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Preface, 

Tuis little volume attempts in a very brief manner, to 
show the Structure of the human body, the uses of its 
various paris, 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 efficient 
mental action, it is needful therefore, that we seek to know 
and 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 original 
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 Sanserit, either as 
simple or compound words, signifying originally some marked 
characteristic of the object named. 

The Glossary will be found short, and the terms so fully 
explained, that % is hoped the subjects treated, may be quite 
intelligible tall. 

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 School, 
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, se 
formed as to thoroughly analyze its contents, and draw the 
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 frame, 
and who so unweariedly watches over and preserves it in 
health. . 

AMERICAN வட] 
Jaffna, Ceylon, 5.1,
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ப ரயிரம். 

வளவ சவத ra 

இப்புத்தகத்திலே கண்ணினாலே சண்ட அல்லது 

பழக்கத்தினாலே அறிந்த காரியங்கள்மாத்திரம் எழு 
தப்பட்டிருக்கன்றன. இதிலே மனிததேகச்தைக்கு 
வித்தும், அதின் பல உறுப்புகளின் தொழில்களைப் 
பற்றியும், அதின் சுகத்தைக்காக்கும் விதத்தைக்குறித் 
அம் சுருக்கமாகக் காட்டி இருக்கின்றது. சந்தேக 
மில்லாமல் மனமே மனிதனில் விசேஷமானது. 

அனாலும் ௮து தேகம் என்னுங் கூட்டிலே அடை 
பட்டிருக்கெபடியினாலே, அக்கூடு வேஃலாக்குவேளை 

மாறும் பல நில்களுக்குத்தக்கசாக மனிதன் செயல். 
களும். விகற்பமாகும். ஆதலால் ஈமு efx அனுப 
வங்கைப்பத்றிரீமாத்திரமல்ல, ஈமது மனோவிருத்திக்கா 

கவும், ஈமது சரீரத்தை உண்டாக்கெவர் இன்ன பிரமா 

ணங்களுக்கு ௮தை அமைத்திருக்கிறா சென்று அறிக்க, 

அவைகளின்படி. நடப்பது மிகவும் ௮வ௫ூயம். 

வைத்தஇியனாகிய கல்வின்கந்றர் இளைஞர்கள் கற்றுக் 

கொள்ளும்படி. எழுதின ஐர். புத்தகத்திலிருந்து இப் 
புக்ககம் மொழிபெயர்க்கப்பட்டத. அவருடைய 

தயாளத்தினால் இப்பஇப்பில் பல படங்கள் சேர்த்துக் 

கொள்ளும்படி. கடைத்தன. அப்புத்தகத்திலே தமி 

ஜ்சாட்டாருக்கு ஒவ்வாதெனக்கண்ட சல அற்ப காரி 

யங்களைாமாத்தாம் அதினின்று சொற்ப விகற்பமாக்கி, 

இதிலே அவர்களுக்கு இணங்க எழுஇனஅமல்லாமல், 
இத்தேசத்தவர்கள் அறியவேண்டிய வேறு சல 'காரி



Sr பாயிரம். 

யங்களும் கூட்டி எழுதப்பட்டிருக்கன்றன. இப்புச் 

தகத்திலே புதச்சொற்கள் கூடியளவு கொஞ்சமாய்க் 
காணப்படும். அவைகளும், அச்சொற்கள் வழங்கப் 

பட்ட பொருள்களின் சில குறிகளைப்பற்றிச் சமஸ்டி 

ருூதபாஷையிலிருந்து தெரிந்துகொள்ளப்பட்டன; 

இப்புத்தகத்தில் அணைந்த அருஞ்சொல் அகராதி 
சுருக்கமாயும், அதிலுள்ள சொற்கள் கூடியளவு தெ 

எிவாயும் அருத்தப்படுத்தியிருக்கறெதினாலே, யாவரும் 

இந்நூலை இலேசாய் விளங்கிக்கொள்ளக்கூடும். 

இப்புத்தகம் அசேகருக்குச் சச்தோஷமும் இலா 

பமுமாய் முடியும்படி க்கும், விசேஷமாக இந்தச் சரீ 
ஏம் -என்னுங்கூட்டை.. ஆச்சரிய்விதமாய்ப் படைத் 

அச் சற்றும் இசைப்பின்றி அதை விழிப்பாய்ப் பார்த்து 

௮தின் சுகத்தைக் காத்துவருகிற கடவுளுக்கு நாம் 

வணக்கமும் ஈன்றியநிதலுமுள்ளவர்களாய் வரும்படிக் 

கும் ௮வர் தயைசெய்வாசாக. 

௧௮௫ஈ-ஸஹ் 

௪. வி. கி,



பொதுவசனம். 

Rn rte 

க. அ/ங்காதிபாகமென்டது, பொருள்களின் உறுப் 
புகசாப்பற்றிய விவசமாம். 

| உதாரணம். செடிகளுக்கு வேர்களும், ககாகளும், 
புட்பங்களும் உறுப்புகளாய் இருக்கிறதுபோல மனித 
தேகத்திற்குப் பல், இரைப்பை, இசத்தாசயம் முதலி 
யவை உறுப்புகளாய் இருக்ளனெறன. 

௨. சுகாணவாதமென்டது, உறுப்புகளின் தொழில் 
சளைப்பற்றிய விவாமாம். 

உதாரணம்.-மாங்களை வளர்க்கச் தண்ணீரை வாங் 
gag வேர்களின் தொழில். மனிதன் வள௱ரும்படி. 
யாகப் போ௪னத்தைப் பக்குவப்படுத்துவது இரைப் 
பையின் தொழில். . 2 

௬. அங்காஇிபாதம், சுகாணவாதம் என்னும் இசண் 
டுக் தனித்தனியே இவ்விரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக் 
கப்படும். “அவைகள் பிராணியங்காஇபாதமென்று 
ம், பிராணிசுகசணவாதமென்றும்;..தாவசால்காதிபாத 
மென்றும், தாவரசுகாணவாதமென்றுஞ் சொல்லப் 

படும். 

௪. மேலும்; பிராணியங்காஇபாதம், மனிதவங்காதி 
பாதமாகவும், விலங்கங்காதிபாத்மாகவும்,; _... பிராணி 
சசரணவாதம், மணித சுகாணவாதமாகவும், விலங்கு 
சுகணவாதமாகவும், வெவ்வேருகப் பிரிக்கப்படும். 

௫. மனிதவங்காதிபாதரமும், சுசாணவாதமும், மனி 
த உறுப்புகளின் வியூசனத்தை அல்லது கட்டுப்பாட் 
டையும், தொழில்களையும்பற்றிச் சொல்லுகின்றன. 

௬. விலங்கங்காதிபாதமும், சுகாணவாதமும், மனி 
தன் நீங்கலாக, மற்மெல்லாப். பிராணிகளுடைய உறுப் 
புகளின் வியூசனச்தை அல்லது கட்டுப்பாட்டையும்,



அ பொதுவசனம். 

தொழில்களையும் பற்றிச் சொல்லுகின்றன. உதாச 
ணமாக, எருது, காகம், மீண், பூச்சி, புழு முதலியவை 
களே, 

௭. தாவசாங்காதிபாதமும், சுகாணவாதமும், மசம், 
செடி, பூண்டுகளின் பல உறுப்புகளுடைய வியூகனத் 
தையும் தொழில்களையும் பற்றிச் சொல்லுகின்றன. 

௮. உற்பாலனம் என்பது சுகக்தைப்பேணும் வித் 
தை, அல்லது வைத்தியசாத் இரத்தில், சகம்பேணும்' 
விதத்தைக் குறிக்கும் பகுதியாம். 

௯. உலகத்திலே தோற்றுகறவைகளெல்லாம் இர் 
தாவள்துக்களாசவும், அநிந்திசவல்துக்களாசவும் பிரிக் 
கப்படும். இந்திரவள்னுக்களிலே பிராணிகளும், தா 
வசங்களும் அடங்கும். அகிர்திவஸ்துக்களிலே, மண், 
கல், பொன், இரும்பு முதலானவைகள் அடங்கும். 

௧0. ௪கல இந்திரவஸ்துக்களின். சீவியகாலங்களும் 
எல்லை உள்ளன. இந்தச் சால எல்லை, ஒவ்வொரு இ 
னத்திற்கும் வெவ்வேரய் இருக்கும்.  எப்படியெ 
னில், சல பூண்டுகள் ஓசே மாரிகாலமளவுக்கு கிற்கும். 
ஆல், புளி. முதலான இலைமாங்கள் அனுவருஷக்கணக் 
காகவும். நிற்கும். சிலமிருகங்கள் சொல்பகாலத்துக் 
கும், வேறுசில மிருகங்கள் ஐம்ப, அனு பனு வருஷத் 
அக்கு மேலாசவும் விக்கும். 

௧௧. கோயினாலே மனிதனுடைய வாணாள் GIG 
ன்றது. என்றாலும், கோய் உண்டுபடாதபடிக்கு 

அதை விலக்கக்கூடிய சில பிரமாண்ங்களும் உண்டு, 
பின்னை காம் ௮வைகளை அறியவும், அவைகளுக்கேற்க 
நடக்கவுந்தக்கசாக அந்தப் பிசமாணங்களடங்கெ ௪௪ 
சணவாதத்தையும் உற்பாலனத்தையம் படிச்கவேண் 
டூ.யதெவ்வள்வு அவயம். நாம் அவைகளைப்படித் 
௮ அறியாதிருந்தால், அவைகளுக்கேற்க எப்படி ஈடச் 
கலாம்?



கவனிப்பு. 

இப்புத்தகம் பதினெட்டுப் பகுதிகளாகப் பகுக்கப் 

படும். இப்பகுதிகள் ஒவ்வொன்றிலுமுள்ள அருஞ். 

சொற்கள் அந்தச்தப் பகுதியின் தொடக்கத்திற் கா 

ணப்படும். இப்புத்தகம் தெளிவாய் விளங்கும்படிக் 

கூ, அந்தந்தப் பகுதியிலுள்ள சொற்களை இப்புத்தகச் 

கோடு ௮ணைக்து அகராதியிலே பார்த்துப் பாடம்பண் 

ணியபின் டேந்தக்தப் பகுதியை வா௫ுச்சக்தொடங் 

கவும்.



&O 

  
க-ம் படம், சங்காளத்தின் முன்பக்கம், 1,1, முள்ளந்தண்டு, 2, தலையோடு, 3, Eye 

க்ணுவென்பு, 4, கெஞ்சென்பு, 5, பழு, 6, 6, அவையின் முருற்துப்பகுதி, 7, சாறை 
Query. 6, புயவென்பு, : 9, தோள்ப்பொருச்து, 10, அரையென்பு, 1], இரச்இனி 
யென்பு, 12, முழங்கை, 18, சைக்குளச், 14, me. 15, சந்தென்பு, 16, பீடிகை 
யென்ப. 17, தொடைச்சந்துப். பொறுத்து, 18, தொடையென்பு. 19, மூழங்காட்டுல். 
30, மூறங்கால்பொருத்து,. 21, சரவென்பு, 89, ஈஎசவென்பு. 95, காற்ருள௬ு, 24, 

பாதம், : 23, 20, காறையென்பையும் பழுக்களையும் ரெஞ்சென்போடே தொடுக்றாம் வி௫சன், 
27) 28, 20) தோள், முழங்கை, கைக்குள௪ என்னும் பொருத்தகளின் விிகள், 30, கூற்கா 

யத்தின்: பெருநாடி, 92, தொடையின் பெருநாடி.. 98, சாவின் பெருநாடி. 84) 85, 26, 

சந்தப்பொருத்து; முழந்தாள், காற்னுளசகளின் வி௫ிகள்;



எலும்புகளின் விவாம். 

க. எலும்புகள் பெலனும், வைரமும், மங்கலான வெண் 
ணிறமுழமுள்ளவைகள். மணிதருக்கும், குதிரை, ஆடு, மாடு 
மூதவிய சில பிராணிகளுக்கும், எலும்புகள் சதைக்குள்ளே 
இருக்கின்றன. . ஈண்டு, இறால் மூதலியவைகளிலே, அவை 
சளின் உறுப்புகளுக்கு இடை பூறுவராமல் காத்துச்சகொள் 
ஞும்படிக்கு, அவைகளுடைய எலும்புகள் ஓடாகச் சதைக்கு” 
வெளியே இருச்சின்றன. ஆமைமுதலியவைகளின் எலும் 
புகள் உள்ளுச்காக் வெளிக்கும் இருக்கும். : 

௨. மனித”தேகச்திலுள்ள தசையை நீங்கிய எலும்புக்சோ 
வையாகிய முழுவெலும்புக்குச் சங்சாளம் என்று பெயர். 

௬. எலும்புகளிலே அவைகளுக்கு வைரமும் பெலனுங் 
கொடுக்கிற சண்ணாம்பும், அச்தோடேகூட உடம்புச்குரிய 
செலகிம்: என்னும் ஒரு பசையும் இருக்கின்றன: 

௪. எலும்புகளிலுள்ள சுண்ணாம்பை நீச்ச. அவைகளிலள் 
ear செலதிமைக்காட்டுகில், ஒரு சிற்றெலும்பைச் இலகாலச் 

அக்கு ஒரு மெல்விய் அமிலத்தில் புதைத்துவைத்தால், ௮௮. 
எப்பக்கத்துக்கும் வளைக்கப்படக்கூடியதாய் வரும். 

௫. செலதிமை ஒழித்து எலும்பிலுள்ள சுண்ணாம்பைச் 
சாட்டுகில், ஒரு எலும்பை ஒரு நாழிகை அளவுக்கு, SE! 
ணியில் இட ௮2 வெண்மையாசவும், பாரங் குறைந்ததாக 
வும், இலே௫ிலே நொறுங்கத்சச்சதாகவும் வரும். 

இப்பருதியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள்; --- அதக்காயம், அமிலம், உற்கரயம், சசேருலமை., 
சரேகை, கூபகம், சல்லி, செலஇம், சாடி, நாளம், கித்தரடில்லி, நித்தை, பந்;தனம், பீ 
பத்தியம், பொருட்டு, முண்டம், முருர்து, 
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5௨ எலும்புகளின் விவாம், 

௬. எலும்புகள் இளமையிலே மெதுவான மாருர்தாயிருந்து, 
வளரும்போது படிப்படியாய்ச் சுண்ணாம்பு கதிச்ெதினாலே, 
வைரங்கொள்ளுகன்றன. பரிய்த்தியம் என்னும் உறுதியான 
ஒரு சவ்வானது எலும்புகளை மூடும். 

எ. எலும்புகள் ஈடுவயதுவனாக்கும் வளரூ௫ன்றன ; இர் 
வயதிலே முன் இருந்ததிலும் ௮இக சுண்ணாம்பு கூடுவதினால், 
இலேசாய்த் தெறிக்கக்சச்சவைகளாகன்றன. 

௮. மனிதனுடைய தேகத்திலே பற்சள்தவிர; ௨௦௮--ஏலும் 
புகள் உண்டு,.* 

௯. எலும்புகளை இலேசாகவும் தெளிவாகவும் விவரித்துச் 
காண்பிக்கும்பொருட்டு, சாலுபங்காகப் பிரித்திருச்சிருர்கள். 
அவையாவன, ௧-வது; தலை எலும்புகள். ௨-வது; மூண்ட 
எலும்புகள். ௬-வது; உற்காய எலும்புகள். ௪-வது; அதக் 
சாய எலும்புகள் என்பவைகளே. 

உ-ம். புயம், 

  

  

உ-ம் படம், ], நெற்றியென்பு, 2, பித்திகையென்பு, 8, கேராரவென்பு, 4, பிட 
சென்பு. 85, சாகியென்பு, 6, சவுளென்பு. 7, மேற்றாடையென்பு, 8, குவளையென்பு. 
9, £ழ்த்தாடையென்பு.... இப்படத்தின் எலும்புகளும், அவற்றின். கருக்கு விளிம்பூகளாம் ஓன் 
அக்கொன்று சற்றே அசன்றுவிட்டி ருக்கின்றன. 

* ஒரு. எலும்பிலுள்ள தண்டுகளின் கணக்கு, காலத்துக்குக் காலம் மாறிப்பேோவஇஞலே, 
சில அங்காதிபாத சாத்திரிகள் இந்தத் தொகைக்கு. அநிகமாகவும், இலர் குறைவாகவும் சனம் 
இட்டிருக்கிறார்கள். உதாரணமாக, நெஞ்சென்பு குழர்தையிலே எட்டுத்துண்டாகயும், வாவிபழ் 
இலே மூன்று துண்டாகவும், முதுமையிலே ஒரே எலும்பாறவும் மாறும்.



எலும்புகளின் விவாம். — ௧௬ 

௧௦. தலை எலும்புகள், கபால, மாக, செவி எலும்புகள் 
என்று மூன்று பகுஇிகளாகப் பிரிக்கப்பட் டி ருக்கின்றன. 

௧௧. சுபாலத்திலே எட்டு எலும்புகளுண்டு. . இவைகள் 
ரேகை என்னும் கருக்குவிளிம்புகளால் இசைந்திருச்சன் 
றன. இந்தச் கரேகைகளைத் தமிழர், விதியைக்காட்டும் பிரம 
எழுச்தென்று தப்பாய் நினைக்கிருர்கள். 

புறனடை,.--- தலையிற்படும் அடிகளாலாகும் அதைப்பு 
களைக் சரேசைகள் ஒருமட்டுக்குச் குறைக்கின்றன. மற் 
றும் எலும்புகளைப்போலே சபால எலும்புகளும் வளர்ந்தவர் 
களைப்பார்க்கிலும் குழநர்தைகளிலே மிருதவாயிருப்பதினால், 
அவர்களுக்குத் சலையிலடிப்பது மோசம். 

௧௨. செவி ஒன்றிலும் ௪டஇிறு எலும்புகளுண்டு. அவை 
சள் கேள்விக்கு உதவுகன்றன. 

௧௬. முகத்திலே ௧௪- எலும்புகளுண்டு. அவைகள் தங்க 
ஞச்கு வெளிப்பச்கத்திலுள்ள. தசை, தோல் மூசலானவைக 
ளைத் தாங்குகின்றன. 

௧௪. மாண்டத்தில் டு௪-எலும்புகளுண்டு. - அவைகள் 
எவையெனில், பழுவென்பு ௨௪. முள்ளர்சண்டிலுள்ள முள் 
ளென்பு ௨௪. கூபகத்தில் ௪. எலும்புகள்: நெஞ்செலும்& ௪. 
நாவடியில் இருக்கும் தனுவென்பு க. 

௧௫. பழுச்சளொல்லாம் மூள்ளந்சண்டினுடன்' இசைந்தி 
ChE) oor cor. அவைகள் : உடம்பின் இடதுபக்கத்தில் ௧௨-ம், 
வலதுபச்சத்தில், ௧௨-மாம். 

௧௬. மேற்பழு எ-ம் நெஞ்சென்புடனே இ௫வுள்ள மூ 
ருந்தினால் இணைச்கப்பட்டிருச்ளெறன, மற்ற டூ-ம்: Ong 
சென்போட்டுத்து இணைச்சப்படவில்லை. இவ்வைந்து எலும் 
புசளில், ௩-பமுக்களும் -ஒன்றுடனே ஒன்று... “மருந்தினால் 
இணைச்சப்பட்டிருக்கின்றன.. சடையில். : ௨உ-பழுக்களும் 
ஒன்றுடனே ஒன்று: இசைவில்லாமல் சனித்தணியாய் Owe 
இன்றன. 

௧௭. கெஞ்சென்பு, பழு, முள்ளந்தண்டு என்பவைகள் 
கூவெதினாலாகிய நெஞ்சறைக்குள் இரத்தாசயமும் சுவாசப் 
பையும் இரத்தம் ஓடுகிற பெரிய சாடி .சாளங்களும் இருச் 
இன்றன. 

௧.௮. மூண்டத்தின் மேத்பகுதியாயெ கெஞ்சறை அடி 
விசாலித்து அனியொடுக்கப் பொகுட்வெடவமாய் இருச் 
இன்றது.
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அரக பயம், சுரூபமான தேகத்திலே - நெஞ்சறையிலும் இடுப்பிவூமுள்ள எலும்புகளிருக்கும் 
தம், . 

௧௯. ௨௪-இன்னச் துண்டுகளாகிய .முள்ளென்புகள் சோ 
வையாய் இசைவதினாலே, முள்ளந்தண்டாடன்றது. 

௨0. மூள்ளென்புகளுச்சிடையிலே இ௫இவள்ள முருந்துத் 
அண்கெள் இருச்சின்றன. . இவைகள் மூள்ளென்புகளை இ 
ணைப்பதுமன்றி, அவைகள் பலபச்கத்துகீகும் சவளும்படி 
வசைந்து கொடுக்கின்றன. 

உக, ஒவ்வொரு மூள்ளென்பிலும் ஒரு பெரிய துவாரம் 
உண்டு. எல்லா முள்ளென்புகளிலுமுள்ள இப்பெரிய ௮ 

வாரங்களும் ஒன்றோடொன்று நேராய் இசைர்திருப்பதினால் 
அவைகளுக்கு, ஈடுவே மூள்ளந்சண்டு நெடுக ஒருகுழல் உண் 

- பாகின்றது. 65 குழலுச்குள்ளே ஒரு ஈரம்புக்கொடி 

ஒடி. இருக்கின்றது. 
புறனடை.--அடு, காய், எலி முதவியவற்றின். முள்ளக்சண் 

‘OLE சோசனைபண்ணினால், மனிதனுடைய முள்ளந்சண் 
டின் கட்டுப்பாடு அல்லது வியூசனம் தெளிவாய் விளங்கும். 

௨௨. முள்ளந்தண்டு அதிக அதனமாயும் பூணமாயும் உண் 
டாக்கப்பட்ட ஓர் உறுப்பு: அ௮அதினுடைய கட்டுப்பாட்டின் 
விதத்தினால் மிகுந்த பெலனும், வேண்டிய அசைவும் உண் 
டாகும்... மூள்ளென்புகள் கெரிவுபட்டாலன்றி மற்றும்படி
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அவைகள் கழலுவது மிகவும் அரிதாயிருச்கத்தக்கசாச ஒன் 
௮ுடனே: ஒன்று உறுதியாய் இணைந்திருச்சின்றன. 

௨௬. முள்ளந்தண்டு வலதுபக்கத்திலும் இடதுபச்கத்தி 
லும் சாய்வில்லாமல் கேரரயினும், மூன்று வளைவுள்ளதாயி 
ருக்சன்றது. அவைகளில் கழுத்திலும் இடுப்பிலுமுள்ள 
இருவளைவும், மான் குவிவும் பின் கவிவுமாய்;. முதுகலுள்ள 
வளைவு முன் கவிவும் பின் குவிவுமாயிருக்கும். 

புறனடை. -- முள்ளர்தண்டுச்கு மேலாகப் பொறுத்திருக் 
கும் தலைக்குள்ளே இருக்கின்ற உயிர் நிலையாஏய ஞூளை குலு 
ங்கி அதிர்ச்சிகொள்ளாசபடிக்கு இல்வளைவுகள் ஒருமட்டுக் 
குக் காவல்பண்ணுகின்றன. 

        
    

௬-ம் படம், புயவென்ப, 1, அதின் காண்டம், 2, அதின் குமிழ்... 8, 4, பேடிகள் 
தொடுச்திருக்ரும் முளைகள், 6 _பறப்பர்வம் என்னும் மூளை. 6, அசப்பர்வம், 7, இரத்தின 

யென்போடே. பொருற்றும் முகப்பு, ் 

முகம் படம், மூன்கையீதுள்ள அரையென்பும், இரச்ினியென்பும். 1, இரத்தினியின் 
காண்பம்,. 9, நுரையின்காண்மம், 3, Bre Ba ஆரையென்புகளின் மேவத்தம் பொருக்து 

as. 4 புபவென்போடேபொருர்தும் பள்ளம், 5, முழங்கை நணியாஇய கூர்ப்பரறுமை. 

(, சவ்லிஷலை அடைபட்டிருக்கும் எலும்புக்கிடைவெளி,. 7, இரத்தினியின் வேடுனிமுமை. 
8, இறுத்த எறும்புகளேசடு பொருந்தும் முசப்பு, 9) ஆரையின் லேசனிருளை, 

59%
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௨௫. கூபகம் என்னும் எலும்புக்கூடு, ௪-எலும்புகள் சேர் 
வதினாலாடின்றது, இவ்வெலும்புகள் ஒவ்வொன்றும் சூழக். 
தைகளிலே பலவாகி முருந்தினால் இணைந்திருந்து, வளர்ச் 
தவர்களில் ஒன்றாகப் பொருச்தியிருக்கன்றன. கூபகம் முள் 
ளந்தண்டைத் தாங்கித் தொடை எலும்புகளிலே பொறுத்தி 
ருக்சின்றது. கூபகத்தின் வலதபச்கத்திலும், இடதுபச்கச் 
திலும் சொடை என்பிற் குமிழ் தங்கும்படிச்சான ஒவ்வொரு 

பருங்குழி இருக்கின்றது. 
௨௫. உற்சாயம் ஒவ்வொன்றிலும் ௬௨-எலும்புகளுண்டு, 

அவைகளைக்குறித்து விவரிக்கும்பொருட்டு ௮து தோள், பு 
யம், முன்கை, சை என்பவைகளாகப் பகுக்கப்படும். 

௨௭௬. தோளிலே பட்டையென்பு, காறையென்பு என் 
னும் ௨-எலும்புகள் உண்டு, 

௨௭. பட்டை என்பாகிறது நெஞ்சறையின்மேலே பின் 
பக்கமாக இருக்கின்ற முக்கோண வடிவருள்ள Qt SL 
டெலும்பு. 

௨.0. காறை என்பு அல்லது பூணாரவென்பு மூன் கழுத் 
சடியிலுள்ள ஒர் மெல்லிய எலும்பாம். ௮இன் ஒரு தலைப்பு 
கெஞ்சென்பிலும் மற்றத்தலைப்புச் தோட்பட்டையிலும் தொ 

த்திருச்கின்றது. 
புறனடை, -- பிள்ளைகள் இல CarmagiGa நிமிர்ந்து 

கின்று, தங்கள் புறங்கையிரண்டும், முழங்கைகிரண்டும் ஒன் 
அ.டஜெொன்று, சரியாய்ச் சந்திக்கும்படி பலதரமூம் பின்னா 
கக் கைவீசிவந்தால் பூணாரவென்பு ஈந்து நீளும், அதனா 
லே மார்பு விசாலங்கொள்ளும். 

௨௯.. புயத்திலே புயவென்பு என்னும் ஒரு நீண்ட தனி 
எலும்புண்டு, 

௩0. முன்கையிலே இரண்டு எலும்புகளுண்டு, அவை 
களில், இரத்தினியென்பு அகத்திலும்,* அரையென்பு பெரு 
விரற்பச்சமாகிய புறத்திலு.மிருச்சன்றன. இந்த எலும்புகள் 
சூட்சமாய் அடுச்கப்பட்டிருப்பதினாலே கையானது பலவ 
சையாய். அசைந்து உழலுஇன்றது. 

* இப்புத்தகத்திலே ௮ம், றம், உள், வெளி, முன், பின், மேல், ழ் என்னும் எட்ட 
சொற்களையும் பிரயோக் (வழங்குகிற) இடங்களில், அவைகளின். பொருள் சறியாய் 
விளங்கும்படி, சரீரத்தைக்குறித்து அங்காதிடாத முறையாகப் பேசும்போசெவ்லாம் ஒரு ஆள் 
திமிர்ந்து கை தூங்க. உள்ளல்கை முன் சாட்டி, கிற்கிறதென்றும் சரி ஈவாய் 'வலம் இடமாசச் 
சரீரத்தைப் பிரிக்கும் ஈூவரி ஒன்றிருஃகற சென்றும் எண்ணிக்கெரள்னாங்கள், அர்த வரிக் 
சயலாய் அடுத்திருப்பது அகமானதென்றும்,' அதற்குத் தள்ளியிருப்பது புறமானதென்றும், தோ
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நக, கைச்குளசலே இரண்டு கிரையாயிருக்கும், விகற் 
பமான எட்டுச் சிற்றெலும்புகள் உண்டு. அவ்வெலும்புகள் 
ஒன்றின்மேலொன்று மிகவும் சொற்பமாய் ௮சைூன்றன. 
கையிலே ௪௯-எலும்புகளுண்டு, அவையாவன உள் 
ளங்கையிலே டு. விரல்களிலே ௧௪. 

ஜும் பம், 

   
௬-ம் படம், சைக்குளசரஇய இலூத்தம், 1, இரத்தினி. 73, ஆரை, 8, சாவாயென்பு. 

1,, பிறையென்பு. 0, ப்பென்பு, BP, பொடியென்பு, இலுத்தவென்புகளின் முதல் நிரை 
இச்சாலு. ஐ, ஐ, சதர்சரவென்பும், சதர் கோணவெவன்பும், 3, மசாவென்பு. 1, கூனெ 
ary. இச்சாது! இத்த என்புகளின் இரண்டாம் நிரை, 1, 1,1,],1, ஐச்துவீரலின் சாப் 
வென்புகள், ் 

எஃம் படம், 10, 10, 10, கையிலுள்ள கரப்வென்புகள், 11, 11, வீரலென்பின் முத 
லாம் நிரை 12, 19, இரண்டாம் நினா... 18, 18, மூன்றாம் நிரை. 14, 15, பெருவிரலின் 
எலும்புகள், 

௬௨. ஒவ்வொரு விரலும் நீளபேதமான மும்ஞூரன்று எலும் 
புகள் உள்ளது. பெருவிரல்மாத்திரம். இரண்டு எலும்புக 
ளுள்ளது. மனிதனுடைய கையை மிகுந்த சூட்சமாகப்ப 
டைத்து இசைத்த தன்மை ஞானமுள்ள தேவன் ஒருவர் 

உண்டென்பதற்கு எவ்வளவு. பூர்ண அத்தாட்சி. 

லுக்கயலாபிருப்பது கெளியானதேன்றும், அதற்குத்தள்லித் தாழ விருப்பது உள்ளானதென் 

ம் சொல்லப்படும், மேல், இழ், மூன், பின் என்னும் சொற்களின் பொருள் தன்னிலே 

வீளங்னாமாதலால். இவ்விடத்இல் குறிக்கவேண்டியதில்லை , 

புறனடை,-ஈவெரியிலே கட்டு, காயம் உண்பெடுகிறது அதிக மோசமென்று எண் 
வறு தப்பு, - ஏனென்றால், ஆதத்தாழ்வாய் :உள்ளுக்இருக்கும் இரண்டொரு உறுப்பைவீட - 

அதிலே பிரசானமான ஈரம்புமுதலியவைகம் இபெவாமல் அதற்கு வலம் இஃமாய்க்கிடல் 

கின்றன, ் : ்



௧௮ எலும்புகளின் விவசம். 

௬௬. அதக்காயம் ஒவ்வொன்றிலும், ௩௦-எலும்புகளுண்டு. 
இவைகளைச் தெளிவாக விவரிக்கும்பொருட்டு ஒவ்வொன் 
௮ம் தொடை, சால், பாதம் என்பவைகளாகப் பகுக்கப் 
ட்டும். 

  
௮-ம் படம், தொடையென்டு. 1, அதின் சாண்டம், 2, இறுக்கணவென்னும் முளை 

இதில் சில் வவியபேஇிகள் தொடுத்இிருக்கும், 3, தொடையென்பின் குமிழ், 4, பெரு 

ங்சணு என்னும் முளை. : இஇல் ௪எசணபே௫கள் மூன்று தொடுத்திருக்கும். ந, புறப்பர்வமா 
இய முளை, 0, அகப்பர்வம், 7, கால் எலும்புகளோடே தொடுத்இிருக்கும் முகப்பு, இதில் 
மூழந்தாட்டில் இடரும், ் 

௯-ம் படம். 1], ஈஎகவென்பு, 5, சாவென்பு, 8, எலும்புக்கிடைவெளி, இற ஓர் 

சங்வினால் அடைச்சப்பட்டுறுக்கும், 0, ஈளகம், சரம் என்னும் எலும்புகளின்மேல் அந்தம் 

பொரருந்துவத, 3, புறப்பரடு ஆயெ முளை. 3, அசப்பாடு, 4, காற்னுளஇில்சேரும் பொ 

GG, 7, தொடையென்பு பொறுத்இிருக்கும் ரளகவென்பின் மேல் அந்தம். 

௬௪. கொடையிலே ஒரெலும்புமாத்திரம் உண்டு. சுற் 
குத் தொடையென்பு என்று பேர், இந்த எலும்பு சரீரத்தி



எலும்புகளின் விவரம். ' ௧௯ 

ள்ள எலும்புகள் யாவிலும் நீளமானது. அன் குமிழ்பக் 
து வடிவமுள்ளது. அது தலை, மூண்டம் தேதவியவுத்தின் 
பாரத்தைச் தாங்க id Germs. 

௬௫. முழழந்தாளிலே ஒரு சின்ன எலும்பு இருக்கின்றது. 
அதற்கு மூழந்தாட்சில்லென்று பேர். 

௬௬. காலிலே எலும்பு. இண்டு. அவைகளில் பெரிய 
து ஈளகம் என்னப்படும். கஇறியது இதற்குப்புறத்திலும் சற் 
றுப்பின்னாசவுமிருக்கின்றது. அதின் பேர் சாவென்பு. 

௬௭. பாதத்திலே ௨௬- எலும்பு களிருக்இன்றன. அவை 
sor பின் பாதத்இல் எ-ம்; ஈடுப்பாதத்தில் ௫-ம்; நனிப்பா 
தத்திலுள்ள வி ரலெலும்புகள் க௪-மாம். 

புறனடை. -- பெருவிரல் ஒவ்வொன்றுக்கு : இரண்டாக 
எட்டுவிரல்க் சில்லுகளும் இன்னும் ல வன்னசைகளில் ௮- 
தொடங்கி, ௧௨-வராச்கும் சிறு சில்லெலும்புகளும் உண்டு. 
இவைகள் மேற்சொல்லிய விவரத்தில் அடங்கவில்லை. 

௧0ம் படம், 

  
சமம் படம், ப எதுய்புகளின் மேற்பக்கம், ], காற்குடடில் சேரும் சாரியென்பின் 

பொருத்திடம், 5, சாரியென்பின் கரண்டம்; 9, குதியென்பு. 4, நவ்வென்பு, 5, 6, 

a6 ஆப்பெள்புகள், 8. சனவென்பு, 9, பாகுற்பகவென்புகள், 10; பெருவிரலின் முத 

வெலூம்ப, 11, அஇன் இரண்டாம் எலும்பு, 18, 18, 14, சால்லிரலின் எலும்புகளின் 

விரைகள்,



௨௦ எலும்புகளின் விவாம். 

