின : இடங்களிலே. .ஒட்டவும். இப்படிச் 
காயம்படுவதினாலே -வெளித்தோல் :உரிந்துபோனால் Hatem 
ம்புத்தண்ணீரும் நல்லெண்ணெயும்: சரிபங்தாய்சிசேர்தீதுப் 

பூசவும். : அல்லது முன்சொன்ன சேர்வைபோடவும், இம் 
மருந்துகளைப் போட்டபின் அடிக்கடி. எடுக்கப்படாது. 

புறனடை --எப்பொழுதென்லலெம் உட்டோல் நகெருப்பி 
லே வெந்து அல்லது Gait” Gav அறுந்துபோனால் ௮௮௫ இ 

ரூம்ப மூன்போல வளராமல் அப்படிச்கொத்த இடங்களிலே 
மாருதி தழும்பு அல்லது. காயம்: "உண்டாகின்றது. 

௨௫. மேனியிலே வேர்வை தோன்றுவதற்கு. ஏது/வாய் சே 
கத்திலே .சுவேதநிலையம் என்னும் அளவான அனல் உண்டு. 
இத். மிகுந்தாலும். குறைந்தாலும் வேர்வை உண்டாகாது. 

புறனடை: “சரம் மூம்மாரமாய்ச் சாயும்பொழுது ௮து நில் 
குவதற்கு ஏதுவாய் வேர்வை. உண்டாகும்பொருட்டு மேனி 
யிலுள்ள சாங்கையை&; குறைக்கத் தண்ணீரிலே தோய்த்த க 

டற்பஞ்சுமுதலியவத்தினால் அச்சமின்றி : சுரமுடைய ஆ 
ட ஞக்குத் தடவிவிடலாம்.. “மேனியிலே ஈரப்பசுமை உண் 
, பாயிருக்க விசுங்காற்று எவ்விதத்திலும் படவிடப்படாது.



தர 24 ஈரம்புமண்டலம். 

  
இசு-ம் படம், மூளையினதும் சசேருவதையினதும் பின்சாட்இ, :.. 1, மூளை, 2, தளர 

sis, 9, சுசேறுலதை, 4, முக ஈரம்புகள்,, 5, புயசாலம்,' 5, 7, 8, 9, உற்காயத்தின் காம் 

புகள், 10, மமுரசம்புகள், LL, கடிசாவம், , 12, பீடிகைசாலம், :18, 14, 15, 16, அதச் 
சரய$இன் சரம்புகள், ் ் :



ஈரம்புமண்டலம். ௧௬௬ 

ப.இன்மூன்றாம் பகுதி. 
ஜக 

௨௫. அதிகாரம். 

  

-நரம்புமண்ட் a 

ட உடம்பிலுள்ள. உறுப்புகளின்". தொழில்களெல்லாம் 

ஒன்றைப்பற்றி ஒன்றாயும், ஒன்றின்பின் ஒன்றாயும், அவற் 
திந்குரிய முறைதவருமல் நடைபெத்றுவருஇின்றன. ஆகை 
யினாலே அத்தொழில்களை : நடப்பிக்கும் 8 உறுப்புக்கள் ஒன்றி 
லேயொன்று பற்றியிருக்கும்படி. அவைகளை: ஒன்றாய் இணைச் 
.கும்பொருளொன்று இடையிலே: இருச்சவேண்டும். இப் 
படி அவைகளை இணை்க்கும்பொருளே' நரம்புமண்ட லமாம். 

ஈம் பில er eo விவரம். 

_ ௨. மூளையும், 'சரகசம்புகளும்,? . மூள்ள்தண்டுச்கொடியும், 
தூள்ளந்தண்டு ஈரம்புகளும், ஐகீக கரம்புகளுமாதிய இலை 
களின் கூட்டம் ஈரம்புமண்டலம்... என்னப்படும். 

ர. மூளையானது : ' தலையோட்டுக்குள்ளிருக்கும் அறை 
முழுவதையும். நிரப்புகன்ற குழைவான, ஒரு உறுப்பாம். 
வளர்த்த மனிதனிலேயுள்ள மூளை எறக்குழைய மூன்று இறாச் 
தலாகும்- 'கெற்றிக்குள்ளே துவங்கப் ; பிடரிவராக்கும் 
செல்லும் பிளஎ.ப்.பினால், அது வலமிடமாய் இரண்டுசமமான 
பகுதிகளாகப் பிரிந்திருக்கின்றது. “மூளையில் அமைக்காற் 
பங்காய்த் தலையின் பின்பக்கத்திலே, -கீழ்ப்பிடரியைப்பற்றி 

இரணைப்பந்து வடிலாயிருக்கும் பகுதிதுணை மூளை என்னப் 
படும். 

. இப்பகுதியிலுள்ள aa —@aésriters, பட்டவை . சகவேதனி, ges 

துவம், துணைமூளை, சாம்பு, ஓீ£ப9), முகுளம், வன்னசை;



  

5௭-ம் படம். முன்காட்டும் மூளை. 1, மூளையின் வலப்பாதி, 2, ஆஇ் இடப்பாதி. 
3, இண் நடுவில் நெடுகச்செல்லும் பிளவு, 4, தஇனைமூளை, 5, முகுளம், ஆதிலிருந்த 

எம்பூம் ee தெரிவன. 
  

  

ல. மூளையென்பது பெரும்பாலும் வெண்ணிதமுள்ளது. 
அதின்.வெளிப்படை ஈரா நிநமுள்ளதாயிருக்கின்றது. 

௫.. துணை மூளையிலும் வெண்மையும் கரை நிறமுமான 
பதார்த்தங்கள் உண்டு. கரை நிறமுள்ள பதார்த்தம் ௮திலே 
மிகுதி. அத்துணை மூளையை வெட்டிச் திதந்துபார்த்தால் 
திலுள்ள வெண்மையான பதார்த்தம் அங்குள்ள கரை கிற 
மான பதார்த்தங்களுக்குள்ளே கலக்இருப்பது ஒருமாம் கொப் 
ப விட்டுப் படர்ந்திருப்பதுபோலத். தோற்றும். 

௬. மூன்று சவ்வுகள் மூளையைச்சுந்தி இருக்கின்றன. Bs 
வெளிச்சவ்வு மெத்தத் தடிப்பும் பெலப்புமுள்ளது. இடைச் 
லவ மிகுந்த மெல்லியதும் உருவொளியுள்்ளதுமாம்: ஆக 
உட்சவ்வோ மசா நுண்ணிய கூந்தலான இசத்தக்குழல்க 
ளாத் பின்னப்பட்டு ஒரு மெல்லிய Se சமானமாயி 
ருஃ்கின்றது. ‘ 

௪. 'தலையோட்டினது மேத்பகுதியையும் அதற்கு வடுத்தி 
௫ச்கும் சவ்வுகளையும் வெட்டி எடுத்துப்பார்த்சால் அதற்குள் 
Deo ப்ழேளை மேடும் பள்ளமும், சாலும் புருவமுமாய்க் 

< 
Fil ESE காணலாம்.



நாம்புமண்டல விவாம். EPS 

  

ப் 

இறு-ம் படம், . ஈவொகப்பினந்த- மூளை, ஐணைமூளை, முகுளம் இவையினத வலப்ப 

3. மூளை, 2, துணைமூனை, .85, முகுளம். 4, சசேருலதை, 5, மகாதன்னம், = 

Avge Berdyh srdysoe pporbCrnrBu wrbperdy. 7, இரண்டாம்சோடா 

இய பார்வைரரம்பு, 8, சண், 9, மூன்றாஞ்சோடு, 10, காலாஞ்சோடு.. 11, ஐர்தாஞ்- 
சோடு, 12, ஆறுஞ்சோடு, 13, ஏழாஞ்சோடு, . 14, எட்டாஞ்சோடாடிய கேள்வி. ப் 

5, ஒன்பதாஞ்சோடு, 16, பத்தாஞ்சோடு, 17, பதினேசாஞ்சோடு, 18, பன்னிரண் 
டாஞ்சோடு, 20, கசேருநரம்புகள், 91; பட்கம்,' 

   

  

௮. சசேருலதை என்னும் முள்ளந்தண்டுக்கொடி, மூளை 
யைப்போல் வெண்மையான பதார்த்தமுடையதாயிருக்கின் 
றத. அதற்கு நெடுக உறையாக ஒரு சவ்வு கற்றியிருக்கின் ் 
றது. - இக்கொடி, கைவிரற்பருமன் உள்ளதாய் மூளையிலவி 
ருந்து முள்ளந்தண்டு நெடுக ஐடுசன்றது. தலையோட்டுச் 
குள்ளிருப்பதாகய . முள்ளந்தண்டுச்கொடியின் : மேத்தலைப்பு 
en ep eohige sae அதின் பேர் முகுளம் என் 

னப்படும். 
1



௧௪௨ நரம்புமண்டல விவரம். 

௪௯௬௯-ம் படம், 

  
. டு௯-ம் படம், கபாலமும் கசேருவும்.' எடிப்பெதப்பிளர்திரக்ச அதில் காணும் மூளையும், 

கசேருலதையும்...: 1; மூளை... 2, துணைமூளை.!. 3, முகுளம். 4, கசேருத்தம்பில் : இருக்கும் 

ச சேருலதை, 

௯. நரம்புகள் மூளையிலும்,” 'மூள்ளந்தண்டுச்கொடியிலுமி 
ருந்து. செல்லுஇன்ற பல்ங்கொண்ட சிறிய. 'வெள்ளைச்கொ. 

ுகள்தான்.ழனிததேகத்தின் எப்பகுஇிக்கும் அவைகள் கொப். 
புச்கொப்பாசச்.. கூந்தல்விட்டுச் செல்லுகின்றன. 

நரம்புகளைப்போலச். 'தோற்றினாலும்' வன்னசைகள் பேச. 
களிலே , தொடுத்திருக்கின்றதினால் அவைகளுக்குள்ள "வித்தி 
MT FLD 'லேசாய்விளங்கும். 

உடம்பைக்வறிப் பாராதவர்கள்' தொப்புளும் -அப்ரனமுமாகய இவைகளின் அயவிலே. 
மகர பிரதான நரம்புகள் ஒென்றன வென்று பொதுவாகப் பேகெகொள்ஞவரார்கள்,. தொப் 
புளானது பிள்ளைபிறந்து ஐந்தாறுநாட்சென்று நாபிக்கொடி.. விமுர்த்பின்பு காணப்படுந் தமும் : 

Lots Bir Co. அபானமானது: மலசுத்தியாகும் 'வாசலேயொழிய இதிலேயாவத ! தொப்புளி. 
லேபாவது. விசேஷித்த , பெரிய நரம்புகள் ஆரரய்க்து ' சோதித்தவர்களால் - கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டதில்லை,



1 காம்புமண்டல விவாம்.. = et . cles 

௫௦. அடி முளையிலே. 'சேர்ச்கிருக்கின்க இரகரம்பு கள். அடி. 
விலேமிடர்ல 'வலமிடமாய்க் சளம்மிப் ' பன்னிர்ண்டு 

.. சோடுகளாய் அதிலிருந்து ஒன்றுதவிர மற்ற யாவும் முகத்தின் 

பல பகுதிக்குஞ் செல்லுகின்றன. இன்னும்” 'விளக்சமாகச் 
-. சொல்லுஇல் அவைகளிலொவ்வொரறுக் சீனக்குத். தனக்கு, 
.நியவிடங்களாகய காதுக்கும். கண்ணுக்கும் சாச்குக்கும் 
.மூச்குக்குஞ்சென்று : அவைகளின் 'தசொழில்களுக்குச்' கார 
ணமாயிருச்ன்றன | 

    
௬0-ம் படம், . மூளையினுடையவும்- கசேருலதையினுடையவும் மூற்பக்கம்,' 1, 1, மூளையின் 

வல இடப்பாதிகள், 55. 'தணைலூளையின் வல ;இடப்பாதிகள், 4, நாற்ற நரம்பு, 5, பார்வை நா 

ம்பு. 7, அடி.மூளையிலிருந்து இஎம்பும் ஈரம்புகளுள்' மூன்றாஞுசோடு; 8, வறோலிதன்னம். : 9, 
நாலாஞ்சோடு, 10, முகுளத்தின் £ழ்ப்பகுதி, 1], 1]; எ கரவ. 12.12, காயின் 

தீழ்துவம்கி புச்சம் வரைக்கும் கசேருலதையிலிருக்து வலம் ,இடமாய்க்இளம்பும் கசேருஈம்பு 

கன், 13, 18, புயசாலம். ௫14, 14, கடி.பீடிகைச்சரலம்,. 

13



Gop நரம்புமண்டல விவரம். 

தத. முள்ளந்தண்டுகரம்புகள் மூள்ளந்தண்டுக்குள்ளிருக் 

“கும் கொடியிலிழுந்து Ger மூப்பத்தொருசோகெளாசச். | 

'செல்லுன்றன. ௮;:வைகளில் ஒவ்வொன்றுக்கும் இரண்டி. — 

ரண்டு மூலங்கள் உண்டு. . அவைகளுள் மூன்னாலம் இயக 

கத்தையும் பின்ஞூலம். உணர்ச்சியையுங் உ கொடுக்கின்றன. 

இவைகளில்  பின்மூலங்களின் தலைப்புகளிலே. ஒவ்வொரு | 

 மூடிச்சுண்டு. அவைகளின் மூன்ஞூலங்களில் அப்படியில் ,. 

லை. இந்நரம்புகளின் கிளைகள் இளைக்கக்இளைக்க: எவ்வளவு 

சறியவையாகப்போனாலும் அச்கரம்புகளின் இருமூலங்களுக் 

கும் உரிய இரண்டு பதார்த்தங்களும் உள்ளவைகளாயிருக்கி 

“ன்றன... இதின்லேதானே. உடம்பின் எப்பகுதியிலும் உண: 

“ர்ச்சியும் அசைவும் ஏகத்துக்கு eer mule Sloper  : . 

52. sri முன்சொல்விக்காட்டிய காரியங்களினாலே :உ 

டம்பிலுள்ள'கரம்புகள் எல்லாம் ஞுளையிலும் மூள்ளந்தண்டுக்' 

, கொடியிலுமிருந்து இளம்புதன்றனவென்று ் தண்டோம்... 

இப்பொழுது அவைகளுக்கு வித்தியாசமான வேளொருவகை 

் நரம்பைப்பற்றிப் பேசுவோம். அதின் போ் சகவேதனி அல் 

லது ஐக்காரம்பு என்று சொல்லப்படும். அது சரீரம் எங்கும். 

பரக்தோடுவதுமன்றி : அதற்குச் சில பிரதான நிலைக்ளும் உ 

ண்டு, - அதின் நிலைகள் மூள்ளந்தண்டை..அணைந்து இடுப்பி' 

லும் இரைப்பைக்குப் பின்னாகவும் அடிச்கழுத்திலும் இருக் 
இன்றன. . இதுவுமன்றி இது முள்ளந்தண்டுக்கு வலமாகவும் 

இடமாகவும் முள்ளெலும்புகளுக்கி௮டையே ஒவ்வொரு இரட். 

தியாகி கெடுகச் சஙூலிச்கோவைபோலச்சென்று, உடம் 

லுள்ள பிரசான உறுப்புகள். எல்லாவற்றிற்கும் பரந்து செல் 

வதுமல்லாமல் ஞாளையிலும் முள்ளந்தண்டுச்கொடியிலு மிருந்து 

இளம்புஇற நரம்புகள் எல்லாவற்றோடும் பொருந்துஇன்றது. 

புறனடை.--ஐ.க்ககரம்பின் நிலைகள் எல்லாவற்றிலும் ௮இ . 
சபிரதானகிலை இரைப்பைக்குப பின்னாக இருப்பதினால் ஆள் : 

- நிரம்பத் இன்றிருச்கும்பொழுது மேல்வயிற்றிலே அடிப்பது 

பெரிய மோசம்.” : இப்படிப்பட்ட அடியினாலே சிலர் இறக் 

தபோனார்சள்.. ப பவ பட்ட



‘I ம்புமண்டல Bart. ௧௪௫ 

  
சுகம் படம், சசவேதனியினதும் அதின் இரந்திகளினதும் பாவனை, பூ &, 4, இரைப் 

பைக்கு பின்னாலே இடக்கும் சசவேதனியின் பிரதான சாலம். வயிறுநிறைய இருக்க இவ்வி 

டத்தில் அடி.விமுவதுமோசம், ற), ற, ற, கெஞ்சறையிலுள்ள இரந்திகள், பமுக்கனின் இடை 

வெளிகள் ஒவ்வொன்றிலும்-வலமிடமாக ஒவ்வொன்று இக்கும், %, 13, கெஞ்சறைக்கிரந்றி 
கவின் புற அகக்இளைகள். ௦, 14, வலமிடமாயிருக்கும் இரத்தாசயத் தக்கு சகவேதனிபின் 

இசிகசாலம், 9, 3, 0, கழுத்திலுள்ள, £ம், இடை, மேல், இரர்தஇிகள் மூன்று. 1, பிரக்கத் 

தைச்ராமும் சாலம், 2, 2, இடுப்புச்இரக்திகள், 8, அவையின் அகச்ளைகள்,. 4, ஆனை 
யின் புறக்களைகள், 5, சண்டரைமேல் இடக்கும் சண்டசைச்சாலம். மற்ற இலக்குல்கம் 

சகவேதனிடிடன் வேற பிரத; மான உறுப்புகளைத் தொடுக்கும். இளைகளைச் குறிக்கும் , 

   



EPR ஈரம்புமண்டலத்தின் தொழில். 

௨௬. அதிகாரம். 

ஈரம்புமண்டலத்தின் தொழில். . 

க. மூளையானது ஈமது புத்தி, ஞாபகம், Asso இவைகள் 
சான்றும் இடமாகிய. மனதிற்கு இருப்பிடம் என்று எண் 
கிரு ர்கள். தூணைஞா£ளை. சரீர. இச்சைக்கு அல்லது சிற் 

மின் பத்துக்கு உறைவிடம் என்று நினைச்குருர்கள். 

௨. பூளை சகல உணர்வுகளுக்கும் இருப்பிடமாக இருக் 
ன்றது. சரீரத்தின் எப்பகுதிகளிலும் உண்டாகும் உணர்ச் 
Astor அது உ கவணைகிறல்கவப்யால் அறிஇன்றது. இப்ப 
ட முளை.பானது காரியங்களை: மட்டுக்கட்டி அறியும்பொருட் 

டி உணர்ஈரம்புகள் வியாதி 'சேசதமில்லாதிருப்பது அவயம். 

ப்
 

Th. முளைவழியாய் காம் பொருள்களை மட்டுச்கட்டுஞ் செ 
பல் இரண்டுபடியாய் நடக்கின்றது. இவைகளில் முதற்ப 
மயாவது அர்நியபொருள்கள் உடம்பிலே படுதல்; இரண் 
டாம்படியாவது உடம்பிலே பட்ட . பொருள்சளைப்பற்றி 
வாளைவழியாய் மனதிலேயுண்டாகும். உணர்ச்சி. 
வரி 

௮. பாளையின் எப்பகுதியிலே உணர்ச்சி உண்டாகின்ற 
௫5 பதும் அன் எப்பகுதி மனதோடே ஐக்கமாக இருச் 
ன்றசென்பதும் :நமக்குப் பூரணமாய் விளங்காது. என் 

் மூளையின் ல பகுதிகள் அவையொழிந்த பிற்பகுதிக 
லம் விசேஷமானவைகள்தான். : மாளையிலிருக்கும் இரு 

ராகிய வெண்மையான பகுதியிலாவது ஈரைநிதமான 
9 யிலாவது சேதம் உண்டானாலும்' அல்லவென்று அப்ப 

ற் லெபங்கு எபெட்டுப்போனாலும் அதினாலே புத்திச் 
அம் வருவதுமில்லை. உயிறுகினு மோசம் நேரிடுவது 

2
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மில்லை. 

ஆ உணர்ச்சி பிறச்தெதற்கு எதுவாய் me eo சாவும் 
கல காரியங்களையும் மூளையானது உணர்ஈரம்புகளின்வழி 

மட்டுச்சட்டியும் தன்னளவிலே . சுரணை கன்னக். 
5 வருத்தமில்லாதபடிக்கு அதையெட்டி அதிலுள்ள 

VE OS எடுத்துப்போடலாம். அப்படி எடுச்கையில் 

௨ எூக்சப்படும் ஆள் தன்னறிவோடிருக்கலாம். மூளை 
பால முருளமானது சுரணையில்லாததல்ல. அதிற் 

் மல்லச் கூற்ற உடனே உலிப்பு , அல்லது இட௫வண் 

i 

   
     

  

\



கரம்புமண்டலத்தின் தொழில். ௧௪௭ 

டாகும்: அதிலே அதிச மோசமுண்டானால் உடனே மூச் 
சுத் தடைப்பட்டு நிற்கும்... 