க்கம், படம், 
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கக-ம் படம், பெருவிரவின் அனிதுவ்ங்கி, குதிக்கடாக வெட்டிய வலத பாத எலும்பு 
ஸின் அகப்பக்கத்தின் பாவனை, 1, ஈசாகவென்பின்டீழ் அந்தம், 2, சரரியென்பு, 3, குதி 

யென்ப, 4, ஈல்கென்பு, 5, ஆப்பென்பு, 6, பாாற்பகவென்பு. 7, 8, பெருவிரவின் 
என்புகள், இவ்வெலும்புகள். இசைர்நிருக்கெ விதத்தினாலும், பாதத்தின் வில் வடி.வத்இிஞ 
லும், பாதம் வெருபெல்னும் இ௫வுங்சொள்ளுற த. 

புறனடை. -- பாதத்தின். எலும்புகள் மேற்பக்கம் குவி 
வும் €ழ்ப்பச்கம் கவிவுமாக' வில்வடிவமாய் இசைந்திருப்ப 
தினால், பாதம் ௮இிக பெலனும் இ௫வும் உள்ளதாம். 

௬.௦. அசைவுள்ள எலும்புப் பொருத்துகளில், மருந்து 
களும் கித்தாசில்லிகளும்,. பந்தனங்களும் சேர்ந்திருக்சின் 
றன. 

          
      

த்ய 
ரத பெய். 
வயர் 

௨-ம் படம், பொருத்திலேயுள்ள எலும்பு, நமூருர்து, நித்தா௫ுல்லிசை, ஆடுத்திருக்கும் 
விதம். 1, 1, பொருந்தும் எலும்பு இரண்டின் தலைப்புகள். 2, 3, அத்தலைப்புகளை மூட் 
மூருந்து, 85, 8, 8, நித்தாசில்விகை, இத மூருர்தை மூடிமடவ்டி ears asin», 
புள்ளிக்கோவை வரிதான் அதின் ஆடுக்கைக் கரட்டுஇன்றத, 

  

  1 dt 

| யு ட் 

கீக-ம் படம், .நூழந்தாட் பொருத்து வலமிடமாய்ப் பாதியாக்கப்பட்ட பாவனை, 1, சொ 
டையென்பின் தலைப்பு, 9, 4, இல்லுடன் தொடுக்கப்பட்ட வன்னசை, 0, சவ்சாசமாகிப 
ரிணப்பை, 7, நிணத்திரல். 8, நித்தைப்பை, 30, இடையுருந்து. 11, குறுக்கு விக 
னில் ஒன்று, *** எலும்புத்தலைப்புகளை மூடும் மூருர்து. 8, 9, 12, பொரும்தைசகுமும் பை 
வீதி, நித்தாரில்விகை என்னும் சவ்வு இசநற்கு உள்ளுறையாகும்,



எலும்புகளின் விவசம், ௨௧ 

௯. (LOG ESTAS பொருத்தடி.யில் எலும்புகளின் தலைப் 
புகளைச் தேய்க்துபோகாமல் காத்து, ஈடக்கும்பொழுதும் கு 
இச்கும்பொழுதும் பொருத்தில் உண்டாகும் குலுச்கையும் 
குறைச்கத்தக்க அழுத்தமும். கற்றுவயிரமும் இ௫ிவுமுள்ள 
ஒரு வெள்ளை. வஸ்து. 

௪௦. கித்தாசில்லியானது பொருத்துகளிலுள்ள மாருக்துக 
ளையும், பந்தனங்களையும் அணைந்து அப்பொருத்துகளுக்குள் 
ஞுழையாயிருக்கின்றது. இச்சில்வியினுடைய பச்கங்சளி 
விருந்து, பொருத்துகள் ஈன்றாய் வசையும்படிச்சான ஒரு 
பாணி பொரியும். 

௪௧. பந்தனம் என்பது பெலனுள்ள இச௫ிவற்ற ஒரு வெள் 
ளை வஸ்து. பந்தனங்கள் சரீரத்தின் . எலும்புகளை ஒன்றுட 
னொன்று சேர்த்துச்கட்வெதற்கானவைகளாம். 

புறனடை, -- மணிதருக்கும் மிருசங்களுக்கு முள்ள பொ 
ருத்துகளின் கட்டுப்பாடு ஏறக்குறைய ஓரேவிதம். இது தெ 
ளிவாய் விளங்கும்பொருட்டு, ஆடு, சாய், மச்திமுதலியவை 
சளின் பொருத்துகளைச் &றிச் சோதித்துப்பார்ச்சவும்.



௨௨ எலும்புகளின் விவாம். 

  
கசம் படம், 1) சபரவம், 2) மோகாம், 5) பரு, 4, பீடிகையென்பு. 8, சர் 

தென்பு, 6, unico Query. 7, புயவென்ப, 8, ஆனாயென்பு, 9, இரத் இினியென்பு. 
10, கைச்னுளக; 11, தெரடையென்று... 19, ஈனாகென்பு. 14, சாளென்பு, 18, சாற் 
ore,



எலும்புகளின் தொழில். ௨௩ 

௨. அகாரம். 

~. 

  

- எலும்புகளின் தொழில். 

க. எலும்புகள் சரீரத்தின் மிருதுவான பகுஇசளைச் சாங் 
கும் சட்டக்சட்டுக்கோப்பு, அவைகள் ஒன்றோடொன்று 
பந்தனங்களால் கட்டப்பட்டிருச்சன்றன. 

௨. எலும்புகள் பலவிதம். .இவ்வொன்றித்கும் அததற்கு 
ரிய தொழிலுண்டு, இல எலும்புகள், சுபாலத்திலும் கெஞ் 
சறையிலுமுள்ள உறுப்புகளை மூடிச் காச்சின்றன. மற்றும் 
சில எலும்புகள் கை, கால்முதலியவைகள் அசைவதற்கு 
உசவும். 

௬. எலும்புகள் வியாதிகொள்ளாதிருச்கையில் அவைகளை 
வெட்டினாலும் ௮இ௧ வருத்தங்கொடாது. ஆனாலும் விரற் 
பிளவைபோன்ற - He வியாதிகள் அவைகளில் உண்மீானா 
லோ வருத்தம் மிகவும் கடுமையாயிருக்கும். 

௪. அசைவுள்ள். பொருத்துக்களில் நித்தை என்னும் வழுவ 
லான பாணியிருக்கும். வண்டிவின் ௮ச்சிலே சக்கரம் தா 
ராளமாய்ச் சுழலும்படி எண்ணெய் உதவும்விசமாக எலும்புப் 
பொருத்துகள் அ சைவதற்கு இது உதவும், ஒப்பமான 
மருந்து, நித்தை என்னும் இவைகளின் உதவியினாலே 
பொருத்துகள் யாதொரு  சேதமுமின்றி . ௮சேசுவருஷச் 
காலங்களுச்குத் தெய்க்துபொகாமல் அசைந்துகொண்டு வர 
இன்றன. 

௫. பொருத்துகள் பலவசையான அசைவுக்குத்சக்கதாய் 
விகற்பப்பட்டிருச்கும். எப்படியெனில், சல பொகுத்துகள் 
விரற்பொருத்துப்போல் அசைவுள்ளவைகளாயும், வேறு சல 
தலையோட்டுப் பொருத்துப்போல் அசைவற்றவைகளாயுமி 
ருச்சன்றன. 

௬. கபாலத்துடனே முள்ளந்சண்டு பொருந்தியிருக்கும் 
விதம், சரீரத்திலே சாணச்கூடிய கூட்சங்களுச்குள்ளே ௮ 
சம் விசேஷமானது. அ௮தெப்படியெனில், தலையானது முள் 
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எந்தண்டிலிருந்து வணங்கவும், அண்ணாவும், பக்கத்துக்குப் 
பக்கம் சாயவும் இரும்பவும், இப்படியே நாலுபக்கத்துச்கும் 
௮சையக்கூடிய சுட்சமுள்ளது. 

எ. இந்தச் சூட்சமான பொருத்து மேர்கழுத்திவிருக்கிற 
பிரதான உயிர்கிலையாகிய கசேருலதை அல்லது முள்ளகதண் 
டுக்கொடிக்கு மிகுந்த பாதுகாப்பு, அப்பகுதிக்கு இடை 
பூறுவந்தால் உடனே மரணம் உண்டாம். * 

௮. காற்குளசு முழந்தாள்முதலிய சில பொருத்துகள் கத 
விற்பிணயல் அல்லது சல்போல இரண்டுபக்கத்துக்குமாத்தி 

ரம் ௮அசைஇன்றன. , ௮வைகள் €ல்பொருத்துகள் என்னப் 

படும். தோட்பொருத்தும், தொடைப்பொருத்தும், செக்கில் 

இட்ட உலச்கை மாலுபக்கத்துக்கும் உழல்வதுபோல அசை 

இன்றன. இவ்விதமான பொருத்துகளுக்கு உழலைப் பொ 
ரூத்துகள் என்று பேர். 

புறனடை, --- Gs விசாலமாய் அசைந்து உழலத்தக்க 

பொருத்துகளே அடிச்கடி விலகத்தக்கனவைகளாம். இக்கா 

ரணத்தினாலேதான் தோட்பொருத்துச் சரீரத்தின் மற்றெந்தப் 
'பொருத்திலும் சொற்ப எதுச்களினால் அடிக்கடி. விலகிப் 
போம். 

ஓஒ 
ன: ்] 

    

௩. அதிகாரம். 

எலும் புகளாப் பேணும் முறை 

“த. எலும்புகள் சுகமுள்ளவைகளாயிருக்கும்படி. அட்கள் 
சுறுசுறுப்பாய் ஒடி. உலாவி வேலைசெய்யவேண்டும். வேலை 
செய்வதினால் அவைகள் அதிசம் பருத்து உரத்து வளருஇின் : 
றன.  வே$லசெய்யாமல் சோம்பேறிகளாயிருக்றெவர்களு 
டைய எலும்புகள் பலவீனப்பட்டுப் போட௫ன்றன. சை 
கால்களை அசைத்த. வேலைசெய்வதினாலே அவைகளிலுள்ள 
எலும்புச்குரிய பதார்த்தங்கள். சரி பிரமாணமாய்க் கூடித் 
இரளும், :
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௨, அந்தந்த ஆட்கள் தங்கள் தங்கள் இராணிக்கு மிஞ்ச 
வேலைசெய்யப்படாது. பிள்ளேகளு£றடைய எலும்பிலே சுண் 
ணாம்பிலும் செலதிம் அதிகமாயிருப்பதினாலே ௮து பெலன் 
குறைவாயிருக்கின்றது. பிள்ளைகள் இலேசான வேலைமாச் 
இரம் செய்யக்கூடியவர்கள், அவர்களுடைய இளவெலும்பு 
கள் பாரமான வேலைசெய்வதற்கு ஏற்றவைகளல்ல. இதுகிற்க, 
மது மனிதனுடைய எலும்பிலே செலதிமிலும்பார்க்க, சுண் 
ணாம்பு ௮இகம். இது அவைகளை இலகுவாய்த் தெறிக்சவும் 
வேலைசெய்வதற்குத் தகாதவைகளாகவும் பண்ணு ன்றது. 
நடுவயதாளிகளுடைய எலும்புகளுக்குப் பெரும்பாலும் மோ: 
௪ம்வராமல் வேண்டியமட்டுக்கு வேலைசெய்வதற்குப் பெலன் 
கொடுக்கத்தக்க அளவு செலதிமும் எண்ணாம்பும். எலாகிபுகளி 
லே செர்க்கிருக்சின்தன. 

க௫-ம் படம், 

னி za ழி 

  
கடம் படம். . இப்படத்தில் காணும் வலப்பக்கத்திவிருக்கும் பையன் சரிமுறையாயும் 

இடப்பக்கத்திவிருக்றவன் முறையினமாயும் உளுக்கார் இருக்கிறான்.
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- புறனடை,--ட்டுக்குட்டியினுடைய பழுவென்பை ஆட் 

டினுடைய பழுவென்பினுடனேயும் கோழிக்குஞ்சினுடைய 

பழுவென்பைக் கோழியினுடைய பழுவென்பினுடனேயும் 

ஒப்பிட்டுப் : பார்த்தால், எலும்புகளின் தன்மை வயதுக்கு 

வயது பேதமாவது விளங்கும். 

- ந. உடுப்பு நகைத்து உடுச்கவேண்டும். இளவயதிலே 

பழுச்சளும் மூள்ளர்தண்டெலும்புகளும் மெதுவும் இளக்க 

மூமாயிருக்சின்றன. உடுப்பினாலே உடம்பை வரிந்து இ 

ுக்கனொால் கெஞ்சு வயிறு இவைகள் ஒடுங்கி ௮வைகளி 

லுள்ள சுவாசப்பை, இரத்தாசயம், இரைப்பை முதலியவை 

களுச்கு ஈஷ்டம் உண்டாகும். 

௪, பிள்ளைகள் நிமிர்ந்து நிற்கவும் கிமிர்ந்திருச்சவும் வேண் 

டும். அப்படிச்செய்வதினால் முள்ள£தண்டுக்கு நேர்மை 

“யூம் சசமும் உண்டாகும். வழக்கமாகச் சுமைகளைத் ,தலை 
யில் வைத்துக்கொண்டுபோூறெயர்களுக்கு முள்ளந்தண்டு மி 
sq கோயிருக்கும். 

௫. இலவேளை பிள்ளைகள் எழுதும்பொழுதும் படிக்கும் 

பொழுதும் தங்கள் மூள்ளந்தண்டு ஒருபக்கமாய். வளைய அர் 

கோத்து வசஇச்சாக ஒரு சந்துக்கிருந்து மேசையிலே சாய்ச் 

் துகொள்ளுகிறார்கள். இப்படிச் சாய்ச்தி௫ப்பது ஒரு தோளை 

உயரவும்: மற்றத்தோளைத் காழவும் பண்ணுகின்றது. ஒரு 
தோளை அப்படிச் சற்றுவேளைமாத்திரம். உயர்த்தியிருப்பதி 

னாலே மோசம் வராது. அப்படியிருச்சவேண்மொகில் கெ 

கெ நேரத்துக்கு-நேரம் பக்கம் மாறியிருந்தால் யாதொரு மோ 

சமும் நேரிடாது. ் 

௬. குழந்தைகளை எப்பொழுதும் ஒரு ஒச்சலையில்மாத் 
இரம் வைத்துக்கொண்டு திரிவதினால், சிலருடைய முள்ளச் 
தண்டு ஒருபக்கம்  நெளிவுகொள்ளும். அப்படி நெளிவு 

கொள்ளாதபடிச்கு. இருபச்கத்துக்கும் மாறிவைத்துவரவேண் 
“டும். இதுவுமன்றி, குழந்தைகளை ஒரே ஓக்கலையில் வைப் 
பதினாலும் ௮ல்லது நித்சமும் ஒரே பக்கத்துக்குச்டெச்க வி 
டுவதினாலும் அவர்களுடைய தலைவடி.வழும் முசவடிவமும் 
சிலவேளை மாறிப்போகும். 

௭. ஒரு எலும்பு பொருத்து விலகினால் கூடியமாத்திரம் 
சுறுச்சலே அதை ௮இன் தானத்திலே இழுத்துவிடவேண்
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டும். அப்படிச் செய்வதற்குத் தாமசம் எவ்வளவோ அவ் 
வளவாக அதைச் திரும்பச் சரிக்கட்டும் பிரயாசமும் ௮ 
கமாச இருக்கும். 

௮. ஒரு எலும்பு மூறிந்துபோனால், அதின் தலைப்புகள் 
மொக்குவைத்துப் பொருந்தும். Has எலும்பு ஒரு இழ 
மைக்குள்ளே ஊறத்தொடங்கும். ௮ முறிர்சபின் கொஞ் 
சவேளையில் அதற்கயலான தசை வீங்கச்சொடங்கும். அம் 
மறிவு பொருந்த ௮ச்சுவைத்துச் கட்டுகிறவர்கள், உண்டா 
கும் வீச்கத்துக்கு இடமிருச்சுச்சச்ச அசைவாச அச்ளைக் 
கட்டவேண்டும். அப்படிச் செய்யாமல் இறுக்சக்கட் டினால், 
கோயாளிச்கு ௮தஇக உபாதியுண்டாவதுமன்றிச் சதையும் ௮ 
மூக அவயவக்குறைவும் நேரிடும். Gay பிள்ளைகளுடைய ' 
எலும்புகள் குருத்தாயிருப்பதினால் மோசம் சம்பவிச்சபொ 
மூதிலம் முறியாமல் வளைக் அமாத்திரமிருக்கும். 

புனைடை.--மூறிக்ச எலும்பு ஊறியபின் அந்த அவயவத் 
திலே கொஞ்சச்சாலத்துக்கு விறைப்பும் கோவும் இருக்கும். 
அவைகளை நீக்கப் பற்றுப்போடுவசாவத.வசையெண்ணெய் 
ன்வசாவது அவசரமல்ல. ஏனெனில், அந்த அ வயவத்தை 
வில்லங்கமாகப் “பாவிப்பதினால் அது இரும்பவும் முறியாத 
பழிக்கு அங்குள்ள கோவு அப்பொருத்துப்  பலத்துப்போகு 
மளவும் அசற்கொழு காவலாக இருச்சின்றது. நோவு தோற் .. 
ருூதபடிச்கு முறிந்த அவயவக்தைப் படிப்படியாய் அசைத்து 
வழங்கிவர அங்குள்ள நோவும் விறைப்பும் வவியத் இர்ந்து 
போம். ன சூ 

௯. மனிதர் வெகுராட்பட வியாதியாய்க்டெர்தாலும் af 
சேஷமாய்ப் பொருச்துசளிலே ஏதுகோய்வச்சாலும் அவ 
ர்களுக்குச் துணையாயிருப்பவர்கள் வியாதிக்சாருடைய 
பொருத்துகள் ஒருடையாய் அசைவின்றிச் படெச்சவிடா 
மல், இடைச்சிடையே அப்பொருத்துகளின் நிலையை மா 
ஜிவைகச்சவேண்டும். இப்படிச்செய்யாமல் விட்டால் பொ 
ரத்து விறைத்துச் சிலவேளை அசையக்கூடாமல் போய்வி 
டும். இதனாலே இச்சேசத்சவர்சஞச்குள் லர் மூடவராய்ப் 
போயிருச்சிருர்கள். 

௧௦. எவ்வளவு கவனமாயிருந்தாலு.ம் வியாதியின் சன்மை 
யினாலே பொருத்துகள் சிலவேளை அசையாமல் விறைத்துப் 
போம். முழழங்கைப் பொருத்திலே இப்படிப்பட்ட மோ 
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௪ம் நேரிட்டால், உள்ளங்கை மேலுக்கு நிற்கத்தக்கதாய் ௮ 

தசை மார்போடே வளைத்துவைச்கசவும், மூழந்தாட் பொ 

ரூத்திலே அவ்வித மோசம் வந்தால், அதைக் கொஞ்சங்கு 

றைய நேராய் வைக்கவும். இப்படிச் செய்துவைத்தால், பொ 

ரூத்தாஆ அசையக்கூடாமல் விறைத்துப்போனாலும், கையினா 

லே அள்ளிச் சாப்பிடவும், சாலினாலே நடச்சவுங்கூடியதாய் 

வரும்.



'பேூகள். ௨ 

இரண் டாம் பகுதி. 

  

௧, கண்ணிமைத்தல், மூக்குச்சுழித்தல், காக்கு நீட்டல் 

முதலிய று அசைவுகள் எலும்புகளைப்பற்றாமல் உண்டா 

இன்றன. காலாட்டம், கைவீச்சுமுதவிய பெரிய அசை 

வுகள் எலும்புகள் ஆட்டப்படுவதினாலே உண்டாகின்றன. 

இவ்வித அசைவு ஆட்டங்களுக்குச் சாரணமான கருவிகள் 

பேூ௫கள் என்னப்படும். 

Gu ® ௪ ளின் விவரம். 

௨. பேூகளைக்குறித்துச் தொகையாகச் சொல்லுகில், தலை 

யிலே ௮௪; கழுத்திலே ௬௫; மூண்டத்திலே ௧௪௪; உற்காய 

மிரண்டிலும் ௧௪௨; அதக்காயமிரண்டிலும் ௧௧௬; இவைக 

ளஊையன்றி இன்னும் ௮கேக இறு பேசிகளும் உண்டு. ஏல் 

லாவற்றையும் திரட்டிச்சொல்லுகில், மனிததேக்த்திலுள்ள பே 

திகள் ஏறக்குறைய ௬௦௦-உண்டு. என்றாலும் இத்சொகை 

யிலே குடல் முதலிய உள்ளுறுப்புகளின் பேசிகள் அடங் 

கவில்லை. 

fr. பே௫கள் என்பவை அ௮சேச மெதுவான சிவப்பு நிற 

மூள்ள று சசைஇழைகள் இரண்டு சரீரத்திலிருக்கும். மா 

eur சல பேகெளிலுள்ள இழைகள் நேராகச்செல்லும். 

வேறு ல பேசிகளின் இழைகள், பனையோலைகள் மட்டை 

இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள் ;--அதக்காயம், உற்காயம், கவுரஇல்லி, இவ்வி, நித்த 

இல்வீ, Sanh, பேசி, வன்னசை,



௬௦ பேூகள். 

யைப்பற்றிச் கூடிச்சேர்வதுபோல, ௮வைகளும் வன்னசை 

யிலே கூடிப்பொருந்தும். இன்னும் சில பே௫ிகளின் இ 

ழைகள் தென்னோலையை அல்லது இறகின் மயிர்களைப்போ 

லச் சாய்வாசச்சென்று வன்னசையில் பொருந்தும். 

௪. பே௫யின் அந்தங்களிலே அதின் இழைகள் தசையி 

லும் சடினமும் உரமுமுள்ள ஒருவெள்ளை வஸ்துவில் ஒன் 
இன்றன. அந்த வஸ்து வன்னசை என்னப்படும். இது 

வம் இழைகளினாலாகறது. 

- புறனடை..--ஒரு கோழிக்காலைச் சோதித்துப்பார்ப்பதினா 
லே பேசி இழைகள் வன்னசைகள் என்பவைகளின் மா 
இரியும், வன்னசைகள் எலும்புகளோடு தொடுத்திருக்கும் வித 

மூம் காணலாம். 

௫. வன்னசைகள் பலவடிவுள்ளன. இல இடங்களில் 

நீண்டு மெல்லிய கொடியாகவும் சில. இடங்களில் குருத்தப் 

பருத்ததாகவும், இன்னும் ல இடங்களில் மேன்மையாய் : 

விரிந்தவைகளாகவுமிருக்சன்றன. . அவை பேசிகளை வெ 
Gani எலும்புகளுடனே, சிலவேளை மறுபேசிகளுடனே 
தொடுப்பதற்கானவைகள். 

புறனடை.---இல காரணங்களினாலே வன்னசைகளுக்குக் 
சவசமாயிருச்கும் நித்தாசில்லி வெடித்து, அதிலுள்ள பாணி 
ஒழுசப்போய்வியெதினால் அவ்விடத்தில் வஷ்னசைச் இரட் 
௪ உண்டுபடும். ் 

௬. ஒரு பேசியைப்பற்றிப் பேசும்பொழுது அதின் தலைப் 

புசகளிலொன்று எழுவாயென்றும் மற்றது பற்றுவாயென்றும் 

சொல்லப்படும். 

௭. எழுவாயென்னும் பெயர் Gas உறுதியான அல்லது 

அசைவு குறைந்த தலைப்பு எழும்புறெ இடத்துக்கு வழங் 
கும. 

௮. பற்றுவாயென்னும் பெயர் பேசியிலே அதிகம் அசை 
இற தலைப்புப்பற்றிப் பிடிச்குமிடத்துக்கு வழங்கும். 

௯. ஒரு பே௫ியிலே அதிகம் பருத்து ஈடுப்பெற இருச்சிற 
பகுஇக்குப் பீனம் என்று பெயர். 

௧௦. சரீரத்தில் ல இடங்களிலே எலும்புசகளின்மேலே 
ஒரே அடுக்குப் பேசிகளும்; மற்றும் இடங்களிலே பே 
யின்மேல் பேசியாய் ஐந்தாறு அடுக்குவரைக்கும் உண்டு.
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5S. Hoaser வுரசில்லி என்னப்படும் ஒரு மெல்லிய 
வெள்ளைச் சவ்வினாலே ஒன்றைவிட்டொன்று பிரிச்சப்பட் 
டி.ருச்சின்றன: 

புறனடை..--ஆட்டுத்தொடையிலேயிருக்கிற இறைச்சியை 
மூடு சவ்வுதானே கவுரச்சில்லியாம். 

௧௨. எலும்பைச்சுற்றிச்ிடச்ிற பே௫ுகள் பெரும்பாலும் 
இரண்டடுக்காய்ப் பிரிச்சப்பட்டிருச்சின்றன. அவைகளில் 
தோலையடுத்திருக்கும் பேிகளுச்கு வெளிபடுக்கென்றும், 
எலும்பை படுத்திருக்கும் பே௫ிகளுக்கு உள்ளடுக்கென்றும் 
பெயர். 

௧௬. பே செளைச்சூழவும் அவைகளுச்பை வெளிகளிலும் 
மஞ்சள்கிறமான ஒரு கொழுப்பிருச்கசின்றது. அ௮ர்தச் கொ 
முப்பு அ.திசமாயிருகறெதினாலேதான், குழர்சைகள் வாலிபர் 
என்பவர்களுடைய உடம்பு இரண்டு புஷ்டியாயிருக்கின்றது. 

முதிர்ந்த மனிதரில் இது மெத்தச் குறைவு: 
புறனடை. நாம் வியாதியாயிருந்து போசனம் : உண்ணச் 

கூடாத காலத்திலே, சரீரம் அந்தக் கொழுப்பினாலே போ 
ஷிச்கப்படுகின்றது. அப்படிப்பட்ட தருணங்களிலே இச் 
தக் கொழுப்பு இரத்தமாய் மாறுவதினால், மூகம் சுரித்துக் எண் 
தாழ்ந்து, எலும்புகள் புறப்படப்பார்க்கும். 

௧௪௫. நாம் மனிதனுடைய சரீரம் என்னும் சூத்திரத்தை 
யும்) அது ஒருகாளிலே ஈடப்பிக்கும் பலவித ஆட்டங்களை 
யூம் கவணிக்கும்பொழுது, அதை உண்டாக் னெ தேவ இற் 
பனுடைய ஞானம் விவேகமென்பவைகள் எங்கள் மனசுக்கு 
எவ்வளவு அ.திகமாய்த் துலங்குஇன்றன;. 
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௫. அதிகாரம். 
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பே௫களின் தெ தாழில். 

க. நாம் எழுதும்பொழுது அல்லது தம்புருமுதலியவை 

வாசிக்கும்பொழுது கையிலே உண்டாகும் அற்ப இயக்கங் 

களும், கொல்லன் அடிக்கும் உரமான அடியும், சுமைகா 

ரன் மிதிக்கும். உரத்த பாரங்கொண்ட மிதியுமாகிய இவை



௬௨ பே௫களின் தொழில். 

போன்ற இயச்சங்கள் எல்லாம் பே௫களின் இழைகள் சுருங்கி 

இழுப்பதினால் உண்டாகின்றன. 

புறனடை. --- இருஷ்டாந்தமாகப் பே௫ிகளும் வன்னசைக 

ளும் எலும்பிலிருப்பது சப்பவின் பாய்களுச்கும் அதின் மரங் 

களுக்கும் கயிறுகளிருப்பதுபோலவிருக்கின்றது. கயிறுகளின் 

இயச்கத்தாலே பாய்களும் வியாழ்மாங்களும் இசைமாறி 

நிற்கிறுதுபோலப் பே௫களின் இயச்கத்தாலே சரீரத்தி 

லுள்ள எலும்புகளும் நிலைமாறுவதினால் அவயவங்கள் ஆடு 

இன்றன. 

௨. ஈடத்தல், பிடித்தல் முதவியவைகளைச்செய்யும் பேசி 

கள் அவைகளை ஈடப்பிக்கும் ஆட்களுடைய ித்தத்துச்கு 

அமைந்தனவாயிருக்ன்ெறன. எப்படியெனில் ஒரு அள் கடக 

சப் பிரியமாகில் எவ்வளவு நேரத்துக்கும் ஈடக்கலாம்; பிரிய 

மில்லாதிருக்கல் ஈடவாமல் நிற்கலாம். நாம் மூச்சுவிட வி 

முங்க உதவியாயிருக்கும் பேசிகள் கொஞ்ச அளவுக்குமாத் 

இரம் சித்தத்துக்கு அமைந்தனவாயிருச்கின்றன-. அதெப்ப 

டியெனில், மூச்சையடக்க விரும்பினால் சிறிது நிமிஷங்க 

ளாக அடக்சலாம். அ௮தின்மேலே.௮தை அடக்க முடியாது. 

அப்படியே விழுங்க விரும்பினால் வாய்க்குள் இரை உமிழ் 

நீர் இல்லாதபொழுதில். இரண்டொருமுறைச்கு ௮இகமாய் 

விழுங்க முடியாது. ் ௩ 

- இரத்தாசயம், இரைப்பை முதலானவைசளிலுள்ள பேசி 

இழைகள் கொஞ்சமென்றுலும் சித்தத்துக்கு ௮அமையாதவை 

கள். எப்படியெனில், இரத்தாசயம் இரைப்பைழமுதவியவற் 

றின் செயலை நிறுத்த விரும்பினாலும் ஈம்மால் முடியாது. மப 

சியின் ஒவ்வொரு இழையிலும் தொடுத்திருக்கும் ஓவ்வொரு 
ஈரம்புக்களையின் கூர்தல் வழியாயும் பேசியைச் சத்தம் இயக் 

இச் சுருங்கப்பண்ணுகின்றது. 

ந. பேடகள் நீண்டு சளர்ச்சொயிருந்தபொழுதிலும் அவை 
கள் சுருங்கியிருச்கும்பொழுது ௮இகம் பருத்துத்தடி. த்து ஊ.இி 
யிருச்சன்றன. அவைகள் சற்றுவேளைமாத்திரம் சுருங்கி விம் 
மிப் .பிரயாசத்தைத் தாங்இநிற்கும். பின்பு இளைத்து ஈடுங்கி 
இள நீளும். கையை அல்லது காலை நீட்டி அந்தாத்தி 
லே சற்றுநேரம் பிடித்துச்கொண்டி ருந்தால் இதை அறியலாம். 
இப்படியே பே௫ிகள் எல்லாம் இளட ஓய்ந்துகொள்ளும்ப 
டக்கு நித்திரையிலே கை சால் முதலிய அவயவங்களின் சோர் 
ஏ நிலையே இடங்கொடுக்கன்றது. பேகள் மாநிமாறிச்சு



பே௫களின் தொழில். ௬௩ 

ருங்குவதும் நீளுவதும் பின்னால் வருச் இருஷ்டாந்தத்தினா 
லே காண்பிக்கப்படும். 

திநஷ்டாநீதம்--முழங்கைக்கும் சைக்குளசுக்கும் இடையி 
லே, இடதுசையை வலதுகையினாலே பிடித்த, அவ்வேளையி 
லே இடதுகையிலுள்ளவிரல்களை மாறிமாறி மு.டச்இயும் நீட்டி 
யுங்கொண்டிருர்தால் முன் கையிலுள்ள பே௫கள் அதிலுள்ள 
விரல்சளின் இயக்கத்துக்கு இணங்கச் சுருங்குவதம் நீள 
வதும் விளங்கும். விரல்கள் முடங்கும்பொழுது முன் கை 
யின் முூற்பே௫ிகள் விம்மிப் பிற்பேசிகள் நகசைவாஇன்றன. 
விரல்கள் நீளஞம்பொழுது மும்பே௫கள் நீண்டு பிர்பேசிகள் 
விம்முகின்றன.  மாற்பேசிகள் பிற்பேசிகள் மாதிமாறிச் ௬ 
ருங்குவதும் நீர வதம் கை கால்சளின் சகல இயச்கங்களா 
லும் அறியலாம். 

கம் படம், 

  

சகம் படம், இப்படம் பொருத்துகள் அசைச்சப்படும் விதச்தைச்காட்டுநெது, 1, பய 
Glavsiry. 2, முன்கையென்புகள், 8; முழங்கையை முடக்கும் பேடு, : இதில். ஒருதலைப்பு 
மூன்கையெலும்பில் மற்றத்தலைப்பு பூயவென்பில் தொடுத்தஇிருக்கும், 0, முழங்கையை சீட் 
8ம் பேசி, 7, அப்பே௫ முழங்கையில் தொடுத்திருப்பது, (8, அகள்சை ஏந்தும் ஒறு குண்டு. 

புயமீநின் மூன்பேி அருங்க ௮இன் தலைப்புகள் ஓன்றுச்கொன்று. அணு? முன்கையில் எலும் 
கள் மிதற்தேறும், முன்சை ஒட ஏற 9, ]0, 11, -சன்ற இவ்வரிகளின்பட் சனத்த குண் 
0 வட்டவரியின் வழியில் மிதர்துவரும், பூயத்தின் பின்பேசி, (6,) சுருங்க, முன்பே செ 
கிழ்ந்து முன்கை சினாம், 

௪. நெற்றியின் பே௫கள் சுருங்கச் சட்புருவங்கள் உயரும். 
கம் படம். 1. ் 

௫. சண்களைச் சுற்றியிருக்கும் பேரிகள் சுருங்குவதினாலே 
கண்கள் மூடப்படும். ௪௭-ம் படம். 2. 

௬. நூக்சடியிலுள்ள பேசிகள் இழுப்பதினாலே மேலுதடு 
உயருஇன்றது. ௪௪-ம் படம். 8, 4,5, 6.



me பே௫களின் தொழில். 

௭. வாயைச் சுற்றியிருக்கும் பே சுருங்குவதினாலே அது 

சூவிந்து சுருங்குகின்றது. சஏ-ம் படம். Ts 

௮. முகத்தின் ஏழ்ப்பகுதியிலுள்ள பே௫கள் சுருங்குவது 

னாலே €ழ்உதடு தாழும்: சஏஎஃம் படம். 8. 

௯. கழுத்தின் முற்பக்கத்திலுள்ள பேூகள் சுருங்குவதினா 

லே வணங்கும் பாவனையாய்த் தலை மூன்னுக்குச் சாய்கின்றது. 

௪௪-ம் படம். 9: 

௧௦. கழுத்தின் பிற்பக்கத்திலுள்ள பே௫ிகள் சுருங்குவதினா 

லே அண்ணாரும் பாவனையாய்த் தலை நிமிரும். ௧௮-ம் படம்: 

3, 7. | 
௧௧. மூண்டத்தின் மூற்பச்சத்தின் இழ்ப்பகுதியிலுள்ள 

பேசிகள் சுருங்குவதினாலே சரீரமும் முன்னுக்கு வளைந்து 

பமுக்களும் இறங்கும். ௪௪-ம் படம். 22. 