௬. பே௫ிகளின் இயக்கம் மூளையிவிருக்கும் எத்தங் கார 
ணமாய் ஈடக்கின்றது. மூளைக்கும் பே௫களுக்குஞ் சம்பந்தம் 
உண்டாக்குவதும், அப்பே௫களை இயக்குவதும், இயக்க ஈரம் 

புகளாம். மூளைசெயவின்றி நிற்கில், பேசிகளும் இயச்சமற்று 
நிற்கும். மூளையானது "ஈரம்புவழியாய்ப் பேசிகளுக்குக் கட் 
டளையிட அவைகள் உடனே இயங்கும். இவ்வியக்கத்தால் 
அவைகள் தொடுத்திருச்கும் அவையவங்களும் அசையும். 

௭. ஐக்கஈரம்புகளினால் உடம்பில் உணர்ச்சியும் இயக்க 
மூம் உண்டாகவில்லை. அது சரீரத்திலிருக்கும் விசேஷமா 
ன பகுதிகளுக்குச் சீவத்துவத்தைச் கொடுக்கின்றது. அதி 
லுள்ள சல கூந்தல்கள் இரத்தக்குழல்களுடனேகூடி இலை 
களைப்போலத் தேகம் எங்குஞ் செல்லுகறெகினால் உடம்பின் 
எப்பகுஇியும் ஒருமட்டுக்கு அவைகளினுடைய ஈயம்பெற்றி- 
ருக்கன்றது. சரீரத்தின் பகுகிகள் பலவாய் ஒன்றுக்கொன்று: 
வித்தியாசமாயிருக்கலும், அவைகளெல்லாம் ஐக்கஈரம்புமூல 
மாய் ஒருமித்திருக்கின்றன-. 

௬௨-ம் படம் 

  

க 
உ-ம் படம், தலையோடு பாடியாகப்பிஎந்த பாவனை, ], கபால எதும்பில லிஜிம்டு 

2, மூளை. 3, துணமூலா, ஓ, முருஎம். 
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eet Qy ஈரம்புமண்டலத்தின் தொழில். 

இதற்குத் திருட்டாத்தமாகத் தலையிலே அடிபட்டு மூளை கு 

-லுங்கும்போது அதைப்பற்றிப் புரட்டும் உவாந்தியும் உண்டா 
கின்றன. இரைப்பையிலுள்ள ஈரம்புகளில் அழற்சி உண்டா 
ஃத்தக்ச உணவுகளை உட்கொண்டகாலத்தில், கக் கா 
ணுகின்றது. இவைகள் ஐக்ககரம்புவழியாய் மூளைக்கும் இ 
மைப்பைக்கும் இருச்குஞ் கதிக்கு நடக்கின்றன. 

ட. நரம்புமண்டலத்துக்கும் மனசுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் 

மிச கெருங்கயெதாமிருப்பதினால் ஈரம்புமண்டலத்திலே எச் 
சப்பகுதியிலும் வியாதிகாண அதுமன?ல் தாக்கவிடுவதினால் 
மாருட்டம், பைத்தியமுதலிய குணங்கள் உண்டாகும். Ba 
வேளை அற்பமருக்தும் கொடுத்து மனசுக்குச் தைரியமும் சர் 
தோஷமும், வியாதியை மறச்கத்தச்கசான வேறு சில பராக்கு 

களையும் aSeaeeaiee வியாதி அப்புரவாய் மாறிவ 

வது. 
புறனடை--க-வது. பேய் ஆதெலாவது: வியாதிபிடித்ச 

ஈரம்பு மனூல்செய்யும் சேட்டையேயாம். பய் ஒஓட்டலா 

வது, பேய்ச்குப்பார்க்தெறெவன் வியாதியாளுடைய மனசில் ப 
யம், ஈம்பிச்கைமுதலிய விருப்பு வெறுப்புகள் எம்பப் 
பண்ணல். மேற்சொல்லியதற்கு அத்தாட்சி. ஒன்று, ஈரம்பு 
மண்டலத்துக்குரிய . வியாதிசொள்ளும் இஎம்பெண்களிலே 

பெய்பிடிச், த்தகுணம் மிகுதியாய் காண்டுறதே. 

3-வது. பைத்தியகாரனுடனே பேசும்போதாவ்து ௮ 

வன் சேட்கப் பிறருடனே அ௮வனைக்குறித்துப் பேசும்போதா 
! வனை ஒருசுபாவமான ஆளாகப்பாவித்துச் சாந்தமா 

ஈப் பேசவேண்டும். அவனைப் பைத்தியகாரனென்று பேசு 
௮ அவனுடைய பைத்தியம் அதிகரிப்பதற்கேதுவாகும். 
பைத்தியகாரனைப் பரிகாசம்பண்ணி நிர்சைசெய்வதினாலும் 
அவனுடைய பைத்தியம் அதிகரிக்கும். அதலால் எப்பொழு 
ம் ௮ப்படிப்பட்டவன்பேரில் இரங்க - அவனைத் தயவாய் 
௩ டத்தவேண்டும். 

2    

௯. மன௫ல் உண்டாகும் பயம், கிலேசம், கோபம்முதலி 
பவற்றினால் வியாதியுண்டாய் லவேளை மரணமும் சம்ப 
விக்கும். 

உதாரணம். --குண்டுபோடாத துப்பாக்கியை ஆளுக்குகே 
ரேடீட்டி வெடிதீர்ந்ததினால் ௮வ்வாள் விழுச்து செத்துப்போ 
னதும் உண்டு. இன்னகாளிலே இன்னவியாதியினால் ஒரு



காஸ்புபரவைவதிதைப் பேணும். முறை. ௧௪௯ 

வன் சாவான் என்று சாதகத்தில் biel. டிருக்க, சொன் 
னதவணை ூட்டிவர சொன்ன வியாதிச்குரிகு குணங்கள் எல் 
லாம் தனக்கு உண்டுபடுகறெதென்று அஞ்சி உண்டி வக்கம் 
அத்து பெலவீனப்பட்டு ஐம்புலன்களும் செட்டு இ இறத்துபோ 
னதும் உண்டு. 

  ககன 

௨௭௪. Baro. 

ஈரம்புமண்டலத்தைப் பேணுகு முறை. 

க. சரீரத்திலுள்ள உறுப்புகள் எல்லாம் அவைகளின் சோ 
ழில்களை ஈடப்பிச்கும்பொருட்டு மூளையிலும் முள்ளர்சண் 
டுச்கொடியிலும் பற்றியிருப்பதினாலும் €வியசாலச்திலே ம 
னஞும். ஞூளையும் ஒன்றுடனேயொன்று கெருங்யெ சம்பர்தச 

முள்ளவைகளாயிருப்பதினாலும், மூளை சுகமாயிருப்பதற்கா 
ன எதுச்களுக்கு மனமும். ௮மைக்இருப்பதினாலும், swap 
ளையைக்குறித்த நய சுகங்களைப்பத்திய பிரமாணல்களையும், 
அவைகளை மீறி நடப்பதினால் வருங் .கணக்கற்ற தீமைகளை 
யும் நாம் அறிந்து அவைகளுக்கேற்க ஈடப்பதி ஈல்லது. 

a. சரீரத்திலுள்ள மற்றும், பகுநிகளைப்போல ஸாளையும் 
வியாதி சுகம் என்பவைகளுக்கு இடமாயிரு£றெபடியினா 
லே மூளை தன் தொழில்களை இலேசாகவும் ஈயப்பாகவும் 
ஈடப்பிச்சிறதற்கு ௮ பிறப்பிலே ஆரோக்கியம் உள்ளசா 
யிருச்கவேண்டும்: 

௬. ஒரு பிள்ளையினுடைய மூளை, பிறந்தகாலச்திலே ௬௧ 

Corer gr GES அதற்குப்பின் னிறுமையிலே ஏதும் இணச் 
கமற்ற பழக்கங்களைப் பழகாதிருக்கில் மறுபடி. பிற் சீவியத்தி 
லே ௮து இலேூலே வியாதி. அடையாது. 

௪. மூளைக்குத் தகுந்தளவு செவ்விரத்தம் ஒழுங்காய் தட 
வேண்டும். கணக்கிட்டிருக்றெபடி அகச்சரீரச்திலுள்ள இ 
1638960 பத்திலொருபங்கும் இரத்தாசயத்திலிருக்து மூளைச் 
குச் செல்லுஇன்றது. ஒரு ஆளிலேயுள்ள செவ்விரத்தச்கைச் 

. தீரவாங்இவிட்டால் அல்லது இரத்தம் எல்லாம் சாரிரச்சமாய் 
மாறச்சச்கசாக அ௮வ்வாள் இருக்சாமிலத்தை லிப்டை



௧௫௦ நாம்புமண்டலத்தைப் பேணும் முறை, 

யாடல், மூளை தன் தொழில்விட்டு at Cor gulag Ow. 
ngage Coan 'அநிவும் கெட்டுப்போம். ' இரத்தத்துக்குள்ள 
சொற்ப வித்தியாசங்களால் erienees வருஞ்சேதம் பெரும் 

பாலும் தோறீருது. 

உதாரணம்... ஒரு மனிதன் அள் நெருச்சமாய் ஈன்ளுய்க் 
காத்றுவீசாத அறையிலே கெடுகேரம் இருந்தால் சிலவேளை 
சலைகோவும் சோர்வும் உண்டான்றன். இதென்னத்தினா 
'லெனில் செவ்விரத்தச்துச்குப் பதிலாகக் காரிரத்தம் மூளை 

யிலே சென்றபடியினாலேதான்; 

புறனடை. பள்ளிக்கூடச் சோதனைவேளையிலே ஒரு உ 
வாத்தி தன் மாளுச்கர் நன்ராய்ப் பாடம் ஓப்பிவிக்க விரும்பி 
னால் அவர்கள் சேழதிக்கப்படும் அறையிலே காற்று ஈன்றாய் 
எட்டு விடவேண்டும். 

பேபேசிசளைப்போல மூளையையும் வேலைகொள்ளப் 
ன் மறுபடி ஆறியுமிருக்கவிட வேண்டும். FA 

டாகப் படிப்புதினால் மூளை பருத்துப் பலச்துப்போடின்றது. 
agate. மூளையைப் பாவனைசெய்யாவிடில், அதாவது 
மனமா: யற்சியில்லாதிருக்கில் அதின் பெலன்குதையும். அக் 
குறை சரீரத்திலுள்ள மற்றப்' பகுஇிகளிலும் தாக்கும். 

௬. மூளையைத் திட்டமாய் வேலைகொள்ளும்கேரத்தின் 
அளவு ௮தினுடைய விரிவுக்கும் சரீரத்தின் பெலனுக்குக். 
சம்கசாயிருக்கும். பருத்த மூளையும் €க்கரபுத்தியமுள்ள 
ஒரு பிள்ளையை தன் சாமார்த்தியத்துக்குத்தச்சளவு படிப்பி 
பாமல், மற்றும் பிள்ளைகளுக்குப் படிப்பிப்பதுபோற்படிப் 
பிக்கும். மத்றப்படி மந்தகதியுள்ள பிள்ளைகளுக்கு கல்ல 
ஈகம் உண்டானால் அதிகமாய்ப், படிக்கும்படி அண்டிவிட 
வம். 

௭. அளவுக்குமிஞ்ச கெடுநேரத்துக்கு மனமுயுற்சியாய் 
ம்வலைசெய்வது சிவியகாலத்தின் எப்பகுதிக்கும் ஏற்றதல்ல. 
சிறுமையிலும் இளமையிலும் மூளை மூமுதும் பூரணமாகா 
தார்கையாலும், அப்போது அது மிகவும் மேன்மையாயிருப்பதி 
லம், மற்றெக்காலத்தைப்பார்க்கிலும் அக்காலத்திலேகா 
னே ௮து இணக்கமற்ற பாவனைகளினால் முற்றும். சேதம் 
அடை இன்றது. 

புறனடை... கில திருணங்களிலே கல்விப்பரீட்சை செய் 
மும்டெ ராமுது, ஈல்ல மதன் மாணாக்கராயிருக்கிறவர்கள் சங்கள் 
ஈலையில் குறைஈ்துபேோவதைக் காண்சிம்மும். இக்காரியம் 

  



நரம்புமண்டலகத்தைப் பேணும் முறை. ௧௫௧ 

சோதனை. காளுக்குமுன் அதிக கேரமாய்க் கவனங்கொண்டு 
படி.த்ததினாலே மனம் அல்லது மூளை இளைதீதுப்போவதி அனால் 
உண்டாகின்றது. அப்படிக்கொத்த மாணாக்கர் சோதனைக்கு 
மூன் சிலகாளாய்ப் . படிப்பைவிட்டு விலக Satis! cies 
தங்கள் மனதை இலேசான வாசனைகளிலும் சரீரமுயற்செளி 
லும்: செல்ல விடவேண்டும். 

௮. இருத்தியாகச் சாப்பிட்டவுட்னே நர்ங்கள் மனதிலே 
HAASE சவலைசொள்ளாமலும் விடாப்பிடியான மனமுயற்சி 
யில் உடன்படாமலும் இருக்கவேண்டும். அ சேனெனில் 
சாப்பிட்டவுடனே, சுகமான ஆளுக்கும் சஞ்சலமான செய்தி 

யினால் அல்லது Same en ஏச்கத்தினால், HOE ஆள் உண்ட 
உணவு சீரணியாமல் - உவட்டிப்புண்டாகத்தக்கதாக ஆளின் 
மனமும் உடம்பும் ஒன்றுடனேயொன்று சம்பர்தப்பட்டிருக் 
இன்றன.  - 1 

௯. விடாப்பிடியான படிப்பில் நாங்கள் எங்கள் மனதை : 
அழுத்துகில், சாலையிலே ' அல்லது மூன்னேரத்திலேசானே 
அப்படிச்செய்யவேண்டும். ௮இகம் penis ie படிச் 
கவேண்டிய படிப்புகளைச் காலையிலே படித்துத் தீர்க்கவும். 
மாலையிலே சம்பாஷித்தும் தேங்களிலே பின்னம், இலே 
சான படிப்புகளைப் படித்தும்வாவேண்டும். இப்படிச்செய் 
ag .மாணாச்சன் ஆரோக்கியமான : நித்திரைகொள்வசற்கு 

ஆயத்தமாகும். இரவிலே வெகுவாய்ப் படிகீறெதும் வேலை 
செய்வதும் ஈல்லதல்ல். 

குட. சோம்பேறிகளைப்பார்ச்சத். துறிதமாய் வேலைசெய்ப 

வர்களும், வளர்க்தவர்களைப்பார்க்க் இளம்பிசாயமுள்ளவர்ச 
ளும் ௮௧ நித்கிரைகொள்ளவேண்டும். நித்திரையே சகல 
உறுப்புகளுக்கும் இளைப்பாற்றியைச் கொெெறெபடியால் 
அவ்வுறுப்புகள் யாவும் எவ்வளவு மூயற்சியரய் இரு Rb Ser COT 

அவ்வளவு . அறுதல் . அவைகஞூக்குத் சேலையாயிருக்கும். 
இனம்பினானுக்வர்களிவை உறுப்புகள் வளர்க்சவர்சளின் 
உறுப்புகளைப்போலே அததற்குரிய தொழில்களை கிறைவேம் 
௮வதுமல்லாமல் அவைகள் சேகத்தையும் வளரப்பண்ணுகின் 
ன: இவ்விதமாய் அவைகள் தங்கள் வளர்ச்சிச்சான முயற் 

். இகளிலும் ஏற்பட்டிருக்க தினால் அதிகமாய்ச் தொய்ர்து 
, போடன்றன. 

BS. மனதிலேகொள்ளும் sich sites Deed 
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௧௫௨ காம்புமண்டலத்தைப் பேணும் முறை. 

பாசமாகும். காம் ஒரு காரியத்தின்பேரில் ஊன்றி நினைச்ச 

 மூகஞ்சுரந்து தலையிலே இறுகறுப்பும், நோவும் உண்டாகும். 

இசைவிட்டு எங்கள் மனதை ஒரு அற்பகாரியத்தின்பேரிலே 

இருப்ப, மூன்சொன்ன உபாதிகள்'யாவும் நீங்கும். 

௧௨. மூளையானது ஒருகாரியத்தைமாத்திரம் ஒருமுறையி 

லே ஊன்றி நினைக்கக்கூடும். அதின் முயற்சியை ஒருமு 

ஹையிலே பல காரியங்களின்பேரிலே செலுத்தப்போ௫இல் . 

2G பொருளின்பேரிலேமாத்திரம் அது பதிந்சாற்போல 

அச்காரியங்களில் ஒன்றிலாவது பலஞ்செய்யாதென்றறிய 

வ ் 

௧௬. நேரத்துக்குநேரம் நியமித்தவேளகளில் ஒழுங்காய் 

மூளையை மூயற்சுபண்ணவேண்டும். நாங்கள் சில பல இழ 

மைகளாக நாடோறும் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் சாப் 
பிட்டுவந்தால், அந்கேரத்திலேசானே பசியுண்டாவது பழக்ச 

'மரய்விடும். இப்படியே பழக்கத்தினால் ஒழுங்குப்படும் முறை 
மூளைக்கும்ஆகும்: அதெப்படியெனில் எதும் மனவேலையி 

லே குறித்த நேரங்களில், மூளையைச்செயற்படவிட்டால் சில 
ஈாட்களில் ௮ம்மூளை வழச்கமானகேரத்திலே எடுத்தாற்போல, 

அதின்தொழிலிலே இலேசாய் முயலும் என்றறியவும். இதி 
னாலே ஈமது சேகம் ஒழுங்கான பழச்கங்களினால் நடைபெ 

றும்படி செய்யப்பட்டதென்று காண்டுரோம்.. 

௧௪. ஒருகாரியம் மனதிலே பதிவதற்கு அதைத் திரும்பத் . 
இிரும்பச் இந்திப்பது . அவயம். . பேூகளின் இயக்கம் 

௮தி௫ இட்டமாகும்படி அவைகளைத் இரும்பத்திரும்ப அப்பி 
பா௫ிப்பது எ்வ்வளவு அவசியமோ அவ்வளவாய் மனதின் செ 
யல்களிலும் அப்படிச்செய்வது அவசியம். இவ்விதமாய்ப் 

பயின்ற எண்ணங்களும் ஒருக்காலும் மறச்கப்படாத 

படிக்கு மனதிலே இிட்டமாய்ப், பதிகின்றன. என்மார்க்க 

கெறிகளிலும் அறிவு முயற்சிகளிலும் பிள்ளைகளைப் படிப் 
பிப்பதிலே இம்முறைமை வெருவாய் அசட்டைபண்ணப் 

படுகின்றது. ர ் 

௧௫. மரம், துலாமுதலியவைகளிலிருந்து விழுகறெதினால் 

௮ல்லது அடிமுதலியவைகள் படுகிறதினாலே ஞூளை அதிர்ந்து 

துங் காயமுண்டான காலங்களிலே ஆளுக்கு அறிவுகெட்டு 

கால், கை குளிர்ந்து நாடிதூங்இ மூக்சுக்குறைந்து இடைக்கி 

டையே நிறைமூச்சுண்டாகின்றது. இப்படிக் காயப்பட்ட 
உளை நற்காற்று வீசுமிடங்களிலே வளர்த்திவைச்சவும். 

உ



கரம்புமண்டலத்தைப் பேணும் முறை. ௧௫௩ 

இதற்கப்பால் கை கால் குளிர்ந்துபோனால் சூடு பிற%குமட். 
டும் கையினாலாகுதல் சிலையினாலாகுதல் ஆனாஞ்சி, அத்தோ 
டே வேண்டுமேயா௫ல், வச்கமும் பிடிக்கவும். அர்கோயாளி 
பின் உடம்பிலே இரத்தம் வாங்கவேண்டுமேயசஇல், சைகால் 
களிலே காங்கை எழும்பும்மட்டும் சற்றென்கிலும் ௮ப்படிச் 
செய்யாதிருக்சவும். 

௧௬., கோவானத சரீரத்துக்கு சாவலாயிருக்கன்றத. கரம் 
புகள்தானே கோவுச்காதாரமாயிருசஇன்றன. காலிலே முள் 
ளுத் தைக்கும்பொழுதும், கையிலே சிராய் ஏறும்பொழுதும், 
கண்ணிலே ௫ விழும்பொழுதும் இரைப்பையிலே இணங் 
காத இன் உட்செல்லும்வேளையிலும், அல்லது எந்த உறுப்புக 
ளிலும் ஏதும் வியாதிதலைப்பட்ட காலங்களிலும் அந்தந்சப் 
பகுதிகளிலுள்ள கரம்புகள் கோவென்னும் காவலாளிவழி 
யாய் அங்கங்குவந்து கேரிட்டமோசத்தை அறிவித்து அம்மோ 
சத்தை நீக்கும்படி ஆளைத் தாண்டிவிடுகன்றன. 

௧௭௪, விழுதல் துள்ளுதல்முதலிய அசைவுகளினால் மூளை 
யில் அதிர்ச்ச கேளாதபடிக்கு மூள்ளக்தண்டின் வளைவுகளும் 
பொருத்துகளின் மூருக்துசளும், கபால எலும்புகள் உண்டு 
பட்டிருக்கும் விதமும் ஆய இவைகள் எல்லாம் இந்த சோச் 
கத்துக்குச் சார்பாயிருக்கின்றன. தலையில் மயிர் மிகுதியாம் 
முளைத்திருப்பது இந்த கோக்கத்துக்கும், காங்கை குளிர்மை 
மூளையிலே தாவாதபடிக்கும்தான். ஆகையால் ௮தை முழு 
ஓதும் சிரைத்துச் தள்ளுதெதித்பார்க்க,. அதை “as Rag seen 
தான அளவாய் வெட்டிவிபெது சுகத்துக்கு ஈலம். 

௧.௮. புகையிலைப் பழக்கம் ஈரம்புமண்டலத்துக்கு இடை 
ஞ்சலும் உடம்புச்குக் கேடுமாயிருக்இன்றது. புகையி? லே 
யின் சத்து படுகஞ்சு, புகையிலையை வலியமருந்தாக ல திரு 
ணங்களிலே வைத்தியர் பர்வித்துவருகறார்கள். அதை இள 
மூம் வழக்கமாய் கையாடுஇிறது இயல்புக்கு விரோதமாக 
செய்கை...



் . . a a 

த புலனகள, பசும். 

. ர ர. 
பதினாலாம் பகு இ. 

௨௮. அதிகாரம். 

புலன்கள், பொறிகள். 

க. பலன் என்பது பொறிகள்வழியாய் மனதிலே உண் 
டாகும் உணர்ச்சியொம். புலன்கள் ஐந்து. அவையாவன: 
பரிசம் அல்லது ஊற; இரசம் அல்லது சுவை; கந்தம் அல் 

லது நாற்றம்; உருவம் அல்லது ஒளி; சத்தம் ௮ல்லது ஓசை 
என்பவைகளே. க 

oy vf sD ட் ஆ 

பரிகம், ஊறு. _ 

௨. ஊறென்பது காம் தொடும் பொருள்கள் அல்லது கம்மே 
லை படும் பொருள்கள் ஒப்பமோ, .மூரணோ, குளிர்மையோ, 

சாங்சையோ, கூரோ, மணையோ, வன்மையோ, மென்மை * 
யோவென்று பகுத்தறியப்பண்ணும் புலனாக இருக்கின்ற அ. 

ர. 2 தாலிலேயிருச்கும் ஈரம்புகள்கானே இப்புலனுக்கு ஆ 
சாரமாயிருச்சன்றன. அற்$ரம்புகள் முள்ளந்தண்டுச் கொடி 
கெடஃஈ அதின் பிழ்பாதியிவிருக்து செம்புசின்றன. உணர்சி 
எவ்விடத்தில் அதிககூர்மையோ அவ்விடத்திலே ம்ற்ற இடங் 
சளைப்பார்க்க அதிக தொகையான ஈரம்புச்கூந்தல்கள் ஐடியி 
ருக்கின்றன. உதாரணமாக விரல்களின் அணிகளிலம், ௨௪ 
கெளின் விளிம்புகளிலும், கரம்புச்கூர்தல்கள் அதிகமாகவும் 
உணர்ர்சிகூர்மையாகவும் இருச்றெதைச் கண்டுகொள்ளலாம். 

ஸ் இவ சாஞ்தசொம் சர் eye 2 ப் ் இப்பருதியீறுள்ள அருஞ்சொற்கள் ர க்காணசிவ்வு, எம்ப, நாக்க, 

6,



பரிசம், ஊறு. ௧௫௫ 

புறனடை -ஊருனது அந்தந்த ஆளுடைய சரீரப்போங்கு் 
குதீதக்கதாகவும் வயதுக்குத்தக்கதாகவும் ? வித்தியாசப்படும்* 
எவ்விதமாயெனில் ஒரு முதிர்ந்த ஆளுக்குள்ள ஊறிலும் ஒரு 
சறுபிள்ளைக்கு இப்புலன் ௮தஇி௧ கூர்மையாயிருக்கும். 

௪. :இப்புலன் .மூளையினுடையவும் ஈரம்புசளினுடைய 
வும் ஸ்திதிக்கும், தோவிலே ஒடும் இரத்தத்தின் அளவ விதச் 

க்கும், தோலின் மேன்மை தடிப்பு என்பவைகளுக்கும், தச்ச 
தாசு வித்தியாசமாகும். 

புமனடை.--உ லகத்திலுள்ள பொருள்களைப்பார்த்து அனுப 
விக்கக்கூடாத குருடர் இப்புலனினாலே அவைகளை நிதார்ச்ச 

மாய் அறியத்தககதாக, அதைப் பழவெருகருர்கள். : Bsa 
மன்றி அவர்கள் படித்துக்கொள்ளும்படி எழுத்துகளை உயர்ச் 

இச்செய்யப்பட்ட புத்தகங்களைத் தடவித்தடவி ௮திசங்கெதி 
யாய் வாடிக்கவும் பழகியிருச்கிறார்கள். 

௬௧-ம் படம். 

  

அம் படம், மூளையால் இளம்பும் ஐந்தாம் சோநெரம்பு பாம்பும் விசம், 

9, மேல்தாடையென்பு. 3, நாக்கு, 4, £ழ்த்தாடையென்பு, 5, ஜுதாம் சோ 
கண்ணின் அயலூக்குச்செல்லும் அதன் முதற்களை, 9, 10, 11, 12, 12. 14, 

Dives. 7, இரண்டாம் இளை, இத மேல்வாய்ப் பல்லுக்கும் அலைக்கு sues 

இறத. 15, 16, 17, 18, 19.2, ர ரர Ca EO 
மூன்றாம், . 5a 
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BO @QrFin, சுவை. 

Qo tb, சுவை 

௫. சுவையென்பது பொருள்களின் உருசியை அதியப் 

பண்ணும் புலனேயாம். சதுப்புகளின் உட்பச்கமும், ௮ண் 
ணஞும், இப்புலனுக்கு ஒருமட்டுக்கு உதவியாயிருந்தாலும், 
நாக்சே அதற்குப் பிரதான உ௮ப்பாயிருத்கின்றது. நாவானது 
தனிப்பொருள் அல்ல. . நீர் ஊறும் சவ்வினால் ae 
CuPéga_tirounm-. 

௬. ராவின் மேற்பச்சம் சாக்கடுவென்னுஞ் சிறுகூரான மு 
னைகளினாலே மூடப்பட்டிருக்கன்றது. இவைகள் இப்படி. 
யிருப்பதினாலேதானே, மேல் கா. ஓப்பமற்றதாயிருக்கின்றது. 
ஈாக்கடுச்சகளிலே சுவைரகரம்புகள் கூர்தலாய்க் சென்று முடி. 

இன்றன. . , 

புறனடை. -- எலுமிச்சம்பழச் cap re கடும்புளி 
களை காவிலே தடவ காச்சடுச்கள் மிகவும் நீண்டு தோற்றும். 

எ.. ஏதும் பதார்த்தங்களை உரிசைபார்க்கில், அவைகள் தங் 
களிலேதானே சலவடிவாயிருக்சவேண்டும், அல்லது அவை 
கள் வாய்க்குள் உமிழ்நீரிலே சரையவேண்டும். சலவடிவா 
ன பதார்த்தங்களை வாயினுட்கொள்ளும்பொழுஅ, சாக்கடுக் 
கள் வீங்கி நீளன்றன. இதினாலே உண்டாகும் ௨௬௫), ௪ 
வை கரம்புவழியாய் உடனே மூளைச்கோடும். ஆனாலும் 
வயிரமான பதார்த்தங்களின் உரு அறியுமுன்னம் அவைகள் 
உமிழ்நீரிலே சரையவேண்டியபடியினாலே அவைகளின் 
உருசியை. அறியக் கொஞ்சகேரஞ் செல்லும். 

௮. ச வையென்னும் புலனினாலே மனிதருக்கும் மிருகங் 
சளுக்கும் பிரயோசனம் என்னவெனில், அதைச்தொட்டு 
கனல் மிருகங்களுச் தங்கள்தங்களுக், ணெச்சமான உண 
களைக் தெரிந்துகொண்டு, இணங்காத மோசமான பதார்த்தங 
களை இரைப்பையிலே சேரவிடாமல் தடுத்துச்சொள்ளும்படி. : 
உ திவுவதுதான்) இப்புலன் மற்றெந்தப் புலனைப்பார்க்லும், 
அந்தந்த ஆளுடைய பழக்கங்களுக்குத்தக்கவிதமாம் தேத்து 
மைப்படும். 

உதாரணம். — புகையிலை, 'சண்ணும்பு மூதலியவைகளைப் 

புதிதாகப் பரிமாறத் தொடங்கும்பெபழுது இவைகளைத் த இன் 

ளழ்படாதென்று காக்கு. வெறுச்சாலும் பழகப்பழக அவை 
என் நாவுக்கு இதம் ஆரும்.
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௯. அமரிக்காவிலுள்ள வேடருக்குள் ஒருவனுக்கு ஒருவ 
கை உணவுகளிலே. விருப்பு அல்லது வெறுப்பு இருக்குமே 
யாகில், அவனுக்குள்ள விருப்பம் அல்லது வெறுப்பு த்தானே 
அவன்கோரச்திரம் முழுவதுக்கும் இருக்கும்: ஆனாலும் சர்தி 
ருந்தின மணிதருக்குள்ளே எவர்கள்ஆகுதல் இரண்டுபேர் 
எல்லா வஸ்துக்களைக்குறித்தும் உருசியஎவிவே ஒருமாதிரியா 

யிருப்பதைக் சாண்ப்தரிது. உ ரத 

௧0. சுவையென்னும்புலனும். ஊறென்னும் புலனைப்போ 
ல பழக்கத்தினாலே கூர்மையாகும். பதார்த்தங்களை உருசித்து 
அவைகளின் சுவை இன்ன வென்று அிதானிச்கும்பொருட்டு 
நியமிக்கப்பட்ட ஆட்கள்; : மற்ற மனிதர் நினைக்கவுங் கூடாத 
திட்டமாய்ப் பொருள்களின் உருசியை மட்டுக்கட்டிச்சொல் 
லுவார்கள். இராட்சாசம், தேயிலைமுதலியவைகளைச் சோ 
BéeBn தொழித்காரசே இதற்குச் சாட்... 

புறனடை. -- புகையிலை சப்புவதினாலம் அடக் 
இன்னும் வெறிக்கும் பானங்களை அருந்துவதினாலும், இவை 
போற்பட்ட தெட்ட பழக்கங்களினாலும். உணவின் சுபாவ 
மான சுவையை அறியச்கூடாதபடிக்கு அகேகர் தங்கள் 
சுவைப்புலனைச் கெடுத்துப்போெருர்கள். 

| அந்தம், நாத்தம். 

௧௧. நாற்றம் என்பது பொருள்களின் மணங்களை காம் மட் 
டுக்கட்டி அறியப்பண்ணும் புலனாம். இப்புலன் ஞூக்கனி 
டமாகச் சுவாசச்காற்றுச் செல்வதாகிய நாடித்துவாரங்களிலே 

நிலைபெற்றிருக்கின்ற ௫. 

௧௨. இங்காணசில்வி என்னீஞ் சளியூறுஞ் சவ்வு நா௫த்து 
வாரங்களையும் இவைகளுடனே உள்ளுக்குத் கொடுத்திருக்கும் 
அறைகளையும் மூடியிருக்கின்றது. இச்சவ்விலேசானே நா 
ற்றஈரம்பின் கூந்தல்கள் வந்தடைஇன்றன. 

புறனடை--தடிமன் அல்லது சலதோஷம் உண்டாவது 
மண்டைக்குள்ளே நீர்ச்கோக்குறதினாலல்ல, மூச்ன் உள்ளு 
'றைச்சவ்வு சாரப்புக்கொண்டு கொதிகொள்ளுஉதினாலேதான். 
'இப்படிச்சரப்புசக்கொண்ட வேளையில் நீர் அசனமாய் அ௮ிலி 
ருந்து சொரியும்.



௧௫௮ காந்தம், நாற்றம். 

- தர. காற்றும் காரமுள்ள நாத்தமும் பட்டு, நாற்றகஈரம் 
"பின் கொய்மையான் கூக்தல்கள் சேதமடையாதபடிக்குக் 
காவல் செய்யுழ்பொருட்டு அநில் மூடியிருக்கும் சவ்விலே 
எப்பொழுதும் சளி ஊறிச்கொண்டிசக்இன்றது: , 

  

௬௪-ம் படம், கர௫ியின் வலப்பக்சத்தின் அறையும், அதிலே ஈரற்றகரம்பு ஓடி.யீருக்கும் 
விதமும். 1, 9, எலும்பிலுள்ஏ அறைகள், இவை குரவின் தொணிக்கு உதவும், ' 4, சரற்ற 

நரம்பு. 3, அதின் கூந்தலான இளைகள் மூக்கன் உட்சவ்விலே பரம்பியிருச்றவிதம், 6, ஐச் 
தாம் சேரகெரம்பின் இளைகளில் ஒன்று, 8, அண்ணம். 9, மேற்றாடையென்பு. 

ய 

௧௪. நாம் பொருள்களை மணக்கும்பொழுது அவற்றை 
எடுத்து மூச்கிலேபிடித்துச் காற்றை உள்ளே உறிஞ்ச அக்சாற் 
னது அப்பொருள்களிலுள்ள காற்றமான அணுக்களை 
கா௫ிக்குள்ளிருக்கும் 'சவ்விலே இடக்கும் நாற்றஈரம்பின் 
கூக்தல்களுக்கு அணைத்துச்சேர்க்க, அக்கூந்தல்கள்வழியாய் 
நாற்றமானது ஞூளைக்குச்செல்ல, அங்கே மனம் அதை 
உ ணர்க்துகொள்ளுகின்றது. 

௧௫. சுவைப்புலனைப்போல ' காற்றம் என்னும் புலனும் 
மனிதரும் மிருகங்களும் தங்கள் தங்களுக்கேற்ற உணவுகளை 
ஆராய்ந்தறியும்பொருட்டு மிகவும் உதவியாயிருக்கன்றது. ; 
-இதுவுமன்றி இப்புலனானது ஈல்ல வாசனைகளை மோந்து 

அனுபவிக்கும் இன்பத்தையும் தருகின்றது. 
௧௬. ஊறு என்னும் புலனைப்போல் .இப்புலனும் பழச்கத் 

திஞ்லே அண்ணிதாகும். இதற்கு உதாரணமாக அம்ரிக்கா 
னிலள்ள வேடர் ஆட்களை. மணந்து அவனவன் என்ன 

t
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கோத்திரம் என்றும் அச்கோத்திரத்தில் அவன் இன்னான் என் 
லும், உடம்பிலுள்ள காற்றத்தினாலே பகுத்தறிகளொர்கள். இட் 
புலன் சர்யிலே மிகவும் கூர்மையாயிருக்கன்றது. குறுக்கு 
மறுச்சான பாதைசளிலே அ0கேக ஆயிரம் மனிதர் ஈடந்து 
போயிருந்தாலும், ௮௮. மணத்தினாலே சன் எசமானின் அடி 
யின்னதென்று மட்டுக்சட்டி அவன் போனவழியே போய் 
அவனைத் தொடர்ந்த* பிடிக்க்றது. நரி அல்லது மூசல் 
ஒடும்பொழுது நாயானது. இல காழிசைவழி தாரத்துக்குத் 

_ கானும் அவைகளின் அடிச்சிணவியை மணந்து பிடிக்கின்றது. 
என்னகாரணத்தினாலே காயில் இப்புலன் ௮திக கூர்மையா 

யிருக்கிறதெனில் அதின் முஞ்சி நீண்டு அகுற்குள்ளிருக்கும் 
அறைகள் தஇருகிமுறுஇயிருப்ப்கனாலே விசாலமான சவ்வு 
அவைகளைச்சுற்றி மூட அச்சவ்விலே கணக்கற்ற நரம்புல் 
கூந்தல்கள் பற்றிப் 'படர்க்திருப்பதினாலேதான். 

Lt BOT. மூச்கிலே வாசனை கூர்மையாயிருக்கும்படி மூளை: 
யும் நாற்றரம்பும் சுகமாயும் மூக்கிலுள்ளுறையாயிருக்கும் 
சவ்வு மெல்லியதாயும் சளி பசுமையுள்ளதாகவும் இருச்ச 
வேண்டும். நாத்தஈரம்பின் கூர்மை மழுங்கவும், அதிருச் 
கும் சவ்வு தீடிச்கவும் வளரவும்பண்ணுங்காரணங்கள் இப்பு 
லனின் கூர்மையைக் குறைக்கும். ' 

புறனடை மூக்கிலே பொடிபோடுவது அங்குள்ள ஈரம் 
புக்கூந்தல்களை மழுஈச்குவதுமாத்திரமல்ல, அ'வைகளிருக்கும் 
சவ்வையும் தடிச்சப்பண்ண/ ன்றது. இவ்விதமாக அச்சவ்வ 
தடித்துப்போனால் சுவாசமானது மூக்றாக்குள்ளாகத் தட்டு 
மூட்டின்றிச் செல்லமாட்டாதாகையால் பொடியுறிஞ்சுபவர் 
கள் வாயைத்திறந்து மூச்சு விடவேண்டிவருகின்றது. தடி 
ம்ன் அல்லது சல்கோஷம்வர்க்வர்கள் பார்டும் இப்படியே 
யாகும்.



௧௬௦ கண், உருவம், ஒளி. . 

பதிவா.ந் தாம் பகுதி 

அ 

௨௯. அதிகாரம். 

கண், உருவம், ஒளி, 

டக. ஒளியானது மற்றெல்லாப் புலன்களைப்பார்ச் லும் 

் மனிதனுடைய அனுபவத்திற்குஞ் .சந்தோஷத்துக்கும் ௮௧ 
உதவியாயிருக்கின்றது.  ஈம்மைச் சூழ்க்திருச்கும் பொருள் 
களையும் அவைகளினது நிலைகளையும், உருவத்தையும், -கிறத்தை 
யும், பருமத்தையும், இப்புலன்வழியாக காம் அறிஇிறோம். 
இம்மகத்தான புலனுக்கு ஆதாரமான உறுப்பு சண்ணேயாம். 

கண்ணின் விவாம். 

௨. கண்ணானது உண்டைவடிவமாய் தலையோட்டின் மு 
த்பகுதியிலிருச்கும் குழியிலே பதிச்சப்பட்டிருக்கன்றத. 
கண்விழி மூன்று சவ்வுப்படலங்களுள்ளதாயிருக்கன்ற த. 
இச்சவ்வுக் கவசங்களுக்குள்ளே' சுவச்சங்களென்னும் நீர்கள் 

நிறைந்திருக்கின்றன. ட் ் 

௬. இச்சவசங்களாவன: க-வது கடினையும், இருங்கையும். 
௨-வது. தரணிசமும், வருணியும், பரிதிகமும். ௩-வது. தரி 
சியம் என்பவைகளே. ் 

௪. அதிலிருக்கும் உருவொளியான சுவச்சங்களும் மூன்று. 
அவையாவன: ௧-வது. முறற்பக்கத்தில் வனம். ௨-வது. மு. 
நீதினதற்கடுக்க இயவம். ௬-வது... அகப் பின்னுக்குப்படிகம். 

இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள்; ஐடி, இலகும், கடினை, இருங்கை, எவச்சம், இ- 
சம், தரிகியம், தரை, படிகம், பரிஇிகம், Cue, weDferemb, வருணி, வனம்,



கண்ணின் விவரம். ௧௬௧ 

௫. கடினை என்னுஞ் சவ்வுடப்லப்பாகவும். அதின் நிறம் 

வெண்மையாக்வும் இருக்கின்றது. , வழக்கமாய் அதை வெள் 
ளே விழி என்பார்கள். 'இச்சவ்வும் கண்ணுக்கு முற்பக்கத்திலி 
GIGS | அருங்கையும் ௮௧ ' பலப்பாயிருச்கிறபடியினாலே 
YORU EST கண்ணைப்பேணும் உறையாயிருக்கின்றன. 

௬. சஇிருங்கையானது) கண்ணுண்டையின் முற்பக்கத்திலே 
ஆடியைப்போலே உர௬வொளியுள்ளதாய் ௮வ்வண்டையின் 
எப்பகுதியைப்பார்க்கிலும் அதிகமாய்ப் பிதுங்கியிருக்கும் 
பகுதி, சவுக்கெமாயிருச்கும்போது இது - கண்ணிலே பளப 
ளென்று மினுங்கும். 