௧௨. முண்டத்தின் பின்பச்சத்திலுள்ள இழ்ப்பகுியிவிருச் 

கும் பேசிகள் சுருங்குவதினாலே மூள்ளர்சண்டு நிமிருகின் 

றது. ௧௮-ம் படம். 24, 25, 26. 

௧௩. நெஞ்லெள்ள பே௫கள் சுருங்குவதினாலே கோள்கள் 

முன்னுக்கு வளைக்கப்படுகின்றன. ௧௪-ம் படம். 11. 

௧௪. முதுகின் மேற்பகுதியிலுள்ள பே௫கள் சுருங்குவதி 

னாலே தோள்கள் பின்னுக்கு TG DTD OTs ௧௮-ம் படம். 77 

EG. தோரளிவிருக்கும் ஒரு பேசியினாலே-புயம் உயர்த்தப் 

படும். ௪௭-ம் படம். 10. 

௧௬. மார்பிலும் முதுலுமிருக்கும் இரண்டு பேசிகளினா 

லே புயம் பழுவோடே. வாங்கப்படும். ௧௪-ம் படம். 11. 

குறம் படம். 24. 

௧௭. பயத்தின் முன்பச்கத்திலிருக்கும் பே௫கள் சுருங்கு 

வதினால் முழங்கை மடங்கும்: ச௭ம் படம். 14. 

௧.௮. புயத்தின் பின்பச்கத்திலுள்ள ஒரு பே சுருங்குவதி 

னால் முழங்கை நிமிரும். ௧௮-ம் படம். 10: 

௧௯. கைக்குளசம் விரல்களும் மூன்கையின் முற்பக்கத்தி 

லுள்ள பேகளால் முடச்கப்படும். ௧௭-ம் படம். 16, 18: 

.. ௨0. மூன்சையின் பிற்பக்கத்திலுள்ள பே௫கள் சையையும் 

விரல்களையும் நீட்டும். ௧௮-ம் படம். 17, 18. 

௨௧. குர்தியிருக்கத்தச்கசாகச் தொடையை மூடக்கும் 

பே௫கள், கொடையின் ஸாற்பச்சத்திலும் முண்டத்தின் மாற்



பே௫செளின் தொழில். ௬௩டூ 

பக்சச்தினுடைய இழ்ப்பகுதியிலும் இருக்கின்றன. ௧௪-ம் 

படம். 26, 28, 29. 
௨௨. மூண்டத்தின் இழ்ப்பகுஇயிலு.ம் தொடையின் மேற் 

பகுதியிலும் பிற்பச்கத்திலுமுள்ள. பே௫ிகள் சுருங்குவதினால் 
சொடை நீளும்: ௧௮-ம் படம். 27) 28. 

௨௬. தொடையின் மாற்பக்கத்திலுள்ள பேசிகள் முழங் 
காலை நீட்டும். ௪௭ம் படம். 29) 80. ட்ட 

௨௪. தொடையின் பிற்பச்சத்திலுள்ள பே?கள் மூழங்கா 
லைமுடக்கும். ௧௮-ம். படம். 29,30. 

௨௫. முழங்காலுக்குக் ழாக. முன்பச்சத்திலுள்ள பேசி 
கள் காற்குளசிலே பாதத்தை வளைத்து விரல்களை நீட்டும். 
௧௭-ம் படம். 880... ப ப 

௨௬. முழங்காலுக்குக் இழோசப் பின்பக்கத்திலுள்ள பேசி 
கள் காற்குளசிலே. பாரதத்தை நீட்டி விரல்களை வளைக்கின்றன. 
௧௮-ம் படம்: 32, 93... 

புறனடை.---சரீரத்திலள்ள பேசகெளின் இடமும் தொழி 
லும் துலாம்பாமாய் அறியவேண்டுமானால், கைகால்களை 

ஆட்டி அந்தந்தப் பேசியைச் கையினாலே: அமர்த்திப்பார்ச் 
கவும், ம - . 

௨௭. Cua மிஞூதியாய் இயங்குவதினால் அதற்குச்செல்லும் 
இரத்தம் அதிகப்பட்டு அதின். நிறம் ௮தஇிக கருமைகொள் 
ளும். ° oo 

உதாரணம். -கோழி பறச்சறது அருமை, ஓடுவதும் இள 
றுவதும் அதிசம். இதினால் ௮தின் கெஞ்சுப்பேசி வெள்ளை 
யும், சாலின்பேச கருமையுமாம். மிகுதியாய்ப்பறக்கும் நீர் 
அம் தாராமுதலிய பட்டிகளிலுள்ள. கெஞ்சுப்பேச காற்பேசி 
இரண்டும் கருமைகிறம்கொள்ளும். ப



௬௬... பே௫களின் தொழில். 

  
௪௭-ம் படம், தேகத்தின் மூற்பச்சுத்தின் வெளிப்பேடுகள், 1, பிடர் நுதற்றெடரின் 

முன்பீனம், 2), சிமிலனி. . 9, ஓட்டாரோபணி, 4, யுசமகர கிருக்குவி. 5, புகாற்ப 
இருக்குவி. 6, சருவணி,. 7, உதட்டுச்சங்குசுதி. 6, அசராவரோபணி, 09, பிரசாரபா 

சுபே, 10, தோட்பேசி, 11, வட்சமகாபே௪ு, 12, வட்சபடிர்கேதினி. 14, இணைச் 

சவர்ப்பேி, 15, முக்கவர்ப்பேடு, 16, இர்க்கோத்தானி, 18, இத்த வக்ரசரணாரைப் 
பேக, 19, அங்குட்டகாபதிராகி. 20, ஆழிவிகி, 21, குடங்கைவன்சவ்வு. 22, 
உதரவெளிச்சாய்ப்பே. 96, -மகாகடிபே௪ு, 97, நீர்க்கயோடு, 28, அட்டணைப்பேச. 
29, தொடை. சேர்ப்பேகி. 80, தொடைப்புறப்பே௫ு, 81, தொடை அகப்பேசு, 32, மூ 
மந்சாட்டுல் வன்னசை. 38; செண்டைப்பேசி, 94, ஈளகமுற்பேசி, 36, விரற்சாதா 
ணதிராடியின் வன்னசைகள், ர்



பேூகளின் தொழில். ௬௭ 

ஒறு-ம் படம், 

  
கம் படம், தேகத்தின் பின்பக்கத்தின் வெளிப்பேசிகள், 8, கலவைப்பே௫ி;, 4, உப 

நானி, 5, சருவணி... 6, வட்சக்கரீவருசுக, 7, சாடபிருட்டகந்தசம்பற்தி, . 3, தோட் 

பேசி, 10, முச்கவர்ப்பேசி, 90, அது தொடுத்திருக்கும் கூர்ப்பாமுளை. 15, Sra 

கோத்தானி,. 18, அங்குட்ட சாபதிராகி, 17, அங்குவிசாதாரண திராச, 19, அதின் வன் 

னைகள்: 21, இரத்இினிதிலுத்த இராகி, 22, அங்குலிசாசாண வணக்க, 24, da 

ட்ட லிஸ்ரணி, 26, உதாவெளிச்சாய்ப்பே௫, 27, மத்தியசகனி, 28, மசாசசனி, 29, இ 

ணைக்சவர்ப்பேசி, 80, ஆசன ச௭சலதாசம்பந்தி, 61, 92, சாணாபரி அல்லது செண் 

டைப்பேசி, 08, குதிவன்னசை, ்



௬௮. பெூகளைப் பேணும் முறை. 

௬. அதிகாரம். 

பேசிசளைப்பேணும் முறை. 

5. வேளைக்குவேளை பேூகள் இயங்கவும் அதற்குத்தக்க 
தாக ஓயவும் விடவேண்டியது. அப்போது இயக்கம்பெத்ற 

பகுதிக்கு இரச்ச ஐட்டம் ௮திசப்பவெதினால் அதின் பருப் 
பழமும் பெலனும். அதிகமாகும். அளவுக்கு மிஞ்சி ஒரு பே 
தியை இயங்க அல்ல ஓய்ர்திருசக்சவிடவொண்ணாது. அப் 
படிச்செய்தால், அவ்.விருவசையும் சரியாய்ப் பேசிகளுக்கு 
மோசம் வருவிக்க ஏதுவரகும். 

உதாரணம். —s-ag. கொல்லன் பட்டடையின்மேல் இ 
கும்பை அடிக்கும்பொழுது தன் கையிலுள்ள பே௫ிகளை இயங 
கவும் அவ்வியக்கத்தினின்று இயவும் செய்கிறான். இப்ப 
டச் செய்வதினாலே : அவைகள் பருப்பமும்' உரமும் இறுச் 
கமும் உள்ளவைகளாய் வருகின்றன. 

வது, மானாச்சன் சன்கையிலுள்்ச பே௫செளைப் புத்ச 
கம், தாவல் இவைகளைப் பிடிப்பதினால் கொஞ்சம்மாத்திரம் 
- இயங்கப்பண்ணுருன்.. அ.தினாலே அவனுடைய கையிற் 
பே௫ிகள் மெதுவாகப் பெலனற்றுப் போகின்றன. 

ஈக-வது. மாணாக்கன் தன் புத்தகத்தை விட்டுச் சம்மட்டி 
மண்வெட்டி.பிடித்து வேலைசெய்துவர்தால் அவன் கையில் 
பேகள் பருத்துப் பெலத்து உரக்கும். 

௨. காம் அடிச்சடி சரீர அ௮ப்பியாசம்பண்ணுவதிலே ஒழுங் 
காயிருச்கவேண்டியுது.  அரப்பிடுவதில் ஓழுங்காயிருப்பது 
உடம்புக்கு எவ்வளவு சவுச்கியுமோ ௮துபோல இதிலும் 
ஒழுங்காயிருப்பது/ அதற்குச் ௪வுச்சியம், லரளாகப் பேசி 
களை முறையாய் அப்பியாசப்படுத்தி, . "லசாளாக ube 
யில்லாமல் இருக்சவிட்டால், அது சில வேளைகளிலே ஓழுங் 
காகச் சாப்பிட்டுவந்து மற்றும் இலவேளைகளில் சாப்பிடா 
மல் விடுவதுபோலவிருக்கும். . 

௩... பே௫கள் எல்லாவற்றிற்கும் அத தற்கேற்ற - அளவான 
முயற்டி கொடுச்சுவேண்டியது. தையல்வேலை, தச்சுவேலை
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தலான சில வேலைகளில் கையின் பே௫கள் ௮இகமாய் 
வேலைகொள்ளப்படும். சில தொழில்களில் காவின் பேசகள் 
அதிகமாக இயங்கும். வேளாண்மையபோலும் ல தொழில் 
களிலே உடம்பிலுள்ள பேசகளெல்லாம் இயங்குகின்றன. 
சரியான முயற்சி அவைகளுக்குப் பூர்த்தியும் ஒத்தபெலனும் 
கொடுப்பதினாலே, பே௫கள் அனைத்துக்கும் கணச்சான முயற் 
சியைச் கொடுச்சத்தக்சக தொழில்களே சரீரத்துச்கு மிகவும் 
சலமானவைகள். 

புறனடை.--- சிலர் உலாவப்போகும்பொழுது சைவீ௫க் 
கொண்டு போகாமல் கட்டிக்கொண்டு நடப்பது சைப்பெ 
ASG CARL WwW. / 

௫. சரீர அப்பியாசம்பண்ணுவதற்குத் தகுந்த நேரத்தைச் 
'தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். பல நியாயங்களினாலே அப்பி 
யாசம்பண்ணும் நேரம் எப்போதும் ஒரு சரியாயிராது. பெர 
வாகப் பார்த்தால் ஆசாயத்திலுள்ள வாயு சுத்தமாகவும் கிலம் 
காய்ந்துமிருச்கும் காலைசேரம் சாயங்காலச்தைப் பார்க்கச் 
சரீர ௮ப்பியாசம்பண்ண ஈல்ல வேளையாயிருச்கும். ஏனென் 
முல் காலையிலே உடம்புக்குரிய தத்தவம் ஒவ்வொன்றும் சன் 
சன் உச்சஙகிலையிலிருக்கும். இருச்தியான போசனம் பண்ணு 
முன்னும், பண்ணின௮வடனேயும் போசனச்சைச். சமிச்சப் 
பண்ணும் முயற் சரீரத்துக்கு வேண்டி.யிருப்பதினால், ஒடு 
தல், சுமத்தல் முதலான கடுமுயற்இகளைச் சற்றுநேரம் விட்டு 
விடவேண்டும். 

௫. சுக்சவாயுவுள்ள: இடங்களிலே சரீர அப்பியாசம்பண் 
ணிப் பே௫ிகளை இயக்கவேண்டும். நாம் சுவாடுக்கிற காற் 
றின் சுத்தத்திற்குத்தச்கசாய் நாம் தொய்வும் விச்செழமுமில் 
லாமல் நெடுகநோத்துச்கு வேலைசெய்யவும் ஈடச்சவும் இருக் 
sao bog பேசிகள் உதவச்கூடும். இந்த சியாயத்தினாலே 
தான் சனங்கள் வாசம்பண்ணும். வீடுசளிலே சுத்சவாயவீச 
விடுவது Mees ஈயமென்ச் சாண்டுறது. 

புறனடை..--வியாதிகளிவிருந்து சுகமடைபவர்கள் தாங்கள் 
வியாதியாய்ச்டெந்த அறைக்குள்ளாக உளுக்கார்ச்இிருச்சக் 
கூடிய மகேரத்திலும் வெளியிலே உலாவும்பொழுது ஏறிப் 
போகும். வாகனங்களிலே ௮.௧ நேரம் இருச்சச்கூடியதாகச் 
காண்கிறோம். இவ்வித்தியாசத்திற்குள்ள நியாயம் அறைச் 
குள்ளேயிருக்க வாயு திரும்பத்திரும்பச் சுவாசிக்கப்பட்டுப் 
பழுசாசிப் பேசியைப் பெலவீனப்படுத்துகறதும், வெளியி 

ர்
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லேயிருக்கறெ வாயு சுத்தமுள்ளதாயிருந்து பேசியைப் பெலப் 
படுத்துகறெதுர்தான். 

௬. ஆட்கள் பகல் வெளிச்சத்திலே சரீரமுயற்சி உண்டா 
கப் பேடிசளை ஆட்டி அப்பியாசப்படுத்தவேண்டும். சூரிய 
வெளிச்சம் பயிர் பூண்கெளுச்கு எவ்வளவு நயமோ மணித 
னுச்கும் அவ்வளவாயும் ஈயமாயிருக்சின்றது. இவ்விருதிறத் 
அக்கும் சூரியனால் வரும் சகம் வேண்டும். சூரியன் sous 
மிக்கும் வேளையிலும்பார்க்சப் பகற்காலத்திலே மாணாக்கர் 
ஓடி. உலாவி வேலைசெய்து . சரீர அப்பியாசம் பண்ணிவக் 
தால் அது அவர்களுக்கு ௮இ௫ சுசங்கொடுக்கும். வேளாளர் 
சம்மாளர்முதவியவர்கள் கூடியளவு தங்கள் வேலைகளைப் 
பகல் நேரத்திலே செய்வது மிசவும் நல்லது. எனெனில், 
இராவிலே வெளிச்சத்தின் .பலனில்லாதபடியினாலே,. ௮ச்கே 
ரத்திலே வேலைசெய்தால் சரீரம் ௮இகம் தொய்ந்துபோகும். 

உதாரணம்.--நிழலிலே வளரும் பயிர்கள் வெளுத்தச் சூரி . 
பயனுடைய வெளிச்சம்படுகறெ பயிர்களிலும் மெத்தப் பெலன் 
குறைந்திருக்சன்றன.. . . இராட்டறைகளிலிருச்கும் மனிதர் 
வெளிறி நல்ல வெளிச்சம்படும் வீடுகளில் இருப்பவர்களைப் 
பார்க்கப் பெலன் அதிகம் குறைந்தவர்களாஇரார்கள். 

௭.. ஒவ்வொரு பே௫யும் தடக்கில்லாமல் இஷ்டமாய் இயங் 
கவேண்டும். அசை எவ்விதமாகவாகலும்”இறுச்இனால் அதின் 
பருப்பமும் பெலனும் குறைந்துபோம். 

உதாரணம்.---ஒர் எலும்பு : முறிந்தகாலத்கில் வைத்தியன் 
அந்த மூறிவைப் பொருச்சச்சட்டிச் சல இழமைக்குப்பின்பு 
௮ந்தச்கட்டை அவிழ்த்தால், ௮ச்ச அவயவம் சாயப்பட முன் 
னிருந்தகிலும்பார்ச்சச் சிறுத்துப்போயிருக்கும். 

-3. ஆளுடைய காணத்துச்கேற்கப் பேசிகளின் இயக்க 
மும்: பெலனுமிருச்கும். எப்படியெனில், வெடுவெடுப்பும் 
அசகந்தோஷழமுமுள்ள ஒருவனைப்பார்க்லும், மூழ்ச்சியம் 
சந்தோஷமுமுள்ளவன் மெத்த இளைப்பில்லாமல் அதிசவேலை 
சய்வான். 

உதாரணம் --வேட்டைச்சாரன் விருப்பம்சொண்டு தொய் 
ந்துபோகாமல் கூப்பிடுதாரங்கள்மட்டும் வேட்டையாடு 
Gor - அவனுடைய துணையாளோ தன் மனதைச் தாண்டுவ 
தற்கு ஒன்றுமில்லாசபடியினாலே சுறுக்கலே சொய்ந்துபோகி 
ரோன்
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௯. குனிந்த நிலையிலும் நிமிர்ந்தகிலே அதிகம் நல்லது. 
ஒருவன் குனிந்தநிலையாய் கிற்கும்பொழுதிற்பார்க்ச, கிமிர்ச்ச 
நிலையாய் நிற்கும்பொழுது கெடுநேரத்துக்கு நிற்கவும் நெடுந் 
அரத்துக்கு உடக்சவும் ௮இ௧ வேலைசெய்யவுங்கூடும். ஏனெ 
ore, குணிந்தரிலையிலே தலையும் உடம்பும் முன்னுக்கு 
விழுந்துபோகாமல் முதுகிலுள்ள பேசிகள் அவைகளை வீணா 
ய்த்தாங்கவேண்டியிருச்சன்றன. நிமிர்ந்து கிற்கும்பொழுது 
மூள்ளந்தண்டு நிறுத்தப்பட்டுத் தலையையும் உடம்பையும் 
கெட்டியாய்தீ தாங்குவதினால் முதுகின் பே௫கள் வேலையற் 
அப் பாரம்பொருதபடி இருக்கின்றன... 

உதாரணம்--குணிந்து ௮இக வருத்தமில்லாமல் பிடித்து 
நிற்சக்கூடிய அளவுக்கு ஒவ்வொரு கைக்கு ஒவ்வொருகுடக் 
சண்ணீரை அல்லது வேறேதும் பாரச்சை தாச்சிச்சொண்டு 
நில். மறுபடி. அந்தப் பாரத்தை வைத்துவிட்டு, அதினாலுண் 
டான வருத்தந்திரும்மட்டும் ஆறிச்கொண்டு திரும்ப அவ்வளவு 
கேரத்துக்கு அப்பாரங்களைத் தாச்சக்கொண்டு நிமிர்க்த நிலை 
யாய் கில். இப்படிச்செய்து பார்ப்பதினால் இவ்விருவேளையி 
லும் பேசிகளுச்கு உண்டாகும் வருத்தச்தின் வித்தியாசம் ஈன் 
ரூய்த் தெரியும். ் 

புறனடை ,--பிள்ளேகள் தலையையுர் தோளையும் கூனப்பழக 
ஒருபொழுதும் விடீவோண்ணாது. அப்படிச்செய்தால் கெஞ் 
சுகூணி முதுகுப் பேசகள் பெலன்கெட்டு வயது செல்லச் 
செல்ல அந்தச் கூன் அதிகப்படும். 

௧௦. யாதொரு வேலையிலிருச்கும்பொழுதென்கிலும் சும் 
மாவிருக்கும் பொழுதென்டுலும் நிமிர்க்திருச்சவேண்டும், அப் 
படி. நிமிர்ச்திருப்பது சரீரத்தினுறுப்புகள் பலவுக்கும். ௬௪ 
இயக்சமூண்டாச்சி, அழகும் அங்கலட்சணமும் உண்டாவ 
திற்கேதுவாகவுமிருச்கும். இப்படி. நிமிர்ச்திராதேபோனால் 
மார்பு ஓடுங்கி வயிறுதாழ்ர்து தோள்கள் மூன்வாங்க சரீரத் 
திக்கு உள் வளைவும் சுகவீனமும் உண்டாகும். 

௧௧. வேலைசெய்யும்பொழுது பேசிகளைப் படிப்படியாய் 
இயங்கவிடவேண்டும். அறியிருந்தபின் சடி.தியிலே CuG 
கள் கெடுகேரத்துக்கு பலத்தவேலை செய்யவொண்ணாது.. படுக் 
கையில் அல்லது ஆசனத்இலிருந்து கஸ்தியானவேலைக்கு 
எழும்பும்பொமுது கொடச்கச்தில் கைகால்களை மெதுவாய் 
அசைத்து அவ்வேலையைச் செய்துமுடிச்சவும்.



௫௨ பேசிகளைப் பேணும் முறை. 

௭-ம் படம், 
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௧௯-ம். பயம், தலை தொடுத்இருக்கும் முள்ளக்தண்டின் நணியிவிருர்து Tapa Aa Be 

af, 2, 2, 5, முள்ளந்தண்டும் அஇன் கான்று சுபாவ வளைவுகளும், oe ஆன் நிமிர்ந்து 

நிற்தெ இனால் பே௫ிகளுக்குப் பாரமின்றி இலேசாயிரு னாம். 

௯0-ம் படம், 1, அனள்னானிற்று தவை நிறுதிட்டவரீக்கு மூண்சை லிலகியிருக்குது. 2, கெட் 
டவளைவுகொண்ட முள்ளந்தண்டு, இப்படி நிலையாய் நிற்னாம்பேரது அசக்காய பேசிகஞம் 

முதுகுப்பேகளும் வீணிலே பாரர்தாங்கி வேலைகொள்ரும், , 

புறனடை, --ஓருவன் ஓன்பதுமணிச் இயாலத்திலே செய் 
யும் வேலையில் முதல். ௮ரைவாசியைச் சற்று அறுதலாய் ஐ 
மணித்தியாலத்திலும், மற்ற. ௮ரைவாசியை நரலு மணிச்தியா 
லத்திலும் செய்தால், ௮. : இளைப்பில்லாமல் செய்துமுடிப் 
பான். இக்த நியாயத்தினால் எருதுகளையாவது குரிரைகளை 
யாவது ஓட்டும்பொழுது புறப்படுகையில் மெதுவாகச்செ 
இத்தி, வரவர ௮.5 செதியாகச். செலுத்தலாம்.



பேசிககாப் பேணும் முறை. ௪௩ 

௧௨. ௮.இச வேலைசெய்து உடம்பு வேர்வைசொள்ளும்பொ 
முது குளிர்கொள்ளும்படி. காற்றிலே உளுக்காருவதையும் 
உடுப்புக் கழற்றுவதையும் விலக்கவேண்டும். 

௧௬. கடுமையான வேலைசெய்தபின் கொஞ்சமாய்ச் குளித் 
அப்போட்டு, சரீரத்திலுள்ள பொருத்துகளை உரைஞ்சுவஇினா 
லே சரீரத்துக்கு அதிக சொகுசாயிருக்கும்- இப்படிச்செய்வது 
பேரிசளின் சோவையும் பொருத்துக்களிலுண்டாகும் விறைப் 
பையும் நீச்சம். 

௧௫. வேலைசெய்யும் வேளையிலும் சரீர அப்பியாசம்பண் 
ணுச் தருணத்திலும் பே௫கள் அசைவயாயிருச்சவேண்டும். 
நடக்கும்பொழுதும், ஓடும்பொழுதும், எழுதப் பழகும்பொழு 
தும், கைகால் விம்மாமல் அசைந்து ௮ம்முயற்செளைச்செய்தால் 
இலட்சணமாயிருப்பதுமன்றி ஆளுக்கு இளைப்புங்காட்டாது. 
ஏரந்தவேலையையும் இம்முறையே செய்யவேண்டியது. 

உதாரணம்---காலிலும் உடம்பிலும் இருக்கும் பேசிகள் 
இறுச்சமாயிருச்சச் னூனிந்தால் இடுப்பிலேமாத்திரம் ஒரு விம் 
மலான வளைவு உண்டாகும். காற்குளசு மூழங்கால் இடுப்பு 
இவைகளிலுள்ள சசைகள் மெதுவாய் இளக கொடுக்கத்தச் 
சுதாய்ச் குனிந்தால் சவுக்கியமான இறந்த வளைவுண்டாகத்சக் 
கதாய் அவைகள் மெதுவாய் வளையும். 

௧௫. மோசம் நேரிடத்தச்சதாகச் கெதியாய் ஒடும் பண்டி.யி 
லிருந்சாவது, யாதொரு உயசத்திலிருக்தாவுது, குதிக்கும்பொ 
முது அல்லது விழும்பொழுது சரீரம் குலுங்காதபடிக்குப் பின் 
னாற்சொல்லப்படும் மூன்றுவகையாகச் செய்யலாம். 

௧-வது. சரீரத்தை இறுக்காமல் அதைத் சளாவிடவேண் 
டும். ௨-வது... காற்குளசையும், முழங்காலையும், இடுப்பையும் 
வளையவிட்டுச் சரீரங் குணிர்திருக்சவேண்டும். ௩-வது. HE 

- சால் பொருமல் விரல்பொறுச்சக் குதிச்சவேண்டும். 

௧௬. சரீர அப்பியாசம் பண்ணுவதினாலே பேசிகளை வே 
ளைக்குவேளை . இயங்கப்பண்ணுவது சுகத்துக்கு அவசரம்: 
பேசிகளின்சொழில் பூரணமாகவும் பலமாகவும் ஈடச்கும்படி. 
ஏற்ற வேளைசளிலே அவைகளைத் திரும்பத்திரும்ப இயங்கப் 
பண்ணவேண்டும். பே௫கள் ஒவ்வொன்றும்மாத்திரமல்ல, 
அவைகளின் ஒவ்வொரு இழையும் மேற்றாகச் சித்தத்துக்கு 
அமையும்மட்டும் இந்தப் பழக்கத்தை விடப்படாத. இப்படிப் 
பழகுவதினாலே ஆட்கள் ஏழுத்திலும், இராசப்பண்ணிலும் 
மற்றெந்த வேலைகளிலும் வல்லவர்கள் ஆகிறுர்கள்.



ae பே௫ிகளைப் பேணும் முழை. 

௧௭. எந்தச் செய்கைகளையும் இருத்தமாகச் செய்யும்படி 
அவைகளைப் பழகும்பொழுது தொடச்கத்திலே பே௫களைச் 
இ.ட்டமாய் இயங்கப்பண்ணவேண்டியது அவசியம். இப்ப 
டிச்செய்வதிலே கவலையீனமாயிருந்தால், இரும்ப அவைகளைச் 
தொடங்கிப் பழசவேண்டியதாய் வரும்.



பற்களின் விவரம். ௪௫ 

மூன்றாம் பகுதி. 
ODD 

௪. அதிகாரம். 

+ NRA 

பற்களின் of oy © iD. 

க. பற்கள் மேற்றாடை என்பிலும் €ழ்த்தாடை என்பிலு 
மூள்ள குழிகளில் இறுக்கப்பட்டிருச்கின்றன. அவைகள் 
தாடையென்புக்குள்ளே சறுபைசளில் உண்டாய்ப் பிதகு 
மூளைக்கும். குழக்தைகளிலே மூளைச்கும் பற்கள் பாலர் பல் 
என்னப்படும். அவைகள். ஒவ்வொரு தாடையிலும் பத்துப் 

பத்தாக இருக்கும். 
௨௧-ம் படம், 

  

உகம் படம், மேல்வாய் ஒருபச்சுத்திலும்: இழ்வாய் ஒருபக்தத்திலும். உள்ள. பந்கள் 
எட்டு, ் ் 

இப்பகுஇமிதுள்ள அருஞ்சொத்கள்; சசனாஞ்சு, சாம்பு, சாடி, ராஎம், gore,



௪௬ பற் களின் விவாம். 

௨. அறுவயது தொடங்கிப் பதினாலுவயதுக்குள்ளே பாலர் 

பல் விழுந்துபோக நிலையான பல்லென்னும் இரண்டாம் அடு 

க்கு மூளைச்கும். ௮/வைகள் ஒவ்வொரு தாடைக்கும் பதினாறு 

பதினாராக முப்பத்குொண்டு பற்களாகும். 

ர. ஒரு தாடையின் முற்பக்கத்திலே சவோகத்தொடங்கி 

இடப்பக்கமாகவாகுதல் வலப்பக்கமாகவாகுதல் முன்னே 

நின்று பின்னேபோகப் பற்களை எண்ணினால் அவைகளில் 

மூன்வாய்ப்பல் இரண்டு, குகுரப்பல் ஒன்று; இணைக்கருப் 

பல் இரண்டு, ௮சனப்பல் மூன்றாகப் றிச்சப்பட்டிருக்கின் 

றனவென்று தெரியவரும். 

௪. மேற்றாடையிலே அசனப்பல் ஒவ்வொன்றுக்கும் மும் 

மூன்று வேர். கீழ்த்தாடையிலே அ௮சனப்பல் ஓவ்வொன்றுக் 

கும் வேர் இவ்விரண்டு. மற்றும் பற்கள் எல்லாவற்றிற்கும் 

ஒவ்வொரு பல்லுக்கு ஓவ்வொரு வெர்மாத்திரம் உண்டு... ஓவ் 

வொரு பல் வேரிலேயிருச்கும் அவாரத்திலும் ஒவ்வொரு 

இறு காளமும் நாடியும் ரம்பம் செல்லுகின்றன. 

௫. ஒவ்வொரு பல்லும் முடி என்றும் வேர் என்றும் இரண் 
டாகப் பகுச்சப்படும். முடியென்பது தாடைக்கும் முர 

சுக்கும் வெளியே புறப்பட்டு நிற்கும் பகுதியாம். வே 
ரென்பது சாடை என்புக்குள்ளே கிற்கும் பகுதியாம். அவை 

sor சக்திச்கு.மிடம்- வட்டு என்னப்படும். 

௬. பற்களின்... மூடிகள் தீசனாஞ்சு. என்னப்படும் வயிர 

மான ஒரு .பதார்த்தத்தால் மூடப்பட்டிருச்சின்றன. SFO 

சை யொழிகச்த பல்லின் .பிறபகுதிகளெல்லாம். எலும்புத்தன் 

மையுள்ளவைகள். 

பற்சளின் தொழில். 
"எ. பற்களினால் உண்டாகும் ஈயம் இருவகையாயிருக்கும். 

௧-வது. இரைப்பையிலே இலேசாய்ச் சமிக்கத்தச்கசாய் ௮ 
வைகள் போசனத்தை நசுக்கு ௮ரைத்துவிடுகின்றன. ௨-வது: 
பற்கள் ராம் பேசும்பொழுது எழுத்துக்களையும் . சொற்களை 
யம் தெளிவாய் உச்சரிச்சப்பண்ணுகன்றன.. முன்வாயிற் பல் 
லுவிமுந்த ஆட்கள் சில எழுத்துகளைச் சரியாய் உச்சரிக்க 
மாட்டார்கள். 

௮. பல்லெல்லாம் ஒழுங்காயிருப்பது முகத்துக்றா ௮ 
லங்காரம். அவைகள் விழுந்துபோகும் காலத்திலே பெரும் 
பாலும் வயதுசென்றவர்களிட.த்தில் தோன்றுகறபடி. உதடு



பற்களைப் பேணும் முறை, ௪௭ 

களும் கதுப்புகளும் சுரித்சுப் பொகச்கைவாயாடின்றது, ஆச 
லால் பற்களைச் காப்பாற்றவேண்டிய முறைகளைச் சவனிப் 
டது சகலருக்கும் பிரயோசனமாயிருக்கும். 

பத்களைப் பேணும் முறை. 

௯. பற்சிராய் அல்லது பாறைபிடியாதபடிக்கு பல்லுக்கு 
உள்ளும் புறம்பும் செவ்வையாய்ப் பற்கொம்பிட்டுச் சுத்த 
மான தண்ணீரினாலே கெட்டியாய் வாய் அலம்பவேண்டும். 
பல்லைச்சுற்றிப்பிடித்து அதற்கு. மோசம்வருவிக்கும் பதார்த் 
தங்களை விலக்கும்படி கிழமைக்கு இரண்டொருமூறை ரல்ல 
சவுக்காரத்தால் தேய்த்து அதற்குப்பின்பு கெட்டியாய் ௮ல 
ச் கொப்பளிப்பது ஈலம். 

௧௦. பற்களைப் பேணிச்கொள்ளவேண்டுமானால் ௮வைக 
ளைச் சுத்தம்பண்ணிவரவேண்டும். பற்களுக்கடையே சொ 
ருகுண்டு கடச்கும் போசனத்தை நீச்கும்படியாகப் போசு 
னம்பண்ணினபின்பு பற்குச்சியினாலே பற்களைச்தோண்டி. 
வாயை அலசிக் கொப்பளிக்சவேண்டும். (HEH, riéBen 
லாவது இறஇனொாலாவது உண்டுபண்ணலாம். வெள்ளி,பொன் 
மேதலியவைகளால் செய்த பற்குச்சிகள் திசனாஞ்சைப் ve 
அதபண்ணுவதுினால் அவைகள் உதவா, 

௧௧. போசனபானங்கள் ௮இச௫ ருடாயிருக்கும்பொழுது 
சாப்பிடவொண்ணாது. அப்படிச்செய்தால் சூட் i. Gav கண் 
ணாடி. வெடிப்பதுபோலச் தசனாஞ்சு வெடித்துப் பல்லுக்குச். 
சேசமுண்டாகும். 

௧௨. இறு பிள்ளைகளில் இரண்டாம் முறை முளைக்கும் பற் 
கள் ஒழுங்காசவும். இறப்பாகவும் இருச்கும்படியாக முதல் 
முளைத்த பல் ௮அலைவுசொண்டவுடனே பிடுங்கப்போடுவுது 
நலம். (தல் முளைத்த பல் விழ அல்லது உலையமுன்னம், 
இரண்டாம்முூறையில் பல்லுச் இளம்பிவிட்டால், மூதல்.மூ 
சோத்த பல்லு உலையாதிருந்தாலும் காமதமில்லாமல் பிடுங்இப் 
போடவேண்டும். 