௭. தரணிசம் என்னுஞ் சவ்வு .கருமைகிறமுள்ளதாய் zip 
னைக்குள் அடுத்தாற்போலிருக்கின்றது. இது சண்ணிலுள்ள 

- பல பகுதிகளையும் போஷிக்ன்ற் அண்ணிய வெகு இரத்தச் 
குழல்களினால் . வலைபோல் பின்னப்பட்டிருச்கின்றது. 

௮, 'வருணியானது சிருங்கத்திற்பின் கொஞ்சத்தாரத்திவி' * 

ருக்கும்: ஒர் சவ்வு. ச௪ண்கள் பலவித்தியாசமாய்ச் காணப்படும் 
படி கண்ணுக்கு நிறத்தைச் கொடுப்பது இதுவே. இதின் ஈடு 
மையத்திலே தாரையென்னுல் கரும்புள்ளி உண்டு. இது 

சண்ணிற்படும் வெளிச்சத்துக்குத்தக்கசாய் சொஞ்ச வெ 
ளிச்சத்திலே விரிந்தும், அதிக பவட னம சுருங்இயும் 
நிற்குந்துவாரம். 

புறனடை.-- இரவிலே இலாதெடித்திரியும் மிருகங்களுக் 
கு தானா விரிவாயும், நிலத்திலே புல்லை மேய்பவைகளுச்கு 
முன்னும் பின்னும் நீண்டதாகவும், மரம்முதவிய உயரங்க 
ளிலே மேலுங் கீழும் இரைதேடிச் இறிகறெ பூனை, புலிமுசலி 
யவைகளுக்கு முன்னும் பின்னம், ஒடுங்கி மேலுங் £ழும்கீண் 
டதாயிருச்சன்றது. 

os கண்ணைவெட்டி. அன், மூற்பகுதியினுட் பக்கத்திலே 
ஆராய்ந்து பார்க்கும்பொழுது அதற்கயலான மற்றப் பகுதிசளி 
லும் கருமை குறைந்தவைகளாய் ஏறக்குறைய அறுபதுவரிகள் 
வருணியின் சுத்றுவிளிம்பிலிருந்து பரந்துபோகிறவைக 

. ளாய்ச் காணலாம். இவைகள் ஒன்றோடொன்று அடுத்திருப் 
பதினாலாகிய வட்டத்துச்குப் பரிதிகம் என்று பேர். 

௧௦ தறரிசயம் என்பது சண்ணிலே ,தரணிசத்துக்குள் BOs 
தாற்போலே இர. உள்ளேயிருக்கும் மெத்த: மெல்லிய வெள் 
ளைச்சல்வு: ஆகழுதலிலே சாட்சப்புலன் சேரும் இடமாகிய



௧௬௨ கண்ணின் விவசம். 

இச்சவ்வு, பார்வை ஈரம்பினுட்பகுதி சண்ணுக்குள்ளுறைக் 
கவசமாக விசாலித்து விரிவதினாலாகின்றது. , 

௧௧. வனம் என்னும் சுவச்சம் வருணிக்கு முன்னும் பின் 
னுமாக இருங்கைகச்கும் இயவத்துக்கும் இடையிலே இருக் 
இன்றது. அது சுத்தசலமாயிருச்கக்கொள்ள ' அதிலே வரு 
-ணியானது நீரந்திக்கொண்டி.ருக்கின்றது. . 

௧௨. இயவம் என்னும் சுவச்சம் வருணிக்குப்பின்னாகவும் 

படிகத்துக்கு முன்னாகவும் இருக்கின்றது. அது தண்ணீர் 
நிறமாகப் பளிலங்குக்குச் சமானமர்ய் உருவொளியுள்ளதா. 
சவும் சற்றே தடித்து வைரங்கொண்டிதாகவும் இருச்இன்றது. 
௮ மங்கிப் புகைந்துபோக காசநீராம். இவ்வுறுப்பின் முன் 
பக்கம் கொஞ்சம் குவிந்ததாயும் பின்பச்சமோ அதிகம் குவிக் 
ததாயும் இருச்இன்றன.. 

௧௬. இயவத்தை எடுத்து அவித்தபின் ஒரு ஈரவெண்கா 
, பத்தைத் தோல்தோலாக உரிப்பதுபோல உரிகச்சலாம். மனி 

தீ உண்ணின் இயவம் மஞ்சாடிக்கொட்டை வடி.வமாயும் மீன் 
சண்ணின் இயவம் பந்துவ்டிவமாயும் இருக்கும். 

"சுடு-ம் பட்ம். 

  

௬௫-ம் படம், சண்விழியின் வலப்பாதி, ], கடினை, 2, இருல்கை; இது கடினையோ 
டே. தொடுத்திருச்ெது. 3, தூணி, 6, 6, வருணி, 7, 80007, 8, தரிஏியம், 10, சண் 
லரின்முன் அறை. 11, 11, கண்ணின் பின்அறை, இவ்வறை இரண்டிலும் வனமாயெ 
சவச்சம் அடல்இபிருக்றத, 12, Quad. 14, படிகம். 15, பார்வை ஈரம்பு, 16, கண் 
விழிபின்மத்தி காடி. ். ; 

௧௪. படிகம் என்னும் சுவச்சம் இயவத்திற்குப் பின்னடுத் 
தாற்போல், கண்ணிலே தரப் பின்ஷக்கருக்சன்றது. அதி 
னுடைய நிறமும் தடிப்பும் ஏறக்குறையச் கோழிமுட்டை 
பின வெள்ளைக்கருவச்குச் சமானமாயிருத்கின்றது. Bs)



கண்ணின் விவாம். ௧௬௬ 

கண்ணின் உள்ளறையின் உட்பகுதியிலே மூன்றில் இரண் 
டுபங்கையும் கிரப்புகின்றது: 

புறனடை -கண்ணினது தன்மை அறியில், ஆட்டுக்கண் 
ணொன்றையெடுத்த, வெட்டித் திறந்து அதிலுள்ள பல பகுதி 
களையும் பிரித்து இவ்கொண்ணையம். தனித்தனியே ஆராய்ந்து 

பார்ச்கவும். 
௧௫.- பார்வைகசம்பு. அடிகாளையிலிருந்து கிளம்பிக் சண் 

ணின் பித்பகுதிமட்டும் ஒடி முன்சொன்னபடி. கண்ணுக் 
குள்ளே தரிஏியம், என்னும் eect ese gt விரிர்துகடச் 

இன்றது. 

௧௬. உரப்பாயிருக்கும்படி. முருந்துகளையும், மடத் திறக் 
கத்தச்கனவாய் பே௫களையும், கண்மடல்கள் கொண்டிருக் 

இன்றன. த 
- ௭. சட்குழிக்குள்ளே. சுற்றவர: Derr ிரம்பியிருக்கின் 

றத. அது சண்ணுக்கு கல்ல தழுவணையாயிருக்கிறபடி , 
யால் சண்: அங்கே யாதொரு சேதமும் அடையாமல் தாராள 
மாய் எப்பக்கத்துக்கும் சுழலும். 

.. க௮. சண்ணானது. ஆறு சிறுபே௫ிகளைச்கொண்டு இயங்கு 
.... இன்றது.. ஓவ்வொரு பே௫ியின் தலைப்பிரண்டிலும் ஒரு 

, தீலைப்புச்கட்குழி எலும்பிலேயும், மற்றது கண் விழியிலேயும் 

தொடுத்திருக்இன்றது. ் 
புறனடை £ -. கடைச்சண்பச்சமாக இருக்கும் கட்பே௫ு 

மிகவும் குறியதாக இருந்தால் கண்ணும். அப்பச்சமே இழு 
பட்டிருக்கும். சண்ணுச்கு அ௮அசமாக இருக்கும் பே ௪ுருங் 
இகிற்கில் சண்ணும் உள்ளேவாங்க. மூச்கைகோக்கி நிற்கும். 
இப்படிக் சண் நிற்கும் நிலைகளை .வாக்குச்கண்ணென்பார்கள். 

    மாசு 

AD. Pann. 

கண்ணின் கொழில் 

க, கட்புலனுக்கு வெளிச்சம் அவயம் வேண்டியசாசை 
யால் நாம் சகண்ணிலுள்ள பல பகுஇிகளினதும் பிரயோசன 
மின்னசென்று அறியும் படிக்கு வெளிச்சஞ்செல்லும் ஓழுங் 
குப்பிரமாணம் இன்னதென்று முகல் அறியவேண்டும். ௮ 
யாவன: :



௧௬௪ கண்ணின் தொழில். 

அவத ஒளியானது ஓரே வஸ்துவுக்கூடாசப் பாயும்பொ 
முது, சரி கேர்வரிபாசச் செல்லும். 

௨-வது. ஒருவஸ்துவிலிருக்து இண்மையளவிலே "விகற்ப 
மான பின்னொரு வஸ்துவுக்கூடாக ஒளி செல்லும்பொழுது, 
அதின் போச்கில்மடங்இ;அல்லது வளைந்துசெல்லும்- இப்ப 

டி. ஒளிவளைந்து செல்வதற்குக்' கதிர்மடங்கல் அல்லது வக்கிர 
கரணம் என்றுபேர். 

௬-வது. ஒரு வஸ்துவிலிருந்து . அதின் ண்ம்கள் எவ்வ 
ளவுஅரமாய்ப்பாயுமோ, அவ்வளவாக அவைகள் ஒன்றுக்கொ 
ன்று அகன்று விரியும்: 

௪-வது. ஒருவஸ்துவிலிருந்து நரகின் சண்ணுக்குள் 
ளே செல்லும்பொழுது ஒன்றுக்கொன்று கத்தரிச்கோல்போற் 

- குறுக்கிட்டுச்செல்லும். இதினால் ௮வ்வஸ்துவினுருவம் அடி 
. ,தலைமாறிச் கண்ணின் பித்பக்கத்திலுள்ள தரிசியச்திலே வி 

முகின்றது- 
௪. இனிக் மண்ணிலுன்ன. அக்தத்தப்பகுதிகளின் பிரயோச 

னம் இன்னின்னதென்று காட்டுவோம், கண்ணிலுள்ள மூன் 
௮ கவசங்களாகிய சவ்வுகள், கண்ணுக்கு ஆதாரமாக, அதத் 
குள்ளிருக்கும் மகா நொய்ய பதார்த்தங்கள் சேதப்படாமற் 
காச்சன்றன. 

௫. கண்ணிலேமட்டுக்கு மிஞ்ச வெளிச்சம்படாதபடிக் 
கும், அதிலே. கஞ்சல் தூசி விழாதபடிக்கும், அதற்குள்ளே 
வேர்வை யொழுகாதபடிக்கும் கட்புருவன்களும் சண்மடல்க 
@ காக்கின்றன. 

௬. கண்மூடியிருக்கும்பொழுது சண்ணிமைகள் perm 
னேயொன்று பின்னி ஏதுக்தா௫ கண்ணுக்குள்ளே போய் ௮ 

தைக் கெடுத்துப்போடாதபடிக்குக் காவல் .பண்ணுறெதுமன் 
றிச் கண்ணுக்கு அலங்காரமரயுமிருக்ரும்.. 

௭. கண் மடல்கள் கண்ணைஞூடி. அதிலே கஞ்சல் தாஇியும் 

அளவுக்குமிஞ்சிய ஒளியும் விழாதபடிச்குச் -காவல்பண்ணு 
இன்றன. அவைகளுக்குள்ளிருக்குங் சண்விழிகள் ஏகத்தச் 
குப் பசுமையாயிருக்கதக்ககாக, அவைகளினுட்பச்கங்களி 
விருந்து ஒருவகை நீர் பொ௫ன்றது. 

௮. கட்குழியின்மேல் விளிம்புக்குள்ளே சகடைக்சண்பச்ச 
மா£ இருக்கும் கண்ணீர்க்கோளத்திலிருக்து கண்ணீர்பொ௫க் 
அ சிலதுவாரங்கள்வழியாய்ச் கண்ணிலே: பரந்து அது எப் 1 

\



கண்ணின் தொழில். க௬டூ 

பொழுதும் பசுமையாகவும் பளபளப்பாகவும் இருச்சப்பண் 

ணுகின்றது. 
௯. மேலும் இக்நீர் கண்ணில் பரந்துபாயும் வேளையில் இ 

மைவெட்வெதினால் , அங்இருக்குக் தூசிகள் £ ௮ச்கண்ணீரு 

டன் அள்ளுண்டு மூக்குக்கடுத்த சண்மடலினுட்கோளையி 

2 விருக்கும் இரண்டு று குழல்களின்வழியாய் மூக்கிலே செல் 

லுகின்றன.. கண்ணிலே அழற்சி காணும்பொழுதும், மனதி 

லே சஞ்சலமுண்டாகும் வேளையிலும் கணணீரானது அவ்வி 

ரண்டு. குழல்களிலே: செல்லச்கூடியதற்கு மிஞ்சி ஊறுவதி 
னால் அதிகமாய்த் ததும்பி அங்இருக்து வடி.ஏன்றது. 

௧௦. உருவொளியான இருங்கையும் சுவச்சங்களும் ஒன் 
அச்சொன்று வித்தியாசமான திண்மையுள்ள வஸ்துக்களாயி 
ருக்கின்றன: இவ்விதமாக உண்டாக்கப்பட்டிருக்குங் சண் 
ணினாலே, காம் பொருள்களைப் பார்க்கும்பொழுது ௮ப்பொ . 
ருள்களிலிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் மடங்கிக்கூடித் தரிசி... 
யத்திலே ௮ப்பொருள்களின்: உருவங்கள் சறியவைகளாகவும் 
WDE தெளிவாகவும் -விழுகன்றன. இப்படி அதிலே விழுக் 
ச உருவங்களால், ஆகும் உணர்ச்சி பார்வைஈரம்பு வழியாய் 
மூளைக்குச்சென்று அதில் அழுந்த மனம் அவைகளை அறிந்து 
கொள்ளுகன்றது. 

புறனடை.-.-ச-வது. - வயதுசென்ற gu acide சிருங்கை 
யும், இயவமுச் தட்டையாவதினால், பொருள்களின் உருவம் 
தரிசியத்திலே சரியாய் விழாமல் அதற்கப்பாற் கடந்துசெல்ல, 
வெள்ளெழுத்துண்டாடின்றது... ் குவிவான கண்ணாடி.போட 

இக்குறை தீரும். 
. ௨வது. பிறப்பு வாசியாய்ச் சருங்கையும் இயவமும் மட் 

டுக்குமிஞ்சக் குவிலாயிருக்கில், பொருள்களிவிருக்து பாயும் 
ஒளிக்கதிர்களினால் ஆகும் அப்பொருள்களின் உருவம் தரிசி 
யத்திற்படாமல் அதற்கு எட்டாமல் விழும்: இவ்வித குறை 
வுக்குச் குறுகிய பார்வை என்பார்கள். இப்படிப்பட்ட ஆட் 

- களுக்கு எட்டிய பார்வை வரும்படிக்குச் கிழவர்போவெகுவி 
வான கண்ணாடிக்கு மாறான கவிவான சண்ணாடி போட 
வேண்டும். 

ஈவது. சலவேளைகளிலே emia தங்களுக்கு அகப் 
படுங் கண்ணாடி. எதுவடியிருந்தாலும். சரி, அதையே போட் 
“டுவருஇரார்கள். இப்படிச் செய்வதினால் அசேகர் தங்கள் 

, கண்களைக் கெடுத்துப்போடுகிறார்கள். . சிமையிலே மூக்குச்



௧௬௬ கண்ணைப் பேணும் முறை. 

கண்ணாடி செய்றெவர்கள் தூத்றுக்கணக்காக விகற்பமானவிம் 

பதூரங்களுச்கு இணங்கத் தங்கள் கடைகளிலே வைத்திருப் 

பார்கள்: அகையினாலே கண்ணாடி போடவேண்டியவர்கள் 

கூடுமேயாகல் அவ்விதக் கண்ணாடிகளை விற்பவனுடைய 

கடைக்குப்போய் அங்இருக்கும் கண்ணாடிகளில் எடுத்து சோ. 

இத்து, எவைகள் பார்ச்றெபொருளைப். பருப்பித்தாகுதல் a 

றுப்பித்தாகுதல்' காட்டாமல் ௮தை ௨ள்ளப்டி. தெளிவாகக் 

காட்டுகின்றனவோ அவைகளையே தெரிந்துகொள்ளவேண் 

டும். இண்ங்காத கண்ணாடி. போவெதிலும் ஒன்றும் போடா 

மலிருப்பது ஈயமென்றறியவும். இலவேளை வளமான சண் 

னாடி அகப்படாததினால் வளமற்ற சண்ணாடிபோட வேண்டி 

wg அவூயமேயா?ல், கூடியளவும் அதைப்போடும் நேரங் 

குறைவாயிருக்கவேண்டும். ் 

கண்ணைப். பேணும் முறை. 

௬. சரீரத்தின் பிற உறுப்புகளைப்போலக் கண்ணையும் 
'முூயற்சயொய் வேலைகொண்டபின் அதைஜறவும் விடவேண் 
டும். ஏனெனில் வெகுகேரமாய் நாம் ஒருபொருளை உற் 
றுப்பார்த்துச்சொண்டு நிற்இல், கண்ணானது இளைத்து அதின் 
பார்வையும் குறையும். -எப்பொழுதெனிலும் கண்ணானது 
ஒன்றைப்பார்த்துப் பூத்தப்போனால், உடனே அசைப்பார்ப் 
பதைவிட்டொழியவேண்டும். கண்ணைமட்டுக்கு மிஞ்சி, — 
வேலைகொள்வதும் அதைமட்டுக்கு மிஞ்சி ஆறவிடுவதுமாகிய 
இரண்டுபழக்கங்களும் ஆகாவாம். 

௭. நின்றாற்போல் சடிதியிலே இருட்டிலிருந்து வெளிச் 
சத்திலே செல்வது கண்ணுக்கு ஆகாது: ஒளி மிச்சமானால் : 
தாரை இறுக்கத்தகச்கசாக வருணி விரியும். ஒளி கொஞ்ச 
மானால் தாரைப் பருக்கத்தக்கதாக வருணி சுருங்கும். அனா 
லும் வருணியின் இயக்கந்தீரச் சடிதியிலாகிறதில்லை. ஆத 
லால் நாம் மிகுந்த ஒளியிலிருந்து குறைந்த ஒளிக்குக் FOF 
யிற்போம்பொழுது பார்வைத்தாழ்ச்சியும், குறைந்த ஒளி 
யுள்ள இடத்திலிருந்து அதிசபிரகாசமான. ஓளியிருச்குமிடச் 
அக்குப் போகும்பொழுது. மிகுந்த கூச்சமும் உண்டாகின் 

இது: அ ் 
புறனடை --கரலமே விடியமுன்னம் எழும்பி விளக்கு 

வைத்து எழுத்துப்பார்த்துப்படிப்பதம், தையல்முதலிய



கண்ணைப் பேணும் முழை. ௧௬௭ 

அண்ணிய வேலைகளைச் கண்பார்த்துச் செய்வதும் கண்ணுக்கு 
ஆகாவாம். எனெனில், பகல்வெளிச்சமானது படிப்படி. 
ய்ரய் உண்டாகின்றது. விளக்குவெளிச்சமோ சடுதியிலே 
உண்டாகும். இராமுழுதும் ஓய்ந்து விரிக்துகடந்த வருணி 
சடுதியில் உண்டாகும்' விளக்குவெளிச்சத்தைத் தாங்கிச் 
கொன்ன மாட்டாது: 

அ. ் பொருள்களைப்பார்க்கும்பொழுது'. சாய்வாய்ப் பாரா 
மல் கூடியமட்டுக்கு நேராய்ப் பார்ச்கவேண்டும். ஏனெனில். 
சாய்வாய்ப் பொருள்களைப்பார்க்கில் கண்ணின்பே௫கள் ஒரு 
பக்கத்துக்குச் சுருங்கி வாக்குக்கண்ணாகக்கூடும். வளர்ர்த 
வர்களிற்பார்க்க" குழந்தைகள் இம்மோசத்துக்கு இடமாவார் 

கள். ் 

௯. கண்ணிலே ாூவிழுக்தால் அது விழுந்த ஆளை ஈல்ல 
வெளிச்சமுள்ள இடத்திலேவிட்டுக் சண்மடல்களைச் திறந்து, 
ஒரு மெல்லிய அழுத்தமான சீலையின் நுணியைவிட்டு அத்தா 
சியை எடுக்கவும். இது வாயாமற்போனால் விழுக்ககாசி 
மிகுதியாய் மேல்மடலுக்கு. நடுவேடிடக்கும், ஆதலால் ஒது 
மொரு சர்ச்சை வாங்கி அதினாலே எண்ணின் மேல்மடலிலே 
அமர்ச்இிப் பின்பு கண்ணைச் ழே. உருட்டிப்ப்... ஈச்சொல் 
லி உருட்டியபின்பு மற்றச்கையால் அம்மேல்மடவின் இமை 

யைக் கெட்டியாய்ப்பிடித்து, அம்மடலை மெல்லப் பசமை 
யாய் ஈர்ச்கைகோக்டுப். பின்னாக மடக்டஇிவிட்டுப் பின்ப 
'ஈர்ச்கை எடுத்து அப்பால் இலேசாய் அங்கே தோன்றும் தாசி 
யை எடுக்கவும். 

இவ்விதமாய்ப்பார்த்தும் காரியம் வாயாதிருக்தால் wee 
அழற்சி உண்டாகத்தச்கதாய்ச் கண்ணை வருத்தாமல் உடனே 
ஒரு வைத்தியனுக்கு அதைக் காண்பிக்கவும்:



Gn காது, சத்தம், ஓசை. 

ப தினாறாம் பருதி. 

  

௩௧. அதிகாரம். 

காது, சத்தம், ஒசை. 

க. இசையென்னும் புலன் புலன்களுக்குள் மேன்மையு 

 டையதாகிய ஓளியென்னும் புலனுக்கு இரண்டாவசாய் 
விசேஷமுடையது. இதினாலே காங்கள் எங்களுடைய மன 

ஆ௮தலுக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் அறிவுத்தேற்றத்துச்கும் 
உதவி௰:-பிருக்கற சத்தங்களைச் கேட்சிறோம். மணிசசேகச 
இல. அடிக சிக்குமுக்கான உறுப்புச்களுக்குளெல்லாம் 
ஓசைக்கருவியாகிய காதும் ஒன்று. - 

சாதின் விவரம். 

௨. காதைப்பற்றிச் தெளிவாய்க் காண்பிக்கும்பொருட்ட 
௮ங்காதிபாதிகள் ௮தை வெளிக்காது, ஈடுச்சாது, உட்சாது 
என்று மூன்று பகுஇகளாகப் பிரித்திருக்கிறார்கள். 

௬. இவற்றுள் வெளிக்காது தலைக்குப் புறம்பே ல புருவ 
ங்களர௫, விரிந்த முருந்தாயும், தலைக்குள்ளே நடுக்காகளவும்கு 
ஏறக்குறைய ஒரு அங்குல நீளமாய்ச் சற்றுவளைந்த அவாரமா 
மம் தோலினால் மூடப்பட்டிருக்சன்றத. 

அத்துவாரத்துக்குள்ளேயிருக்கும் குறும்பியும் சாதின்வெ 
ஏரித்துவாரத்தை நோக்கச் இலும்பிநிந்கும் மயிர்களும் yee 
பழு வெளியேயிருந்து காதின்துவாரத்துக்குள்ளே அுழையாச 
படிச்குக் சாவல்பண்ணுசன்றன. ~ 

ல் 
இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள்; -- அங்காதிபாதம், ஆனசம், கம்பு, இரீதடம், ரிகா 

ன, பிரமணம், வாரி. ் a =



காதின் விவரம். ௧௬௯ 

ச . 2 ட 

புமனடை.-- அ௮.கேக மிருகங்கள் பலதிசைகளிலுமிருக்து 
வரும் சத்தங்களைக் கேட்கும்பொருட்டுத் சங்கள் வெளிக்கா 
அகளை இங்கும் அங்கும் இருப்பிசக்கொள்ளத்தச்கன சில சிறு 

Custer உள்ளவைகளாயிருச்சன்றன. இதற்கே தாரணம்... 

மூயல், குதிரை, எருதுமுசலியவைகளே. 
௪. காதின்வெளித்துவாரத்தின் உள்ளிறஇியில் வெளிக்கா 

அக்கும் நடுக்காதுச்கும் இடையே எல்லையாயிருக்கும் ஆன 
கம் என்னப்படும் அரைத்திட்ட மளவுக்கு உருவொளிமான 
சவ்வொன்று உண்டு. 

௫. மனிதசேகத்திலுள்ள எலும்புகள் எவற்றிலும் பார்க்க ௮ 
இசம் அண்ணிய காலு எலும்புகள் ஒருகோவையாய் ஈடுக்கா 
இலே கடக்கின்றன. அக்கோவையின் ஒருதலைப்பு ஆனசத் 
இலும் மற்றது உட்காதிலும் தொடுச்திருச்சன்றன. 

௬. ஈடுக்காதிலிருந்து பின்தொண்டையின் அருகுச்கு கி 

ர்ணானகி என்னும் ஒரு இறுகுழல்போகின்றது. அனகம் 
இட்டமாய் அசையத்தக்கதாக அ௮ச்குழலின்வழியாய்க் காற்று 
போக்கும் வரத்துமாயிருச்சின்றது. ஏதுகாரணத்தினாலாகு 
சல் இச்குழல் அடைக்சப்படத்சக்கசாய்த் தொண்டை வீங்கி 
னால், அப்படி வீங்கிய ஆளுக்குக் கன்விகாவான். பாம். 

ப்ச். ? 

௬௬ம் படம். 
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௬௬-ம் படம், 6, வெளிக்காத. ம; இரிதடம், 0, வெளிக்காதில் துவாரம். றீ, கேள் 

விரரம்பு. 7; கம்பு. 9, அனகம், 4, வாரி, 7, மிடந்றக்குச்செல்லும் நிகர னகத்வா 

ரம், இ, சக்காது, ம, 7 த. எல்லாம் பீரமணமாபெ உட்காஓ amos.



ரீ 
ழ் ® 

‘ETO காதன் விவாம். 

ன. உட்காது Me ores எச்குமுக்குள்.. .குடைவாயிருக் 

ன்றது. இது டீலசகுழற்சிகொண்டு நிற்டால் அதற்குப பிர 

மணம் என்றுபேர். இச். எலும்பினாலர்௨். மூன்று. அதை 

யுள்ளது. * | 

“E-OIF).. ன சசசோண்லடிகலான: வாரி: ப உடவது. நத்தை 

"யோடுபோன்ற சம்பு.. ௩-வது. இரிதடிம்என்பவைகளே; | 

0). கேள்விச்கு ga Puno mis வேண்டி' பகுதி. உட்காது 
மட்டுந்தான். . இதை விட்டுக் காதின் Spee ee 

மித்தள்ளினாலும் கேள்விப்புலன் கெடாது. ன 

Fe கெள்விசரம்பு, ஒளையிலிருக்துளெம்? உம்காதுக்குள் 

-ஞ்றையாகுஞ் சவ்வுக்குள்ளிருக்கும் நீரி படர்ந்து. நந்து 

இன்றது. 

௬௭-ம் படம், 

  
ப... ௬௭-ம் பப் 5, ar Qler சகல் பகுநிகளின் பாவனை. 1, க வெளிக்காதில், துவாரம், 2, ஆ 

' னகம், 3௬ ப்டகென்ப, 4, அடையென்யு.. 9, பட மென்ப! 7, பிரமணத்தின் ஈடுப்பீ 

ர்த்து! Buch. உ, 10, Gages. 11, 12. கம்பின் . புரித்துவாரம். : 13. கேள்வி 

சார்பு, டடக், தருக்கு செல்லும் நிசரணானசழ்துவாரம், 18, கேனாவென்பின். Gas 

முன், ரக , Par வேடனின்.



காதின் தொழில். - ௧௭௧. 

காதின் தொழில். 

௧௦. ஓசை அல்லது கேள்வி, பொருள்கள் அதிர்க்தசை வதி 
னாலே பிறக்கும் ஒலியை காம் அதியப்பண்ணாம் புலனேயாம். 

௧௧. வெளிகச்சாது தன்னிலேகாவும் ஒலிகளைக்கூடட்டி அதி 
“விருந்து ஈடுக்சாதுக்குள்ளே அவைகளைச் செலுத்தும் முயற்சி 
'யுடையது: 

௧௨. ஆனகமானது' வெளிக்சாதால்வரும் ஒலிகளால் 
அதிர்ந்து. தன்னிலிருந்து உட்காதோடே தொருத்திருக்கும் 
எலும்புக் கோவைவழியாய் அவ்வதிர்ச்சியை . உட்காதிலே | 
சேர்த்துவிடும்: - அன்றியும் அது அளவுக்குமிஞ்சிய ஒலி 

கேள்விஈரம்பிலேதாவி அதைச் சேதப்படுத்தாதபடிக்கு அவ் 
வொவிஷய்ச் சரிச்சட்டிவிடன்றது.. இப்படிவர்த ஒலியின் 
அதிர்ச்சி கேள்விரரம்பின் .கூக்தல்களிலேபட்டுச். கேள்வி 

- கரம்பின்வழியர்ய் மூண்க்குக்  செல்வதினாலே கேள்வியுண் 
டாகும். 

காதைப் பேணும் முறை. 

EM. 'ஓக்சயும் மறு புலன்களைப்போலப் பழக்கத்தினாலே 
தேறக்கூடியதாயிருக்கின்றது.. குருடரும் Hos upésss 
னாலே, பொருள்களால் உண்டாகும் -சச்சச்தைச்கேட்டு 

- அவைகள் இன்னவென்றும் அவைகள் இருக்கும்காரம் இவ்வ 

வென்றும் காதினாலே தீர்ச்சமாய் கிதாணிக்இிமுர்கள். இ 
- வுமன்றி ம்ற்றெப்புலனும். பூரணமாயிருக்கும் வேளையிலே 
தானும் இப்புலனையும் ௮இிகமாய்ப் பழக்கத் தேற்றலாம். சாப் 
படி.யெனில் கரியான். 'நிதாணில்க முடியாத சத்தங்களை லே 
டன் பழக்கத்தினாலே கேட்டு நிதாணிக்சக்கூடும். ் 

௧௪ '.. குழக்தைப்பிரர்யத்திலே இப்புலன் சேகமானால் அப் 
படிப்பட்டவர்களுக்குப் பேச்சும்வராது. - இதினாலே” செவி 
டாய்ப்பிறந்தபிள்ளை ஊமையுமாயிருக்கும். 2பசப்பழனெ 
-வர்களுடைய கேள்விப்புலன் அற்றுப்போகில் அவர்கள் 
“மங்கள் பேச்சைச். சமவிசைப்படுத்துவதற்கு அவர்களிலெ 
அதள்விப்புலன் இல்லாதபடியினாலே, : அவர்கரடைய Gui 
௪ம் சந்தமில்லாமனி 2 உளதிழ்போமு, 

15*



௧௭௨ காதைப் பேணும் முறை. 

௧௫. கேள்விப்புலன் இரமாயிருக்கும்படிக்குக் காதின் 
பலபகுதிகளும், “ மூளையிலே கேள்விகரம்பு இளம்பு இன்ற : 

பகுதியும், தங்.கள்தங்கள் கட்டுப்பாட்டிலும் apap walls 

ae 

ஆனகத்தடித்து அல்லது வெடிதீதுப்போகழும் 
னாகி ப ண்கமாகச் குறும்பி மிகுதலும், தொண்டைக் 

குச்செல்லும் நிகரணானகத்துவாரம்- அர்தலும், முளைவியா 
திப்பதெலும், கேள்விகரல்பு கும்புதலும், நடுக்காதும் உட்கா 
தும் சேதப்படுவதுமாகிய எதுவும் செவிடாவதற்கு வெகு 
வாய் நடக்கும் காரணங்களாம். 

காதுச்குள்ளே ப ருக்காய்த குறும்பிவாவ்கிவிட்டுச கு 
ஐம்பியெடுக்கும் பழக்கமாகாது. இதினாலே பலத்சமும் அதற் 
குள்ளே.புண்படுஇன்றது. . காதுத்துவாரத்துக்குள்ளே வெகு 
குதும்பி அடையும்பொழுது, ௮தை எடுக்கும்படி. கொஞ்ச 
ஈல்லெண்ணைவிட்டால் அதிலுள்ள குறும்பி.இளகும்: ஒரு 
கேரஞ் சென்றபின்பு சவுக்காரம்சேர்த்த வெந்நீரை அதற் 
குள்ளே பீரச்சிச்கழுவவும். இவ்விதமாய்ச். செய்வதிறாலே' 
லை செவிடர்கள்தானும் கேள்வி அடைந்திருக்கறார்கள். 

புறனடை. காதுத்துவாரத்துச்குள்ளே பூச்சி, புழு, உட் 
பட்டால் ஈல்லெண்ணையைப்போல் ஏதும் ஒரு எண்ணையை 
எடுத்து பொறு%கத்தக்கசான சூடாக்கி .அதற்குள்ளொழுக்க, 
அங்குள்ள பூச்சி அல்லது புழு அதைவிட்டகலும்.



சுகம்.பேணும் பக்குவம். . ௧௪௩ 

பதினேழாம் பகுதி. 

௩௨. அதிகாரம். 

  

சுகம் பேணும் பக்குவம். 

க: நமது உடம்பு இலல இயல்புப் பிரமாணங்சளாச்கிசை 

யப். படைக்கப்பட்டிருக்ெதினாலே. சீவனிருச்ிறவமாயி 
லே ஒவ்வொருவனும் தான் சுகசரீரியாசவும், மூயற்சியுள்ளவ 

னாகவும், தனக்கும்பிதர்க்கும் உபயோகமுள்ளவனாசவும் இருக 
கும்படிக்குத் தன் கடைகளையும் செயல்களையம் சஉடமைக 
ளையும் ஒழுங்கு, பண்ணும்பொருட்டு, :அவ்வியல்புப் பிரமா 
ணங்களைக் கற்றறியவேண்டும். 

௨. உடம்பு சவுக்கியமாயிருக்கும்படி. பே௫ிகள் இலவே? 
களிலும், மறுவகை.அப்பியாசங்களிலும் முயல்ூப்பட்டிருச் 
கவேண்டும் என்பது அவைகளுக்குரிய பிரமாணமாம். [இதை 
ச்குறித்து ௬-ம் அதிகாரத்திந்காணலாம்.] 

im உயிரைத்தாங்குகிறதற்குப் போசனம் அவ௫ியமாயிரு£ஃ 
இன்றதுமெய்தான். என்றாலும் இணகச்கமரன போசனத்சை 
ஏத்த பிரமாணமாச ஒழுங்காய்ப் புசக்சவேண்டும். அப்படிச் 
செய்யாதிருந்தால், சரணஉறுப்புகளின் தொழில்கள் பிசகு 
பட்டு அவைகளிலே வியாதியுண்டாம். [இதைக்குறித்து 
௪௦-ம் அதிகாரத்திலே காணலாம்.] 

௪. சுத்தவாயுவைச் சுவாசிப்பது பூரணசுகத்துக்கு மிகவும் 
அவசியம். காற்றின்றி. அகோரமாயிருக்கும் ஒடுங்கிய. வீடுக 
ளிலும் சனநெருக்கத்துச்குள்ளும் இருந்து - சுவாசகறெதி 
னால் வரும் ஈட்டம் தொடக்கத்திலே விளங்காகபோதிலும் 
சற்றே செல்லச்செல்ல தெளிவாய்த் தோற்றும். இந்த ஈட்டம் 
படிப்படியாய் உண்டாவதினால் இவ்விச இடங்களிலுள்ள 

இப்பகுஇியீலுள்ன. அ௮ருஞ்சொ/ன் ;--சகத்தவம், காபிதம், நரம்பு,



BOTH வியாதி தீர்த்தல். 

வாயுவைச் சுவா௫ப்பது உடம்பின் சுகத்துக்குரிய பிரமாணங் : 
கள்ரல் விலச்சப்பட்ட்தென்று அறியவும். [இசைக்குறித்து 
சும் அஇகரரத்தில் சாணலாம்.] 

௫. உடம்புக்கு 8 நித்திரைவேண்டியது. நித்திரையினால் உண் 
டாகும் முழுசயத்தையும் ௮னுபவிக்கும்பொருட்டு ஒழுங்கா 
னவேளையிலே நித்திரைகொள்ளவேணிீடும். வெள்ளெனச் 
யின்று, விடியமுன் எழும்புதல்?? சுகத்தையும் அத்துடன்கூ 
டிய ஈன்மைகளையும் கொடுக்குமென்பதை இளைஞர்கள். எல் 
லாரும் கற்றுக்கொள்ளவேண்டியது. மூளையானது ஒழுங்காக 
நித்திரையினால் ஆறவும் மறுபடிவேலையில் முயலவும் வேண் 

டும். (இதைக்குறித்து" ௨௭-ம் அதிகாரத்திலே. சாணலாம்.] 

௬: தோவின்பரப்பு வெகுவிசாலமாயிருக்கறெதினாலும் உட. 
ம்புக்கு உசவாதபதார்த்தங்களைச்கழிக்கின்ற உறுப்புகள் இச்து 
டனே நெருங்கிய சம்பந்தமாயிருக்றெதினாலும், இப்போர் 
வையின் தொழில்கள் சரியாய் ஈடந்துவருவது sos சுகத் 
தைப்பேணுவதற்கு மகா அவயம் என்று காண்கிறோம். 

[இதைக்குறித்து ௨௪-ம் ௮இிகாரத்திலே காணலாம்.] ' 

எ. தாம் ஒழுங் ங்காய் உண்பது சரீரசுகத்துக்கு எவ்வளவு ௮ 
வசயமோ அவ்வளவாய் அதிலிருந்து பிரியும். மலசலாதிகளை 
யும் ஒழுங்காகச் சுத்திபண்ணிவிடுவதும் அவூ௫யமாம். 

தொதத்துணி. -ஏவ்ர்களும் கல்லகாற்றைச். சுவாித்தல், 
சசீர அப்பியாசம், உணவு, நித்திரை, ஸ்கானம், மலசுத்தி 
என்னும் இந்த ஆதுகாரியங்களையும் ஒழுங்காக ஈடப்பித்துக 
கொண்டுவருவதே. PIRES ஏதுவாம். 

ஜி யாதிதீர்த்தல். 

௮. ‘ Mun POs. @ அதிகரிச்சமுன் வைத்தியனை ௮ 
ழைப்பதரிது. இப்படிக்சொத்த வேளையில் வியாதிக்காரன் 
அல்லது அவனுடைய உதவியாள் பண்ணும் பக்குவங்கள் சரி 
யானவைகளாயிருகச்சவேண்டும். இல்லாவிட்டால் வியா 
இக்சாரனின் உபாதிமிஞ்சி உயிரளவிலும் மோசம் நேரிடச்கூ 
டம். ஆகையினாலே வியாதிக்காரனுக்குச் சவுக்கெயம் உண் 
டாகும்பொருட்ச் , செய்யத்தகுவதின்னது செய்யத்தசாத 
இன்னதென்று சாம் அறிவது மிகவும் பிரயோசனமாம். 

௯. ஏதும் வியாதி கதியாய் உண்டாகும் காலங்களிலே 

சொயாளியின் சரீரம் மனம் இரண்டும் ₹*ஆறியிருக்கும்பொ
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ரூட்டு அவன். எல்லாவிதமான சரீரமுயற்கிகளையும் மனமு 
யந்ெளையும்' விட்டுவிடவேண்டும். வியதி சொற்பமாயி 
ருந்தபோதிலும் கோயாளி ஆறியிருப்பது கலம். 

௧௦. காதிலே. கேட்கும் இரைச்சலினாலே கோயாளியின் 

மனது குழம்பி இசோத்துப்போகும். அகையினாலே ௮க்கோ 
யாளி படுத்திருக்கும் அறையிலே கூடியமட்டும் அமைச்சல் 
அண்டாயிருக்சவேண்டும். அதற்குக்கிட்டவும் ஆட்சந்தடியா 

வது உரவிடியாவது மற்றும் எவ்வித இரைச்ச்லாவது இல்லா 
படி பார்ச்சவேண்டும். இதுவுமன்றி கோயாளியிருக்கும 
றை விசாலமானதும். காற்று உலாவத்தக்கதுமாயிருப்பது 
மன்றி ௮த கூடியமட்டும் தனிமையான வெற்றறையாகவும்' 

இருக்கவேண்டும். நோயாளிக்கு: விசாலமான அறை கொ 
டுக்கக்கூடியதாயிருச்ச . ஒடுக்கமான ஒழுங்கற்ற அதையிலே 
அவனைக் இட்ச்சவிடுவதூ அறியாமையால் உண்டாகும் தயவு 

கேடு. :: 

கக. வியாதிச்சாரன் படுத்திருக்கும் அறையிலே இருக்க 
வேண்டிய வெளிச்சத்தின். முூறையைக்குறித்தும் எச்சரிக்கை 
யாயிருக்சவேண்டும். எப்படியெனில் அதிலேயிருக்கும் 
வெளிச்சம்: மட்டாயிருக்சவேண்டும். இல்லாவிட்டால் இ 
ரைச்சல் காதின்வழியாய் கேரயாளிக்கு வருத்தத்தைக் கொ 
டுப்பதுபோல மிஞ்சிய வெளிச்சமும் ' கண்ணின்வழியாய் 

மூளையிலே தாவி வருத்தத்தைக் கொடுக்கும். * 

புறன்டை..--ஒரு ஆள் சுசமாயிருக்கும்பொழுது சடச்சச் 
கூடியவைகளை வியாதியாயிருக்கும்பொழுது சஇக்சமுடியா 

படிக்கு MEF அளுடைய , பஞ்சபுவன்களும் இளைத்து 
கோய்த்துப்போகின்ற ன. 