௧௩. இளவயதுள்ளவர்களிலே தாடையென்பு ஒடுங்செ் 
இறுத்திருக்கப் பற்கள் பின்னிதச் தெற்றுப்பல்லாயிருந்தால், 
அல்லது தசனாஞ்சைக் கெடுக்கத்தக்கதாக ஒன்றையொன்று 
இறுச்சமாக கெருச்கினால், அவலட்சணமும் ஒழுங்கேமும் 
மாறத்தக்கசாகச் தெற்றுப்பற்சளிலொன்றைப் பிடுங்கப்போ 
ட வேண்டும். அப்படிச்செய்தபின்பு சற்றே பேணிப்பார்த் 

5



௪௮ பற்களைப் பேணும் முறை. 

தால் சல மாதங்களுக்குள்ளாக இருந்த. பற்கள் கிரவிச் சரிக் 
கட்டக்கூடும். 

புறனடை ---௧-வத. பல்வலிகொண்ட காலங்களிலே பல் 
லுப்பிடுங்குவது எப்போதும் அவூயமல்ல. ஏனென்றால் 
இலவேளை பல்லுச் சுகமாயிருந்தாலும் அதம்குச்செல்லும் ஈரம் 
பிலே வியாதிகொண்டு பற்கொதி உண்டாயிருக்கக்கூடும். 
௨-வது. சொத்தைப்பல்லின் குமாயைச் சுத்தமாக்கி அடைச் 
இல் அதிகம் மெல்லிய பொதற்றகட்டை அதிலே அடை ௫ நிரப் 
பிப் பல்லைப் புதுப்பித்தால் ௮ந்தப் பல்லு வெகுகாளுக்கு 

இருக்கும்: 

௧௪. பற்சொத்தை, புழு ௮ரிப்பதினாலே உண்டாகிறதில் 
லை. 'தோல், தசை, எலும்பு மூதவியவைகளிலே சலக்கு ௪. 
விய புண்கள் உண்டாவதுபோலப் பல்லிலும் ௮வ்விச கோ 
தல் உண்டாவதினால் அப்படியாடின்றது. நாற்றம்பிடித்த 
எந்தப் புண்ணிலும் புழு உண்டுபடுவதுபோலச் சிலவேளை 
பற்சொத்தையிலும் உண்டுபடவுங் கூடும். 

௧௫. வெற்றிலை. பாச்குடன்சேர்ந்த சுண்ணாம்பு பற்சிராய் 

உண்டாவதற்கு. ஏதுவாகும். பற்சிராய் மிகுதியினாலும், 
அண்ணாம்பு வெச்கையினாலும் முரசு ௮தஇின்று கரைய, பல்லு 
நிலையற்று அலைந்து வேரோடே விழுக்துபோகின்றது. வெக் 
ஜிலை சுண்ணாம்பு இன்னாத தேசங்களிலே பல் இப்படி விழு 
வது. அரிது. இதினாலே கொடுப்புப்பீரி என்னும் மாரும் 
புண்ணும் அரேகருக்கு உண்டுபடுஇன்றது.



சரண உறுப்புகள். ௪௯ 

நாலாம் பகுத. 

௮. அதிகாரம். 

ரணா உறுப் புக ள். 

க. எலும்பு தசைமுதலிய சரீரக்கூறுகளுக்கும், ௮அவைக 
ளுக்கு உணவாயிருக்கும் மாமிசஉணவு மரஉணவுகளுக்கும் 
பதார்த்தமளவிலே மிகுக்ச வேற்றுமை இருக்கின்ற. பே 
எனம் பலவிதமான சரீரக்கூறுகளாவதற்குமுன்னே அது 
பலவிதமாய் மாறவேண்டும். அம்மாறுதல்களுள் முதலாம் 
மாறுதல் சரண உறுப்புகளால் ஆகின்றது. 

௪ரண உறுப்புகளின் விவாம். 

௨. சரணஉறுப்புகளாவன: வாய், பல், உமிழ்நீர்ச்கோ 
ளம், மிடறு, அன்னவாடி அல்லது இராக்குழல், குக்கி ௮ல் 
லது இரைப்பை, ௮ர்இரம் அல்லது வயிற்றிக்குடல்கள், இச 
சாயனி, இரசதாரை, ௭ரல், கணையம் என்பவைகளே. 

௬. வாய் என்பது பற்களும் சவைக்குறரிய கருவிகளும் 

இருக்கும் ஒழுங்கற்ற , வடிவமுள்ள ஒரு உறுப்பு. 
௪. உமிழ்நீர்ச்கோளங்கள் தீம்த்சாடையென்பிலே அ௮ணைம் 

து பச்கத்துக்கு மும்ஞூன்றாக ஆறுண்டு. அவைகளுள், செ 
வியடிகச்கோளம் செவிக்குமுன் அடுத்தாற்போலிருக்கின்றது. 
இதுவே அ௮ம்ஞூன்றிலும் அதிகம் பெரியது: தாடையட்கோ 
எம், நாச்£ழ்ச்கோளம் என்னும் மற்றவைகள் இரண்டும் 9 19. 
வாய்ச்குச் ழே இருக்கின்றன: 

இப்பருநியிலுள்ள : அருஞ்சொற்கள் :-- அற்இரம், அவளிகை, அன்னப்பாரு, அன்னரசம், 
அண்னவாடி, இரசதாணா, இசசாயனி, சனைோயம், இரர்இ, குக்கி, இங்சரணடில்லி, நரஎம், பா 

் சகம், பிளிசை, பிருச்கம், மதியார்இரம், மலவாட, மலார்இரம், வசால் லி,



௫௦ ரண உறுப்புகளின் விவாம். 

௫. மி௨று என்பது அடி.காவிலிருந்து இரைக்குழல்மட்டும் 
செல்லுகின்ற சவ்வுப் பே௫சியினாலாகிய மூன்று அங்குல நீள 
மேள்ள விசாலங்கொண்ட. ஐர் குழலாம்;. 

உ-ம் பயம், 

  

௨௨-ம் படம், 1, சுவாசக்குழல், . 2; இருகம், 3, இரைக்குழல், 4, மிடக்துப்பேி, 
5, எதும்பு, 0, வாயைமூடும்பே௫ு, 7, 8, உமிழ்நீர்க்கோளம்; 9. செவியடிக்கோளத் 

இன் குழல், 10, சர்வனபேு, 

ர 

௬. அன்னவாடி அல்லது இரைக்குழல் என்பது ஒரு ௮டி 
சீளமுள்ள தடித்த சவ்வுக்குழல்; அதின் வழியாய்ப் போச 
னபானங்கள் இரைப்பையினுட் செல்லும். 

எ. சூச்சி அல்லது இரைப்பை என்பது மேல்வயிற்றிலே 
கெஞ்சுச்குச் ழே உடம்புக்கு ஈடுவே சற்று இடப்பக்சமா 
கச் சுவாசப்பைச்கும் இரத்தாசயத்துக்கும் அ்தாற்போலே 
இருக்கின்றது. As மெல்விய இ௫ிவுள்ள மூன்று படலப் 
சளினாலுண்டானது. அவைகளில் வெளிப்படலம் வசாசில் 
வியென்றும், ஈடுப்படலம் பேசி சல்லியென்றும், உட்படலம் -: 
சிற்சாண சல்லியென்றும் சொல்லப்படும். வெளிப்படலம் 
ஓத்த செப்பமுள்ளதாய் மிகவும் அழுத்தங்கொண்டிருக்கன் 
ps நடுப்படலம் இரண்டடுச்காய், நிரைத்திருக்கும் ௮ண் 
ணிய இழைகளால் உண்டானது. இந்த அடுக்குகளிலுள்ள 
இழைகள் ஒன்றுக்கொன்று குறுக்காய்ச் செல்லுன்றன. 
உட்படலம் மெதுவானதாய். வெகு மடி.ப்புள்ளசாகி அதிலே 
சளி பரவியிருச்சென்றது.



சாண உறுப்புகளின் விவாம். டக 

உரம் படம், 

  

உ௱ஈம் படம், gael அல்லது இளரைப்பையினதும் தணைக்குக்இயினதும் உட்பக்கம்கள், 
1, இரைக்குழலின் நந்தம், 2) இரைப்பைக்குள் இளை செல்லும் வாசல், இதின் பெயர் 

பிராபதி, 8, இரைப்பை, 9, - இனாப்பையிலிருச்து துணைக்குக்டக்குள் இரைசெல்தும் aur 
சல். இதின் பெயர் வர்ச்சனி, 10, 11, 14, glarageO. 19, 18, பித்த நீர் துணை 
க்ருக்இிக்குள் செல்லும் குழல்கள், 2, b, ¢, இரைப்பையின் மூன்றுபடலல்களாயெ வெளி, 

இடை, உட்சன்வுகள், ப்ப ‘ 

௫ 

௮. அ௮ந்இரம். என்னும் வயிற்றிற்குடல்கள், பெருங்குடல் 
Garg Gaver இரண்டாகப் பகுக்கப்பட்டிருக்ன்றன. 
குடல் ஏறக்குறைய ௨௫-அ(டி. கீளமாகும். பெருங்குடல் 

ஏறக்குறைய G-gig. ீளமுள்ளது. அதிலே நீண்ட பகுஇ 
மலாந்திரமென்னப்படும். அதின் சடைப்பகுகி, omar) 
அல்லது கடைக்குடல் என்னப்படும், 

புறனடை.--௫ங்காண௫ில்லி. அல்லது சிவன். சவ்வு 
குழாயான குடல்களின் உள்ளுறையாயிருக்கின்றது. அறு 
வெளியிலுள்ள தோலைப்பார்ச்ச விசாலமாய் அதிலே தொடுத் 
I, கண், மூக்கு, வாய்முதலியதுவாரங்கள்வழியாய் அழைந்து 

ஜூச்சுக்குழல் சுவாசப்பை என்பவைகளின் உட்பச்கத்தை 
மடி. இரைக்குழல், இரைப்பை, இறுகுடல், பெருங்குடல் 
என்னும் குடற்றொடர் கெசெ ஏகத்துக்குப் பரந்து, ஈரல், 
கணையம் . என்பவைகளுக்குள்ளும் செல்லுகின்றது. இதை 
விடப் பின்னொருபகுதி ச௪லப்பை, குண்டிக்காய்முதலியவை 
களின் உள்ளுறையாபிருக்கின்றது.



@a. - சீரண் உறுப்புகளின் விவசம். 

  
௨௪-ம் படம், ... 1], ], துணைக்குக்இ; 9, 9, இறுகுடல், 8, இறுகுடல் மலப்பை 

யோடே பொருந்திங்து.. 4, நாங்கூழ்.... 5, அந்தகை,  6,. 7, 8, 0, பெருங்குடல் அல் 
லத மலப்பை, 6,-மல்ப்பை ஏறும்பகுதி; 7, ௮இன் குறுக்குப்பகுஇ., 8, அதின் இறங்கும் 
பகுதி, 9, வகரம், 10, மல வாடு, 

௯. துணைச்குக்யொனது சறுகுடவிலே மிகவும் விசேஷ 
மான பகுதியாம். ௮து ஏறச்குறையப் பன்னிரண்டு அங்குல 
முூள்ளதாய் இரைப்பையின்  €ழ்த்துவாரத்திலே தொடுத்திருக 
இன்றது. அதற்குள்ளே கரவிலிருக்து வருகிற பித்தநீர்க்குழ 

லும் கணையத்திவிருக்து வருறெ கணையநீர்க்குழலும் பொருர் 
GIBCO GO 

௧௦. இரசாயனிகள் என்னும் Gneyposer சிறுகுடலின் 
உட்பக்கத்திலிருந்து சளம்பி மதியார்இரம் என்னும் மணிக்கு 
டலுச்கூடாகச்சென்று : இரசசாரையிலே பொருந்துகின்றன. 

ES. இரசதாலா என்னுங்குழல் ஈரலுக்குப் பின்னாகச்சொ 
டங்கி முள்ளர்சண்டின் முற்பச்கத்தின்வழியாய் ஏறுகின்ற து. 
'அடிச்சமுச்தில் sg கீழ்நோக்கி முன்பச்சமாக .மடங்கத் 
சீனக்குள்ளிருச்கும் இரசத்தை இடது . சாறையென்புக்குப்



சாரண உறுப்புகளின் விவரம். ௫௬ 

பின்னாக இருக்கும் காளத்துக்குட் செலுத்துகின்றது. இக்கு 
ஓலின் உள்விசாலம் ஒரு மிளகு போகத்தச்க அளவாயிருச் 

கின்றது. 
௧௨. ஈரல் உடம்பின் வலப்பச்சத்தின் விலாவுக்குள் வலச் 

சுவாசப்பையின்€ழே ஒரு௮டி. நீளம் குறுச்களவும் காலு இருத் 
தல் நிறையுமுூள்ள கருஞ்சிவப்பான ஒரு உறுப்பு: இதிலி 
ருந்து பித்தநீர் பிறக்கின்றது. இதின் £ழ்ப்பச்கத்திலே மஞ் 
சள்கிறமான சசப்புள்ள பித்தநீர் இருக்கும், சிறுபை ஒன் 
அண்டு, 

உடு-ம் படம், 

  

உடு-ம் படம். ],1, ஈரல், 9, இரைப்பை, 8, துணைக்குக்இ, 4, கணையம், 5, பிளி 
கை, 6, பித்தப்பை, ஈரலுக்கும் இமாப்பைக்கும் இடையே சண்டனாயின் ag இளை . 

யாயே உதரராடி. வறுவது நெரிய, இது இளைத்து ஈரல் இரைப்பை பிளிகைமுத வியவற்றிற் 
கும் செவ்துறெத, 

புறனடை.--அரீரம் சுசமாயிருக்கும்வேளைகளில் பித்தநீர் 
இரைப்பைக்குட்போகாமல், தணைக்குச்சிக்குள்ளே போடின் 

தது: 
௧௬. கணையம் என்பது. இரைப்பைக்குப்பின் சற்றுக்ழோச 

இருக்கின்ற நீண்ட ஒடுங்கிய சப்பையான ஒரு உறுப்பு; ௮தி 
லிருந்து கணையநீர் துணைக்குக்கிக்குள்ளே செல்லுகின்றது. 

புறனடை. சாரல், கணையம், . குடல் என்பவைகள் தெளி 
வாய் விளங்கும்படி சாய், ஆடுமுதவியவற்றைக் €றிச் சோத 
னைபண்ணிக்கொள்ளவும். 

௧௪.. பிளிசை என்பது இடதுபச்கத்திலே இரைப்பையோ் 
டும் கணையத்தோடும் அடுத்திருக்கும் சற்மே வட்டித்த சப்பை 
யான கருமைகிறமூள்ள ஒரு உறுப்பாம். 

புறனடை. எ மிளிகை சிலவேளை பிரதானமாய் மூறைக் 
காய்ச்சல்வந்த காலங்களிலே மிகவும் பருக்கன்றது. அப்



(8௫ சரண உறுப்புகளின் விவாம். 

படிப் பருத்திருக்கும்போது அதைச் காய்ச்சற்கட்டியென் 
பார்கள். 

கு. அவளிகையென்புது வசாடில்வியினாலா? நாலுமடிப் 
பாய்ச் தூங்கும் ஓர் சவ்வு. ௮௮ வயிற்றிற் குடல்களுக்குமுன் 
னே ஒரு 'முன்ரானையைப்போலே Snel Feros. புஷ்டி 
யான சனங்களுடைய அகளிகைசனில் வெகு கொழுப்பேறி 
sore". 

௬. பிருச்கம் அல்லது குண்டிக்காய் இடுப்பிலே parent 
தண்மெகு AGE இருபக்கத்திலும் இ இருக்கும் காலைந்து அங் 
குல நீளமுள்ள இரண்டு உறுப்பாம். இவைகள் இரத்தச்திவி 
ருந்து அமரியைப் பிரித்துவிவெதினாலே இரத்தச்தைச் சத்த 

யாக்குன்றன. ஒவ்வொரு பிருக்கத்திலுமிருந்து ஒவ்வொரு 
குழலாய் இரண்டுகுழல்கள் இளம்பி அடி.வயிற்றுக்குள் நடுவே 
நடக்கும் சலப்பையைநாடி. ஓடி. ௮தினுடனே பொருக்துகன் 
றன. அக்குழல்களின் வழியாய் அமரி சொட்டுச்சொட்டாய் 
இறங்கிச் சலப்பையை ப சிரப்புகின்றது. 

உரம் படம், 

  

௨௭-ம் படம், : ], மேல்லாய்ப்பல், 8, இழ்வாய்ப்பல், 8, மேந்றபையென்பு, 4, 
கீழ்த்தாடையென்பு, 5, சாக்கு, 6, அண்ணம், 7, உமிழ்நீர்க்கோளம், 8, சாக்மேமிம் 
ஈீர்க்கோளம், 9, இருகம், 10, dep. 1], இனாக்குழல்,... 19, முள்ளந்தண்டு, 18, ஈசே 
லதை அல்லது முள்எர்தண்க்சொடி, ட்ட



௪ரண உறுப்புகளின் தொழில். ௫௫ 

௯. அதிகாரம். 

சரண உறுப்புகளின் தொழில், 

க. இனளைப்பைக்குட்செல்லும் போசனங்கள் தேகச்கூறு 
சஸிற்சேரமுன் அவசியமாய் வெகுமாறுசல்கள் அடையவே 
ண்டியன. அதற்குட்செல்லும் பெலனான உணவுகள் சலவடி. 
வமாய் மாறி, அதில் உடம்பை வளர்க்கும்பகுதி மலமாய்ச் 
கழியும் பகுஇயிவிருந்து பிரிக்கப்படுகின்றது. 

௨. போசனம் வாய்க்குள்ளேபோனபின் பல்லுச்சளினாலும் 
உமிழ்நீரினாலும், முதலாம் மாறுதல் அடைஇன்றது. போச 
னம் தொண்டைக்குட் போனவுடனே இராக்குழல்வழியாய் 
இணாப்பைக்குள் இலகுவாய்ச் சேரத்தச்கசாசப் பற்கள் ௮னரை 
கக உமிழ்நீர் நனைத்தளக்குச் கொடுக்கின்றது. 

it போசனத்தை விழுங்குகையில் ௮௪ மிடறு இரைக்கு 
ழல் என்பவைகளிலுள்ள சவ்வுப்பே௫ிகளினால் நெருச்இி 
இறுகச் கள்ளுண்டு வாயிலிருந்து சொண்டை. இரைாக்குழல் 
என்பவைகள் வழியாய் இரைப்பைக்குட் பிதுங்விழுகன் 

இது: ர 

புறனடை--ஒரு ௮ள் போசனத்தையாகுதல், பானத்தை 
யாகுதல், விழுங்குகையில் உற்றுப்பார்த்தால் அவைகள் இரை 
ப்பைச்குட் செல்லுந்தன்மை தெரியும். 

௪. போசனத்தின் இரண்டாம்மாறுதல் இளைப்பையிலே 
உண்டாடின்றது. . இரைப்பையிற் சவ்வுகள் இறுகி கப்ப, 
இனால் Denia உருண்டு புரண்டு திரண்வெர இரைாப் 
பையின் உட்பக்கங்களிலிருந்து பாசசம் என்னும் புளிப்புள்ள 
ஒரு விசேஷமான 8ீருண்டாய் அதினுடனே . கலந்து அதை 
அன்னப்பாகு என்னும் மிருதுவும் ஈரைரிறமுமான பாணி 
யாச்குகன்றது. 

புறனடை--பாசகம் புளிப்பும், சண்ணாம்புசாரமுமாய் ஒன் 
ரறோடொன்று இணங்காமல் இருப்பதினால், பாசகத்தின் சச் 
துச் குறைந்து வருவதுபத்தி, பனஞ்சாற்றிலேயாவது வெற்றி 
லையோடாவது எவ்வகையாயாவது சுண்ணாம்பைச்சேர்த்து 
உட்கொள்வது இனை சமிக்ெதற்குத் சடையா உடம்பைப் 
பெலவீனப்படுத்த.மம்.



௫௬ ரண உறுப் புகளின் தொழில், 

திநட்டாந்தம்.-- புளிமாங்சாய்ச்€ற்றிலே சுண்ணாம்பைப் 
பூசுவதினால் அதின் புளிப்பு அற்றுப்போயிருக்கும் தன்மை, 
இன்றால் அறியலாம். | 

௫. அன்னப்பாகானது அணைக்குச்இச்குட்சென்று பித்த 
நீருடனேயுங் கணைய. நீருடனேயுங் சலர்த பேதப்பட்டுப் 
பால்கிறமான அன்னரசமாகவும், மலமாசவும் பிறக்கின்றது. 

ஸ். அன்னரசமும், மலமும் துணைக்குச்சியினின்று இறகு 
டலுக்குட்சென்று ௮தினுடைய நழுவல் துழுவலான புரட் 
சியினாலே குடல்வழியே கெடுசப்போடன்றது. 

௭. இவ்விரண்டு பகுதிகளும் குடல்வழியே தள்ளுண்டு 
போகையில் ௮ன்னாசச்தைச் சிறுகுடலுச்கூடாகச் செல்லும் 
இசசாயணியென்றும் சிறுகுழல்கள் *உறிஞ்செிச்கொள்ளும்; 
பின்பு மலம் பெருங்குடலுக்குட்பட்டு அதற்கூடாகசென்று 
கழிகின்றது. ன 

௮. இவைகளைக்குறித்துச். சுருக்கமாகச் சொல்லுகில், ௨ 
டம்பை வளர்க்கும்படி. போசனம் மாறும் வகை ஐந்து. ௧-வது. 
போசனம் வாயிலே பற்களினாலும், உமிழ்நீரினாலும், மாறு 
தலடைஇன்றது. இம்மாறுதல் மெல்லுதல் என்னப்படும். 

- ௨-வது. இரைப்பையினாலும் பாசகச்தினாலும், அது ஒரு 
விதமான பாணியாய் மாற்றப்படுசன்றது.  இம்மாறுதலை 
அன்னப்பாகாதல் என்பது. ௩-வது.  அணைக்குச்சிலே 
அன்னப்பாகு அன்னரசமாகின்றது: : இம்மாறுதல் ௮ன்னரச௪ 
மாதல் என்பது. , ௪-வது. இரசாயணிகளாலும், இரசசானா 
யினாலும் ௮ன்னரசம். அடி.ச்கழுத்தின் முன்பச்கச்திலுள்ள 
,இடக்காறையென்பின் பின்ஞாகயிருக்கும் ஒரு சாளத்தினுட் 
சென்று அதின்வழியாய் இரத்தாசயத்துச்கூடாசச் சுவாசப் 
பைக்குட் செல்லுகின்றது. இங்கே சுவாசிக்கும் காற்றுப் 
பட்டு ௮2 இரச்சமாகின்றது. இம்மாறுதலை உதிரமாதல் 
என்பது. டு-வுனு. மலம் பிரிந்தே சழிதலாம். இம்மாறுச 
லக்கு மலமாதல் என்பது, :.. 

* இரசாயணிசளாதும். அவற்றின் இரச்இிகளாலும் அன்னாசம் இரத்சமூண்டாவதற் இணக்க 
மாம் மாற்கின்றது... அது மாறும்வகை இன்னும் பூரணமாய் விளங்கவில்லை,



௪ரண உறுப்புகளின் தொழில். ௫௭ 

௨௭-ம் ப்பம், 

  
உளம் படம், ேணஉறுப்புகள், 1, மேற்றுடையென்பு, 9, இழ்த்தாடையென்பு. 

3, mag. 4, அுண்ணாம்,. 5, இனாக்ளாழல் முறுகவெட்டியிருச்குது. . 0, எவாசச்குழல்.. 
1, செலியான்கோளம், 8, ஈாக்கீழ்க்கோமம், இச்கேரளங்களாவே உமிழ்ரீர் பொடிசன்த ௧. 

9, இணைப்பையினுட்பச்கம். 10. ஈரல், 11, பித்தப்பை, 12, பித்தகிரைக்கொண்டு 

போகும் குழல், 13, 13, துணைக்குக்கி, 14, கணையம், 18, ]5, 15, 15, சிற 
குடல், 10, சிறுகுடல் பெருங்குடவோடே பொருந்துவது, 17, 18, 19, 20, Gu 

magi, 31, பிளிகை, 28, முள்ளர்தண்டின் மேற்பறுஇ, .



௫௮ சரண உறுப்புகளைப் பேணும் முறை. 

௧௦. அதிகாரம். 

சண உறுப்புகளைப் பேணும் முறை, 

க. சீரீரசுகமும் பூணசோரணிப்பும் குறைவின்றி ஈடக்கும் 

படி, சாம் சல பிரமாணங்களுக்கேற்க ஈடக்கவேண்டும். 
இப்.பிரமாணங்கள் காலுபகுதிகளாகப் பிரிச்சப்பட்டிருச்கின் 

றன... ௯-வது. உண்ணவேண்டிய போசனத்தின் அளவும், 
௨-வது. ௮.இன் தன்மையும், ௩-வது. உண்ணவேண்டியவித 
மும், ௪-வது. போசனமாண்ணுங்காலத்திலே உடம்பு இருக் 

கவேண்டிய நிலைபரமுமாம். 
௨. சரீரத்துக்கு வேண்டிய போசனத்தின் அளவு ஆளுச் 

குத்தக்கதாய் வித்தியாசமாயிருக்கும். போசனத்தின் அளவு 
இம்மட்டென்று தீர்மானிக்க ஈமக்கு அகேசம் எதுச்கள் இருக் 
தாலும், எல்லாராப்பற்றியும். சரியாய்ச் சொல்லத்தச்கசான 
MA இல்லை. ௮ வனவனுடைய வயது, தொழில், பழக்கங் 
கள், சரீரப்போங்கு, உட்டண தேளகிலை, சுகம், நோய் இவை 
சளின்படியே அது வித்தியாசமாகும். 

௬. . ரூழர்தைகளுக்கும் வாவிபருக்கும்னுவரவருடையஅள 
வுக்கேற்றதாய் எலும்பு பே௫ிமுதவிய ,சரீரச்கூறுகள் வளருவ 
இனால் அவைகளை வளர்த்து அதிகப்படுத்தும்படி., வயதுசென் 
றவர்களுச்கு வேண்டி௰ போசனத்திலும், அவர்களுக்கு ௮2 
௪ பிரமாணமான போசனம்வேண்டியது. ஒரு பிள்ளை எவ் 
வளவு சுறுச்சாய் வளருமோ அவ்வளவாகப் போசனமும் ௮இ 
சங் கொடுச்சவேண்டும். . வயதுசென்றவர்களிலும் . குழக் 

தைகளுக்குச் கடுமையாகப் ப௫ிப்பதற்கும் சுறுச்காகச் சமிப் 
பதற்குமுள்ள நியாயம் அவர்களுடைய வளர்ச்சிதான். 

௪. சரீரத்திலுள்ள பற்பல உறுப்புகளும் தங்கள்தங்கள் 
குறைவை நிரப்பும்படி போசனம். மிகவும் அவயம். நாம் 
வேலைசெய்து : அ௮ப்பியாசம்பண்ணுங்காலங்களிலே Fr 
உறுப்புகள் ௮திகமாய்த் தேய்கின்றன. * அதலால் காம். ௮இ 
கவேலைசெய்யுங் காலத்திலே ௮அதிகபோசனமும் உண்ணவே 
ண்டும். அன்றியும் சாம் சரீரமுூயற்சியான வேலையைவிட்டு 

*். வேளைக்குவேளை சரீரத்திலுள்ள சகல: அணுக்களும் ஒவ்வொன்றாய் மாறுதல் அடைந்து 
வருஇன்றன. அதாவது, எலும்பு, பேசி, தோல்முதவிய எச்தப்பொருளும் சிசையச்சிதை 
யத் இரும்ப-வேறு அணுக்களால் புஅப்பிக்கப்பட்டுவருகின்றன..



சரணஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை, ௫௯' 

வேறுவேலையைச் செய்யப்போனால் அதற்குத்தச்சசாய் போச 
னத்தையும் குறைத்துக்கொள்ளவேண்டியது. , 

புறனடை. -வேளாண்மையில்நின்ற' பிள்ளை சரீர அப்பியா 
சழமுள்ள அம்முயற்சியைவிட்டுப் பள்ளிச்கூடத்துக்குப்போய் 
மனமுயற்சியைச் செய்யத்தொடங்கெவுடனே அவன் தன் 
னுடைய சரீர அ௮ப்பியாசத்தின் குறைவச்குச்சச்கதாசப் போ 
சனத்தையும் குறைத்துச்கொள்ளவேண்டும். எனென்றால், 
இப்படி. ஒரு வேலையினின்று பின்னொருவேலையிற் சடுதியாய் 
மாறிச்கொள்ளும்வேளைகளில் அவனுக்குள்ள ப௫க்குத்சச்க 
தாய்ப் போசனதச்தை நிறைவாய் உண்பது மோசமாயிருக்கும். 
அதாவது முன் வேளாண்மைசெய்த வேளையிலே தின்ற அள 
வு சாப்பாடு உடம்புக்குத் தேவையில்லாதபடியால் அவன் 
அன் ப௫க்குத்தச்கசாக இப்பொழு நிரம்பத் இன்றெதினாலே 
அவனுக்குச் சவுச்சயெவீனம் உண்டாகும். 

௨௮-ம் படம், 

  
உறும் படம்... 1) 2) 2) வூமிழ்நீர்க்கோளங்கள், 4, Baad. 45, 'இணக்குறல். 

6, ஊவாசப்பை, 7, இரத்தாசயம், 8, 8, ஈரல், 9, இரைப்பை ]0, கணயம். 11, பி 

ஸிகை, 12, தணைச்ராக், 18, இறுருடல், 14, 14, பெருங்குடல்,



௬௦ சரணஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை, 

௨௯ம் படம், 

  
௨௯-ம் படம், உடம்பை வல இடப்பாதியாகப் பிளந்து குடல்கள் இடக்இிற விதத்தைப் 

பருமட்டுக்குக் காட்டும்படிக்குச். ௬ருச்கமாய் எழுதிய. படம், ' 1) தொண்டை, 2, இரத் 

aren, 3, வயிறு, &, மூளை 5, சசேருலதை, 6, சுவாசப்பை, 7, இனாக்குழல். 

8, சவாசச்குழல், 9, இரத்தாசயம், 10, ஈரல், 11, இஷாப்பை, 12, பெருல்குடல். 
18, சிறுகுடல். 15, இரசதானா.. 16, விதானம். 17, மார்பு, 18, அடிவயிறு, 19, கபா 

லம், 80, முள்ளந்தண்டு, 

௫. சரீர அனல் எப்பொழுதும் ஒரேபிரகாரமாயிருப்பதற் 
கும் போசனம் உதவியாயிருக்கன்றது. இதற்காகத்தான் 
உஷ்டணகாலத்சைப்பார்ச்சச் €தளசாலத்திலே பச கடுமை 
யாய் உண்டாவதுமன்றி அக்காலத்திலே உடம்புச்கதிச உண 
வும் தேவையாயிருக்கின்றது. 

புறனடை-.-௪- வது. குளிர்சாலத்திலே குறைவாய் உடுத்த 
பிள்ளைகளிலும் நிறைவாய் உடுத்த பிள்ளைகளுக்குச் குறைந்த 
போசனம்போதும்: ௨-வது. மாறரிகாலத்திலே ஓஒதுக்கிலே 
நிற்கும் ஆமொடுகள் இன்பது தளத்திலே இரியும் ஆமொடுகள் 
இன்பதிலும் நாலில்: ஒருபங்கு குறைவாயிருக்கும்.



சரணஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை. ௬௧ 

௬. சீரண உறுப்புகளின் நிலைவரத்துக்குத்தச்கசாசப் போ 
னத்தின் அளவு எப்பொழுதும் வித்தியாசப்படவேண்டும். 
பெலவீனசத்தினாலாகுதல், சோயினாலாகுதல் சொற்ப போச 
னம்மாத்திம் சோணஉறுப்புகளிலே சமிக்கக்கூடியதாயிருச் 
தால் அவ்வளவு போசனம்மாத்திரம் சாப்பிடவேண்டும். எ 
னென்றால், சாப்பிடும் போசனமெல்லாம் அல்ல சமிக்கும் 
போசனம்மாத்திரமே சரீரத்துக்கு உதவியாயிருக்கும். 

எ. சரீரத்துக்குவேண்டி௰. போசனவகை, அந்தந்தக் கா 

லம், தேகவியல்பு, அளின்வயதுமுகவியவைகளுக்குத் தக் 
கதாய். வித்தியாசமாகும். ஒவ்வொருவனுக்கும் வேண்டிய 
போசன அளவு வித்தியாசமாயிருப்பதுபோல அவனவனுக் 
குச் தேவையான உணவுவசையும் வித்தியாசமாகும். 

9. காலதேச வியல்புக்குமேற்ற போசனங்களைச் சாப்பி 
டவேண்டும். எப்படியெனில், குவிர்சாலத்திலே காரசார 
மான உணவுகளையும் மீன் இறைச்சிமுதலிய பதார்த்தங்களை 
யும். சாப்பிடுதல் ஈலம். உஷ்டணகாலத்திலோவென்ருல் 
பால், தயிர்முதலிய குளிர்ந்த உணவுகளையும், மரக்கறி முதலி 
பவைகளையும் சாப்பிதெல் ஈலம். பொதுவாகச்சொல்லு : 
'தல் உஷ்டணகாலத்திலே காரமான வஸ்துக்களையும் மீன் 
இறைச்சிமுகவியவைகளையும் குறைத்தூச் சாப்பிடுதல் நலம். 

௯. போசனத்தினாலே உடம்புக்குண்டாகும் ஈயஈஷ்டம் 
ஆளுடைய வயதுச்கேற்க வித்தியாசப்படும். பிள்ளைகளின் 
இணைப்பைமுதலிய உறுப்புகள் வயது பின்னிட்ட. மனிதரு 
டைய உறுப்புகளிலும் ௮இகம் கொய்யவைகளாயிருச்கின் 
னை: "ஆதலால் மச்சம் மாமிசம்சேர்ந்த தீன்களைச்குறைத்து, 
தயிர் புற்கை . மாச்சறிமுகலான காங்கையில்லாச போசனப் 
களைப் பிள்ளைகளுக்கு வெகுவாய்ச் கொடுப்பது நல்லது. 

௧௦. சீரணஉறுப்புகளின். சுகத்தைப் பேணுவதற்குப் போ 
சனம்பண்ணவேண்டிய - விதத்தைக் கவனிப்பது மிகவும் 
அவயம் 

குறித்தநேரங்சளிலே ஓழுங்காய்ச் சாப்பிட்வெரவே 
ண்டும் ந்க்சக்த அளின்வயது, ச௬ுசம் முயற்சி பழச்கம் 
இன்னும்தீன்  என்பவைகளுக்ணெங்க சாப்பிடுகிற நேரங்க 
களுச்படையே செல்லும் வேளையை ஒழுங்கு ப்படுத்திக்கொள் 
ள வேண்டும். 