௧௨. கோயாளி இெபிள்ளையாயிருந்தாலும் OF இர்க்ச ஆளா 
 மிருந்தாலுஞ்சரி, வியாதி . பார்ச்சவருகிற உத்றுர் ACs Slat 

சளாலே ௮ள் கொஞ்சகோத்துசீசானாலுஞ் சந்தடிப் படப்ப 
டாது: ஏனெனில் கோயாளிக்குத் தன்னைச்." சக்இக்கவந்ச 
வர்களைச்சண்டு பேன சந்தோஷம் , அவர்கள் போனபின்பு 
சோகமாய் -மாறிப்போம். ' வியாதிச்சாரன் . எவ்வளவு மோச 
மான கிலைபரத்திலிருப்பானோ அல்லது மரணத்துக்குக் கிட் 
டியிருக்கிருனோே அவ்வளவு - சாச்சரதையாகவே இக்குறிப் 

. பைச் கைக்கொண்டு வாலவேண்டும்.' கோயாளியைக்குறித்து 

எதும் விசாரணைபண்ணுலது அவூயமர்னால் அர்த ஷின் 
விட்டாரிடத்நிலே ஸிசாரிக்தவும். ஏதும் வக்சனே வழிபா€



:௧௭௬ வியாதி இரத்தல். 

சொல்லி அனுப்புலும் அல்லவென்று ஏதும். அவசரமான 
செய்தி பேசிக்கொள்ளுலும் அந்த அளிடத்திற்போய் நே 
ரே பேசாமல் அங்கே .துணையாளியாயிருக்கும் ஆள்வழியா 
கப் பேசிக்கொள்ள வேண்டும். 

திருட்டாநீதம்--ஒரு வைத்தியன் சொல்லுகறெதாவது: கான் 
கூரமாய்க்கெடந்த ஒரு பெண்பிள்ளையைப்பார்த்து அவளுக்கு 
மருந்து கொடுத்தபின்பு, ௮வள் சவுச்யெமானதைக்கண்டு 
மருக்தையும் நிறுத்தி, பு்கைமூதலிய சொற்பமான நொய்ய 
உணவுக் தின்னச்சொல்லி, ஆட்கள்வக்து அவளிடத்திற் சந்த 
டி. செய்யப்படாதென்றும் கற்பித்தப்போனேன். ஆனாலும் 
சாயங்காலத்திலே அவளைப் பார்ச்கும்படி. வரச்சொல்லி ஆள 
னுப்பிஞர்கள். கான் அங்கே போனபொழுது அவளுடைய 
வியாதி மறுதலித்திருச்கக்கண்டேன். அதுமுதல் காலுகாள் 
மட்டுச்கு அது அதிகப்பட்டு, கடைசியில் நாலாம்காளிலே 
மரணம்வந்து அவளுடைய உபாதிக்கு முடிவுகட்டிற்று. ஒரு 
வரும் போய் அவளைச் சந்தடிபண்ணாமல் இருச்சவேண்டு 
மென்று நான் கற்பித்துப்போன பின்பு அவளுடைய இனத் 
தாரிற் சிலர்வந்து அவளை முகாமுசமாய்ச் சாண உத்தாவீவாங் 
இச்கொண்டு அமைக்குள்ளே போய் அவளைச் ஈண்டு பேச 
னார்கள் என்று. அறிச்சேன். அவர்கள் போய் அவளுடனே 
சம்பாஷணை : பண்ணினதினிமித்சம் அவளுக்கு மிஞ்சிய 
தலைகோவு உண்டாயிற்று. அவள் அதைக்குறித்தச் சொன் 
னபடி. எழுதினால், “அவர்களுடைய பேச்சு என்னைக் கொல் 
லமாப்போலே காணுது?? என்றாள். அ௮.ப்படியே அதுவும் 
அவளைக் கொன்றது. 

௧௬. வியாதி தலைப்படும்பொழுதும். இலேசாகும்பொழு 
தும் வயிரங்சொண்ட சாப்பாடுகொடாமல் இலேசாய்ச் சமிக் 
கக்கூடிய கஞ்சிமுதவிய உணவுகளைக் கொடுச்சவேண்டும். 
தாகம் உண்டாகில் கண்ணீர், கஞ்சித்செளிவு, அல்லது 
துங் காரசாரமற்ற பானங்களைக் குடிக்சலாம். வியாதி 
wn Mi SG wb ஆளுக்கு அசை செலிகொள்ளத்தச்கதாய் 
சுவையானவைகளைச் காட்டுவது சவற. ஏனெனில் கோ 
யாளியினுடைய உடம்பு: சீர்குலைக்திருப்பதினால் அவனுடை 
ய இரைப்பையிலே உணவுசரணப்படாதாகையால் அவனுக்கு 
உணவிலேயுண்டாகும் வெறுப்பு அவ்வேளையில் தின்னப் 
படாது என்பதற்கு இயல்பாய் உண்டாகும் எச்சரிப்பாம். 

௧௪. வியாஇதிர்ந்து ' கோயாளிகுணம் அடை இறகாலங்க 
ஸிலே தின்றெ சாப்பாடு கவப்பின்றி இலேசானதும் இரைப்
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பையிலே முட்டுண்டாகாதபடி .கூடியளவு குறைவாசவும் 
இருக்கவேண்டும். வியாதிக்காரருக்குக்கூறித்த மேரங்களி! 
லே முறையாகச் சாப்பாடுகொடுக்கவேண்டும். ஒழுங்கில் 
லாமற் கெர்ஞ்சம்கொஞ்சமாய் அவர்களுக்கு அடிக்கடி உண 
வுகொடுப்பது ஆகாது. 

்.  த௫. வியாதிக்காரனுக்கு வைத்தியஞ்செய்துவருகையிலும், 
அவனுடைய வியாதிீங்க மருந்து கிறுத்தியிருக்கும் ௮க்கிய 
நாட்களிலும், . நோயாளியுடைய சாப்பாட்டைக்குறித்து 
வைத்தியன் மிகவும் சாக்கரதையாய் விசாரணைசெய்துவர 
வேண்டும். [இதைக்குறித்து ௧௨ம் அதிகாரத்திலே சாண 

் லாம்.] நோயாளியின் உண்வைக்குறித்து எவனும் அதற்கேற்ற ற 
புத்தி சொல்லலாமென்றபோது எண்ணமும், சுகம் ௮அடைச் 

தஇிருப்பவனுடைய பூதொனே அதற்கு அறிகுறியாயிருஃகு 
- மென்பதும் மிசவுந்தவறு. 

திநட்டாந்தம்.--ஒரு வைத்தியன் சுரமாய்க்கிடந்த ஓரு. 
'பெண்பிள்ளையைச்குறித்துச் சொல்லுகறெதாவது: கான் ௮வ 
ளுக்கு மருந்து கொடுத்தபின் சலகாட்களுக்குள்ளே சுரம் 
படிஈ்துபோய்விட்டது. அதின்பின்பு ௮வள் காரசாரமற்த 
இலேசான உணவ தஇின்னும்படி கற்பித்துக்கொண்டு, Bi. 
னே ஒரு காரியத்தைப்பற்றி இரண்டு காளாகச் சற்றுத்காரம் 
'போயிருச்சையில், தீனக்குமிஞ்சிச். காரியங்களை ஈடப்பிக் 
Ge குணமுள்ள ஒரு அம்மை அந்தப் பெண்பிள்ளைபைப் 
பார்க்கவர்தாள். அப்பொழுது அந்தப் பெண்பிள்ளை எகப் 
பட்பெந்தாலும் மிகவும் பலவீனப்பட்டிரு£றெதை ௮௪ 
அம்மை. கண்டு, இவளுக்கு பெலன் உண்டாகத்தக்ச சாப் 
பாடுகொடுத்தால் நயமாயிருக்குமென்றாள். அவள் சொன் 
னசைக்கேட்டு உடனே ஒரு துண்டு இறைச்சியை எடுத்துச் 
சமைத்துச் சொஸ்தமடைந்துவரும் அந்த Cuemsarse கொ 
டுத்தார்கள். அவளும் அதைவாங்கி ஆவலுடனே தின்றாள். 
அதினாலே அவளுடைய சுரம் ₹ மறுதலித்து. முன்னையிலும் 
அ௮திகரித்துக்கொண்டது. 

௧௬. வியாதி உடம்பிலே இருக்கும் 'தருணங்களிலும் 
மேனியிலுள்ள தோல் சுத்தமாயிருக்கவேண்டும். தோலி 
லுள்ள பலவிதமான துண்ணியகருவிகள் தங்கள்சங்கள் சொ 
ழில்களிலே பிசகாமலிருப்பது உடம்பின் உள்ளுறுப்புகள 
சுகமாயிருக்கறதற்கும் அவ்வுறுப்புகளிலே பற்றியிருச்கும் 
வியாதி நீங்குகிறதற்கும் எதுவாயிருக்கும். ' ஸ்சானத்திலும். 
ஸ்கானக்தின்பின் கரச்திரும்ப உடம்பிலே எவருசபடி௰்கு



கவு வியாதி இ தீர்த்தல். 

சன்ருயீச் காயழ் தடைப்! தினாலும் தோலின் துவாரங்கள் 
- வழியாய்க். சழிந்தபோகவேண்டிய கழிவான ஈச்சுப்பதார்த் 
தங்கள் நீங்காதிருச்குமேயானால் தோலிலுள்ள துவாரங்கள் 

தீங்கள்தங்கள் *தொழில்களிலே பிசகியிருக்கும். அப்படி. 
யானால் உடம்பின் உள்ளுறுப்புகளிலுள்ள வியாதி மிஞ்சிச் 

கொள்ளும். [இதைக்குவிகன. ௨௪-ம் ௮இிசாரத்திலே காண 

லாம்.] ன சு ் 

திநட்டாந்தம். -- ஒர் மனுஷி தன் சுவாசப்பையிலுள்ள 
வியாதியினாலும், இருமலினாலும், உபாதியடை:ந்இிருக்தாள். 
இத்தோடே. அவளுடைய தோலின்சொழில் . ௩டவாமல் அது 
வரட்சிகொண்டிருந்தது. அவளுடைய வியாதிக்கு yeas 
மருந்துகள் செய்துஞ் சகாயங்காணவில்லை. ஆனாலும் அச் 
தக்கோவிற் பற்றிலேயுள்ள குருவானவர் அவளைப்பார்த்து நீ 
ஒரு நாள் : இரண்தெரம்” ஒழுங்காய்க் குளித்துக்கொண்டு 
ஊ என்றார். இப்படியே அவள் செய்துவரும் நாளிலே 
தோலும் இளக்கமாகி அதின் தொழிலும் திரும்பச். சரிப்பட் 
டபடியினாலே சுவாசப்பையிலுள்ள வியாதியும் நீங்க இரும 
௮ம் இருந்த இடக்தெரியாமல் ஓடிப் பறந்துபோயிற்று. 

௧௭. கோயாளியிருக்கும் அறை சுத்தமாகவும் அதிலுள்ள 
சாமான்கள் ஒழுங்காசவும் இருக்சவேண்டும். கோயாளி 
தான் இருக்கும் ௮றை சீராகவும் அதிலுள்ளவைகள் ஒழுங்கா 
கவும் இருப்பாதைச் காணும்பொழுது தன் வியாதி நீங்க 
தற்கு உதவியாய் அந்த ஆளுக்கு சற்றே மன ஆறுதல் உண் 
டாகும். கோயாளி படுத்திருக்கும் அறை அழுக்சாயும்,' 
அங்குள்ள சாமான்கள் குழப்பமாயுமிருந்தால் அது மனதுச் 

குச் சோவியாவதினால் மூளை காம்புகள் மிகவும் தளர்ந்து 
ஆளுச்கு பலவீனமுண்டாகும். 

௧௮. வியாதிக்காரன் சுக்கமான காற்றையே சுவாஇிக்க 
வேண்டும். உடம்பில் ஓடும் இசத்தம் எவ்வளவு சுத்தமோ 
அவ்வளவாக உடம்பிலுள்ள” வியாதியும் நீங்கத்தச்கதாயிருக் 

கும். வியாதிக்காரன் படுத்திருக்கும் அறையிலே அடை 
பட்டிருக்கும் ஈச்சுக்காற்றினாலே வியாதி நீடித்து அரேகவி 
டங்கஸிலே மிஞ்சிக்கொள்வதுமாத்திரமல்ல; அ௮ச்காரணத்தி 

னால் உயிரளவிலும் ஈட்டம் உண்டாகும்... [இதைக்குறித்து 
சக-ம் அதிகாரத்திலே காணலாம்.] ் 

திநட்டாநீதம்.-ச-௮௫. ஒரு argues "சொன்னன: 
மிகவம் பலவீனப்பட்டு அலட்டுப்பிடித்திருக்ச ஒரு வியாஇச்



வியாதி திர்த்தல். ௧௭௯ 

- தாரனைப்பார்த்து யோசனைசொல்லும்ப்டி. மானும் பின்னும் 
ஒரு. வைத்தியனுமாக அழைச்சப்பட்டோம். அகேகரா 

ட ளரய் அவனுக்கு. நித்திரையில்லை. அவனுக்கு. குளிர்பிடிச் 
ட கும் என்று பயந்து அவன் படுத்திருந்த. அறையில் கதவுகளை 
யிறுக்இச். சாத்தி அனலாக்கி வைத்திருந்சார்கள். அவனுச் 
குச் செய்திருந்த வைத்தியத்துக்கு விகற்பமாய் நான் செய்த 

- தென்னவெனில், அவன் படுத்திருந்த கட்டிலுக்குச் சற்றெட் 
டியிருந்த கதவையும் பலகணியையும் தஇறந்துவிட்டதுதான். 
நான் அவைகளைத் இறந்துவிட்டபின் சற்றுகேரத்துச்குள்ளே 
இவனுடைய அலட்டு நீங்இத்று. உடனே மிகவும் ஆரோக் 
இயமாய் நித்திரைகொண்டான். அதுமுதல் அவன் அதிக சக் 
செத்திலே சுகமடைந்தான். 'அவனுக்குண்டாயிருந்த அலட் 
டு அவன் அசுத்தமான. காற்றைச் சுவாடித்ததினாலே வந்தது 
என்பதற்கு எனக்கு யாதொரு சந்தேகமுமில்லை. 

௨-வது. : இலசாலத்தச்கு முன்னே வசூரி வியாதிக்காரர் * 
படுத்திருக்கும் அறையிலே காத்து உலாவினால் குளிர் உண் 
டாகும் என்று பயந்து அங்கே சற்றும் காற்றுச் செல்ல இடம் 
வைக்காமல் இறிச்கைபண்ணிவந்தார்கள்; . அச்சாலத்திலே 

- ஒரு தருணத்தில் ஒரு அரைமகளுக்கு வசூரிரோய் உண்டா 
யிருந்தபொழுது அவள் கர்லம் சென்றுவிட்டாள் என்று ௮வ 

ளுடைய மணிதர் எண்ணி அவளைக் கொண்டுபோய் வீட்டுக்கு 
வெளியேயிருந்த ஒரு பந்தலின்்€ழ் வைத்துவிட்டார்சள். 
அங்கே காற்று அவள்மேலே விழுந்ததினால் அவளுடைய 
களை நீங்இப் பிழைத்துவிட்டாள். 

௧௯. . சுசவேளை'சளில் பழக்கங்களாகிய ஊண், மலசுத்தி, 
நித்தரைமுதவியவைகளை: வியாதியுள்ள காலத்திலும், அக்சா 
லத்துக்கடுத்களவு ஈடப்பிச்சவேண்டும்; நோயாளி நித்திரைக் 
குப்போகும் வழக்கமான நேரம் இன்னதென்று அறிந்து அர் 
கேரத்துக்குச் சற்றுமுந்தி அவனுடைய படுக்கையை ஆயச் 
தப்படுத்திவைச்சவேண்டும். 

வியாதியுள்ள காலத்திலே சுககாலத்திற்போல ஒழுங்காய் 
- மலசலாதிக்குப் போக வராதிருந்தாலும் நோயாளி செண் 

டித்து வழச்கம்போலச் சத்திபண்ணிவரவேண்டும். இப்ப 
டிச் செய்வதினால் வியாதி மாறுவதற்கு உதவியாயிருப்ப௬ 
மன்றி, பேதிமருந்து உட்கொள்ளவும் வெகுவாய் ௮அவ௫யமும் 
வராது. உலாவித்திரிகிற ஆளுக்கு ஒரு நாளுக்கு ஒருமுமை 
மலசுத்தியாவது எழுச்சமாலுல், ௮வ்வாள் கிடைபட்டிருக் 

16



௧௮0 வியாதி இர்த்தல். 

கும்பெர்ழுது இரண்கொளுக்கு ஒருமுறை சுத்தியாவது போ 
அம. 

௨0. வியாதிகளை நீச்ச. சுகம்கொடுக்கும் சோச்சமுள்ள 
தாய் உடம்பிலே: சுகத்துவம் என்னும் ஐர் சத்தி இயல்பாய் 
நிலைபெற்றிருக்கும். வைத்தியன் கொடுக்கும் மருந்து தானாய் 
வியாதி முழுவதையும் நீக்காமல் சுகத்துவத்துக்குச் சார்பாய் 
மாத்திரம் நின்று அதற்கு உதவிசெய்கின்றது.. 

அ?ரணப்பட்டு வியாதியுண்டாக்கக்கூடிய பதார்த்தங் 
களை இரைப்பையிலேயிருந்து நீக்கும்படி உவாக்இக்கு மருந்து 
கொடுப்பது அல்லது .வயிற்றிலே .அ௮டையலாடி அங்சே 

அழற்சி கொடுக்கும் பழமலங்களைக் கழத்றும்பொருட்டுச் 
Ga தருணங்களிலே பேதிமருந்து கொடுப்பது நல்லது. ஆ 

னாலும் இவ்விருபகுதியான மருச்தையும் ஒரு ஆளுக்கு அடிச் 
கடி கொடுத்துவந்தால் வியாதி இதினாலும் உண்பெடும். ் 

௨௧. வியாதிகளுக்கு மருந்துகொடுப்பது மிகவும் . பிரயோ 
சனமாயிருந்தாலும், சுரம், வயிற்றுளைவு, சலதோஷம்முத. 
விய சாபிதகோய்கள், சுகத்தைப்பேணும் பச்குவங்கீளைச்: 
கவனமாய்க் காத்து நடந்தால் மருக்தில்லாமலும் நீங்கக்கூடும். 
சடுதியாய் மோசம்செய்யும் வியாதிகளுச்கேயன்றி மற்றப்படி 
ஈன்றாய்க் கற்றுணர்ந்த சற்குணவைத்தியன் சொன்னாலேயொ 
ழிய ஒருவரும் யாதொரு மருந்தையாகுதல் தின்னப்படாது
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ப.தினெட்ட ரம் பருதி, 

௩. அதிகாரம். 

  

துணையாளிகடமைம. 

க. ஆணையாளியாவது வைத்தியனுடைய ஏவலின்படி. 
நோயாளிக்கு உதவிசெய்யும் ஆளாம்: வைத்தியனுஞ் சத்தி 

ரவைத்தியனும் வியாதிகளைச் சொஸ்தப்படுத்தம்படி. ௮வர 
வர்க்குரிய சாத்திரங்களைப் படித்துப் பயில்வதுபோலத் துணை 
யாளியுக் தன்கடமைகளைச் ச்ரியாய்ச் செய்யும்பொருட்டு ௮ 
கடமைகளை ஈன்றுய்ப் படித்துப் பயின்றிருக்கவேண்டும். 

௨. கிழவரும், பலவீனரும் வியாதிப்படுவதுபோலவே ௨ வா 
லிபரும் பலமுள்ளவர்களும் கொள்ளைகோயிலாலும், காற்று, 
மழை, பனிமுதலியவைகளில் புத்தியீனமாய் வெளிப்பட்டுத். 
,தரிவதினாலும், வேறு சடுதியான மோசங்களினாலும் வியா 
இப்படத்தக்சவர்களாயிருக்கறார்கள். ஆதலால் வயது பின் 
னிட்ட அம்மைகளைப்போலவே சிறுபெண்களும் இப்படிக் 
கொத்த தருணங்களிலே சறியாயும் ஈலமாயும் உதவிசெய்யப் 
பயின்றிருச்கவேண்டும். ஒவ்வொரு பெண்பிள்ளையும் சுகத் 
தைப்பேணும் பச்குவங்கள் இன்னவென்று .படித்து அறிய 
வேண்டும். அவ்வறிவு பிரயோசனமாய் முடியும்பொருட் 

டுப் பின்னாகச் சொல்லப்படுகிற துணையாளி சடமைகளையுங் 
கற்றுணர்ந்துகொள்ளவேண்டும். 