௧௨. அடிக்கடி அசப்பட்டவேளையில் எல்லாம் போசனம் 
பண்ணப்படாது. . முன்னுண்ட உணவு. சமித்து இளைப்



௨ சரணறுப்புகளைப் பேனும் முறை. 

பை ஆறி மறுபடி தன் தத்துவத்தையும் முயற்சியையும் கொள் 
எமுன்னே மறுபடியும் உண்டால் அப்படி. உண்ட உணவு 
கெட்டியாய்ச் சமியாதிருப்பதுமன்றி இரைப்பையில் கொஞ் 
௪ம் ௪மித்த போசனம் பிறகுதின்ற போசனத்தடனே கலக் 
து வியாதியையும் உண்பெண்ணுடன்றது. வளர்ச்தவர்கள் 
ஆறுமணிகோத்துச்கொருமுறை சாப்பிடவேண்டியது. இக் 
கருத்தாகவே, இருவள்ளுவரும் “மருர்தெனவேண்டாவாம் 
யாச்கசைச்கருக்திய தற்றதுபோற்றியணின்?? என்று சொல்லி 
WHS BD api 

கா. உணவை serapis GQuaawGaexr@s. வயிரமான 
பதார்த்தம் எல்லாம் விழுங்குமுன் பற்சளினால் மெல்லுண்டு 
மிருதுவாச்சகப்படவேண்டும். அப்போது இராப்பையிலி 
ருக்கும் பாசகம் என்னும் நீர் வெகுலேசாய் அந்தப் போ 
௪னத்துடன் கலந்து சீக்ரத்திலே அதை அன்னப்பாசாக்இப் 
போடும். 

௧௫. சாப்பிடும்போசெல்லாம் உணவை மெதுவாக மெல் 
லவேண்டும். ஏனென்றால். சுறுச்சாய் மென்றால் உமிழ்நீர்க் 
கோளங்களிவிருக்து போசனத்தை இளக்கத்தச்ச அவ்வளவு 
உமிழ்நீர் ஊறுவதற்கு நேரமில்லாமற்போய்விடும். 

௧௫. போசனம் சாப்பிடுகையில் தஷ்ணீர்குடியாமல் ௮ 
தை மென்று விழுங்கவேண்டியத. போசனம்பண்ணுகசை 
யில் வரட்சியான. போசனங்கள் இளகத்தக்கதாக உமிழ்நீர்ச் 
கோளங்களிவிருந்து உமிழ்நீர் ஊறுவதினால் தண்ணீராவது 
வேறெந்தடீராவது குடிச்சவேண்டுவதில்லை. உண்டபின் 
குடிப்பது நலம். - ச 

புறனடை. போசனம்பண்ணிச் தீருமட்டும் குடிப்பவை 
களைப் பந்தியில் வையாதிருச்சிற வளமைவரச்சால் போசன 
வேளையில் அதிகமாகச் குடிப்பதினால் உண்டாகும் தீங்கு 
இல்லை. * | 

௧௬. போசனம்பண்ணப் போகும்பொழுது சரீரநிலை எவ் 
விதமாக இருச்சிறசென்றும். சவனிச்சவேண்டும். எப்படி 
யெனில் சரீரமாவது மனமாவது மிஞ்ச பிரயாசப்பட்டி ருந்த 
பின் உடனே போசனம்பண்ணலாகாது. உடம்பிலுண்டா 
கும் பிறதொழில்களைப்போலச் €ரணிப்பும் ஈரம்பின் தீத்து 
வத்தினாலும் இசத்தாசயத்தினாலும் கடைபெறுஇன்றது. அலு 
வலான வேளைகளில் முயற்யொயிருந்த உறுப்புகளிலே ஈரம்



சரணஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை. ௬௬ 

புத்தத்துவமும் இரத்தமும் ௮திகமாய்ச்சென்று அடங்குவதஇ 
னால், அவ்வேளையிலே இணைப்பையிலே வேண்டியமட்டுக்கு 
கரம்புத்தத்துவமும் இரத்தமும் இல்லாதபடியால் அந்நேரத்த 
லே சாப்பிட்டால் ஈன்றாய்ச் காணப்படாது. 

- புறனடை, படிக்கும் பிள்ளைகளும் கணக்கப்பிள்ளேமா 
ரும் கடமையான மனமுயுற்சியாயிருந்தபின் உடனே போ 

்- சனம் உண்ணும் பழக்கம் மிசவும் தகாது. இதினாலே. ௮ 
€ீரணமும் விவேகத்தாழ்ச்சியும் உண்டாகின்றன. வேளரண் 
மைக்காரர் கம்மாளர்முசலியவர்கள் நோம்போச்சாதபடிக்குத் 

தங்கள் வேலையிலிருந்து போனவுடனே களைதீருமுன் Féals 
மாய் உண்டது அவர்களுக்குப் போசனம் மந்திக்றெதற்கு மிக 
வம் ஏதுவாயிருக்இன்றது. 

௧௭. சாப்பிட்டவுடனே கடுமையான மனஞுயற்சியிலா 
வது சரீரமுயற்சியிலாவது உடன்படுவது ஆகாது, போசனம் 
இரைப்பையிவிருக்கும்பொழுது இரைச்குடவிலே செல்லும் 
இரத்தமும் ஈரம்புப்பெலனும் அ௮தஇசப்படுவதினால் மற்றும் ௨ 

அப்புகளிலே அவைகள் குறைவுபடுகன்றன. சீரணம் os 
கும்படிக்கு வேண்டி௰ இரத்தம் கடுமுயுத்சிய்ல் இணைப்பை 
யைவிட்டுச் சைகால்முதலிய உறுப்புகளுக்குச் சென்ரால், 
சீரணஉ ௮ப்புசளிலே வியாதி உண்டாவதுமன்றித் தேகத்தை 
வளர்க்கும் அன்னம் சரியாய் உண்டாகாது. 

புறனடை --ஆடமோாடுமுதவியவைகள் ஒட்டம் வேலைமுத 
வியவைகளில் ஏற்படுகையில் நிரம்பச் இன்றுகொள்ளுறெதி 
னால் உடனே ௮தி௪ பெலனுண்டாகுமென்று நினைப்பது 
தவறு. ஏனெனில் இன்ற தீன் சரணமாகும்பொழுது உண் 
டாகும் ௮ன்னரசம். உடம்பிலே செறிந்தாலன்றிச் இன்ற தீன் 
அளவிலேமாத்திரம். பெலன்வராது. 

௧.௮. ல்ல ப௫ியுண்டாகவும் போசனங் செட்டியாய்ச் சமி 
ச்சப்பண்ணவும் சுவாடிக்கு.வ் காற்றுச் "சுத்தமாயிருக்கவேண் 
டூயத. சரண உறுப்புகளுக்குச் சுத்த இரத்தம். செல்ல 

வேண்டியது மிகவும் அ வ௫யமாயிருக்கின்றது. ராம் சுத்தக் 
காற்றிலே சுவாஇியாவிட்டால் சத்த இரத்தம் எப்படி. உண் 
டாகும்? 

திநட்டாந்தம்.-- ஒருமனிசன் sora லைச்சாலையிலே EGER 
காற்று வீசப்பண்ணும் சூச்திரம் ஒன்றைவைத்சான். அதினா 
லே அச்சாலையிலே சுத்தக்சாற்றுவீச அவனுடைய வேலைக்கா 
ருக்கு ஈல்ல பசியண்டானதினால் மூன்னிலும் ௮இகமாகத் ga



௬௪ சரண றுப்புகளைப் பேணும் முறை, 

இன்னத்தொடங்இனார்கள். அதினிமித்தம், அர்த எசமான் 
தனக்கு ௮௧௪ செலவு வருகறெதென்றுசண்டு அங்குள்ள சூத் 
இிரத்தை அவ்விடத்தில் இராதபடி. நீச்சிப்போட்டான். 

௧௯. நிரம்பச் சாப்பிட்டு உடனே நித்திரைகொள்வதிலும் 
வெறுவயிருய், அல்லது சாப்பிட்ட போசனம் சமித்தபின்பு 
உறங்குவது ஈல்லது. எனெனில், ஆரோக்கியமான நித்திரை 
கொள்ளும்படி. கைகால் முதலிய உறுப்புகள் செயலின்றி ஆறி 
யிருப்பதுபோலச் ரணஉறுப்புகளும் ஆறி அமர்ந்திருச்கவே 
ண்டும். அப்படியில்லாதிருப்பது சுகத்துக்குரிய அளவுக்கு 
மிஞ்சிய அயாந்த சித்திரை அல்லது கனா உண்டாவதற்கேது 
வாயிருக்கும். 

புறனடை.--சோற்றுறக்கம் இன்பமென்றெது வழச்சம். 
பிற்சாமநித்திரையிற்பார்ச்க முற்சாமரித்திரைதான் யாவருச் 
கும் ௮திக பெலனும் இன்பமுமுள்ளது. முற்சாமத்தில் ஒரு 
மணித்தியாலநித்திரனாகொள்வது பிற்சாமத்தில் இரண்டுமணித் 
தியாலநித்திராகொள்வதற்குச் சரியாம். அதலால் சோற்று 
றச்சம் இன்பமென்று சொல்லாமல் முற்சாமநித்திரை இன்ப 
மென்று சொல்லவேண்டுமே. 

௨0. சரீரமும் ரேணஉறுப்புசளும் ஏதுகாரணத்தினாலே 
யாகுதல் மிகுந்த பெலன் குறைந்துபோனவேளையில் மெல் 
லிய போசனம் கொஞ்சங்கொஞ்சமாகச் கொடுச்சவேண்டும். 
கப்பல் சேதத்தினால் பட்டினிகிடந்து வருந்தினவர்களுக்கும் 
அல்லது வியாதியாயிருந்து சுகப்பட்டவர்களுக்கு.ம் அவர்க 
ஞூக்குண்டாகும் பெலவீனம் நீங்கக் கொஞ்சங்கொஞ்சமாகப் 
போசனம்கொடுத்துவரவேண்டும். தண்ணீர், பால், மோர் 
முதலியவைகளை உண்டபின் ௮வை Fa நிமிஷங்களுக் 
குள்ளே இனாப்பையிலிருந்து உடம்பிலே சேருறெபடி.யால், 
பெலவீனமுள்ளவர்சளுக்கு இவைபோன்றவைகளைச் கொடுத் 
துவருவது' மிகவும் ஈலமாயிருக்கும். உடம்பு மிருர்த பெ 
லவீனமான காலங்களில் இறுன போசனங்களினால்பார்ச் 
கச் குடிப்பனவுகளினால் சரீரச்சைச் சுறுச்சாய்த் தேற்றலாம். 

௨௧. பண்டி பல்லாகீகுழமுதலியவைகளிலேறிச் தரபிரயா 
ணம்பண்ணும்பொழுது கிரம்பத் இன்பது ஆகாது. அச்சம 
யங்களில் இரைப்பையிலே மிகுதியான போசனம் சமிச்கத் 
தக்கதாய் ' இராதபடியினால் அப்பொழுது சாப்பிடும் போச 
னம் கொஞ்சமாகவும் இலே௫லே சமிக்கக்கூடியதாசவும் 

உடம்புக்குப் பலமுள்ளதாகவும் இருக்கவேண்டியது.



சரணஉறுப்புகளைப் பேணும் மூறை, ௬டூ 

௨௨. நமக்கு வியாதி வராதபுடிக்கு காம் ஒழுங்காகச் சாப் 
பிட்டு வரவேண்டியதுபோல ஒழுங்காய் மலசுத்திபண்ணிவ 
ருவதும் அவயம். 

௨௩. உளுக்காரும்பொழுதும் கிற்கும்பொழுதும் ஈடக்கும் 
பொழுதும் சரீரம் நிமிர்ர்திருப்பது, சரண உறுப்புகள் ௬௧ 

மாயிருப்பதற்கு உதவும். 
௨௪. கோதாரிவியாதி உண்டுபட்டவுடனே வியாஇச்சா 

ரன் இடையாய்ப் படுத்துக்கொள்ளவேண்டும். பூசக்குத்சச்ச 

அளவு கஞ்சித்தெளிவும் தாகத்துக்குத்தச்ச அளவு தண்ணீரும் 
குடித்துச்கொள்ளலாம். கூளிர்மைகொண்டால் சூடும் 
பும்படி. சுமமணல் பொட்டளிகட்டி, இரண்டு விலாவுக்கும் 
காலுச்கு இடையிலும் வைத்து அளை மூடிவிட்டு, மிளகாய், 
மூருங்கைப்பட்டை, சுக்கு இவைபோன்ற காரமுள்ள பதார்த் 
தங்கள் இரண்டுமூன்றைச் கொதஇவெர்நீரில் ' ஊறவைத்து 
இளஞ்சூடாகத் தெளித்துச் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்ச் குடிக்கச் 
கொடுக்கவும். இதுவுமன்றி இவ்வியாதிக்கடுத்த மருந்தும் 
சாலதாமதம்பண்ணாமல் இன்னகச்கொடுக்கவும்.



சாண் இரத்தஉறுப்புகள். 

௧௦-ம் படம், 

  

  
௧0-ம் படம், தேகத்தில் சாஎற்கள் பரம்பியிருக்றப்சவனை, 1, வலச்சரலம். 5, மேற் 

காராம், 

துசாளம், 

3, கீழ்ச்குகாராளம், 4, &, அதச்சரயரரனம், 5, 5, உற்காயகாஎம், 6, குழுத்



இசத்தஉறுப்புகள். ௬௭ 

ஐந்தாம் பகுத, 

_ BPR Ae 

க. அதிகாரம். 

NT கடக கபடு க கரக, 

இரத்த உறுப்புகள். 

க. இர்த்சம் சரீரத்திலுள்ள எந்தப்பகுஇக்கும் செல்லுகன் 
றது. அது செறியாத இடம் சரீரத்திவில்லை. இரத்தாசயத் 

தினாலும் நாடி, காளம், தந்தகஎன்னும் குழல்களினாலும் இரசக் 

தம் சுற்றி ஒ௫கின்றது. 

இரத்த உறுப்புகளின் விவாம். 

௨... இரத்தாசயம் கொஞ்சங்குறைய ஈடுகெஞ்ிலே தற்றே 
இடப்பச்சமாகச் சுவாசப்பை இரண்டுக்கும் இடையே இருக் 
கின்றது. அது நடுவாகத் தசையினாலே பிரிச்சப்பட்ட இர 
ட்டை உறுப்பாயிருச்சின்றது. ௮து கொட்டைப்பாக்கு 
வடிவமுள்ளது. ஒருவனுடைய இரத்தாசயம் அவனுடைய 
பொத்திய கையளவாயிருக்கும். இரத்தாசயத்திற்கு இரிசம் 
என்றுபேர். பரீரிசம் என்னும் உரத்த ௪வ்வுப்பை அதைச் 

சூழ்ந்திருக்கின்றது. 
ர... இரத்சாசயத்தின் வல இடப்பச்கங்களாகிய ஒவ்வொன் 

றிலும் இவ்விரண்டு அறைகள் உண்டு. அவைகளில் மேல 

றை திரவம் என்றும், இழை ௪டாரம் என்றும் சொல்லப்படும். 
Des அறைகள் சவ்வுச்சபாடங்களினாலே ஒன்றுக்கொன்று 
பிரிந்திருக்ச்றன. | 

இப்பருதியிவுள்ள அருஞ்சொற்கள் ;-- இரிகம், சண்டரை, சுபாடம், சடாம், இரவம், தம் 
தூ), சாடி,, காளம், பரீரிசம், புப்புசம்,



௬.௦] இசத்தஉவுப்புகளின் விவரம். 

  

௧௧-ம் படம். 8, கெஞ்சாங்குழிக்குமேல் விஎன்றம் செஞ்சென்பிஸ்றுனி, T, சுவாசக் 

குழல், 0, 0, காறையென்புகள். 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, , புழுக்கள், பக் 
கத்துக்கு, 2௨, அவைக்குள் இரத்தாசயம் இட்து தெரியும். 

கம் படம், 

   
௬௨-ம் படம், இரத்தாசயம், ], 1, சரவம், 2, 9, வவச்சடாம், 3, சுவாசப்பை 

சாடி. 6, கண்டரை, : 

Groh uw, 1, வலச்இரவம், 9, வலச்சடரம், 8, புப்புசராடி, 7, அ பச்கானம் 
9. இடச்சிரவம், 10, துவிகபாடம், 11, சண்டீரை. 19, சண்டரைவில், 7, இரிக 
பாடம், :18, 20, பிறைக்கபாடங்கள், இப்படத்இிலேகாணும் அம்புகள், இரத்தம்செல்துறே 
பக்கம் இன்னதென்று கரட்டும்; 

௪. இரத்தாசயத்தின் வலப்பக்கத்திலுள்ள சிரவத்துக்கும். ௪ட 
சத்துக்கும்இடையே தஇரிசகபாடம் என்னும் மூன்று சபாடங்கள் 
உண்டு. இட.ப்பச்கத்திலுள்ள செவத்துக்கும் சடரத்துக்கும் இ 
டையே இணைகச்கபாடமென்னும் இரண்டுகபாடங்கள்உண்டு. 

புறனடை:--இரத்தாசயத்தையும் ௮இின் கபாடங்களையும் 
பற்றித் தெளிவாய் அறியும்படி ஆடு, நாய்முதவியவற்றில் 
ஏதும் ஒரு மிருகத்தைச் றி அதிலே இவ்வுறுப்புகளைச் சோ 

தித்துப்பார்ச்சலாம். எப்படியெனில், ௪டரங்களின் பச்சங்



இரத்தஉறுப்புகளின் விவாம். ௬௯ 

கள் ஒன்றுக்கொன்று பருப்பமாயிருப்பதினால் அவைகளைப் பி 
அக்கித் சடவிப்பார்த்து, அவைகளுச்கு இடையே இருக்கும் ஈ 
டுத்தசைப்பிரிவை ஈன்றாய்ச் சண்டுகெரண்டு ௪டரங்களின் ப. 
கங்களைப் பழுதுபண்ணாமல், அவைகளுக்கு இடையே இருக் 
கும்சசைக்கு இரண்டுபக்கத்திலும் மட்டமாய் ௮ரிக்துவிட வும். 

௫. காடிகளாவன: இரத்தாசயத்திவிருந்தூ இரத்தச்தைச் 
சொண்டுபோகும் குழல்களாம். இரத்சாசயத்தின் வலச்சட 
சத்திவிருக்து புப்புசகாடியும், இடச்சடரத்திலிருந்து சண்ட 
ரை என்னும் பெருகாடியும் எழும்புச்றன. இல்விரண்டு 
காடிகளின் தொடக்கத்திலும். ஒவ்வொன்றுக்கு மூன்று சபா 
டங்களுண்டு. அவைகள் பிறைபோல் இருப்பதினால் பிறை 
ச்சபாட். ங்களென்னப்படும். 

புறனடை. -- இரத்தஉறுப்புகளின் பகுதிகளுக்குள்ளே . 
இரத்தாசயத்தின் சபாடங்கள்தானே அதிகமாய்: வியாதிசொள் 
எத்தக்சவைகள். பிரசானமாக இணைச்சபாடங்களே வியா 
இக்டெமானவைகள். சுபாடச்சவ்வுகள் எலும்பாய் மாறி 
னால் அல்லத பிய்க்துபோனால், இரத்தம் பின்வாங்இவிட மூச் 
சுவிவெது மிகவும் பிரயாசமாம். 

௬. புப்புசகாடி கண்டரைகாடிக்கடுக்க அதற்கு முழ்பக் 
கத்திலே வலச்சடரத்திலிருந்து ளெம்பி சண்டமரைநாடியின் 

. வளைவுக்குக் சோகச் சரிந்துபோய் அங்கே இரண்டுகவை௫ 
ளாய்ப் பிரிகின்ற.” அவைகளில் ஒன்று வலச்சுவாசப்பைச் 
கும் மற்றது இடச்சுவாசப்பைக்கும் போகும். இந்த சாடி 
காரிரத்தத்தைச் ஈவாசப்பைகளுச்குச் கொண்டுபோய் அங் 
கே தன்னுடனே சக்திக்கும் காளங்களுடனே கூடுவதினால் 
சுவாசப்பையின் இரத்தச் சுற்றோட்டம் நிறைவேறும். 

  

௬௪ம் படம், 8) வலச்சலாசப்பை, 4, இடசசலாசப்பை, 5, கலச்சடாரம், 6, இ 
டச்சடரம், 7, வலச்சிரலம், 9, கண்டரை, 10, புப்புசசாடி.., Ll, மேற்னாகரசாளம், 
2, எ வரசக்காழல், 15, 15, விதானம்,



௭௦ இரத்தஉறுப்புகளின் விவாம். 

௭. எல்லாகாடிகளுக்கும் ஆகாரமாயிருச்கும் சண்டனா 
என்னும் பெருராடி. இரத்தாசயத்தின் இடச்சடாத்திலிருந்து 
எழும்புகன்றது. அதவிருந்து ௮அகேக நாடிகள் இளைக்குமேற் 
இளையாய்ப் படர்ந்து உடம்பெங்கும் செவ்விரத்தச்தைச் செ 
லுத்துகன்றன. இந்த சாடிகளாலும் இவற்றுடன் சந்திக்கும் 
நாளங்களாலும் உடம்பிலே இரத்தச்சுற்றோட்டம் உண்பெடு 
இன்றது. மேற்சொல்லிய காரியங்களினால் இரண்டு இரத்தச் 
சுற்றோட்டம் உண்டென்று காண்டுறோம். ௮ வையில் ஒன் 
று சுவாசப்பையிலும், மற்றது சரீரத்திலும் ஈடக்கின்றது. 

௧௫-ம் படம்; 

  
. தடம் படம், . தேகத்தில் நாடிகள் பரம்பியிருக்கிற பாவனை... ], இரத்சாசயம், 2, சண் 

werd, 3) சண்டனா, ம) வலச்சடரம்,. 5, ஆதக்சாயநாடி, 0, 6, கழுத்துராடி. 
*, 7, உற்கர்யறாடி,



இரத்சஉறுப்புகள். எத் 

௮. சாடிகள்வழியாய் இரத்தம் சுவாசப்பைக்கும் சரீரத்தின் 
மற்றும் உறுப்புகளுக்கும் சென்றபின், அவ்விரத்தச்தை இரத் 
தாசயத்தின் மேலறைகளுக்குத் திருப்பிக்கொண்டுபோகும் 
குழல்கள், சாளங்கள் என்னப்படும், இசத்தாசயத்துக்குமாத் 
Haw இரத்தம்செல்ல இடங்கொடுக்கும் சபாடங்கள் அவைக 
ஞச்குள் இடைச்டையே இருக்கின்றன். இல நாளங்கள் 
நாடிகளைப்போலச் சதைக்குள்ளே தாழ்ந்துடெக்கும்.. தோ 
லைப்பற்றியும் அநேகம் ஒடும். 

௯. நாடிகளும் நாளங்களும் சவ்வுக்குழல்களாயிருக்கின் 
றன. இச்சவ்வுகளில் காடிசளுக்குரியவைகள் உரத்துத்தடித் 
தவைகளாயும், நாளங்களுக்குரியவைகளோ மிகவும் மெல்லி 
யவைகளாயுமிருக்கன்றன. இவைகளுக்குரிய சவ்வுகள் 
ன்று படலங்களாகும். இவைகள் வெஸிச்சவசமென்றும், 

ஈடுக்கவசமென்றும், உட்கவசமென்றும் சொல்லப்படும். இ 
வைகளில் வெளிச்கவசம் உரப்பாயும், ஈடுக்கவசம் விறைப்பா 
யும், உட்கவசம் அழுத்தமாயுமிருச்கின்றன. இவைசளுச் 
குள்ள வித்தியாசங்கள் சாளங்களில் ஈன்றாய் விளங்காதிருக் 
அம், சாடிகளிலே பூரணமாய்த் தெரியும். 

௧௦. தந்துஇகள் என்னும் நண்ணிய குழல்கள் பின்னலாக 
உடம்பின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் இடைவிடாமல் செதிந்தி 
ருக்கிறதனால், மிசுவும் 'மெல்லிய ஊடிதானும் சோலையுருவி 
ஏறுமிடத்து அவைகளும் ௮தின் மூனையினால் பீறுண்ணும். 
அவைகள் அணிகாடி களுக்கும், அனிரசாளங்களுக்கும் இடை. 
யேரின்று அவைகளைச் சம்பர்தப்படுத்துன்றன. 

  

ள-ம் படம், . தேகத்தில் இரத்தம் சுற்றி ஒடும்விதத்தை விளக்கது, 1, 1, கண்டனாச 
இளையாகிய ஒருராடி, 3, 8, தந்துஇகன், 8, 2, இரத்தாசயத்தைரோக்கி சரமிரத்தம் சென் 
லும் ஒரு சிறாரஎம், 
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இரத்தஉறுப்புகளின் தொழில். 

த. இிரத்தாசயத்திலுள்ள அறைகளின் பச்சங்களெல்லாம் 
பேசகள். ௮ வைகள் மற்றெந்தப் பே௫ியைப்போலவும் நீள 
வும் குறுகவுர்தச்ச  தசையிழைகளால் உண்டாயிருச்சன்றன. 
பேடு இழைகள் நீளுவதினாலும் குறுகுவதினாலும் இரத்தா 
சயத்தின் அறைகள் காரியத்துக்குத்தக்கசாய் விரிகறெதும் 
சுருங்குகிறதுமாய் வருகின்றன. , 

௨. இரண்டு சரவங்களும் ஒரே சமயத்தில் விரிந்தும், ஒரே 
சமயத்தில் சுருங்கியும் வருன்றன. இவங்கள் விரியும் 
பொழுது சடரங்கள் இரண்டும் சுருங்குன்றன. இவ்வித 
மாய் அவைகள்  இயங்குவதினால், . இரத்தம் சரீரமெங்கும் 
சுற்றி ஓடி, மீளவும் இரத்தாசயத்திலே வந்துசேருகின்றது. 

ர. இரத்தச் சுற்றோட்டத்தின்விவரம். இரத்தாசயத்தின் 
வலச்சிரவத்திவிருந்து (௩௪-ம் படம். 1.) வலச்௪டாத்துச்கு ட் 
சென்று (9.) அதிலிருந்து கருமையான அசுத்த இரத்தம் சுவா 
௪ப்பை நாடிச்குட்செல்ல (8.) அதின் இளைகள் இரத்தத்தை 
இ.டச்சுவாசப்பைக்கும் வலச்சுவாசப்பைகீகும் கொண்டு 
போடின்றன. .அதற்குப்பின்பு இரத்தமானது சுவாசப்பை 
யிலுள்ள தந் துகள் என்னும் இறுகுழல்களிலே (6,6.) செவ் 
விரத்தமாகி, அவைகளின்வழியாய்ச் சுவாசப்பை காளங்க 
ளிலே சேர்ந்து (7, 8.) இவைசளின்வழியாக இரத்தாசயத் 
இலுள்ள இடச்சரவத்துக்குள் விமுகன்றது. (9.) இதிலிருச் 

து சுத்தஇரச்சம் இடச்சடரத்துக்குட்சென்று (10.) அது 

சுருங்கிப் பிதுங்கவிடுவகினால் சண்டரைகாடிச்குள்ளே கள் 
ளுண்டு (11.) அதின் இளைகள்வழியாகச் சரீரத்தின் உறுப்பு 
களடங்கலும் செல்லுகின்றது. கண்டமாகாடியின் கொப் 
புசளும் (19, 18.) அவைகளின் களைகளும் சரீரம் எங்கும் 
பின்னியிருக்கும் : தந் தசெளிலே. பொருந்தி முடிகின்றன. 
(14, 14.) இத்தந்துககெளிலே இரத்தம் கரியகிறமாகி, அவை 
ளிவிருக்து சாளங்களில் சென்றது (15, 16.) அவைகளின் வழி 
யாய், இரத்ச ஓட்டத்தைக் சாண்பிக்கும்பொருட்டு காம் மு 
தல்பேடின இடமாகிய வலச்சிரவத்தில் மீண்டு பாய இரத்த 

ஓட்டத்தின் ஒருசுற்று முற்றுப்பெறுகின்றது.



இரத்தஉறுப்புகளின் தொழில். ௭௩ 

  
௩௭-ம் படம். இரத்தச்சுந்றோட்டத்தைச் சாட்டும் பாலனை; இதின் விளக்கம் அத்துவரும் 

வசனத்தில் காண்க, ் ட ட்ட 

௪. இரத்தமானது வலச்௪டரத்தினின்று வலச்சிரவத்துச்கு 
மீளாதபடிச்கு ௮வைகளுச்சையிலே இருக்கும் இரிசபா 
டங்கள் (௩௪-ம் படம். 17.) தடுத்துச்கொள்ளு௫ன்றன. சுவா 
சப்பை நாடியிவிருந்து வலச்சடரத்துச்கு இரத்தம் மீளாதப 
டிக்கு . ௮அவைகளுச்சையேயிருக்கும் பிறைச்சபாடங்கள் 
(18.) சத்துச்கொள்ளுஇன்றன. : இடச்சடரத்திவிருந்து இ 
டச்சரவத்துக்கு இரத்தம் மீளாதபடிக்கு அவைகளுச்கடை 
யிலேயிருக்கும் இணைச்சபாடங்கள் (19.) தடுத்தகச்கொள்ளு 
இன்றன. . சண்டரைாநாடியிலிருந்து. இடச்சடாத்துக்கு இ 
சத்சம் இரும்பிப்போசாதபடிக்குப் பிறைச்சபாடங்கள் (20.)



௭௪ இசத்தஉறுப்புகளின் தொழில். 

சாத்துச்கொள்ளுடன்றன. இவ்விதமாக இரத்தாசயத்தில் கா 
லு கூட்டமான கபாடங்களுண்டு. 

_ (0. இரத்தாசயம், சரீரத்திலுள்ள பலவறுப்புகளுக்கும் நா 
டிகள்வழியாச இரத்தத்தைச் செலுத்துகின்றது. ௮து ஓவ் 
வொருக்காற் சுருங்க நாடியும் ஒவ்வொருக்காற் சுண்டும் 

திரட்டாந்தம்.--கைச்குளசுக்குமேலே ஒரு அங்குலகச் தள் 
ளிப் பெருவிசல்பச்கமாக ௮கங்சைவளத்திலே கையைப் 
பிடித்து காடியைப் பார்த்துக்கொண்டு, மூழங்கைக்குமேலே 
புயத்தை இறுக்கிப்பிடிக்ச, குளசிலே மூன் சுண்டினதாய்ச் 
சண்ட சாடி. நின்றுவிடும். மேலும் புயத்திலே பிடித்த பிடி 
யை இளக்கிக்கொண்டு அர்காடியைப் பார்க்கில் ௮து மூன் 
போலச் சுண்டக்காணலாம். 

௬. ஆண், பெண், வயது, சரீரசுகம் என்பவைகளுக்குத் 
தச்சனவாய் சாடியிலுள்ள இரதீத ஓட்டம் வித்தியாசப்படும். 
வளர்ந்தவர்களிலே வழக்கமாக ஒரு நிமிஷத்திலே. ௭௦, எ௫- 
தரம்வரைக்கும் சாடி அடிக்கும். 

புறனடை--ாம் சுவாடுக்கும் ஒவ்வொருமுறைக்கும் காடி. 

மூன்றுமுறை துடிக்கும். 
௭. காளங்களிலே இரக்கச் சுண்டெவலில்லை. நாளங்கள் 

வழியாச இரத்தாசயத்துக்கு இரத்தம் ஜீடும்வசை பின்னால் 
காட்டும். திருட்டார்தங்களினால் சண்டுகொள்ளலாம். 

திருட்டாந்தம் --௪-வது.. கையிலுள்ள நாளங்கள் விம்மத் 
தக்கசாக மூழங்கைக்குமேல் இறுச்கிக்சட்டிவிடவும். Iu 
பொழுது புறங்கையிலுள்ள காளங்களிலொன்றைப் பெல 
ஞச அமர்த்தி விரலைநோக்கி உருவிச்சொண்டுபோக அந்த 
நாளத்திலே உருவப்பட்ட பகுதி சற்றுவேளைக்கு தெரியா 
மல் போய்விடும். அமர்த்தினவிரலை எடுக்க உருவிவிட்ட 
இரத்தம் கீழேயிருந்து திள்ளிச்கொண்டுவருவதினாலே அந்தப் 
பகுதி மறுபடியும் மேன்போலே மிதந்து தெரியும். 

௨-வது.  முழங்கைக்குமேலே புயத்தில் ஒரு கயிற்றைச் 
சுற்றிச்சட்டினால் அடின் *ழிருக்கும் நாளங்கள் பெரிதாகி 
விம்முவுதுமன்றி மூன் தோற்றாக வெகு. சாளங்களும் விம்மி 
வெளியாகத்தோற்றும். அவ்வேளையிலே விரலை2 சைக்குள 
இலே வைத்துப்பார்தீதால் நாடி. ஓட்டம் அப்பொழுதும் இ 
ருக்கிறதாகச் காணலாம். . இதினாலே இரத்தாசயத்திலிருக்து 
காடிகள்வழியாச காளங்களுக்கு. இரத்தம் ஓடுகிறது ஈன்ளும்.
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விளங்கும். மேலும் சாளங்கள் விம்மியிருப்பது கட்டின 

கட்டின் இறுக்கத்தினாலே இரரத்தந்திரும்ப இரத்தாசயத்துக் 
குச் செல்லாமல் தடைபட்டதென்பதைக் காண்பிக்சன்றது. 

சுறு-ம் படம். 

  

கனம் படம், 1, வலச்சிரவம், 5, இடச்சிரவம். : 9, வலச்சடாம், 4, இவச்சடாம், 
9, 5, புப்புசசாளம், 6, சுவாசக்குழல், 7, 7, அதின்சவர், 

௯௬௯௩ம் படம், 

  
௬௯ம் பயம்; 1, இடச்சிரகம், 9, வலச்சிெவம், 0, இடச்சடாம். 4, வலச்சடாம். 

5, 4 புப்புசராடியின் அடிச்ளெகளிரண்டும். 0, சவாசக்குழல், 47, 7, அஇின்கவர், 
சு



௭௬  இசத்தஉறுப்புகளப் பேணும் முறை. 

௩. அதிகாரம். 

இசத்தஉறுப்புகளாப் பேணும் முறை. 

க. எர்கத்துச்கு ஏதுவாக சரீரத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்புச் 
கும் ஊடாகத் த._ச்இன்றி இரத்தம் செல்லத்தச்கதாக உடுப் 
பைத் தளர்வாய் உடுச்கவேண்டும். கை, கால்முசவியவை௪ 
ளில் காப்பு சயிறுமுதலானவைகளை இறுக்கத் தரித்துக்கொள் 
எப்படாது. 