௬. ஸ்கானம் இல்லையென்றுபோனாலும் , கோயாளி .ஓவ் 
வொருசாளுச்கொருமுறை ஆகுதல் ஸ்கானீம்பண்ணவேண் 
டும். .விரல் இடைகளும்,பொருத்துகளின் மடிப்புகளும் ௮ 

முக்கு மிகுதியாய் பிடிக்கும் 'இடங்களானதினால் அ௮ப்பகுஇக 

இப்பகுதியிலுள்ள அருள்ழிசாற்கள்,-- இலல்கனம், காவலானி, சுபஞ்சு, தணைபாவி,
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ளைச் சவனமாய்கச் கழுவவேண்டும், நாள்வட்டத்திலே ஸ்கா 
்.. னம்பண்ணத் தகுந்த நேரம் வியாதிக்காரன் இளைப்பில்லாமல் 

பெலனடைச்திருக்குஞ் சமயந்தான். பெரும்பாலும் மத்தி 
யானவேளையில் காற்றொதுக்கான இடத்தில் வியாதிக்சாரர் 
ஸ்கானம்பண்ணுவது உத்தமம். 

௪. இடைப்பட்ட அளைக் கழுவிவரும் முறையாவது: ஒரு 
பாத்திரத்தில் சண்ணீரை வைச்துச்கொண்டு, அதிலே தோய்த் 
த கடற்பஞ்சினால் அல்லது சலைத்துண்டினால் முகத்தைக்க 
மூவி ஈரத்தைத் துடைக்கவும். பின்பு ஒருகையை கெடுகச்சு 
முவித்தடைத்த மூடிவிடவும்; அப்பால் மற்றச்சைக்கும் ௮ப் 
படியே செய்யவும். அதன்பின்பு சரீரத்தின் மூற்பகுதியையும் 
கழுவித்துடைத்துப்போடவும். 'இரும்ப ஆளை ஒருபக்கத்துச் 
கு சரியும்படி பண்ணி முதுகைக்கழுவித் துடைத்து ஆளைமூடி 
விடவும், சடையாக கால்களையும் ஒவ்வொன்றாசகழுவித்து 
_டைத்து மூடிவிட்டு இப்படியே காரியத்தை நிறைவேற்றவும். 
இப்படிச் கழுவுகையில் பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ௮சுத்தமாகாத 
படிக்கு கழுவும் பகுதிகள் ஒவ்வொன்று கழுவிமுடிய அதை 
ஊற்றி வேறு தண்ணீரை பாத்திரத்தில் விட்டுக்கொள்ளவும்- 
தண்ணீர் வெந்நீர் இவைகளில் எது ஆளுக்கு விருப்போ 

அதைப்பாவிக்கவும். 
௫. போசனம். ஒவ்வொரு.ஆளும் கடும்பத்தியத்துக்கு உகக் : 

சு த கலப்பற்ற உணவுகளை அதிக சவுக்கயமாகவும் 'உருசியாக 
வுஞ்சமைக்க பழகியிருக்கவேண்டும். பத்திய உணவுகளுக் 
குள் எல்லாம் கலப்பற்ற உணவாகிய கஞ்சியை கோயாளி 
அ௮ரோச்கத்தச்சவிதமாகப் பலமுறையுங் கொடுக்இருர்கள்- 

கோயாளிக்குப். பத்தியஞ் சமைக்கும்பொழுதெல்லாம் அதிக 
சுத்தமாகக் கவனத்துடனே பக்குவம் பண்ணவேண்டும். 
கொடுக்கும் உணவு ஆளுடைய கண்ணுக்கும். பிரிகியாயிருக் 
கத்தக்கசாகவைக்கவும். 

௬. வைத்தியன் நோயாஸஷியைப்பார்த்து fares இ 
ருச்சச்சொன்னால் துணையாளி அவன் சொன்னபடியேகேட் 
டு அதற்கு வழுவாமல் ஈடக்கவேண்டும். . வைத்தியன் நோ 
யாளிக்குச் கற்பிக்கும் மருந்து எர்நேரத்திலே எவ்விதமாய்த் 
இின்னச்கொடுச்சவேண்டும் என்று துணையாளி அவதானித்துச் 
கொள்வதுபோலப் பத்தியங்களைக்குறித்தும் வைத்தியன் 
சொல்லும் முறைகளை அவதானிச்கவேண்டும். 

௭. கோயாளி வியாதியினின்று சுசப்படும் தருணத்திலே 
சாப்பாட்டைக்குறித்து மிகவும். ஆவலாயிருப்பது இயல்பு
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தான். - இப்படி.ச்சகொத்த தருண்ங்களிலே துணையாளிக்கு மி 
குந்த மன உறுதியும் பொறுமையும் ௮௧ சீவனமும்வேணும். 

.அணையாஸி கோயாளிக்குச் கொடுக்கும் உணவு ௮வனுக்கேற் 
கச் சமைகச்சப்பட்டதோவென்று பார்த்து. : ௮௪ அவனுக்கு 
ஒழுங்கான கோத்திலே கொடுக்கவேண்டும். கோயாளி சாப் 

் பிடவேண்டியமேரம் இன்னின்னவென்று வைச்தியனே 
குறிக்கவேண்டும். * 

௮. சுத்தச்காற்று, 'வியாதிச்சாரன் படுக்கும் அறையிலே கா 
லையில் நற்காற்று வீசவிவெதுமன்றிப் பகல்முூழுதும் ௮ங்கே 
தண்மையான காற்று வீசறெதோவென்று பார்ப்பதுந்துணே 
'யாளியின் கடமை. அனாலும் அப்படி வீசுங்காற்று நோடி 
யாய் சோயாளியிலே வீசாமவிருக்கும்படி சவலையாய்ப்பார்ச் 
கவேண்டும். 

௯. கோயாளியை வளர்த் யிருக்கும் பாய்முதலியவைச 
ளையும் உடுத்திருச்குஞ் சிலைகளையும் ஓல்்வொரு நாளுங் காற் 
ிலேவிரித்து வரவேணடும். சுகமான காலங்களைப்பார்க்ஈ 
வியூதியான வேளைகளில் இதை அவதானமாய்ச் செய்யவே 
ண்டும். கோயாளியின்- உடுப்பெல்லாம் இடைக்கிடையே 
மாற்றும்பொழுது, திரும்ப சோயாளி உடுச்சமுன்னம் அல்லது 
அவனுடைய படுக்கையில் ' விரிக்சழுன்னம் வெயிவிலே 

அல்லது நெருப்பிலே காய்ச்சவேண்டும். 

௧௦. காங்கை குளிர்மை கோயாளி படுக்கும் அறையிலுள்ள 
காங்கை குளிர்மை மம்டாயிருக்கிறதோவென்று, துணையா 
ளி. கவலையாய்ப் பார்சக்கவேணடியது. அசைக்குறித்து கோ 
'யாளியுர் 'துணையாளியும் உணரும் உணர்ச்சிமாத்திரம் போ 
தாது. கோயாளி இருச்கும் அறையில் :திராவமானியென் 
னும் காங்கை குளிர்மையறியுங் கருவி ஒன்றுவைத்திருப்பது 
நல்லது. துணையாளி இடைக்கிடையே இசைப்பார்த்து அங் 

“கே வேண்டி யபிரகாரம் காங்கைகுளிர்மைசரிக்கட்டிக்சொள் 

அரவும், | ் 
௧௧. சோயாளியிருக்கும் அதையிலுள்ள குனிரமை கோயா 

-ஸியிலே குளிர் உண்டாக்கத்தச்ச அவ்வளவு சேளமாயிருச்கு 
- மானால். வியாதி அதிகப்படும். ௮றை அதிக அனலாயிருக 
குமானால் கோயாளி அதை விட்டு வெளியே புறப்படும்வே 
ளைகளில் ௮௧ பலவீனம் அடையவும் இருமல் தடிமன் உண் 
உாகவும் ஏதுவாகும். நடுநிலை நயந்தரும்?? என்னும் வாக்டு 

யம் இதற்குமாகுடு
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௧௨. அமைதி. . கோயாளி படுத்திருக்கும் அறையிலே. இ 
டனாச்சல் இருப்பன்காது. ஆகையினாலே அங்கே ஆளுடை 
ய சுகஈயத்துக்குத் தேவையானவர்களேயன்றி வேறு.சனங்கள் 
இருக்சப்படாதென்பது. எல்லாருங் கைக்கொள்ளவேண்டிய 
'பிரமாணம். கோயாளியைப்பார்க்க ஆட்கள்: எப்பொழுது 
போகலாமென்றும், எப்பொழுது போகப்படாதென்றும்வைத் 
தியன் சொல்லச். தணையாளி அவனுடைய : கற்பனையைச் 
கேட்டுச் சரியாய் நிறைவேற்றவேண்டும், 

௧௩. சோயாளிக்கு உதவிசெய்பவர்கள் அவன் இருக்கும் 
இடத்திலே. பதமையாயுஞ். சந்தடியில்லாமலும் இருக்கவேண் 
டம். மலும் அவ்வறையிலே கதவை விசுச்கெனப்பெல 
னாய் மூடாமலும், அதைக்கறிச்சுக்கிறிச்சென்று ஆட் டாமலும், 
ஈடக்கும்பொழுது தொர்தொம் என மிதியாமலும் இருக்க 
வேண்டும். கோயாளி படுத்திருக்கும் அறையிலே கதைக்கறெ 
அசாத்: அங்கே உரத்துப்பேசுகறெதம். ஈட்டம். இனி ஆரா 

முது, பாதிகேட்டுப் பாதிகேளாமவிருச்சறெபடியினாலே நோ 
யாளி முழுவதையும் அறியத்செண்டித்துப் புலனைச்செலித்தி 
உற்றுச்கேட்பதினாலே தொய்ந்துபோடிறதினால் இதவும் ஈட் 
LB STE. 

௧௫. அணையாளி பேசுவதும் ஈகடந்துகொள்வதும் எல்லாம் 
கொயாளிக்கு அமைச்சலாகவுச். தயிரியங்கொடுக்கறதாகவும் 

இருக்கவேண்டும். - கோயாளியின் இனத்தவர்க ளுக்குள்ள 
வியாதியைக்குறித்தாகலும் முூன்னிறந்துபோன . ஆட்களு 
டைய மரணச்செய்தியைப்பற்றியாலும் நோயாளி படுத்தி 
ருக்கும் அறையிலே.பேசக்கூடாது. சோயாளி வியாதியிலி 
ருந்து குணமாவசைச்குறித்து ஏதுஞ் சந்தேகமான அல்லது 
௪ஞ்சலமான காரியங்கள் உண்டேயாூல் அவற்றைப்பேச்ச 
னாலாகுதல் . Garbe sensing ee அவ்வறைக்குள்ளே அணை 
யாளி காண்பிச்சப்படாது. * 

இல்விதமானகாறியம் ஏதும் கோயாளிக்குச் சொல்லவேண் 
டுமேயாகில் வைத்தியனே சொல்லவேண்டும். 

௧௫. ஒருமுறையிலே ஆறுமணிநேரத்துக்கு மேற்படத்து 
ணையாளி சோயாளியினுடைய அறையிலே இருக்கப்படாது); 
அணையாளி ஒழுங்காய்ச்சாப்பிட்டு ஒழுங்காய்கித்திரைசொண் 
டு சாடோறும் வெளிக்கெடுக் காற்றிலே உலாவிவரவேண் . 
ad சோயாளி நித்திரைகொள்ளுஞ் சமயம்பார்த்துச் அணை



- காவலாளி. கடமை. ௧௮௫ 

யாளி மேற்சொல்லிய. காரியங்களைச் செய்யப்போசலாம். ௮ 
வ்வேளையிலே துணையாளிக்குப்பதிலாக ஒஓநே காவலாளி கோ 
யாளி அறையிலிருச்சலாம். இப்படியே துணையாளி தன் 
சுகபக்குவங்களையும். ;பேணி நோயாளிக்கு உதவிசெய்துவச் 
தால், தனக்கு வியாதி. வருமென்று அஞ்சவேண்டியதில்லை. 

. காவலர்ளி கடமைம.: 

௧௬. இவ்விடத்திலே சாவலாளியென்பது. இராச்காலச் 
இலே விழித்திருந்து நோயாளியைக் காக்க ஆளேயாம். தூ 
ணையாளியைப்போல :அவசியமான இவ்வுதவியாளும் அறி 
வும் பழகச்சமூழமுள்ள : ஆளாயிருகச்கவேண்டும். இந்த ஆளும் 
கோயாளியுடனே மூழ்ச்சியொயும் அமைச்சலாயும் இடமாயும் 
கவனமாயும் இருக்கவேண்டும். 

௧௭. காவலாளிகள் கோயாளியின் அறைக்குட் : செல்ல 
முண்னம், ஏதும் பலம்கொடுக்கும் இலேசான உணவு இன்று 

, கொள்ளவேண்டும். இராத்திரிகாலத்துக்கு: ஏதும் சொற்பச் 
சாப்பாடு சாப்பிடுவது திறம். 

BO. ' பனிக்காலத்திலே காவல்பண்ணும்பொழுது, சாவ 
லாளியின் உடம்பு 'பிற்.சாமத்திலே மிசவுக்சொய்ர்து அவனு: 
டம்பிலே ௮திச சூடுகிஎம்பாதாகையால், அவன் அனலான 
உடுப்புகளைப் போட்டுக்கொள்வதுமன்றி வழப்பமான உடுப் 

புக்கு மேலதிகமாக போர்த்துக்கொள்ளும்படி ஒரு சால்வை 
யாகுதல் : nihil aati தன் - சைவசம் வைத்திருச்ச 
வேண்டும். 

௧௯. கோயாளி உறங்குஞ்சமயத்திலே தேவையானபொ 
ருளைத்தேடித் தீவிரமாய்ப் போகும்போச்்னொாலே அந்த ஆளு 
டைய நித்திரை குழம்பிப்போகாதபடிக்கு 'இராக்காலத்திலே 
கோயாளிக்குவேண்டிய அணியங்களெல்லாம் வீட்டிலிருப்ப 
வர்கள் தாங்கள் நித்திரைக்குப் போகமுன்னமே சயாராக்கி 
இருக்கவேண்டும். 

௨௦: அணையாளிக்குக்கொடுத்த கட்டளைகளைக் காவலாளி 
யும் :மீராமலிருக்கவேன்மாம். இதுவுமன்றி இணக்கமான 

பேச்சினாலே நோயாளியைப் பிரியப்படுத்துவது அவசரம் ஏன் 
௮ காவலாளி எண்ணப்படாது.



“தஅன் சாவலாளி கடமை. 

25. பசல் முழுவதும் சங்கள் தொழிலினாலே தொய்ந்த 

- வர்கள் இராவிலே£கோயாளியைக்காத்து அந்த ஆளுச்குவேண் 
டிய பல சொற்பமான பணிவிடைகளைச் செய்ய முடியாதா 

கையினாலே இராக்காலத்திலே சோயாளியைக்சாச்கவேண்டி 
யவர்கள் பகற்காலத்திலே வேலைசெய்யாமல் ஈன்ருய் நித்தி 
ரைகொள்ள்வேண்டும்... ் 

முற்றிற்று...



அகராதி. 

இல்வசராதியிலே சாணப்படும் இலக்சல்களன் அவைகளை ஆடுத்திருச்குஞ் சொற்கள் உலில் 
சன் என்பவர்செய்து இரண்டாம்தரம் அச்ற் பதிப்பித்த சமஸ்செத இல்இவிஷ் அகரசஇயிலே - 
இருக்கும் பக்கல்களைக்சாட்டும். (இ. ௪.) . என்னும் அட்சரங்கள் உவில்வியம்ஸ் என்பவர் 

செய்த இல்கிலிஷ் சமஸ்சரெத அகரசதியிவிருந்து எடுக்சப்பட்ட சொற்களைக் குறிக்கும். 

அங்காதிபாதம், &றஊ௦ாடி. இந்திரப்பொருள்களாகிய பிரா 
தாவரம் என்னும் வஸ்துக்களையும், அவைகளின் உறுப் 

புகளையும், அவற்றின் கட்டுப்பாடுகளையும்- விவரிக்கும் சாத் 
ரம். 

அதக்காயம், Lower Extremity. (இ.ச. -- ௨௧.) தொடை 
கால் பாதம் இவைகளடங்கிய சரீரப்பகுதி. 

'அநிந்இசம், 1௩௦128116. (௮, இல்லாத, இந்திரம், ௧௩௧,. 
உறுப்பு, கருவி.) கருவியில்லாமை, கருவியில்லாகது. 

அந்தகை, (00001. (௬௯.) கீழ்வயிற்றினுள் வலப்பச்சமா 
கக்டக்கும் பெருங்குடலின் தெர்டச்கம். 

H%5 7d, Entrail, Intestine. (ms.) awWo9e Qeorcieou 
Gum Dae Alasespionrese குடல்களின்பேர். 

அமிலதம், 0728. (அமிலதம், இ. ச. புளியாகச்செய்வது.) 
கரி, சந்சகம்முதவியவத்றோகடடி. அமிலவர்க்கங்களை 
உண்டாக்கும் பதார்த்தம். அது. காம் சுவா௫ிக்கும் காற் 
திலே காலிலொருபங்களவுக்குச் செறிந்து உயிருக்கும் செ 
ருப்புப்பற்றுதற்கும் ௮வசயம் வேண்டியது. 

அமிலம், &௦40. (௬௪, புளி) மண், லோகம் மூதவியவற் 
றோடுசேர்க்து உப்புவழ்ச்கங்களை உண்டுபண்ணும் பதார்ச் 
தம், உதாரணம், செந்தகாமிலமும் இரும்பும்சேர்க்து அன் 
னபேதியென்னும் உப்பு உண்டாகின்றது.



௧௮௮ அகராதி, 

அவளிகை, Omentum. (இதினா.) வயிற்றித்குடல்களின் . 

முன்னாக அவற்றை மூடித் இனாச்சலைபோல காலுபட்டுள் 

ளதாய் தொக்கும் ஒரு பெருஞ்சவ்வு: 

அன்னப்பாகு, 0006. (அன்னம், உணவ, பாகு, குழம்பு.) 

இளைப்பையிலே உணவினாலாகுங் குழம்பு- 

அன்னசச௪ம்; 016. (௪௦) இளைப்&பயிலே இரைசமித்த 

பின் இரத்தமாவதற்கு. முன்னம் அ.திலிருக்க பிரியும் 
வெண்ணீர். 

asjororatS, Esophagus, Gullet. (gered, உணவு; வா), 
௪௦, கொண்டுபோவது.) இரைக்குழல். 

ஆடி, 00௨35. (கண்ணாடி.) உவர்மண்ணோடே மணல்சேர்த்து. 
- உருக்கச்செய்யும் பளிங்கு. 

அனகம். நிரய of 18.. (ஆனகம், ௧௪௨, பறை.) காதுக் 
குள்ளே பறையை ஒத்திருக்கும் வட்டித்த ஒரு சிறுசவ்வு. 

ஆனாயம், &4£ 015. (௧௧௬, வலை.) சுவாசப்பையிலள்ள 

அண்ணிய வாயுச்கண்ணறைகள். 

இந்திசம், 0ரதஹ: கருவி. 

இயவம், Crystalline 1,608. (௬௮௨, இருபுறமுங் குவிந்த 
கண்ணாடி.) கண்ணுக்குள்ளே வட்டித்திருக்கும் இருபுற 
மூக குவிந்த பளிங்குபோன்ற நீர். 

இசசதாரை, Thoracic Duct. இரத்தத்தோடே சலக்கும்படி. 
அன்னரசம் செல்லும் குழல். ' இது செஞ்சறையினிடமாக 

இருக்கும். 
இசசாயனி, 1,௧0123/. (இரசம், சாரம்; அணி கொண்டு 

போவது.) FUSS உணவின் சாரமாகிய அன்னரசம்செல் 
லும் குழல். 

இரிகம், 1188௩. (௪௦௫.) இருதயம், இரஞ்சசாம். 

இருக்தாமிலம்,' கோ௦[௦ &௦44. (இருக்தை, கரி; ௮.மிலம், 
புளிப்பு.) ஒர்விதமான ஈச்சுக்காற்று. 

இருந்தை, ௦. கறி. 

இலங்கனம், ௨ம். பட்டினி, வியாதிக்குச் கடும்பத்தி 
யம்.
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உருசகதம், 11114020. (இ. ௪.) காம் சாருக்கும் காற்றில் 
. நாலில் மூன்றுபங்காயிருக்கும் வாயு. 