புறனடை. கழுத்திலே மணிழமுதவியவைகளை இறுகச் 
கட்டுவதினாலே, தலைக்குப்போய் இரத்தாசயத்துக்கு மீளும் 
இரத்தம் தலையிலே கடைப்பட்டுத் தலைச்றுஇ தலைச்கனம் 
முதலியவைகள் உண்ட ாவதமன்றி, இச்குணங்கள் அ௮.இகரித் , 
அச் சன்னிதோஷம் உண்டாவதற்கும் ஏதுவாயிருச்கும். வே! 
௮ காரணங்களினாலே உண்டான சன்னிதோஷமும் மணி 
மூதலியவற்றை இறுச்சமாகக் கட்டுவதினால் அதிகரிக்கவுங் 
கூடும். இதினாலே தங்கள் மனைவிகளுறடைய சுகத்தை வி 
கும்பிய காயகமார் அவர்களுடைய தாலிர்கொடிகளை நகை 
வாகச் சட்டிவிடவேண்டும். 

௨. சரீரத்துக்கு ஈல்லசுசம் உண்டாகும்பொருட்டு இச் 
தீம் தாராளமாகவும் பெலனாகவும் எங்கும் ஏற்ற பிரகாரமாக 
வும் டும்படி. மேனியை :அதி.கசுத்தமாகவும் அதின்சூடு 
அடங்கலும் சரியாகவும் இருச்சப்பண்ணவேண்டும். 

புறனடை.--பணிக்சாலங்களிலே சரீரச் குட்டைச் இளப்ப 
நெருப்புக் காய்கிறதிலும் ஒடி, உலாவி அலுவவிலே முயற் 
சியாயிருப்பது ௮5 உத்தமம். 

ஈ.. இரத்தம் ஈயமாக- ஐடுவதற்குச் சரீரஅப்பியாசம்பண் 
ணவேண்டும். சரீரஅப்பியாசம் பே௫ிகளின் இயச்கச்திஞ 
லாசின்றது. இப்பேசிகளின். இயசக்கத்தினாலே இரகத்தஒட் 
டம் கெதிகொள்ளச் சரீரச்சூடும். ௮இகரிச்சின்றது. 

டட ௪. இரத்தஉறப்புகளின் இயக்கம் அவைகளிலுள்ள இச் 
தத்தின் தன்மைக்கும். அளவுக்கும்தச்கதாக வித்தியாசப்ப 
டும். இரத்தஉறுப்புகளிலே இரத்தம் குறைவாகவும் ௮௬ 

_ தமாகவும் இருக்கும்பொழுது ஒடுவதைப்பார்ச்ச, அது மிகு
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இயாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்கும்பொழுது ௮திக கெதியாக 
ஓடும். 

உதாரணம்.--க-வது. பெலனுள்ள ஒரு அளில் இரத்தம் 
குத்தியெடுத்தால் ௮வ்வாளுடைய சாடி. ஒட்டத்தின் பலங் 
குறைந்துபோம். ் 

௨-வது. இரத்தம் குத்தி வாங்கும்பொழுது காடி. ஒட்டம் 
'குறையுமவண்ணமாக அசுத்தவாயுவைச் சுவா௫ிப்பதினால் 
இரத்தம் பழுதாகும்பொழுதும் சாடி ஓட்டங்குறைந்துபோம். 

௫. பெருசாடிகள் காயப்பட்ட காலத்திலாவது அறுந்த 
காலத்திலாவது இரத்தம் பெருப்போய்விடாதபடிச்கு உட . 
னே தடுக்கவேண்டும். அப்படிச் செய்யாதிருந்தால் அந்த 
ஆள் சடுதியில் இறந்துவிடும்... பெருசாடி. ௮றுர்தால் நாடி 
சுண்டும்பொழுதெல்லாம் இரத்தம் தாராதாமாயாகச் சக்கும். 
இத்தறுவாயில் அறுந்த இடத்துக்கும் . இரத்தாசயத்துக்கும் 
இடையிலே அல்லது அறுந்த இடத்திலே இறுக்ப்பிடிச் 
அச்கொண்டால் வைத்தியன் வந்து சேரும்மட்டும் இரத்தம் 
பெருகாமல் நிற்கும். 

௬. மேற்சொல்லிச் காட்டினபடி காய்த்திலே விரவினால் 
இறுக்கப் பிடித்துக்கொண்டு, ஒரு சவுச்சச்சை அல்லது லைக் 
துண்டை எடுத்து மூலைநீட்டுச்கு முறுச்சி அதின் இரண்டு 
தலைப்புக்கும் சரிகடவொய் இறுக்கமான மூடிச்சொன்று போ 
Laid. இந்த முடிச்சை அறுந்த இடத்துக்கும். இரத்சாசயத் 
அச்கும் இடையே அறுந்த காடியின்மேல் வைத்துச் சவுக்கத் 
தைச் சற்று அகைவாசச்கட்டி ஒரு சடியினால் இரத்தம் தடை 
படுமட்டும். சவுச்கத்தைமுறுக்கி வைத்தியன்  வருமட்டும் 
இறுக்னெபடி இருச்சவேண்டி.யது. கு 

புமனடை.--சையில் அல்லது காலிலுள்ள சாடி. வெட்டுப் 
பட்டால் கூடியமட்டும் காயப்பட்ட அவயவத்தை உயர்த்இ 
வைத்துக்கொள்வதினால் இரத்தம் தடைப்பட்டு நிற்கக்கூடும். 

- புயத்திலும் தொடையிலுமுள்ள பெருகாடிகள் அவைகளின் 
அகப்பக்கத்திலே இருக்கின்றன. முழங்கைக்கும் தோளுச் 
கும்.இடையிலும் அல்லது முழங்காலுக்கும் அரைக்கும் ஈடு 
விலும் விரவினால் அமர்த்இப்பார்த்சால் காடி அடிப்பது தெரி 
யும். ௮வைசகளிலே காயமுண்டானகாலத்தில் முன்சொன்ன 
Goer Ors இடங்களிலே போடவேண்டும். 

எ. -பெருசாடியருமல் சசையிலே சறுசாயம்படும்பொழுது 
தண்ணீரினால் 2656 காயச்தைச் கழுவி :௮இல் ஊறும் Orgs
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தம் தடைப்படும்பொழுது, அதை ஒடுக்கிப்பிடித்து அது ஒன் 
அம்படி அரையங்குலம் அசலமான ஒட்டுச்சேர்வைத்துண்டு 

கள் அதற்குக் கு௮க்காய்ப் போடவேண்டும். இந்தச் சேர்வைச் 
லே போடும்விதம் ஒத்த செப்பமாசவும் காயத்தை மூடத்தக்க 

தாகவும் இருக்கவேண்டியது. காயம் பெரிதானால் இழையும் 
பிடித்து இழைகளுச்சிடையிடையே முன்சொன்னபடி. சேர் 
வையும். போட பேண்டும். 

௮. காயம் ஆறுவது சேர்வை தயிலம்முதவியவைகளினா 
லல்ல, இரத்தஞூறிப் பற்றுவதினாலேதான். காயம் ஒன்றச் 
சட்டவேண்டியதென்னச்துச்சாசவெனில், அதற்குள்ளே 
சாற்றுக்கொள்ளாமலும் அழுக்குப்படியாமலும் இருப்பதற் 
காகத்தான். ச௬ுபாவத்தின்படி எவ்விதமான காயமும் சன்னி 
லே சுகமாகின்றது. இவ்வித அற்பகாயங்களுக்கு இரண்டா 
முறை மருந்துபோடவேண்டியதுமில்லை. அவைகள் சுமா 
கும்வராக்கும். அவிழ்த்துப்பார்க்கவேண்வெறதுமில்லை. கா 
யத்துச்கு இட்ட சேர்வையை எடுக்கும்பொழுது அந்தச் சேர் 
வைச் சலைத்துண்கெளின் இரண்தெலைப்புகளையுங் இப்பி 
இரண்பெக்கத்தாலும் காயம்வராக்கும் மெதுவாய் எடுக்ச 
வேண்டும். இப்படிச்செய்தால் பொருந்தினகாயம் விட்டுப் 
போகாது.  இழைப்பிடித்த சாயத்திலே நெடுங்காலத்துக்கு 
அல்கி மாக் அவைகளைத்தொட்டுச். இதெற்பிடி.ச் 

ஆகையினால் மூன்றாம் . நாலாம்காளிலே சேர்வைப் 
பற்றுப் புதிதாய்ப்போட்டபிறகு, . ௮வ்விழைகளை வெட்டி 
மெல்ல எடுத்துப்போடவேண்டும். 

௯. சரீரத்தின் எந்த இடத்திலும்பட்ட காயம் மாறத்தக்ச 
தாக, அளை வளமாய் வைப்பதும் ௮ம்மாறுதலுக்கு உதவியா 
யிருக்கும். அதெப்படியெனில், பெருங்காயம் சரீரத்திலே எங் 
கேபட்டாலும் பட்ட ஆள் அரந்தக்காயம் ஆவென்று விரியாத 
படிக்கும் அது கூடியளவும் தீன்னிலேசானே ஒன்றத்சச்கதாக 
வும் காயப்பட்ட அவயவத்தை இணக்கமாய் வைத்துக்கொள் 
ள வேண்டும். ஆணிபோலொத்த கூருள்ள ஆயுசங்களினால் 
உண்டான காயங்கள் அல்லது கொழுக்கிரமுதலான கூரற்ற 
ஆயுதங்களைப் பாய்ச்சுவதினாலே கிழிந்த சாயங்கள் சறுக்கு 
ஒன்றி மாறுகிறதஇல்லை. இப்படி.ப்பட்டவைகளுக்கு அரிச 
களியை அல்லது நாலைந்துமடிப்பாய் மடித்தூச் கொடிவெர்நீ 
ரிலேதோய்த்து நன்றாய்ப்பிழிகந்த சலைத்துண்டைக் காயத்தி 
லே இட்டு, இன்னும் ஒரு பெரிய£€லையைத் தோயாதபடிக்கு 
அவ்வளவுமடிப்பாய் மடித்து அதற்குமேலேவைத்து நகை
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வாய்க்கட்டவும், இவைகளைச் சூடாய் அல்லது சூடில்லாமை 
யாய்க் கட்டுவதற்கு கோயாளியின்விருப்பமே விதி என்று 

அறியவும்: 
௧௦. இரத்தம் பெருகுவதினால் உண்டாகும் மயக்கத்தை 

அல்லத அறிவுகேட்டை நீக்கும்படி அளை நி௫திட்டமாயிருக் 
சவிடாமல் நெடு வளர்த்திவிடவும். தலை எவ்வளவு பணி 
வாயிருச்குமோ ௮வ்வளவுச்குண்டான அதிவுகேடும் சுறுக் 
காய் நீங்கும். இப்படிச்கொத்தவேளையிலே உண்டாகும் 
மயக்கம் துர்கீகுறியல்ல, இரத்சம் வெளியே பெருகாதபடிச்கு 
அவ்விரத்தப்பாய்ச்சலைச் தடுக்கச் சுபாவமாய் உண்டுபடும் 
Peeler அதெப்படியெனில் அறிவுகெடும்பொழுது ரா 
டத்துடிப்பு அமர்ந்துபோவ தினால் இரத்தம். கெதிகுறைக்து 
பாய்ந்து நாடியின் அறுத்தவாயில் உறைந்து அவ்வாமை 
அடைத்துப்போடுன்றது.



210 சோஷணம். 

௪0-ம் படம், 

ம் 

ம்.   
௪-ம் படம், சோஷணக்குழல்கள் உடம்பில் ஓடும்விதம், ], 1, அதக்காயத்தின் சோ 

ஷணிகள், 2, Angud. 8, சறுகுடவிவிருந்துளெம்பும் ரசாயனிகள், 4, 4, regr 
ரை; இது இடதுகாறையென்பின்பின் பெறாராஎக்கவையில்த்தொடுத்த முடிறெது. 5,5, ௮ 
தீச்காயத்தரல்வந்து வயிற்றிற்குள்ளேறும் சோஷணிகள். . அரையில் வவமிடமாய் அவைகளின் 

கெறிகள்தெரியன. 6, 6, உற்காயத்தின் சோஷணிகள். 7, சமுத்தின் சோஷணிகள். 
8, இரத்தாசயத்இல் தொடுத்திருக்கும் குசாராளம். 9, வலச்சிரவம், 10, 10, விதானத்தின் 
விழிம்பு,



- சோஷணம். அக 

Cer ag ant tb. 

த. சோஷணம் என்பது இரண்டுவகைப்படும். க-வுது, 
தஇன்றதின் குடவிலே சமிபாடாயிருச்கையில் ௮இன் சாரத் 
தைச் குடலிவிருந்து உறிஞ்டுப் புது இரத்தமாக அதை காளங் 
களுக்குள்ளே செலுத்துதலாம். ௨-வது. உடம்பிவிருக்கும் 
நீரும் வைரமுமான பதார்த்தங்களில் பழுதுபட்டு உடம்புக் 
குச் சுகவீனச்தை உண்டுபண்ணும் பொருள்களை அணுஅணு 
வாக வாங் விசர்ச்கம்வழியாய்ச் கழியும்படி. காளங்களுட் 
செலுத்தசலாம். இவ்விதமாச உடம்பைப் புதுப்பிப்பதம், 
அதிலுள்ள சஞ்சல்களை வெளியே ஒதுங்கும்படி. வாங்குவதும் 
இரண்டுவகையான குழல்கள் வழியாய் உடக்சன்றன. 

சோஷணக்குழல்களின் விவசம். 

௨. சரீரத்தை வளர்த்து அதைப் . புதுப்பிப்பதற்சான சோ 
ஷணக்குழல்கள் சிறுகுடலிலேமாத்திரமிருந்து சளம்புன் 
ன. அ வைகளின்பேர் இரசாயனி. 

௬. உடம்பிலே பழுதுபட்டுக் கஞ்சலான பகுஇகளை கழி 
யும்படி. ௮ணுவணுவாக வாங்குங் குழல்கள் மாசயணிகள் 

இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்செரற்கள்;--இரசரயனி, இரச்இ, சேரஷணம், சாடி, ராஎம், பேச 
ணம், மாசயனி, விசர்க்கம்,



௮௨ சோஷணசக்குழல்களின் விவரம்: 

என்னப்படும். இவைகளைவிட காளங்களின் அணிகளும் 

உடம்பிலே சோஷணத்தொழிலை ஈடப்பிக்கின்றன. 

௪. சோஷணக்குழல்கள் இளம்பும் இடத்தில் அவைகளைப்: 

பூசக்கண்ணாடியினாலே பார்த்தாலன்றிசக் காணக்கூடாத அளவு 

மகா ௮ண்ணியவைகளாயிருக்சின்றன. அவைகள் போகப் 

போச ஒன்றுடனேயொன்றுகூடி வரவரப் பருத்துக் சடைசியி 

லே காளங்களுடனே பொருந்துகின்றன. 

௫. மாசயனிகள் சரீரத்திலே ஞூளையைத்தவிர மற்றெல் 

லாப் பகுதிகளிலும் உண்டு. ஆனாலும் அவைகள் மூளையி 

லும் இருக்கும் என்றதாகச எண்ணு Slop tsar 7 

  
  

ran und, 1, முன்ளர்தண்டு, 9, 9, இரசாயனிகளும், அவைகளின் இரச்திகளாகய 
நஇரட்செளாம், 8, 8, 8, இரசதாரை, . &, இரைப்பை, 5, பெருங்குடல், இவையில் சேர் 
இத்து அவளிசைமடிதூல்குது, 7, ஈரல். 8, விதானம். 9, இரத்தாசயம், 10, 10) சுகம் 
சப்மை, 11, கண்டா,



சோ ஷணக்குழல்களின் விவாம். ' ௮௬, 

௬... இந்தக் குழல்கள் சறுமணிச்கோவையைப்போல் நெடு 
கத் இரட்சிதிரட்சியாகத் சோன்றுகின்றன. அ௮வைகளுச் 
குள் ௮கேக கபாடங்கள் இருப்பதினால்கானே இப்படித் 
தோன்றுன்றன. நாடி நாளங்களென்னுங் குமல்களுக்குப் 
போல இக்குழல்களுக்கும் மூன்று சவ௪ங்கள் உண்டு. 

ட எ. கழுத்து கமுச்சட்டுமூசலிய உடம்பின் பகுதிகளில் 
- இக்தக்குழல்கள் சோவஷணக்கிரச்இிகளுக்கு ஊடாசப்போடுன் 
ன... இக்கிரர்திகள் றியவைகளும் மெதுவானவைகளுமா 
யிருக்கின்றன. வியாதியாயிருச்கும்பொழுது சிலவேளை இச் 
இரக்திகள் வீங்கிப் புடைத்துத் தாளுடின்றன. அப்படிக் 
கொத்த சமயங்களில் கெறிகட்டியிருச்றெசென்று சொல்லு 

- . வூர்கள். 

சோஷணஉறுப் புகளின் தொழில், 

௮. இரசாயனிகளும் மாசயனிகளும் முடிவிலே காளங் 
களில் பொருக்துகிறதிலும் அவைகளுடைய கட்டுப்பாடுச 
ளிலும் ஒன்றையொன்று ஓத்திருச்இன்றன. ஆனாலும் ௮ 
வைகள் கொண்டுபோகும் நீரிலும் அவைகளின் தொழிலி 
லும் ஒன்றுக்கொன்று வித்தியாச ப்படுகன்றன். 

௯... இரசாயனிகள் சிறுகுடவிலே எெம்பி அங்குள்ள போ 
சனத்திலுள்ள சாரத்தைமாத்திரம் உறிஞ்சிக்கொண்டு ARDY 
மீர்கதைச் தள்ளிவிடஏன்றன. 

௧௦. மாசயணிகள் சறீரத்திலுள்ள பதார்த்தங்கள் நீராபி 
ருந்தாலும் சரி வைரமாயிருந்தாலும் . சரி அவைசளிலுள்ள 
அணுக்களின் உயிர் நீங்னெசாலத்தில் அவைகளை 2 AG; 
சிச்கொண்டு போவதுமன்றி அவைகளின்வாயிலே உடம் 
புக்குரியனவாயிராத அச்கியபதார்த்தங்கள் அசப்பட்டாலும் 
அவைகளையும் வாங்கிச்சொண்டுபோகின்றன. இத்தொழில் 
களினாலே சரீரம் ௮ணுவணுவாய் மாறிப்போகின்றது. இ 
தைச்சுறித்து ௪௬-ம் அதிகாரம் எ-வாச்கயெத்சைப் பார்ச்ச 
வம், 

புறனடை -- இலங்கனம் பட்டினிமுதலிய சகராணங்களி 
னால் இரைப்பையிலே இரா இல்லாதிருக்காம் சமயங்சளில் 
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௮ சோஷண உறுப்புகளின் தொழில். 

மாசயனிகள் உடம்பிலேயுள்ள கொழுப்பை உறிஞ்சத் இ 
ரம்ப நாளங்களுக்குட் சக்கிவிடுகன்றஇனால் சீவன் காக்கப் 
படுகின்றது. இவ்வி௫மாக கொழுப்பு எடுபட்டுப்போவதி 
னாலேதான் காய்ச்சலாயிருந்தவர்களுக்கு மூகம்வாடி உடம்பு" 
சுருங்கித்தோன்றுகின்றது. கயரோகம்வந்தால் ஆட்களுடை. 
ய அவயவங்கள் சுருங்குவது, இவ்விதமாய்க் கொழுப்பு உறிஞ் 
சப்படுவதினால்மாத்திரமல்ல இன்னும் சரீரத்திலுள்ள சனை 
மூதலிய வைரமான பொருள்கள் சுவற்நப்படுவதினாலுச் 
தான். 

உதாரணம், அதிக குளிரான சில தேசங்களிலேயுள்ள 
கரடிகள் கோடைகாலம்முழுதும் இரைதேடித்தின்று கொழுப் 
பேறியபின் கூதல் விறைக்கும் மாரிகாலமெல்லாம் குகைச் 
குள்ளே புகுந்து அங்கே நெடுகித்திரைகொள்ளுகையில் தங் 
களிலே வைத்ச கொழுப்பினாுலே போஷணம் அடைந்ு 
இரும்ப கோடைகாலமாகும்பொழுது வசச்கெட்டுச் கொஞ்ச 
மும் கொழுப்பில்லாமல் எலும்புந்தோலுமாய் வெளிகஇடு 
இன்றன. ர 

௧௧. சோஷணஸ்தானங்கள்: அவையாவன; சோஷணச் 
குழல்கள் விசேஷமாய்ச் களம்புமிடங்கள், இரைப்பையிலும் 
குடல்களிலும், சுவாசப்பைகளிலும், தோலிலும் இருக்கின் 
தன. சுவாசப்பைகளிலேயுள்ள சோஷணம் மிகுதியாயிருப் 
பதுமன்றி அது செதியாகவம் ஈடக்கின்றது. 

திநட்டாந்தம்.--கோயாளிக்கு வருத்தம் கோற்றாமல் mag 
இயன் மயக்கும் மருச்தை மணச்சச் கொடுக்கும்பொழுது சண 
தீதிலே உண்டாகும் மயச்கத்தினாலே இதுகாரியம் விளங்கும். 

எப்படியெனில் ௮ம்மருக்து சுவாசப்பையிலுள்ள சோஷணச் 
குழல்கள் வழியாய் மாளைச்குச்சென்று அறிவைச் கெடுக்சன் 

த்தூ. |



சோஷணஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை. ௮௫ 

  
ச உ-ம் படம், 1, இடச்சிரவம், 2, வவலச்சரவம், 3, இடச்சடாம், 4, வலச்சட 

ரம். 5, வலச்சிரவத்இலிருந்து இளம்பும் சண்டரையின் வில். 6, கண்டனை, 7, 7, அதக் 
காயத்தின் சாடி 8, 8, உற்காயத்தின் ராடி, 9, 9, கழுத்தின் காடி, 10, 10, சமூத்தின் 
காளம். 11, 11, உற்காயத்தின்சாளம், 12, 12, அழதச்சாயத்இன் சரஎம், 18, கீழ்க்குகாரா 
எம், 14, மேற்குகாராளம், 1.5, இரத்சாசயத்தின் வல இட அறைகளுக்கு இடையேயிருக் 
கும்பித்தி, 16, 16, புப்புசசாடி, 17, 17, புப்புசசாளம், 18, சிறு. குடவிலிருக்து இளம் 
பும் ரசாயனிகள், , 19, ரசசாரை, 20,20, அசக்சாயத்தாலே றும் மாசாயனிகள், 21,21, 
கற்காயத்தின் மாசாயனிகள்,



௮௬ சேஷணஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை, 

சோஷணஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை. 

௧௨. சுகத்துக்கு இணங்கியவைகஞும் இணங்காதவைக 
ளும் சோஷணக்குழல்கள் வழியாய் உடம்பிலே சேரலாம். 
இக்குழல்களின்தொழில் பலகாரணங்களினாலே திலவேளை 
கெதியாகவும் சிலவேளை மந்தமாகவும் நடக்கும். . இவைக 
ளை இயக்குங்காரணங்கள் இன்னவென்று அறிகிறது மிகவும் 
ஈலம். பின்சொல்லப்படும் காரியங்களினாலே அவைகளில் 
இல விளங்கும். 

௧௬. நல்லபோசனம் சாப்பிட்டுக் குளிரில்லாத சுத்தச்சா 
ற்றுள்ள இடங்களிவிருப்பவர்களில்பார்க்ச ஒழுங்கின்றிச் 
சாப்பிட்டுச் சசதிசள்ளல் மிகுஇயாயிருக்கும் இடங்களிவிருப் 
பவர்களிலே தொற்றுவியாதிகள் மிகவும் சுறுக்காய்ப் பற்று 
இன்றனவென்பது சண்கண்டகாரியம். 

புறனடை. --அலுவலின் மூகாந்தரமாய் Stora Os 
காட்டிலே சஞ்சாரம்பண்ணுகிறவர்களுக்கு, காட்டில் எழும் 
பும் ஈச்சுச்காற்றுச் சோஷணவழியாய் உடம்பிலே சேருவது 
காட்டுச்சரம் உண்டாவதற்கேதுவாயிருக்கன்றது. ப௫, தா 
கம், குளிர், களை என்பவைகளினாலே சரீரத்திலுள்ள சோஷ 
ணம் கெதிகொள்ளுகறெபடியால் கூடியமட்டும் இவைகளை 
விலச்சிக்சொண்டால் காய்ச்சலுக்கு அதிகம் இடமிராது. 
இராச்காலத்திலே ஈச்சுச்காற்று ௮இகமாச எழும்பு கிறதினால், 
இரவிலே வேலைசெய்வதும் காலையிலே வெறுவயிற்மோடே 
வெளியே செல்வதும் ஆகாது. 

௧௪. வியாதியாய்ச் இடச்ிறெவர்களைப் பராமரிக்றெவர்க 
ளின் மேனியும் உடுப்பும் சுத்தமாசவும் கூடியமட்டுக்கு வேர் 
வையில்லாமலும் இருச்சவேண்டும். வியாதிக்சாரன் . இடக் 
கும் வீடு ஈரிப்பில்லாததாகவும் இருக்கவேண்டும். இவ் 
விசமான காரியங்களைச் சவனித்துவருவது வைசூரி சின்ன 
மூத்து மூதலான தொற்றுவியாதிகளை உண்டுபண்ணும் BERS 
காற்றுச் சோஷணக்குழல்களினால் சுவற்றப்படாமல் தடுச் 
அச்கொள்வதற்கு ஏதுவாயிருக்கும். 

புறனடை,-தொற்றுவியாதியுள்ள ஒருஆளைப்போய்ப் பார்த் 
தபின்பு, குளித்த உடுப்பைமாற்றிச்கொள்வது ஈல்ல புத்தி.



சோஷண உறுப்புகளைப் பேணும் முறை. ௮௪ 

௧௫. பெலன் கொடுக்கச்கூடியதும் சுறுக்கலே சமிக்சக் 
கூடியதுமான தனைச் குறிச்சப்பட்டவேளைகளில் சணச்சாய்ச் 
சாப்பிடவேண்டும். போசனம் சமிபாட்டிலேபோகும்பொ 
முது இரசாயனிகள் கெதிகொண்டு தங்கள் தொழிலை ஈடப் 
பிச்கும்வேளையில் தோலிலும் சுவாசப்பைகளிலுமுள்ள மா 
சயனிகள் தூங்கி மந்தமாகி ஈச்சுச்காற்றுமூதலியவைகளைச் 
சவற்றமாட்டாவாம். அகையினால் வியாதிச்காரரைப் பரா 
மரிப்பவர்களுக்கும் வீட்டிலுள்ள பிள்ளைகுட்டிகளுக்கும் ஏற் 
படி. போசனம் கொடுப்பதற்கு விழிப்பாயிருச்சவேண்டி 
யது. 

புறனடை.---அரேகர் பேதிவியாதி, வைசூரி தேதலானவை 
களைத் தொற்ருமல் தடுச்கும்படி புகையிலை இின்பதுங் குடிப் 
பதும், சிலவேளை அரச்குக்குடிப்பதும் உண்டு. இவைசக 
ளைப் பரிமாறுறவர்களுடைய சோஷணச்தின் கெதி குறை 
யாமல் அதிகப்படும். இப்படியே வியாதிச்சாரணில் பிடித் 
திருந்த ஈச்சுப் பதார்த்தம் தஙகள் உடம்பிலே தடையின்றிச் 
தோற்றத்தக்கசாக ஏதுப்பண்ணிக்கொள்ளு ளர்கள். 

௧௬. கொப்புளங்கொண்டு வெளித்தோல் எடுபட்ட 
விடங்களிலுள்ள சோஷணம் வெகுகெதியாயிருக்கின்றது. 
அப்படிப்பட்ட இடங்களில் பூச்சுமருந்து முதலானவை 
ளைப் பூச அக்தமருந்து தோலிலுள்ள மாசயனிகளின் அுவாரங் 
களில் ( பொருந்தியிருப்பதினாலே கெதியாக உள்ளே சுவறிச் 
சரீரம்முழுதும் செல்லுகின்றது. அணி, முள்ளு dpsed us 
வைகள் ஏறின இடங்களிலும் இப்படியே ஆகும். 

புறனடை க-வது; காயம்பட்ட வேளையில் அர்தக் காயத் 

தைச் சுத்தத் தண்ணீரினால்மாத்திரம். ஈன்றாகச்சமுவி அழற்றத் 
தச்ச மருந்துகள் ஒன்றும்போடாமல் விட்டுவிடவேண்டும். 
கை காலிலே விஷச்தீண்டினால் உடனே  கயித்தினாலே 
அல்லது சவுக்கச்சீலையினாலே அதற்குமேலே சற்றுத்தள்ளி 
வரிந்துகட்டி, இரத்தம் பாய்ந்தால் உடனே அதை உறிஞ்சு 
எடுக்கவும் பாயாதிருந்தால் ௮ந்த இடத்திற் பொ௫ியத்தக்க 
தாய்ச் கறிக் கொஞ்ச இரத்தம் எடுக்கவேண்டும். எனென் 
ரூல் ௮ந்தக்கட்டினால் சோஷணமுர் தடைப்பட்டு வெளியே 
சிந்தும் இரத்தத்தோடே விஷமும் கழுவுண்டுபோம். இல 
வேளை விஷக்கடி வாயிலே இரத்தம் உறிஞ்சியபின் சாடிச்சா 
சத்தினாலே சுட்டால் நல்லது. 

ஒர



௮௮ சோஷணஉறுப்புகளைப் பேணும் மூறை. 

௨-வது. பிரேதச்சை அடச்சம்பண்ணுவதற்காவது அதைச் 
சோதிப்பதற்காவது அளையும்போது கைக்கு எண்ணெய் பூசிச் 
கொள்வது ஈல்லது. இப்படிச்செய்தால் கையின்தோவில் 
இருக்கும் வெடிப்பு று இவைகள் வழியாய் எதும் விஷப 
தரர்த்கம் உடம்பிலே சேராதபடிக்கு அது தடுத்துக்கொள்ளக் 
கூடும். 

கவறு. உடம்பிலே. புண்ணிருச்கும்பொழுது ஏதும் BE 
சுப்பதார்த்தங்களை அளையில் அவைகள் உடம்பிற் படுமூன் 
னம் நீர் சுவறச்கூடாச சேர்வைச்€லையினால் புண்ணைஞடி. 
ஒட்டிக்கொள்ளவேண்டும்.



விசர்க்கம். ௮௯ 

எழாம் பருதி, 

ஆகக 

௧௫. அதிகாரம். 

  

விசர்க்கம், 

க. தேகத்திலே வேற்றுமையான தோற்றமும் சன்மையு 
மூள்ள நீரும் வைரமுமான அகேசம் பொருள்கள் உண்டு. 
இவைகள் விசர்ச்சகஉறுப்புகளின்தொழிலால் உண்டான் 
றன... இவ்விசர்க்கஉறுப்புகளில் சில எகத்துச்கொரு கட் 
டுப்பாடாயும் மற்றவைகள் பலூக்குள்ள கட்டுப்பாடாயும் — 
இருக்கின்றன. 

5 

ர் 

| விசர்க்கஉறுப்புகளின் விவரம். 

௨. விசர்க்கஉறுப்புகள் .மூன்றுவகைப்படும். அவையா 
வன: வியோஇகள், குதுவங்கள், கோளங்கள் என்பவைகளே. 

ர. வியோகுிகள் என்பன. தந்துகெளின் . தலைப்புகளாம். 
அவைகள் உடம்பினுட்பகுதிகளிலே முடி பவைகளாகிய உள் 
வியோெளென்றும், மேனியிலே முடிபவைகளாகய வெளி 
வியோகிகள் என்றும் இரண்டாக வகுக்கப்பட்டிருக்கன் 

றன 
௪. குதுவங்கள் மேனியில் உள்தோலிலும் குடலினலுட் 

௪வ்வாஇய சிங்காணடல்லியிலும் இருக்கும் சிறுசிறு பைக 
ளாம். தோலிலே காணப்படும் சிறுச்சண்ணறைகள் இவை 
சளின் வாய்களாம். 

இப்பகுஇயிலுள்ள அருஞ்சொற்கள்; -குதுகம், சோம், இற்காணில்வி, சரத, பிருக்கம், 
விசர்க்கம், வியோ,



௬௦ விசர்க்கஉறுப்புகளின் தொழில். 

௫. விசர்ச்சஉறுப்புகளுக்குள் கோளங்களே விசேஷமா 
னவைகள். அவைகள் அண்ணிய நாடிகளும், சாளங்களும், 
விசர்க்கச் குழல்களும் திரண்டிருப்பதினால் உருப்பெற்திருக் 
இன்றன. இக்கோளங்களின் பருப்பம் பயறளவுழாதல் 
பனங்காயளவு ஈறுக ஒன்றுச்சொன்று வித்தியாசப்படும். 
கோளங்கள் எவ்வளவு சிறியவையாயிருகந்தாலும் அவைகள் 
ஒவ்வொன்றிலுமிருர்து அததற்குரிய நீர் வெளியே பாய்வதற் 
கு ஓவ்வொரு குழலுண்டு. 

விசர்க்கஉறுப்புகளின் தொழில், 

௬. விசர்ச்கங்கள் எல்லாம் இரத்தத்தில் உண்டாகின்றன: 
இரத்தம் பற்பல கோளங்களாக்கும் குதுவங்களுக்கும் செல் 
லும்பொழுது அதின் கூட்டுகளும் சன்மையும் ஓத்இிருக்கின் 
இன: ஆனாலும் அவைகளாலே இரத்தத்திவிருந்து கழியும் 
அந்தந்த ரர் ஒன்றுக்சொன்று மிகவும் வேற்றுமையாயிருச்கின் 
og பலவிதமான கழிப்புகளை உண்டாக்குவதுசான் கோ 
எங்களின் தொழில்: அப்படியே உமிழ்நீர்க்சோளங்கள் 
உமிழ்நீரையும்; ஈரல், மஞ்சணிறமான சசந்த பித்தத்தையும்; 
பிருக்கங்கள், உவர்ப்புள்ள் அமரியையும் கழிக்கின்றன. 

௪. தேகவளர்ச்சிக்கு வேண்டியிராதவ்ஸ்து யாதொன்றி. 
ருந்தால், ௮து சோஷணக்குழல்களால் உறிஞ்சப்பட்டு அவை 
களின்வழியாய் இரத்தத்துக்குள்ளே சேர்ந்து முன்சொல்லப் 
பட்ட கோளங்கள்வழியாகச அச்தந்த விசர்க்கமாய்க் ales 
போகும். 