உற்காயம், Upper Extremity. (@. ¢-) தோள்முதல் சை 
விரலீராக இருக்கும். அவயவம். 

பிர் 1176 (உத், ௧௬௧," முன்பாலனம், ௫௩௧, 
காத்தல்.) நோய்வரீரதுகாத்தல். 

'கங்காளம், 8616௦௦. (௧௪௯.) மூழுவெலும்ப, எலும்புக் 
கோவை. * ! 

sCe Roo, Spinal Cord. (சசேரு, ௨௦௪, முள்ளந்தண்டு 
லதை, ௪௧௬, கொடி.) முள்ள்ந்தண்டின் குழாய்ச்குள்ளாய் 

... நெடுக ஓடியிருக்கும் ஈரம்புக்கொடி.  : 

கடினை, 801610116. (சடி.னம், கடுமை.) கண்ணிலுள்ளீ மூன்று 
சவ்வுகளில் வெண்மையான வெளிச்சவ்வு: 

கணையம், 1௨௩௦௭௦. (வளைதடி.) மேல்வயித்திலேடக்து 
உஹமிழ்நீர்போன்ற ஒருவகைநீர் பொ௫ிஇன்ற சோளம். 

சண்டரை, Aorta. (sye.) எல்லாகாடிகளுக்கும் அடியா 
ok பிரதான செவ்விரத்தக்குழல். 

குபாடம், ௨7௨. . (கதவு.) : உட்குழாயான உப்புகளின் 
துவாரங்களைமூடி அவைவழியாய்ச்செல்லும் நீர்கள் மிளா" 

மல் 'தடைப்பண்ணிச் சரிவழியாய்மாத்திரம் போகும்படி 
இடங்கொடுக்குஞ்சவ்வு. 

கம்பு, 00௦0168. (௧௯௦, நத்தையோடு.) உட்காதில் ஒருபகுதி. 

கசேகை, 80ம6. (கம், ௧௯௦, தலை, ரேகை, வரி.) கபால 
என்புகளின் பொருத்தச்கள், அவைகள் தோற்றத்தில் வரி 
போத் காணப்படுகின்றன. 

கவசம், 0ம். எந்தெந்த உப்பிலும் குழ்க்திருப்பதாய் 
விணங்ளும் சவ்வுப்படலம்,. 

கவு£௫ல்லி, 18501௨. (சவுரம், வெள்ளை, சில்லி, சவ்வு.) உட 
ம்பிலுள்ள பண்ற மூடுகின்ற. வெண்மையும் உரமுமான 
சவ்வு. 

சாவலாளி, 008. இராவிலே விழித்திருந்து வியாதிக 

சாரனைக்சாக்கும், ஆள். ்



௧௦ அகராதி. 

@176S), Ganglions. ( முடிச்சு, இரட்சி.) சோஷணக்குழல்ச 
ளிலும் ஈரம்பு ௯ளிலுமுள்ள சறுறுதிரட்9. 

கிருகம், 1. ஊரா௩. (௨௪௦, புரை 4 இ. ௪.) கு.ரற்செப்பு, சுவா 
சக்குழலின் மேற்பகுதி. 

குக்கு, Stomach. (22@, aula.) இணைக்குடல், இலாப் 
பை, அன்னாசயம். 

குதவம், 7௦111016. (௨௨௮, சிறுகுப்பி.) தோலிலும் சளியூ 
அஞ்சவ்விலும் ஏராளமாய்க்கடக்கும் மகா நுண்ணியபை 
வடிவமானகோளம். 

கூபகம், நி. (௨௩௯, குழி.) முண்டத்தின் £ழ்ப்பகுதி 
யிலே குழிபோன்றிருக்கும் எலும்புக்கூடு. 

கோளம், Gland. (mos, உண்டை.) கண்ணீர், உமிழ்நீர், 
பித்தநீர், வேர்வைமு£தலிய நீர்கள் பொசிகன்ற கருவிகளின் 
பொதுப்பேர். 

சகவேதனி, 8௨0௨6 186, (சக, கூட, வேதனி, 
உணர்ந்தறிவது, ௮0௬.) சரீரத்திலுள்ள உறுப்புகள் எல்லா 
வற்றையும் ஒன்றினுடைய அனுபவம் மற்றொன்று உண 
ரும்படி ஐக்கப்படுத்தும் ஈரம்பு. 

'சடாம், Ventricle. (௬௩௮.) இரத்தாசயத்தின்€ீழ் அறை 
இரண்டில் ஒன்று. 

சருமம், 814. தோல். 

சலதம், Hydrogen. (இ. ௪.) சண்டை இரண்டு பூதி 
யங்களுள் ஓன்று. 

சிங்காணசில் லி, 340௦05, 18ஊம்ாகஈ. (சிங்காணம், ௮௪௩, 
சளி, சில்லி, ௩௫௮. -_ இ. ௪.) குடல்முதலியவைசளுக்கு 
உள்ளுறையாயிருக்கும் சளி ஊறும் சவ்வு. 

Gaaronrin, Mucus. சளி, குடல்முதலியவைகளின் உட் 
பக்கங்களிவிருக்து ஊறும் நீர். 

Grand, &மா1016. (காது.) இரத்தாசயத்தின்மேல் அறை 
இரண்டில் ஓன்று அது காதைப்போன்றிருப்பதினாலே 
“அதற்குச் சிரவமென்றுபேராயிற்று.



்சராதி. ௧௯௧ 

இருங்கை, 0௦௨௦. (ருங்கம், சொம்பு.) கண்விஜியின் 
மூற்பகுதியிலே மினுச்கமாய். மிதந்து உதோற்றுஞ்சவ்வு: 

அது உரப்பில் விலங்குக்கொம்பை ஓத்திருப்பதினால் அதற் 
குச் சிருங்கையென்றுபேராயிற்து; , , 

சில்லி, Membrane. , (௬௫௮ * இ.௪). சவ்வு: 

சவத்னவம், Vital 18706. (சவ-- உயிர், துவம், தன்மை.) 
சிவசத்தி, உடம்பை அயிர்ப்பிக்கும் தத்துவம். 

சுகத்துவம், Vis Medicatrix Nature, (சுகம், துவம்.) உடம் 
பிலுள்ள வியாதி தன்னிலே மிக்கப்பக்னாம் இயல்பு. 

சுகசண்வாதம், Physiology: (௬,௬௨௭, சுகம், சரணம், ௪௯௪, 
- செய்கை, வாதம், எடு, விவரம்.) உயிருள்ளவஸ்துச்களி 
Gg கருவிகளையும் ௮வைகளிலே ஈடந்துவரும் சுகத்துக்ச 
டுத்த செய்கைகளையும்பற்றிய பிரமாணங்களையும் SMa tle 

குஞ் சாத்திரம். : 
சுபாஞ்சு, Sponge. சடற்பாச), கடற்காளான். 

சுவசாகம், Bursa-Mucosa. (இ: ௪. Fat.) Quigg ges 

CEG ௮யலாய் வன்னசைகள் தடக்கின்றி இயங்கும்பட 
அனஙகளுக்கறுக்தம்டைக்கும் நிணம் கிஸ்றாந்த Gime Bins: 
பை. 

சுவச்சம்,.. Humor. (௧௬௪, உருவொளியானது.) அண்ணர் 
லுள்ள மூன்று நீர்களுக்கும் பொதுப்பேர். 

சவேதகோளம், | Sweat Gland. தோலிலுள்ள Carters 
- பொசியுஞ் றுச்றெச்கருவி. 

செலதிம், Gelatine. (சமிழித்பெயர்க்ச "இங்க கிவிஷ் சொல்.) 
எலும்பு முருந்து பிதாரி சில பகுதிகளிலுள்ள பசை 
யான வஸ்து. 

ம சாணம், Ahseantiqn, (டக, ico ) உடம்பி 
லுள்ள பல பகுதிகளுக்குறிய. பதார்த்தங்களையும் ரணமாஎ 
உணவின் சாரத்தையும். அண்வணுவாய்வாங்கி — 
ழல்சளிலே செலுத்திவிடுக்தொழில்... 

SF @) Che, Enamel. (௬௦௨) தனம், பல், அம்ச. ஒளி.) டஃ 
லைஞூடும் மிஷச்சமான வயிரவஸ்து.
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SHAT, Vessel. (உட்டொளை) உடம்பிலே இரத்தம் ௮ன் 
னரசம்முதலியவை செல்லுங்குழல். ட்ட 

தந்துகி, ஹேரிவர. (தந்து, ௬௬௪.) அண்ணிய இரத்சக்குழல். 

தமாகம், Trachea (Roitler.) sanrzéGyo. 

தமணி, 1௦௩௩0. (௪௩௮.) சுவாசக்குழவின் இளை... 

சசணிசம், பாவம். (௪௬௮, குழல். சம், உண்டாவது.) 
௮(0கேக அண்ணிய இரத்தக்குழல்கள் பின்னு றெதினாலாகய 
கண்விழியின் இடைச்சவ்வு.. ் 

தரிசியம், 600௨. (தரிச, பார்வை.) காணப்படுறெபொருள் 
களின் உருவங்கள் விழுகின்ற கண்விழியின் உட்சவ்வு. ் 

79g. Inflammation. (more, GO.) உடம்பினெப்பகுதி 
யிலுஞ் சூடுஞ் சிவப்பும் வீக்சமுமுண்டானால் அவ்விடக் 
தாபிதங்கொண்டதென்று சொல்லலாம்... இச்செயல் நண் 
ணிய இரத்தக்குழல்களிலே ஈடைபெறுகன்றது. 

அரை, முரி. கண்மத்தியில் இருக்கிற கரும்புள்ளி. இத: . 
கறுத்தவிழியிலிருக்கும் வருணியிலுள்ள துவாரம். “ 

அரவசம், 3626812416. மரம், பயிர் பூண்டுமுகலியன அடங் 
கும்பேர். 

இண்மை, வடி. நெருச்சம், கொய்மையின்மை, பொரு 
ஸின் அணுக்கள் ஒன்றுடனொன்று கெருங்இச் சேர்ந்திருச் 
குந்தன்மை. ் 

5 stb, Semicircular Canals. (@A, மூன்று, தடம், வளை 
யம்.) உட்காதிலிருக்கும் வளைவுள்ள மூன்று குழல்கள். 

5h ணைக்குக்க, Duodenum., இரைப்பைக்கு அடுத்துத்தொ 
டுத்திருக்கும் சிறுகுடலில் ஏறக்குறைய ஒரு அடி. நீளமுள் 
rugs. 

அணைஞாளை; 0எஸ்வியா. மூளையில் அரைக்காற்பங்காய்த் 
தலையின் பின்பச்கத்திலே, £ழ்ப்பிடரியைப்பற்றி இணைப் 
பக்து வடிவமாயிருக்கும்பகுதி. 

ட ் ச ச் . . அ ணையாளி, 191786. வைத்தியனுக்கு இரண்டாவதாய் வி 
யஎதிச்சாரனுச்கா உசவிசெய்யும்அள்; உபசாரிசை,



srr. ௧௯௩. 

உரம்பு, 146. உடம்பிலுள்ள உணர்ச்சிக்கும் அசைவுக்குங 
கரரணமானகருவி. : ஈரம்புகளிலே சில ஞுளையிலிருந்தும், 
வேறுசல் முள்ளந்தண்டு. கொடியிலிருந்துங் இளம்பிச் 
தேகமெங்கும் செல்லுகின்றன. 

ராக்கு, Papilla of Tongue. (கடு, முள்ளு.) காக்கின்மேற் 
காணப்படு. மூள்ளுப்போன்ற இறுச்சிறு முனை. 

காங்கூழ், Vermiform Appendix of Coceum. (பூஞாகப்புழு: ) 
பெருங்குடலின் தொடக்கத்தில் 'தொடுத்திருக்கும் காகப்பு 

. மூவடிவமான சவ்வுக்குழல் உறுப்பு: 

mrg., Artery. (௪௬௦) செவ்விரத்தம் See 

நாளம், 3. (௪௬௨, உடம்பிலேதங்குழல்.) காரிரச்சஞ் 
செல்லுங்குழல். 

நிசசணான௫, Eustachian Tube. (சிகாணம், மிடறு, ஆன , 
சும், சாண.) காதிலுள்ள ஈவெறையிலிருந்து மிடற்றுக்குச் 

செல்லுங்குழல். 

நிணக்கோளம், .820௨௦6௦௦5 012௦0. நிணம்வடியும் சோலி 
லுள்ள சதகுப்பை! உறுப்பு. 

நிணம், 12. கொழுப்பு. 

நித்தாசில்லி, Synovial Membrane. பொருச்துக்களிலே் 
பாணியூறுஞ்சவ்வு. : 

- நித்தை, Synovia. (௬௫௫, கெய்.) பொகுக்துக்களிலே பொ 
சியும்பாணி., 

நிரட்சம், quate. (௪௪௧.) பூமியின் இருமூனைக்கும் TSF 
துக்குச் சமதாரமாய்க்கெந்து பூமியைச்சூழும்வரி. 

Bro, Watery Vapor. தண்ணீர் வெக்கீர், Qap pases 
இளம்பும்ஆவி. 

iyi. Vitreous Humor. (ueag.) கண்ணிலே மிகும் 
திருககும் பளிங்குபோன்ற நீர். 

ub sorb, Ligament. (௧௮, கட்டு) விசி, வளையச்கூடிய 
இ௫வற்ற தடிப்பான சீவ்வு. இது பொருக்துகளைச்கட்கெ௰ னு. 

பரிசம், ம]. ஊது.



௧௯௪ அகராதி, 

umse(jub, Epidermis. (ath சூழ, சருமம், தோல்.): வெ 
ளித்தோல்- 

பரிதிகம், Ciliary ௦0. (வட்டம்.) 'சண்ணுக்குள்ளே இய 
வத்தின்விளிம்பைச் சூழ்ந்திருக்கும் வட்டச்சல்வு- 

பரிபுப்புசம், Pleura. (பரி, Ge) சுவாசப்பையைச் சூழ்ச் 

தமூடுஞ்சல்வு: 
பரியத்தியம், Periosteum. ( பரி, இ; சூழ, அத்த, எலு 

ம்பு.) எலும்புபைச் குழ்க்திருக்குஞ்சல்வு. 
uPhAsi, Pericardium. (பரி, சூழ;) இரத்தாசயத்தைச் 
குழ்ந்துமூடுஞ் சவ்வுப்பை. : 

urTeeb, Gastric Juice. (ue, ௫௨௪, சரணித்தல். ) இரைப் 
பைக்குள்ளே பொரிந்து போசனத்தைச் Promos Gib நீர். 

955, Wall. (saz) உடம்பிவிருக்கும் குழாயான பகுதியி 
னது அல்லது உறுப்பினது பக்கம். 

பிரமணம், 1ஸ்ராம்பம். (சழலல், இக்கு.) உட்சாசாயெ திரு 
சல்முருசலானபகு,..- 

‘977 eof, Animal. மனிதரும் விலங்குகளும் அடங்கும்பேர். 

இருக்கம், Kidney. (௬௦௬, குண்டிக்காய்.) மூத்ரெம்பொசி 
யும் உறுப்பு. 

பிஸிகை, 80160. (௫௧௩) இரைப்பைக்கு. இடப்பக்கமாய் 
அணைந்திருக்கும் உண்டையான உறுப்பு. 

ரனம், ளி]. (௫௩௧, பருமை.) பேூகளிலே, வெகுவாய் 
சடுப்பெத, மத்றப்பகுதிகளிலும் அதெமாய்ப் பகுத்துக் 

கும்பகுதி- 
புப்புசம், 1. (6௪௨.) கெஞ்சிலே இருக்கும் சுவாசப் 

பை; அரையீரல்.. 

2118, Muscle. (@@m-) உடம்பிலுள்ள யார தவள 
சாரணமான <a . 

ar குட்டு, Cone. ் அடுவிசாலல்சய் வட்டித்து, பக்கங்கள் 
ராய் வரவர ஒடுங்க அனிகூராய். முடியும் வடிவம்.



HTB. ௧௯௫ . 

போலஷணம், ‘Nutrition. சரீரத்தை வளர்க்கும்சொழில். 

மத்தியாக்திசம், Mesentery. (இ. ௪.) சிற்குடல்சள ௭ஷடனே 
கெடுக இசைந்து அரத்தை POSH Qs னத் ச்தாங் 

குஞ்சவ்வு. 

மலவாகி), .15601மா௩. (வாசி, கொண்டுபோவத.) கடைக் 

குடல். ° 
மலாந்திரம், 001௦௩. (அக்திரம், குடல்.) மலத்தங் குங் குடல். 

மாசயனி, 1௨16. (அயனி, சொண்டுபோவது.) உடம் 
பிலே சிதைந்த அணுக்களைவாங்கி இரத்தத்திலே Orgs 

அங்குழல். 

முகுளம், 'நிரீ6ம்ய!1க 0%1002௨(8. (ean, மூகை.) ௪பாலத்து.ர் 
குள் அ.டிமூளையோடிசைந்து இருக்கும் முள்ளர்சண்டும் 
கொடியின் தலைப்பான குமிழ். 

முண்டம், Body. (௬௬௫), அடிமரம். ) தலையும், கைகாலுமற் 
உடல். 

Yre, Gum. ஈறு, பல்லை அணைந்திருக்கும் உரச்சசவ்வு. 

மூருந்து, கோரிக. குருத்தெலும்பு, பொருச்துசளிலே 
எலும்பின் தலைப்புகளை மூடும் உரத்ச வெள்ளைவஸ்து. 

மொக்கு, 0118. எலும்புத்திரட்சி. 

werd, Sigmoid Flexure of Colon. (ல, என்ற arpa Saar 
sary and பரல் இருப்பதினால் வந்தபேர்.) கீழ் உயிற்றினுள் 
இடப்பக்கமாய்க்டெச்கும் பெருங்குடலிலுள்ள இருவளை 
வுகொண்டபகுதி. 

வக்இரீகரணம், 16780(100. ஒளி வஸ்துசஞச்கூடாகம் 
சொத்துகளில், அவைகளின். திண்மை விகற்பத்தினால் 
அதின் கதிர்மடங்கல். 

வச, Serum. (asm) ஊனம், இங்கன நீர்த்சபருதி. 

வசால்லி, Serous Membrane. 9/6 g5 5661.4 GDA 
மூடியிருக்கும் ஊனம் கறுஞ்சவ்வு. 

வருணி, Tris. (நிறமூள்ளது. ) கண்களுக்கு விகற்பமான 
நிறங்களைச்செ க்கும் கறுத்த விழிச்குள்ள வட்டிச்சச ன்னு,



> Bande ௮கசாதி, 

avers, Aqueous Humér. (ane.) கண்ணின் மூன்று சுவச் 
சங்களுள்.முற்பகுதியிலிருக்குஞ் .சலவடிவமான நீர். 

வன்னசை, 10௦0. (௪௪டு.) பேசியின் தலைப்பிலே தொ 
டுத்திருக்கும் வயிரமுள்ள கார்போன்ற வெள்ளைவஸ்து. 

லாதி, 4006. (வாசல்.) உட்சாதிதூள்ள ஒருகுழி. 

af FT SSD, Secretion. (௪௯௪.) ௧. உடம்பிலுள்ள கோளங்கள் 
இகலையிஎய் பொூயப்பண்ணுஞ்செயல், ௨. ats 
கோளம் பொரியும் நீர். ' 

விதானம், Diaphragm. (a#e, 'மேத்சட்டி,) கெஞ்சறைச் 

கும் மேல்வயிற்றுக்கும். See அவைகளைப்பி 
ரிக்கும் பே௫ிச்சவ்வு. 

வியூசனம், $4ப0416. (௮௨௧.) கட்டுப்பாடு. பிராணிதாவ 
ரங்களிலுள்ள பதார்த்தங்கள் ஒன்றுடனே ஒன்று சேர்ந்தி 
ருக்கும்விதம். 

வியோ, %3ய ௨04. (௪௮௦.) உடம்பின் பலபகுகிகிஷூச் 
கும் தகண்குமிய நீரை இரத்தத்திலிருந்து:. பிரிச்குங்குழல். 

ஷிரத் சில், 88௨௭௦14௦0௨. .பெருவிரலிலே இருக்கும் சல் 
தூப்போன்ற சிறு எலும்பு. , 

விலங்கு, Comparative. (மிருகம்.) மனுஷன் ஒழிந்த மற் 
நெந்தப் பிராணிக்கும் வழங்கும்பேர்,
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௧௮௭1௧௩ |Coccum ................; Coeum 
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&5H2_|@ மணி exten He veeeet ens! GWEN | 
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Note by the Printer.—Most of the above errors are alterations of 

copy made by the Moonshi without the knowledge of the printer. .
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