திருட்டாநீதம், ஒத்து வெறித்து Louie QO tes ஒருவ 
னைச் சில வருஷங்களுச்குமுன் வைத்தியசாலை ஒன்றித் 
சொண்டுபோய்விட்டார்கள். அவன் கொஞ்ச வேளைக்குள் 
ளே அங்கே இறந்துபோக, வைத்இயர் அவனுடைய மூளை 
யைச் சோதித்து அதிலே ஒரு சிறங்கை சாராயங்கலந்த சண் 
ணீர் சண்டெடுத்தார்கள். அச்சாராயம் மூளையிலுள்ள வியோ 
கிகளின்வழியாய் அங்கே கக்கப்பட்டி ருந்தது. 

விசர்க்கஉ அப்புகளைப் பேணும் முறை. 

௮. கோளங்களின் வழியாகச் கழிச்துபோகவேண்டி௰ 
வைகள் ஒழுங்காகக் கஜியாதிருக்தால் வியாதியுண்டுபடும்.



விசர்க்கஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை, ௬௯௧ 

தோலின்வழியாய் நித்தமும் கழியவேண்டியவைகள் தடைப் 
பட்டால் சுரம் சலதோஷம் முசலானவைகள் உண்டாகும். 
ஈரவிலிருந்து பாயும் பித்தநீர் சடைப்பட்டால் அரணம் 
உண்டாகும். கோளங்களின்வ ழியாய்க் கழியவேண்டிய 
மற்றவைகளேதும் தடைப்பட்டால் சரீரத்துச்குள்ளிருக்கும் 
உறுப்புகளிலே குழப்பம் உண்டாகும். : ' 

புறனடை... உட்கொள்ளும் வெறியுள்ள வஸ்துக்கள் சரீ 

ரதீதிவிருந்து சழியவேண்டியவைகளைச் குழப்பி அவைகளை 
உடம்பிலே அடங்கப்பண்ணி மூளையின் பதார்த்தச்தைச் கெ 
டுப்பதுதான், குடிவெறியர் பெரும்பாலும் நெடுவயதுக்்ரொமற் 
போவதற்கு ஒரு காரணம்: 

௯. விசர்ச்சங்கள் எல்லாம் இரத்தத்திவிருந்து உண்டாவதி 

ளால் சரீரத்தின் அந்தச்தப் பகுதியிலுள்ள இரத்தத்தின் ௮ள 
வுக்குத்தக்கதாய் அங்சே உண்டாகும் விசர்ச்சங்களின் தன் 
மையும் இருக்கும். இரத்சம் எவ்வளவுக்குச் குறையுமோ 
அக்குறைவுக்குத்தக்கதாக விசர்க்சகமுங்குறைந்த ௮இன் தன் 
மையும் மாறிப்போம். 

திருட்டாநீதம் ஒருவனுடைய இரத்தம் மிகுதியாக வெ 
ளியே பாய்ந்துபோனால் கொஞ்சவேளைக்கு அவனுடைய மி 
டஉறுவரண்டு தோல்குளிர்ர்து வெளிறிப் பசுமையற்றுப்போம். 
இப்படியேமிடறு, தோல், இவைகளின் விசர்ச்சங்கள்த்டைப் 
பட்டு நிற்றெசைச் சண்டுகொள்ளவும். 

0௦. ஒரு விசர்ச்கஉறுப்பின்முயற்ச, அளவுக்கு எவ்வளவு 
மிஞ்சதசோ அவ்வளவாக அதின் இயல்பும் பேதமாகும். 
அவ்வுறுப்பில் ஒன்றை அளவுக்குமிஞ்சி மூயற்இப்படுத்தி 
விட்டால் அதற்குத்தச்கசாய். ௮தின் வேகமும் முயற்சியும் 
பின்னால் குறைந்துபோம். அது மிகவும் பெலவீனப்பட் 
டுக் கடைசியிலே அதின் தொழில் முழுதும் நின்றுவிடவுங் 
கூடும். 

திரட்டாநீதம், -.- புகையிலை வெற்றிலைபாக்கு மென்று உ 
மிழ்சினா ஒயாமல் அப்பும் பழச்கத்தினாலே உமிழ்நீர்ச்சோ 
எங்கள் பெலவீனப்பட்டுப்போவதுமன்றிச் இலரில் ௮ப்பெல 
வீனம் சரீரமடங்கலும் தாவுறெதுபோலச் தோற்றும். 

௧௧. அஞுடைய மனம் அல்லது குணாகுணங்கள் இருச் 
கும் தன்மையின்படியே விசர்ச்கக்தொழிலும் ஈடக்கும்.



me லிசர்க்ககறுப்புகளைப் பேணும் முறை. 

உதாரணம்... -உருசியான போசனம் மணத்தவுடனே வாய் 
ஊறுஇன்றது. : ஆரும் பிராணசிரே௫தன் இறக்துவிட்டான் 
என்ற செய்தி சேட்டவடனே சண்ணீர் வடி.இன்றது. 

புமனடை.--௪ரீரத்திலுள்ள பல உறுப்புகளும் ஒன்றுடனே 

யொன்று ஒத்துணரும் ஐக்சம் எவ்வளவு நுட்பம். அதெப் 

படியெனில் பணி மிகுந்த இராச்காலங்களிலே தோலவிலே 
படும் குளிரினாலே வேர்வையுள்ளடங்க வயிற்றுக்கழிச்சல், 
வயிற்றுளேவ, பேஇிவியாதிமுதலியவைகள் உண்டுபடுஇன்ற. 
ன. இவைகள் உண்டானசாலத்தில் மேனியை உரைஞ்சிச் 
சூடாச்டித் தோல் தனக்குரிய தொழிலைத் திரும்பவும் ஈடத்தப் 
பண்ணிக்கொள்வதினால் அவைகளை தநீக்கலாம்.



போஷணம். ௯௩ 
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௧௬. அதிகாரம். 

  

மபோலஷணம். 

&. இரத்தம் பிராணிகளுச்குப் போஷணம் கொடுக்கும் 
ீராயிருச்சின்றது. இரத்தத்தை உடம்பிலிருந்து வாங்னெ 
பின், அது வசா என்னும் நீர்த்சபகுஇியாயும் சட்டி என்னும் 
உறைந்தபகுதியாயம் இரண்டாய்ப் பிரி௫ன்றது. மேலும் 
வசாவைமாகத்திரம் எடுத்துக்காய்ச்ச ge இரண்டாய்ப்பியி 
யும். அதிலொரு பிரிவு கட்டி, மற்றது நீர்... - . 

௨. இரத்தம் எப்பொழுதும் இவெர்இருச்றெதஇில்லை. அது 
மச்சங்களில் வெண்மையாயும், பூச்செளில் தண்ணீர் கிறமா 
கவும், வேறுசில மிருகங்களில் மஞ்சள் நிறமாசவும் இருச் 
கும். உடம்பின் எல்லாப்பகுஇிகளிலும் இவந்ச இரத்தமுள்ள 
பிராணி ஒன்றுமில்லை. மனிதனுடைய உடம்பிலுள்ள பர் 
தினங்களிலும், வன்னசைகளிலும், சண்ணிலுள்ள லெ பரு 
இகளிலும் வெள்ளை இரத்தமேயன்றிச் சவர்த.. இரத்தமில்லை. 

௩. போஷணம் என்பது சரீரத்திலுள்ள பல பகு.இகளை 
யும் புதுப்பிக்கிற தொழிலாம். உடவிலே உணவ சமிப்ப 
அம், உடம்பிலே இரத்தம் ஓவெதும், அதிலே கோஷணம் 
நடைபெறுதலும், உடம்பின் போஷணத்துக்கு . உகவியான 
மூயற்செளாயிருச்சன்றன. அவைகளில் ஒன்றுசானும் கெட் 
டாலும் போஷணம். நடவாது. 

௫. போஷணம் என்னும் தொழிவினால் சரீரம் வளருஇன் 
OS ஒரு கருத்தாய்ப்பார்த்சால் போஷணமும் விசர்ச்சுத் 
தொழிலில் சேர்ச்கது என்று சொல்லலாம். அ௮தினாலே பல 

இப்பகுதியீதுள்ள அருஞ்சொற்கள்;--சோஷணம், தூரம், போஷ்ணாம், வசர, விசர்க்சம்,



௬௪ போஷணம். 

விகற்பமான அணுத்திரள்கள் இசத்தத்திலிருந்து பிரிச்சப்பட் 
டுச் சரீரத்திலே அவ்வவ்விகற்பமான அ௮ணுச்கள் சேரவேண்் 
டய பகுதிகளுக்குச் கொண்டுபோய்ச் சேர்ச்சப்படுசன் 
றன; 

டூ. போஷணக்குழல்களின்தொழில் சோஷணக்குழல் 
சளின் தொழிலுச்கு மாருயிருக்சன்றத. போஷணக்குழல் 
கள் தேகத்தை அதிக திட்டறுட்பமாய்க்கூட்டிக்கட்டச் சோ 
ஷணக்குழல்கள் கெதிகொண்டு அப்பின்னலான கட்டை 
அகைத்துக்குலைக்கின்றன: ஆூலும் இச்செயல்கள் தேகம் 
எங்கும் ஒருமிக்க ஈடச்கும்பொழுது உடம்பின் உருவமும் 
அழகும் குறையாமல் இருக்கின்றன. 

புறனடை. _௪மீரம் காலத்துக்குச்சாலம் மாறுதலடையும் 
தன்மையை அறியில் எதும் ஒருவகை மிருகம் மூன்றைவிட் 
டுக்கொண்டு அவைகளில் ஒன்றின் எலும்பைப்பார்த்தால் 
சுபாவத்தின்படி. வெள்ளையாயிருக்கும். மற்றை இரண்டுச் 
கும் ஒறாமாதவரைக்கும் இரையோடே. மஞ்சிட்டி முதலியவை 
களைச் கலந்து கொடுத்துவக்து, பின்பு இரண்டுக்கும் மஞ்சட். 
டிகொடாமல் நிறுத்திக்கொண்டு. உடனே ஒன்றின் எலும் 
பைப் பார்த்தால் ௮து சுபாவத்திற்குமாறாக மஞ்சிட்டிச்சாய 

கிறங்கொண்டிருக்கும். ஒருமாதஞ்சென்று மற்றஇின் எலும் 
பைப் பார்த்தால், அது சுபாவத்தின்படி வெள்ளையாயிருக்கும். 
இதினால் எலும்புகளும் காலத்துச்குச்சாலம் மாறுகின்றன 
வென்பதைச் கண்டுகொள்ளவும். மேலும் இருத்தியாகச் 
சாப்பிடுவதினால் சரீரம் புஷ்டியாகின்றதும், பட்டிணியினால் 
மெவிந்துபோகின்றதும் அது காலத்துக்குக்காலம் மாறுபடுச 
லுக்கு அ௮த்தாட்டுயாம். 

௬. சரீரத்திலுள்ள உறுப்புகள் ஒவ்வொன்றும் புதுப்பிச் 
கப்படுவது பெரிய காடிகளில் இரத்தம் ஓடவதினாலல்ல, போ 
ஷணத்தந்துகெளென்னும் கூக்சலான இறு குழல்களின் மூ 
யத்சியினால்தான் ஆகின்றது. 

௪. ே சாஷணம் போஷணம் என்னும்  மூயத்கெள் இண் 
னாலும் ஏறக்குறைய எழுவருஷத்துக்கொருதரம் சரீரம் மு 
agin முற்றாக மாறுதலடைகின்றது. இப்படி மாறுதல 

டையுங்கால அளவு அவரவர் சரீரப்போங்குக்கும் பழச்கத் 
அக்கும்தக்கதாகப் 'பேதப்படும். இவ்விசமாகச் செனனகால 

மேதல். மாணகாலம் அளவாச ஓவ்வொருவனுடைய சரீரமும் 
வேளைக்குவேளை: இடை விடாமல் பேதப்.பட்டுவருகன்றது.



போஷ்ணம். ௯௫ 

௮. இசத்தம் உடம்பிலே குற்றி ஓடுகையில் ௮ங்கங்கேயுள் 

ள போஷணக்குழல்கள் அந்தந்த உறுப்புக்கொத்த அணுக்க 

ளை இரத்தத்திலிருந்து பகுத்தெடுத்து அங்கங்கே பிரித்தூவிடு 

இன்றன.  இவ்விதமாகச் தேகம் அடங்கலும் இரத்தம் இவ்வி 

தமாய் ஓட அதிலுள்ள உறுப்புகள் எல்லாம் தங்கள்சங்கள் 

வளர்ச்சிச்சான ௮ணுச்சளை வாங்கச்சகொள்ளுகின்றன. இன் 

னும் இச்செயலைக்குறித்துத் தெளிவாய்ச் சொல்லுஇல், Far 

நீர் என்னும் இரத்தம் உடம்பிலுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புச் 

கும் ஓடி. ௮அருகப்போக அந்தந்த உறுப்புச்குரியசாய் இரத் 
தத்திவிருக்கும் ௮ணுச்கள் எல்லாம் அந்தந்த உறப்பிவிருச் 

கும் கவர்ச்சியைச்சண்டு அதற்கமைந்து இரத்தச்தைவிட்டு 

அந்தந்த உறுப்போடே கூடிச்சொண்டு உடனே அந்தக்த 

உறுப்பின் சுயதன்மையாய் மாறுகின்றன. இப்படியே 
எலும்பு, பே, ஈரம்பு, தோல்முதலிய சரீரப்பகுதிகள் எல் 
லாம் இரத்தத்திலிருந்துண்டாகின்றன;. 

திநட்டாந்தம், -- ஒரு: எலும்பு மூரிக்தசாலத்தில், அல்லது 

ஒருகரம்பு அறுச்தவேளையில், அயலாகஇருச்கும் சுகமான 
பகுதிசளிலுள்ள அண்ணிய தரங்கள் உடனே நீண்டு மூரிந்த 
எலும்புகள் பொருர்தவேண்டிய இடங்களில் என்புப்பதார்ச் 
தத்தையும், அறுந்த நரம்பு கூடவேண்டி௰ இடத்தில் நரம்புப் 
பதார்த்தத்தையும் ரேர்ப்.பதினால் அவைகள் பொருந்துகின் 
றன;



Sn Gir சுவாசஉறுப்புகள். 

௪௧-ம் புடம், 

பர ந்த   
௪-ம் படம். 1, செவியடிக்கோளம், 2, தாடையட்கோளம், 3, சா£க்கழ்கோளம், இம் 

தூன்றும் உமிழ்கீர் பொ௫ுயும் கோளங்கள், 4, இருசம், 5, இரைக்குழல், 6, 6, இடச் 
சவாசப்பை, 7, 7) வலச்சுவாசப்பையில் ஓடியிருக்கும் சலாசக்குழற் களைகள், இவைகளின் 

அணிகவிலே சுவாசக்கண்ணறைகள் தெரிவன, 8, இரத்தாச்யம், 9, இரைப்பை, 
10, 10, சால். 11, 11, 11, தகுடல், 19, 12, 12, பெருங்குடல், 13, 42, விதானம்,



சவாசஉறுப்புகள, ௧௭ 

ஒன்பதாம் பருதி, 
ஜிட்டு eee 

௧௪. அதிகாரம். 

  

ச௬வரச உறுப் புகள். 

a. சாப்பிட்டபோசனத்திவிருக்து உடம்பைப் போஷிச் 
கும் பங்கு முன்கழுச்தடியின் இடப்பச்கத்நிலிருச்கும் சா 
எத்துக்குட்சென்று அதின்வழியாய் இரத்தாசயத்தின் வலப் 
பைகச்குள்ளே செல்லுடன்றது. இக்தப்பையில் வந்துவிழும் 

நீர் அன்னரசங்கலந்த காரிரத்தமாயிருக்கின்றது. இக்கிலை 
யில் அன்னரசமாவது காரிரத்தமாவது தேகவளர்ச்சியை ௮இ 
சப்படுத்த, அல்லது சரீரத்தின் பழுதுகளைத்திருச்ச ஏற்றதல்ல. 
ஆதலால் அன்ன ரசம் இரத்தமாகமாறவும் காயிரத்தம் தன்னி 
ள்ள அசுத்தங்களிவிருந்து ' நீங்கவும்பண்ணத்சக்க ஒருசெ 
யல்வேண்டும். அந்தச் செயல் சுவாசஉறுப்புகளினாலா 
கின்றது. ் 

க் 

சுவாசஉறுப்புகளின் விவரம். 

௨. சுவாச உறுப்புகளாவன: புப்புசுமாகய சுவாசப்பை, 
தமரசமாகிய சுவாசக்குழல், சமனிகளாகய இளைச்சுவாசக் 
குழல்கள், ச௬வாசானாயங்கள் ௮ல்லது' தமனிகளின் இருதியி 
லுள்ள வாயுச்சண்ணறமைகள் என்பவைகளே. விதானமும், 
பமுக்களும், சிலபேசசஞளும் சுவாச இயக்கத்துக்கு உதவியாய் 

இருகின்றன. 

ர. சுவாசப்பைகள் பொகுட்வெடிவமாய் கெஞ்சறையின் 
ஒவ்வொருபச்கத்துக்கு ஒவ்வொன்றாக இசத்தாசயத்தைச் 

இப்பகுதியிதூள்ள அருஞ்சொற்கள் ;--அமிலதம், அன்னாசம், ஆனாயம், இருந்தாமிலம்- 
இருந்தை, உருசகதம், சலதம், தமாகம், தமணி, சாடி, சாஎம், அபுப்பக் புப்புசம், பேர, 
முருந்து, விதானம்,



௬௮ சுவாச௪உறுப்புகளின் விவாம். 

தழுவிச்கொண்டு ஒரு ஈடுச்சவ்வினால் ஒன்றைவிட்டொ 
ன்று பிரிக்கப்பட்டவைகளாயிருக்கன்றன. அவைகளின் 
நிறம் வெண்டிவப்பாய்ச் சரும்புள்ளியடை சியிருச்சன்றஅ. 
அவைகளிலே சுவாசச்சகண்ணஜைகளும், சவாசக்குழல்க 
ளும், ௮கேச சிறு இரத்தக்குழல்களும் ஈரம்புகளும் இசைந்த 
ருக்கின்றன. ௮ வைகள் அடிச்கழுத்திலிருந்து பழுக்கள்பரி 
யந்தம் விசாலித்கிருச்சன்றன. 

  

௪௫-ம் படம், அவாசஉறுப்புகலின்பாவனை. : 1, 1, 3, வலச்சுவர்சுப்பை, 2, 2,9, 
இடச்சவரசப்பை, 9, இருசம், 4, சலரசக்குழல். 5, அதன் வலக்களை, 6, அதன் இ 
உக்கிளை, 7, 7) 8, 8, அவற்றின் சேகன், 9, 9, 9, வாயுக்கண்ணறைகள், 

௪. சுவாசப்பை ஒவ்வொன்றும் பரிபுப்புசம் என்னும் சவ் 
வினால் சுற்றப்பட்டிருச்கன்றது. இச்சவ்வு செஞ்சறையின் 
பக்கங்களையும் ௮அளாவிச் சுவாசப்பைகளையும் மூடுஇன்றது. 
அவாசப்பைக்கும் பறிபுப்புசத்துச்குமுள்ள சோமானத்தைச் 
தெளிவாய்ச்சாட்டுகில், ஒரு தலையணையிலுள்ள பஞ்சை வாங் 
இப்போட்டு ௮தின் ஒருதலைப்பை உள்ளுக்குச் சொருூனஞால்,,. 
Osi இரட்டைமடிப்புள்ள பையாய்வரும். . அதற்குள் 
ளே ஒரு வெள்ளரிச்சாயைவைத்தால் அவ்வெள்ளெரிச்சாய் 
அத்தலையணையுறையால் மூட ப்பட்டிருந்தாலும், முன்பு பஞ் 
சிருந்த பிரசாரம் அதற்குள்ளேயிராமல் அதற்குவெளியே 
இருச்சின்றது. . இவ்விசமாகச்சானே சுவாசப்பைக்காம் பறி 
புப்புசத்துச்கு மூள்ள சேர்மானமென்றறியவும்.. 

புறனடை... சுவாசப்பையைமூடி செஞ்சுச்குள்ளே பரந்இ 
ருக்கும் சவ்விலே வெப்புச்சொண்டால் அந்த வியாதியைச் 
சவாசக்குச்தென்று சொல்லுவார்கள்.



சுவாசஉுப்புகளின் விவாம். ௯௯ 

௫. தமரகம் அல்லது சுவாசக்குழல் கழமுத்தின்முற்பச்கச் 
இிலேடடந்து தொண்டையிலிருந்து சுவாசப்பைவராக்கும் 
செல்லுகின்றது. அது மிகவும் இசவுகொண்ட றேருந்து வ: 
ளையங்களாலுண்டாயிருச்சின்றது. 

௬. சமணிகளாகிய இளைச்சுவாசக்குழல்கள் இரத்தாசயத்து 
கீகுமேலே சற்றுப்பின்னாக சுவாசக்குழவின் கழ்த்தலைப் 
பிலே வலமிடமாக இரண்டு சவர்விட்டெழும்பிச் சுவாசப் 
பைகளுச்குட்சென்று பல சொயாய்க் இளைக்சன்றன. 

திருட்டாந்தம்.--தமரசமாகிய சுவாசக்குழல் ஒரு மரத்தின் 
அடிச்குச் சமானமாகவும், தமனிகள் ௮இன் இருகவருக்குச் 
சமானமாகவும், ௮அவைகளிலுள்ள இளை கள் அம்மரத்தின் இளை 
களுக்குச் தளிர்களுக்கும் சமானமாகவும், சுவாசச்சண்ணழறை 
கள் அக்கிளைகளின் தலைப்புகளிலே அரும்புகின்ற மூசை 
களுக்குச் சமானமாகவும் இருக்கின்றன. 

எ: சுவாசானாயமாகிய அண்ணியவாயுச் கண்ணறைகள் 
தமனிகளின் சளைகளின் நனியிலே இருக்கின்றன. அவை 
களின்பச்கங்கள் மிசவும்மேன்யைனவைகள். ௮ வைகளின் 
உட்பக்கத்திலே சுவாசச்குழல்களிருப்பதுபோலச் சளியூறும் 
சவ்வுகுழ்ந்து அளாவி இருக்சின்றது. இச்சண்ணறைகள் 
கதியாசமான பருப்பமுள்ளவைகளாய்ச் சவாசப்பைசளின் 

ஈடுவிலும் அடியிலும் அஇக ஏராளமாயிருக்ன்றன. 

புறனடை. -- சுவாசச்குழலிலுள்ள பெருங்களேகளில் ல 
வற்றிலேயுள்ள சளியூறுஞ்சவ்வுசகளிலே சற்றுவெப்புண்டா 
னால், அதைச் சலசோஷம் அல்லத தடிமன் என்கிறது. அவ் 
வித சொற்பவெப்புமிஞ்சி ' அங்குள்ள சிறுசக்கண்ணறைகளி 
லும் பற்றினால் அதைப் பெருந்தடி.மன் என்கிறது. இருமலான 
௮ கெஞ்சிலேபிடித்ச சளிமுதவியவைகளைச் சுவாசக்காழல்க 
ஞூக்கூடாகச் சடுதியாய்த் தள்ளிவிடும்படிச்சான ஒருசெய 
லாயிருக்இன்ற து. 

_புறனடை. -- மனிதருச்குள்ளே இவ்வறுப்புசகளின்சன்மை 
விளங்கும்படி. ஒரு சாயினது அல்லது ஆட்டினது சுவாசச்கு 
மழலையும் சுவாசப்பையையும் எடுத்துச் குழலால் ஊர விம் 
மப்பண்ணவும். பின்பு அவைகளைவெட்டி உட்பச்சச்தைப் 
பார்க்கவும். 

௮. விதானமானது கெஞ்சிலிருக்கும் சுவாசஉறுப்புகளை 
யும் வயிற்றிலிருக்கும் . ரோணஉறுப்புகளையம் பிரித்து அவை 

Q*



௧௦௦ சுவாசஉுப்புகளின் தொழில். : 

களுச்படையே பரந்துடெக்கும் ஒரு உறுப்பாம். அது பே 
சியினாலும், ஈடுப்பெற வன்னசையினாலும் உண்பெட்ட வளை 
யத்தச்ச வட்டித்த சவ்வாக, முள்ளந்சண்டிலும், கெஞ்செலும் 
பிலும் இருபச்கத்திலுமுள்ள கழ்ப்பழுவென்புகளின் முருந்து 
களிலும் தொடுத்திருக்கின்றது. 

சும்மாயிருச்கும்பொழுத அதின் மையம் நெஞ்சிலே வில் 
வளைவாய் எழும்புசன்றது. பெலனாய் உன்னி மூச்சை வெ 
ஸியேவிட அதின் ஈவெளைவு நாலாம்பழுவனாக்கும் மிதர்தெ 
மூம்பும். அள் உன்னி மூச்சை உள்ளுச்கிழுக்ச அதின் மை 
யம் ஏழாம்பழுவரைக்காம். இறங்கும். 

  

மஞ் 

  

௧௮. அதிகாரம். 

சுவாச உறுப்புகளின் கொழில். 

& வாசம் என்பது வாய் சாசிகள்வமியாக சுவாசப்பைக் 
குள்ளே வாயுவை வரங்குவதும், இரும்ப. அதை வெளியே 
விடுவதுமாகிய மூயற்செளடங்கிய ஒர் தொழிலாம். ௬வா௪ 
இயச்கம் பிராணிகளுக்குப் பிரதானமாய் வேண்டியதெதுச் 
காகவெணில், சரீரத்துக்குச் சேவையற்ற பழைய பதார்த்தங்க 
ளைச் சேர்ந்திருக்கும் சாரிரத்தச்சை அப்பதார்த்தன்சளினின்று 
பிரித்துச் சுத்திசெய்யும்பொருட்டாசத்தான். 

புறனடை, --- காசியானது, மூக்கிலிருந்து. ௮ண்ணத்துக்கு 
மேலே வலமிடமாய்த் தொண்டைவராக்கும்செல்லும் இர 
ண்டு உள்விரிந்த குழாய்கள். | 

௨. வாயு சுவாசப்பைக்குள் வாங்கப்படும்பொழுது, விதா 
னம் ௬ுருங்கி ஒடுங்கிச் மழேபோக, கெஞ்சறை விசாலித்தப் 
பழுக்கள் தங்களுச்கி௮டையாகவம் மேலாகவும் இருக்கின்ற 
பேூகளின் இழுப்பினாலே முன்னாசவும் மேலாகவும் துன்னு 
கின்றன. இப்படியே நெஞ்சறை காலுபக்கத்திலும் விசா 
லிச்சன்றது. கெஞ்சறை விசாலிக்க, சுவாசப்பையும் ஊதும்? 
௮ சுருங்க, சுவாசப்பையம் சுருங்கும்.



சுவாசஉறுப்புகளின் தொயழில்.. ௧௦௧ 

௬. முன்சொன்னபிரகாரம் நெஞ்சறை விசாலிச்க, வாயு 
வானது வாய், மூக்கு, சவாசக்குழல் என்பவைகளின்வழி 
யாய்ச் சுவாசப்பைச்குள்ளே போய், அதை விம்மப்பண்ணு 
Herons, இதுவே சவாசம்வாங்கல். 

புறனடை. -- பெருஞூச்சுவிடல், விம்மல், கொட்டாவி 
இவையெல்லாம் சுவாசம்வாங்கவில் வேற்றுமையான செயல் 
கள்... 

௪. கெஞ்சஜை விசாவித்தபின், பமுக்கள் பதிந்து விதா 
னம் மிதக்க, ௮வ்வறை ஒடுங்கி உள்ளேவாங்கனெ சுவாசத்தில் 
ஒருபங்கு சுவாசச்குழல், வாய் மூக்கு என்பவைகளின்வழி 
யாய் வெளியே தள்ளுப்படுசின்றது. இதுவே சுவாசம் விடல். 

புறனடை. இருமல், தும்மல், இிரித்தல், விச்சல், காருப் 
பித்தல், சுவாசம்விடவில் வேற்நுமையான செயல்கள். 

  
௪௫-ம் படம், சுவாசத்தொழிலின் விதத்தை விஎக்றாம் படம், கடலின் மூற்பக்கம்,, 

1, 1, மூச்சு உள்வாங்கியிருக்ச ரெஞ்டுன் பக்கங்கள் மிதப்பது. 2, 2, 2, ௮க்தோடும் விசாணம் 
இறக்குவது, 8), 3, மூச்சு வெளியில்விட்டிருக்க கெஞ்சுப்பக்கற்கள் பதிர்து ஒடுக்குவது. 
4, 3, அற்தோடே விதானம் மிதக்துவிவத. 5, 5, வயிற்றுப்பக்கங்கள் உள்ளூச்சுகிறு மித் 

ஞம் பாவனை, : 6, 0, லயிற்றுப்பக்கங்கள் வெளிமூச்சுக்குப்படியம். பாவனை, க



௧௦௨ சுவா௪உறுப்புகளின் தொழில். 

  
௪௯-ம் படம்... 1) கெஞ்சறை.. 5, வயிற்றறை,. ' 8, ௬வாசம் வெளியில்விட்டி ருக்கும் 

பொழுது விதானம் மிதந்துடெக்ஞாம் பாவனை, 4, சுவாசம் உள்ளுக்கு வாவ்இயிருக்க, வீரதணம் 
ஜாழ்ச்துகிடக்கும் பாவனை, : 5, அவ்வேளையில் செஞ்சுமிதக்கும் பாவனை, 6, அவ்வேளையில் 

வயிறுமிதக்கும் பாவனை, 7, 8, சுவாசம் வெளியில்விட்டிருக்கும் வேளையில் நெஞ்சும் 
வயிறும் ஓடும்இிச்இடக்கும் பாவனை, 

டூ. கெஞ்சறை விசாலித்துச் சுவாசச்தைவாங்குவது இரண் 
ட காரணங்களினாலே ஈடக்இன்றது. sag). விதானஞ் சுருங் 
இப் பதிவதினாலும், ௨-வது. பமுச்கள் உயருவதினாலுந்தான். 
இதற்கு மாறாக நெஞ்சறை சுருங்குவது, அல்லது சவாசம்விடு 
வது பழுச்கள் பதிவதினாலும் விசானம் மிதப்பதினாலும் உண் 
படுகின்றது. இப்படியே இவ்வியச்சங்கள் சீவியகாலம் 
வாக்கும் ஒன்றுமாறி ஒன்றாய்ச் சுவாசச்தை ஈடைபெறப் 
பண்ணுகின்றன. 

புறனடை ஒருவனுடைய நெஞ்சிலே சாதைவைத்துப் 
பாரத்தால். சோலைக்குள்ளேகேட்கும் காற்றிறைச்சல்போன்ற



சுவாசஉறுப்புகளின் தொழில், ௧௦௬ 

சதீதங்கேட்கும். இந்தச்சத்தம் சுவாசப்பைக்குள்ளே காற் 
அப்போக்கும் வரத்துமாய் இருக்றெதினால் உண்டுபடுஇன்றது. 
இது வளர்ந்தவர்களிலும் குழர்தைகளிலே ௮.௧ தீர்ச்சமாகச் 
கேட்கும். 

௬. மூன்சொன்னபடி. இரத்தாசயத்திவிருந்து சுவாசப்பை 
களுக்குப்போகின்ற அசுத்தமான காரிரத்தம், சரீரத்திலுள்ள 
பல உறுப்புகளில் ஒன்றையும் உயிர்ப்பிக்கத்தக்கசல்ல. அது 
அப்படிச்செய்யும்படிக்கு அதிலுள்ள அசுத்தங்களை நீச்சவேண் 
டியது. இப்படி நீச்செசாலத்தில் இரத்தத்திலுள்ள கருமை 
நிறம்போய் அது தம்பலப்பூச்சி நிறம்போல் கடுஞ்சவப்பா 
இன்றது. 

௭. இரத்தத்திலே இருந்தாமிலம் என்னும் சகரியவாயுச்ச 
லந்திருப்பதினால் அதின் கருமைகிறம் உண்டாடின்றது. உ 
உடம்பிலே பழுதுபட்ட அ௮ணுச்சளின் பிரதான கூராடிய கரி 
யும் ௮அதீதோடே அமிலதமுங் கூடுவதினாலே இருந்தாமிலம் 
இரத்சச்குழல்களில் உண்டாடஇின்றது. 

௮. காறிரத்தத்திலே சலிதம்: என்னும் வாயுவும் கலக்திருச் 
கின்றது. 4s அமிலதத்துடனே கூடுகல் தண்ணீராகும். : 
காங்கள் இன்னும் தீணிவிருந்து கரியும் சவிதமும் இரத்தத்தி 
லே சேருகின்றன. % அவைகள் தேகத்தைவிட்டுச் சுவாசம், 
வேர்வை, பித்தநீர், சலம்முதலியவைகளின்வழியாய்க் கழிச் 
துபோடன்றன. 

புறனடை..--விடுசன்ற சுவாசத்திலே இருக்தாமிலமும் நீர 
MESH இருச்ெறனவென்பதைப் பின்னாற்சாட்டும் 
இருட்டாந்தங்களினாலே : அத்தாட்சிப்படுத்தலாம்;. ௪-வது. 

மேத்றும் தெளித்த சுண்ணாம்புத்தண்ணீருக்குள்ளே ஒரு குழ 
லைவைத்து அதற்குள்ளே சுவாசச்தை ஊஇவிட, சல கிமிஷங் 
களுக்குள்ளாக அது கறந்தபால்போல வெண்மைகிறமாய்வி 
ம். ௮து எப்படியெனில், சுவாசத்திலுள்ள இருந்தாமிலர் 
தண்ணீரிலுள்ள சுண்ணாம்பினுடனே கேர்வதினாலே முன் 
அதிலே கண்ணுக்குத் தோற்றாமலிருக்த சுண்ணாம்பு இப்பொ 
முனு வெண்மையாய்த் தோற்றிநிற்கும். ௨-வது. குளிர்ந்த 
வட்டிலின்மேல் சுவாசத்தை ஊஇனால் இல நிமிஷங்களுக் 
குள் அதில் ஈரம் பிடித்திருச்சச்சாணலாம். இந்த ஈரம் சுவா 
சப்பையிவிருந்து வரும் நீரணுக்களாலாகின்றது. . கோடை 
காலத்திலே இவ்வித நீரணுச்கள் சுவாசத்திலே வருவது தோற்



SOF சுவாசஉறுப்புகளின் தொழில், 

ரது. பனிச்காலங்களிற் காலைவேளையிலே விடும் சுவாசத் 
தில் இவை புகைபோல்பறப்பது கெட்டியாய்த் தோற்றும். 

௯. சுவாசப்பையிலுள்ள வாயுச்சண்ணறைகளை நிறைச் 
கும் வாயுவிலே, அ௮மிலதம், உரு௪சகதம் என்னும் வித்தியாச 
மான இரண்டு வாயுக்கள் கூடி. இருக்கின்றன. அவைகளில் 
அமிலதம் என்பது சீவனைச்சாக்குக் சன்மையுள்ளது. உரு 
சகதமோ அத்தன்மையுள்ளகல்ல. இது .அ௮மிலதத்துடனே 
சேர்வதினால் அதைச் தேகத்துக்கேற்ற சகமுள்ளதாகச் செய் 

கின்றது. ப 

சும் ப்பம், 

  

௪௭-ம் படம், 1, மூன்றாய்ப்பிரியும் அனாசக்குழற்களை, 2, 9, வாயுக்கண்ணறை, 8, 
கண்ணையைச்னாழும் புப்புசசாடிக்களே; இக்சாடி.வழியாகக் காரிரத்தம் கண்ணறைகமுக்காக் 

கொண்டு போகப்படுறெ.ஐ, 4, புப்புசசாடிக்களேகளின். அந்தங்கவிலே தொடங்கும் புப்ப௪ 
சாளக்ளே; இச்த காளம்வழியாய் செவ்விறத்தம் இரத்தாசயத்துக்கு. செவ்துறெத, 

௧௦. கரற்று சுவாசப்பைகளிலுள்ள இரத்தத்துடனேவந்து 
கூடும்பொழுது உண்டாகும் மாறுசலைப்பற்றிப் பார்ப்போ 
மாக.  கரரிரத்தம் வாயுசக்கண்ணறைகளைச் சுற்றிச் செல்லும் 
மெல்லிய இரத்தச் குழல்சளில்ஒ., ௮ச்சண்ணறைகளுக் 
குள்ளிருக்கும் ௬வாசவாயுவின். ௮மிலசமானது Mss corer 
ஹைகளுக்குள்ளும் ௮வைகளிலுள்ள இறு இரத்தச்குழல்களி 
முள்ள மகா மெல்லிய சவ்வுகளுக்கூடாகச்சென்று காரிரத் 
தத்துடன் கூடுகின்றது. இப்படி. நடக்கும்பொழுது காரிரச் 
திதீதிலுள்ள இருந்தாமிலம். என்னும் வாயுவும் நீரணுக்களும் 
பிரிந்து அங்குள்ள று இரத்தச்குழல்சளிலும் வாயுச்சண் 
ணஷறைகளிலுமுள்ள சவ்வுகளுச் கூடாய் ஒடி. ௮ச்சண்ணறை 
களிலுள்ள சுவாச வாயுவுடன் சலச்ன்றன. சரம் மூச்சை 
வெளியே விடும்பொழுதெல்லாம் இவைகள் ' வாயுக்கண்ண



சுவா௪உறுப்புகளின் தொழில். ௧௦௫ 

ஹறைகளைவிட்டு, அங்இருந்து அசலும் காற்றினுடனே அள் 
ஞண்டுபோகின்றன. இவ்விதமாக இருந்தாமிலமும் er 
ணுச்களும் காரிரத்தத்திலிருந்து பிரிந்து சுவாசவாயுவுடன் 

கஉவெதினாலும், இவ்வாயுவிலுள்ள ௮மிலதம் அவ்விசத்தத்தூ 
டனே சேருவதினாலும், காரிரத்தம் செவ்விரத்தமாய் மாறு 
கின்றது. ் 

திநட்டாந்தம்.--௪-வது. சவ்வுகளுச்கூடாச வாயுச்செல்ல 
லாமென்பதைச் காண்பிக்கும்படிக்கு, ஒரு ஆட்டின்சலப்பை 
யை எடுத்து அதற்குள்ளே காரிரத்தத்தை நிரப்பி அப்பையின் 
வாயை இறுக்கிச்சட்டிச் காற்றிலேதூச்வைத்சால், இலரா 
ழிகைக்குள்ளே அச்சவ்வுக்கு அருகாயிருக்கும் இரத்தம் சுத்தச் 
சிவப்புகிறமாய்விடும். காத்றிலேயுள்ள அமிலதம். அப்பை 
யின்சவ்வுக்கூடாச உள்ளே சென்று இரத்தத்திலிருக்கும் 
இருர்தையோடே சலப்பதினாலும், இருந்தாமிலம் அவ்வழி 
யாச வெளிக்கிடுவதினாலும் இம்மாறுதல். உண்டுபடுஇன்றது. 

௪-ம் படம், 

  

௪௮-ம் பயம், சுவரசப்பையிதூள்ள இரத்தச்சற் றோட்டத்தினது பாவனை, 1, வலச்சுவள 
சப்பை... 8) இடச்சுவாஎப்பை, 3, சவாசக்காழல், 4, அதின் வலக்கே, 5, அதின் 
இடக்களை, 6, 0) வாயுக்கண்ணறைகள், 7, வலச்சிரவும், 8, இரிசுபாடம், 9, வலச்ச 
உரம், 10, புப்புசசாடி, 11, அதின் வலக்ளே,, 12, அதின் இடக்இளை. 18, வலப்புப் 
புசசாளம், 14, இடப்புப்புசசாவம், 19) இடச்சொலம், 10, இடச்சடாம், 17, gale 
பாடம்,



௧௦௬ சுவாசஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை. 

௨-வது. இரத்சங்குத்தி எடுக்கும்வேளையில் காரிரத்தமாய்ப் 
பாயும் அ௮வ்விரத்தத்தைச் கொஞ்சரேரத்துக்குச் காத்றுப்ப 
டவிட்டால் அது தன்னிலே செவ்விரத்தமாய் மாறும். 

௧௧. இலைசள் ஓலைகள் மரங்களின் ௪வாசக்கரளுவிகள். 
சாறுகிலத்திலிருந்து எழும்பி அடிமரம் கொப்பு இவைகளுச் 
கூடாகப் பல அவாரங்கள்வழியாய் ஏறிஇலைகளிற்செறிக்து 
ம்ரப்பதார்த்சமாகிறதற்கு ஏற்ற நீராய் மாறி, கிரும்பி இறங் 
இவருகையில் மரம் வளர்ச்சிபெறுஇன்றது. 

புறனடை.--பிராணிகள்விடும் சவாசத்திலுள்ள அசுத்தவா 
யுவை, இலைகள் உறிஞ்சி எடுக்றெஇனால், சாற்றெல்லாம் 
பழுதுபோகாமல் எப்பொழுதும் சுத்தியாச்சப்பட்டுவருஇன் 
ஐது: 

    

22 ஆ 

௧௯. அதிகாரம். 

  

rn : 

சுவாசஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை. 

க. மானிதன் முழுதும் சுகமுள்ளவளாயிருப்பதற்கு ௮வ 
னுடைய காளங்களிலுள்ள ௮சுத்தமான சாரிரத்தம் சாடிசளி 
லே செல்லமுன்னம் செவ்விரத்தமாச மாற்றப்படவேண்டி. 
யது அவயம். நாம் உள்ளே வாங்குங்காற்றுமூலமாய் Des 
மாறுதல் உண்டாவதால் அக்காற்றுச் சுத்தமாகஇருச்கவேண் 

ட்டும். அதாவது அதிலே அ௮மிலதம் ஒருபங்கும் உருசகதம் நா 
ஓுபங்கும் சேர்ர்திருச்சவேண்டும். 

௨. நாம் சுவா௫க்கும். காற்றின்தன்மை சாம் விடும் ஞூச் 
சொவ்வொன்றினாலும் அசுத்சப்படுகன்றது. வர்ங்கும் சுவா 
சத்திலும் விடும் சுவாசத்திலு முள்ள உருசகதத்தின் அளவு 
சிட்டத்தட்டச்சரி. அனாலும் விடும் சுவாசத்திலுள்ள அமில 
தம் குறைந்து, இருர்தாமிலம் கதிச்சன்றது. இம்.மாறுதலினா 
லே நாம் வெளியே விடும் சுவாசக்காற்றுத்திரும்ப நாம் 
சவரடிப்பதற்குத் தீகசாமத்போடின்றது.



சவாசஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை. :௧௦௭ 

புறனடை, இருந்தாமிலம் ௮திசமாகஇருச்கும் இடத்திலா 
வது, அமிலதம் மிகவும் குறைவாயிருக்கும்பொழுதாவது, கெ 
ரப்பு எரியமாட்டாது. அகையினால் ஆழமும் ஒடுச்சமுமான 
ணெதுமுசவியவைகளுக்குள்ளே இறங்குவதற்கு முன்னமே 
ஒரு இியைச்கொளுத்தி அவைகளுக்கு அடியிலேவிட்டு ௮ங் 
குள்ள காற்றைச் சோதித்துப்பார்க்கவேண்டும். விட்ட இரி 
கார்க்துபோனால் அங்கே சுவாசிப்பது சகாதென்றுவிளங்கும். 
ஆரும் இதைக் கவணியாமல் அங்குள்ள நச்சுக்சாற்று விலக 
மூன்னம் இறங்கத்துணிந்தால் அவர்களுடைய சீவனுக்கு 
மோசம்வரும். ் 

௬. காற்றுவீசாத இடத்திலே இருக்காம் வாயுச்சுத்சமா 
னால்,அதிலே விளக்குத்துலாம்பரமாய் எரியும். அப்படி. எறி 
யாதிருந்தால் அங்குள்ள வாயு அசுத்தமாயிருக்கும். அப்ப 
மூச்கொத்த வாயு சுவாசத்துக்கு உதவாது. 

திநட்டாந்தம்,---கற்குத்தாவிலே ஒருதரம் பதினெட்டு அடி. 
சத ரமுள்ள ஒரு அறையிலே ௧௪௬-வெள்ளைமனுஷர் விட்டு 
அடைச்கப்பட்டார்கள். காற்றுவீசுவதற்காக ஒருபச்கத்த 
லேமாத்திரம் அதற்கு இரண்டு ஹெப்பலகணிகள் விட்டிருக் 
தன: அவர்களை விட்டுப்பூட்டிப் பத்துமணித்தியாலத்தின் 
பின் ௮வ்வறையைத்திறந்து பார்த்தபொழுது இருபத்தமான் 
அபேர்மாத்திரம் உயிரோடிருந்தார்கள். மற்றவர்கள் தங்கள் 
தங்கள் உடம்பிலிருந்து கச்னெவேர்வை மூச்சுமுதலியவை 
களிலிருச்தெழும்பிய ஈச்சுச்சாற்றைச் சுவாடித்ததினால் இறக் 
அுபோனார்கள்.. 

௪. கரம் ஒரு அறையில் . இருக்கும்பொழுது. ஈமது சுவர் 
சத்தினாலே ௮ங்குள்ளவாயு படிப்படியாய் பமுதுபட்டுப்போ 
நெதாயிருந்தும் -௮து ஈமக்குச் தோன்றாது. ஆனாலும் வெளி 

'பிலிருந்து ஒருவன் அதற்குள்ளேவந்தால் அங்குள்ள வாயுவின் 
மாறுதல் அவனுக்கு உடனே செட்டியாய்ச் தெரியும். 

புறனடை.--௫லர் தாங்கள் ஒருசாழிகை அளவுக்கு மூச் 
சைவாங்காமல் அதை அடச்சச்கூடுமென்று சொல்லுஇரர் 
கள்; இது கூடாதகாரியம். இப்படி மூச்சுக் தடைபட்டு கின் 
ரல் உடம்பிலுள்ள இரத்தம் எல்லாம் அசுத்தமாக அள் செத் 
அுப்போம். ... தோய்த்த சீலையினாலாவது: கையினாலாவது ௮ 

வர்கள் மூக்கையும் வாயையும் பொத்தினால் இப்படிச். சொல் 
10



௧௦௮ 'சுவாசஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை, 

லாம், a 

னகிறவர்களுடைய காரியம்  இலகுவாய்ச் சோதித்தறிய 

௫. அளிருந்து பரிமாறுற ஒவ்வொரு அறையிலும் உள்ள 
கர்ற்றுச் சுத்தமாயிருக்கும்படி அங்கே வேண்டியமட்டுக்குக் 
காற்றுவீசப்பண்ணிக்கொள்ளவேண்டும். பறிமாறுகிறவர்கள் 
விடும் சுவாசத்தினாலே எந்த அறையிலுமுள்ள காற்றும் 9M 

தமாய்ப் போடகிறபடியினாலே அறைகளிலே சுத்தவாயு வீசும் 
படிக்கு இல்லையென்றுபோனாலும் ஒரு. பலகணியாகுதல் 
விடவேண்டும். நிலத்திலே ஈரப்பிடிப்பிருப்பதினாலேமாக் 
இரமல்ல, நிலமட்டத்திலே அ௮சுத்தக்காற்று அளாவி இருப்ப 
னாலும். பணியக்கிடவாமல் கட்டிலிலே படுப்பது ஈலம். 
இதுவுமன்றி மூட்டாச்கிட்டுப்படுப்பதும் சுத்தவாயுவைச் 
சுவாடிப்பதற்குத் தடையாயிருப்பதினால் அப்படிப்பட்ட 
பழக்கமும் சுகத்துக்னேம். 

புறனடை,--விகெட்வெதற்கு இடந்தேமம்பொழுது, வீட் 
பாருக்குச் சுத்தமான காற்று அவ௫யமாய் வேண்டியசென்று 
எண்ணி, சற்றே உயர்வும் காற்றம் வீசும் சடல் குளம்முதலி 
யவைகளுக்குத் தாரமுமான இடமாகச் குறிச்சவேண்டும். G 

. ஓபுகுந்தபின் அவ்விடத்திலே .யாதொரு கு.ப்பை. ஈரகல் பிடி 
'யாதபடிச்குச் துப்புரவுபண்ணிவரவேண்டும். 

௬. சவாசப்பைக்கு ஊடாசச்செல்லும்பொழுது இரத்சம் 
சுதிதியாவது காற்றுச் சுத்தமாயிருக்றெதுக்குத்தக்கதாய்மாத்இர 
மல்ல, அக்காற்தில் எவ்வளவு அதிகம் சுவாசத்தில் உள்ளே 
வாங்கப்பட்டசோ அவ்வளவுக்குத்தச்கதாயுமிருக்கும். அச் 
காற்றின் அளவு நெஞ்சறையின் பருப்பத்துக்கும் பமுக்களும் 

விசானமும் அசைறெதற்குத்தக்கதாகவும் இருகும். 

௭. கெஞ்சறையையும் சுவாசப்பைகளையும் உடுக்கும் வி 
தத்தினால் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் இறுச்வெருகில். அவைகள் 
பருப்பத்திலே :குறைந்துபோகும்.. இறுபிராயத்திலே பழுக் 

களும் அவைகளின் மூருந்துகளும் மிகவும் குருத்தாயும் வளை 
யச்கூடியவைகளாயும் இருக்கிறபடியினாலே, ' அவைகளை 
இலேலே இப்படி ஒடுக்சலாம். இதுவுமன்றி ஆட்கள் வளர்க் 
சபின்னும், அவைகளைச் சிறுப்பிக்கலாம். 

டறவடை,-- னர் இெபெண்களுடைய பாதங்கள் பருக் 
காசபடி அவைகளைச் றுகப்பண்ணுஇருர்கள்.. அதனாலே 

அளர்ந்த சனப்பெண்களின் பாகம். ஐந்துவயதுள்ள தமிழ்ப்
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பெண்பிள்ளைகளின். பாதமளவாயிருக்கும். இவ்விதமாகச் 
சிலர் முற்காலத்திலே புத்தியீனமாய் நாரியை வரிந்துகட்டி 

அதைச் இறுப்பித்துவந்ததினால் கெஞ்சறையின்$€ழ்ப்பகுதி 
ஒடுங்கி, இரத்தம்சுத்தியடைவதற்கு இடைஞ்சலுண்டாயிற்று. 

2. இறுக்கமாய் ஒருக்காலும் உடுப்புப்போடாத பிள்ளோக 
நடைய மேல்வயிற்றின் கற்றகலம் ௮லர்களுடைய இடுப் 
பின் சுற்றகலத்துக்குச் சரியாயிருக்கும். உடுப்பினாலே உ 
டம்பை இவ்விதமாக இறுகச். சறுப்பியாதிருந்சால் எப்பொ 
முதுமுள்ள அங்கலட்சணம் இப்பிரமாணமாகவேயிருக்கும். 
பருத்த மார்புள்ளவர்களுக்கு, ஆம் விசேஷமாச மார்பின்ீழ்ப் 
பக்கம் பருத்தவர்களுக்கா அது சிறுத்து ஓடுங்கெயர்களுக்குப் 
போலே சவாசப்பை இலேூலே வியாதிச்டெமாகாது. : 

௯. இறுக்கி உடுத்ததினாலாகுதல் அல்லது பின்னொரு ௪ கார 
ணத்தினாலாகுதல் ஒடுங்கெய கெஞ்சையுடைய ஆளில் ௮வ்வு 

-அப்பைப் பருப்பிக்கில் அவ்வாள் முப்பது வயசள்ளவளுனா 
லும் அவ்வாளின் பழுக்களையும் விசானத்தையும் பேசிகளை 
யும் அவைகளுக்குரிய சுவாசத்தொழிவிலே இட்டமாய் இ 
யங்கவிடில், அர்கெஞ்சு விசாலித்து அதின் ஒடுக்கம் அசன் 
போம். 

். புறனடை, _ சாள்முழுதும் ஒரே இருப்பாயிருந்து வேலை 
செய்யும் தொழிலாளிகளாகிய எழுத்துக்காரர் தையற்காரா்மு 

தலியவர்கள் தங்கள் சுவாசப்பைகள் அடங்கலும் காற்றுக் 
கொள்ளும்பொருட்டு இடைச்சிடையே. உன்னி நிமிர்ந்து 
கோள்களைப்பின்னிட்டு கிறைவாய்க் காற்றை . உள்ளுக்கு 
வாங்கவெொவேண்டும். ் 

௧௦. சுவாசப்பைகள் நிறையச் காற்று. உட்சென்றால், செஞ் 
சறை எப்பச்சத்துச்கும் விசாலிச்கும்.  உடுப்பின் இறுக்கச் 
தினாலே கெஞ்சறையும் வயிறும் சிறுத்தசாலத்திலே உடம்பி 
லுள்ள இரத்தத்தைச் சுச்பண்ணத்தக்க அளவு காற்றுச் சவா... 
சப்பையிலே கொள்ளாது. இப்படியே நாம் சுபாவத்துக்கு . 
மாருய் ஈடந்தால் ஈமச்கு வரும் சண்டனை வியாதியும்: உபாதி 

புமாய்முடியும். 
புன்டை. ஏதும் சொற்ப இதுச்கத்தினாலே செஞ்சறை 

விசரலியாமல் தடைப்படுமென்பதற்கு அத்தாட்டியாக. ஒரு 
௪௮ கயிற்றை எடுத்து உரப்பான ஒரு ஆளின். நெஞ்சறையின்
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ஈழ்ப்பகுதியிலே சுற்றிச்சற்றே இறுக்கமாய்க் சைவிரல்களுச் 
கிடையேவாங்கிச் சுண்டப்பிடிச்சவும். இப்படிப் பிடித்துச் 
கொண்டிருச்ச அவன் சுவாசத்தை உள்ளே வாங்கும்பொ 

முது பழுக்களின் இயச்சம் மிகவும் சடைப்பவெதைக் காண 
லாம். 

கத. அள் கிற்கும்பொழுதும் இருக்கும்பொழுதும் உடம் 
பிருக்ற நிலைக்குத்தக்கதாய், சுவாசத்தொழில் வேற்றுமைப் 
படும். எப்படியெனில் தோள் முன்னுக்குக் கவிந்து உடம்பு 
கூனியதாயிருச்கும் கிலையிலும், ஒருவன் தன் தோள்களைப் 
பின்னுக்குவாங்கி நிறுதிட்டமாயிருக்கும்பொழுதும் நிற்கும் 
பொழுதும் விதானமும் பழுச்களும் உதரபேகளும் அதிகம் 
இட்டமாய் இயங்குகிெறபடியால் சுவாசப்பையும் ஈன்ளாய் 
இட ங்சொள்ளும். 

ட-த௨. மனதின் குணாகுணங்களும் சுவாசத்தை வேற்று 
மைப்படுத்துசின்றன. மனமானது அக்களிப்பும் மகழ்ச்சி 

யும் ௮தஇிக உற்சாகமுங்கொண்டவேளைகளிலே விதானமும் 
பழுப்பே௫ிகளும் ஈயமாய் . இயங்குவதுபோல, ௮து தரக்கத்தி ப 
னாலே. தளர்க்சபோதும், இனம்சனத்தைகச்குறித்தாவது ஏதும் 
ஆஸ்திசேதத்தைப்பற்றியாவது விசாரமூண்டானவேளைசளி 
லும் அவைகள் இயங்சாவாம். ஆகையினஞுல் மனஉற்சாகமுள் 
ளவேளைகளில் . அடிக்கடி. நிறைவாய்ச் சுவாசத்சபிரகாரம் 
மனந்தளர்ந்தவேளைகளிலே சுவாடிச்சச்கூடாமவிருக்கின்றது. 

௧௬. தண்ணீரிலே அமிழ்ந்தி மூடமாயிருக்கும் ஆளைக் 
சண்டு எடுத்தால் உடனே அந்த அளை, தலை உயரவும் மு£கத்இ 
லே காற்றுப்படவுந்தச்சதாய் மல்லாத்திகடெத்தி அரையிலா 
குதல் கழுத்திலாகுதல் கட் ட.யிருக்கும் எக்கட்கெளையும் அறுத் 
அவிட்டு, ஈகரத்தைச் துடைத்து உடம்பிலே ௮அனலுண்டாகும் 
படி இருபக்கத்து விலாவிலும் கொடைகளுச்கு இடையிலும் 
பாதமிரண்டிலும்  சடமணல்பொட்டளிவைத்துச் சீலையினால் 
அல்லத சம்ப்ளியினால் ஈன்ளுய் மூடிவிடவும். இதுவுமன்றிச் 

. சூடான £லையினால் மேனி எங்கும் உரைஞ்சிவிடலாம். இப் 
படிப்பட்ட தருணங்களில் சுவாசம் சளெம்பப்பண்ணுவதே 
பிரதானம் ஆதலால் மூவ்இற்குழல், பப்பாக்குழல், பூசணிஇ 

, லைக்காம்பு. இவைகளில்... எசாகுதல். ஒஓன்றையெடுத்து ஆளு 
டைய மூக்கையும் வாயையும் பொத்திச்கொண்டு அதை ௮வ் 
வாளுடைய  .. கடைவாய்வழியாய் .. அடிராச்கலேவைத்து
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மெல்ல ஊதவும். பின்பு ஊஜதலைவிட்டு, உட்சென்றகாற்று 
வெளியே வரும்படி கெஞ்சிலே இரண்டுகையினாலும் ஊன் 
றவும். இந்தப்பிரகாரம் மாறிமாறி ஊதிச்கொண்டும், நெஞ் 
சிலே ஊன்றி உட்சென்ற காற்றை வெளியே வரும்படி பண் 
ணிச்கொண்டும் இருக்கவும். இப்படிச் செட்துவருகையில் 

ஊதுங்காற்று வயிற்றுக்குட்செல்லாமல் சுவாசப்பையிலே 

சேரும்படி அளுடைய மூடிச்சிலேமிடித்து மெதுவாய்ப் பிட 
ரியை நோக்கித்தள்ளவும். ஊதும் ஆள் ஊசமுன் தான் ஒவ் 

வொருமுறையும் வாயினால் பெருமூச்செறிவதினாலே தன் 
சுவாசத்தைச் சுத்தம்பண்ணிக்கொள்ளவேண்டும். 

௧௪. சூழல் இட்டாத்காலத்தில் வேரொருவகையாய்ச் சு 
வாசம் செப்பலாம். எப்படியெனில் கெஞ்சிலே இரண்டு 
கையாலும் பலமாய்ச் கதியாயூன்றிப் பின்பு சடுதியிலே அவ் 
வூன்றுதலை விட்டுவிடவும். விட்டவுடனே பழுக்கள் இ௫ 
யுச் சன்மையுடையவைகளாதலால் மறுபடியும் தங்கள் நிலையி 
லே வந்தடையும். இப்படியே மாறிமாறி ஊன்றியும் வி. 
டுங்கொண்டிருச்கவேண்டும். இவ்விதமாக ஊன்றும்பொ 
முது சுவாசம்விதேலும், திரும்பப் பமுக்கள் ௮தைத்துச் களம் 

பும்பொழுது சுவாசம் வாங்குதலும் மாறிமாறி உண்டுபடும். 
இப்படியே ஒருவீன் மார்பிலே ஊன்றுகையில், பின்னொரு 
வன் தனது இரண்கெகையுங்கூட்டி மேல்வயிற்றிலேவைத்து 
கெஞ்சைப்பற்றி இடைவிடாமல் அமர்த்தவும். ஒருமணித் 

இியாலம்மட்டும் அல்லது சுபாவமாய் மூச்சுக் கிளம்பும்பரியக் 

தம் இவ்விதமாகச் செய்யவும். அங்கியும் இடி.விழுந்தும் 

அடக்கமாய்ச்சடக்கும் ஆட்களுக்கும் இப்படியே செய்யவும் 

அமிழ்ந்த ஆள் தெளிந்தபின்பு, குடித்த சண்ணீரைச் கக்கும் 

படி. ஒரு பெரிய௫ம்பி நிறைந்த கடுகு எடுத்துப் பொடி.பண் 

ணி வெர்நீரிற்கலந்து உள்ளுக்குச் கொடுக்கவும். 

திநட்டாந்தம்.-இவ்விதமாய் எட்டுமணித்தியாலம் அளவுக் . 

குச் செய்ததினால் ஒரு வைத்தியர் ஒரு ஆளைப்பிழைப்பித் 

தார். 

௧௫. ஒடுக்கமான அறைகளில் கெருப்புச்சட்டிவைத்தூ 

அறையை அனலாக்கும்வேளையில் உண்டாகுங்காற்றைச் 

ச௬ுவாசித்ததினாலே ௮சேகர் இறந்துபோனார்கள்.  இவ்வே 
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௧௧௨ சுவாசஉறுப்புகளைப் பேணும் முறை, 

அச்சளினாலே அறிவுகெட்டு மூச்சற்றுக்கெடக்கும் அளைச் 
கண்டால், உடனே அவ்வாளை எடுத்துச் காற்றுகீசும் வெளி 
பிலே மல்லாச்கவளர்த்தித் தலையும் கோள்களும் உயரச் ழே 
திலையணையும்வைத்து, கெஞ்சிலேயும் மூகத்திலேயும் Soon ooh 
தெளித்து, ஒரு பருக்கன்சீலை எடுத்து உடம்பை உரைஞ்ச 

வும். .இத்தோடே அமிழ்ச்தி அடக்கமான ஆளுக்குச் செய் 
யும்படி. முன்னே சொன்னபிரகாரம் இப்படி மோசம் 
அடைச்ச ஆளுச்குஞ்செய்து சுவாசம் உண்டாச்சவும்.



தேசுவனல். ௧௧௩௯ 

பத்தாம் பகுதி. 

000 3௮09, 298௧௧ த வன் 

௨0௦. அதிகாரம். 

RA mma 

CEG al or a. 

க. தே சவனல் உண்டாவதற்கான காரணங்கள் எல்லாம் 
பூரணமாய் நமக்குத் தெரியவராது. அ/தைப்பற்றிச் சல குறி 
கள்மாத்திரம் ஈமக்குத்தோற்றும். அவைகளின் காரணங் 
ளோ மறைவாயிருச்சின்றன. தேகத்திலே அனல் ஒழுங்கா 
கவும் மட்டாசவும் என்றும் உண்டாவது Fae பிராணிகளுக் 
கும் அவசியமாய் வேண்டியது. 

௨. காங்கையான தேசத்திலே பார்த்தாலுஞ்சரி, குளிர் 
மையான தேசத்திலே பார்த்தாலுஞ்சரி, சசலமனிதருடைய 
தேகவனலும் பூமி எந்தப்பகுதியிலும் ஒருசரியாயிருக்கன் 
OG அதை உட்டண மறிகருவியினாலே சோதித்தப்பார்த் 
அ, ஏறக்குறையத் கொண்ணூற்றெட்டுப் பாகையென்று 
சண்டிருக்கிறார்கள். Bef ss இன்ன : உறுப்புகளிலி 
ருந்து இளெம்புகிறதென்றும் இன்ன காரணத்தினாலே ௮இ 
னுடைய சமநிலை வழுவாமவிருக்சின்றசென்றும் காண் 
பிப்போம். 

ஈ.. அமிலதமானது சலதத்துடனேயாவது இருந்தையட 
னேயாவது அல்லது வேறெந்த எரியத்தச்க பதார்த்தத்தோடா 

இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள் ;-- அமிலதம், இருந்தாமிலம், இருந்தை, சலசம், சீவன் 
அவம், நிரட்சம், சீராவி, :



௧௧௪ சேகவனல். 

வது சேரும்போதெல்லாம் அனல் உண்டாகும். அப்படி 
யே நெருப்பு எரிகையில், அல்லது, விறகைக், கரியை, எண் 
ணெயை எரிச்கையில், காற்றிலுள்ள அமிலதமான, அப் 
பொருள்களிலுள்ள ௪லதத்துடனேயும், இருந்தையுடனேயுங் 
கூடும்பொழுது இருந்தாமிலமும் நீராவியும் உண்டாவ.இனால் 
காங்கை பிறக்கின்றது. 

௪. எரிகிற நெருப்பின் காங்கைப் பிரமாணமாகவே அதி 
லெரியும் சலதத்தினதும் இருர்தையினதும் பிரமாணமும் 
இருக்கும். ஏதுமொரு மரவிறகிலே குறித்த நிறைபாரங் 
கொண்ட கட்டையை எடுச்தெரிச்ச அது மெல்லமெல்ல எரி 
யும். இரும்ப அவ்விறகிலே ௮வ்வளவு பாரங்கொண்ட Fare 
களை எரிச்ச அவைகள் படபடென்று சணத்திலே எரிந்து 
போம். இவ்விரு பகுதியிலுமிருந்து உண்டாகுங் காங்கை 
ஒன்றுக்கொன்று சரியாயிருக்கின்றது. கெருப்பு எறியும் 
மூறையினாலே தேகவனல் பிறக்கும் விதமும் நமக்குத் தெரி 
யவரும். 

டூ. தாம். முன்னே சொல்லியபடி நாம் உண்ணும் உணவி 
லே இருச்தையும் சலதமும் அடங்கியிருக்கின்றன. உடம்பி 
லுள்ள அன்னசசத்திலும் சிதைந்துபோன கஞ்சலான அணுக் 
களிலும் இவைகள் செர்ந்திருக்கின்றன. ஈகம் சுவாசம்வாங் 
கும். வாயுவிலிருந்து அ.மிலதம் சுவாசப்பையிலிருக்கும் சிறு 
குழல்களுக்குள்ளே புகுந்து அங்குள்ள இசத்தத்தோடே கல 

ந்து, அத்தோடே இரத்தாசயத்துக்குள் அழைந்து மறுபடி 
உடம்பின் பல பகுஇகளையும் போஷிக்கும் தந்துகள் என் 

லும் சிறு இரத்தக்குழல்களுக்குள் புகுஇன்றது. 

௬. இந்தச் குழல்களிலே பாயும் செவ்விரத்தத்திலுள்ள அமி 
லதமானது மாசயனிகள்வழியாய் இரத்தத்திலே வர்சடைந்த 
இருந்தையுடனும் ௪லதத்துடனுங் கூடுவதினால் இருந்தாமில 
மும் நீராவியும் உண்டாகின்றன. | 

எ. இப்பதார்த்தங்கள் அணுஅணுவாய் ஒன்றதுடனேயொன் 
2 கூடுவதினால் காங்கை பிறக்கின்றது. ௮ங்கே உண்டா 

ம் இருந்தாயிலமும், ீராவியும், இரத்தத்தின்வழியாய்ச் சவா 
சப்பையிலேவந்து நாம் விடும் சுவாசத்துடனே. கூடி அங்க 
ருந்து உடம்புச்குப்புறம்பே. கழிகின்றன. இம்மாறுதல் சரீ 
சம் எங்குமுள்ள தந்தசகெளிலே சம்பவிக்கிறபடியினால் காங்



- தேகவனல். ௧௧௫ 

கை உடம்பின் எப்.பகுதியிலும் உண்டாகின்றசென்று நாம் 
நினைக்கவேண்டும். 

புறனடை.-ுக்துகெளில் இருர்தையானது அஃமிலதத்து 
டன் சேருவதினால் செவ்விரத்தம் காரிரத்சமாகறெது. 

Ol. இனி எதுகாரணச்தினாலே தேகவனல் உடம்பிலே 
மிஞ்சாமல் சமகிலைபெற்றிருச்குசென்பதைப்பற்றிப் பார்ப் 
போம். தோவிலும் சுவாசப்பையிலுமிருக்து நீராவி ஓயாமற் 
பறப்பதே உடம்பின் ௮னலை எப்பொழுதும் ஒரு சமமாயிருக் 
கும்படி பண்ணுகிற முச்யெகொாரணமென்று சண்டிருக்குருர் 
கள். 

௯. உடம்பைப்பார்ச்ச ௮தஇி௫ குளிர்மையாய் ஈம்மைச் சூழ் 
ந்திருக்குங் காற்றுச் சுவாசப்பையிலும் தோலிலும்பட. அவை 
சளிலுள்ள மேன்மிச்சமான அனல் பறக்துபோய்விடுவதினா 
லே உடம்பிலே அது கதியாமல் என்றும் சரியளவாயிருக்கின் 
றது. காத்றுவிகங்கதி எவ்வளவு அ; தஇிசமோ அவ்வளவு. ௮இ 
கமாய் உடம்பின் கரங்கையும் பறந்துபோம். அது எவ்வள 
வுகுறைவாய் வீசமோ அவ்வளவாய்ப் பறக்கும் காங்கையும் 
குறைவாயிருக்கும். 

௧௦. தோற்றாபிபிரசாரம் தோலிவிருந்து வேர்வை ஓயாமற் 
பொ௫கன்றது. உடம்பைச் சுற்றியிருக்குங் காற்றினாலே 
அது ஆவியாய் ௮ள்ளுண்டுபோ௫ன்றது.  வேர்வைநீர் ஆவி 
யாவதற்கு அனல் ஒரு காரணமாம். இப்படி உடம்பிலுள்ள 
அனல் அச்நீரை ஆவியாக்குகையில் ஒரு மட்டுக்குத் சிணிக்து 
போவதினாலே அனல் சமகிலை பெறுதஇின்றது. 

புறன்டை.--௧க- வது. சுரமுண்டாயிருக்கும்பொழுது வேர் 
வை கிளம்ப உடம்பிலுள்ள மிச்சமான சூடு குறைந்துபோ 
கின்றதென்டது. யாவருக்கும் தெரிந்த காரியம். ௨-வது. ஈர 
லிப்பான காண்டிய௰ காலங்களிலே உடம்பிலே புழுக்சல் 
சொள்வது எதினாலெனில் அக்காலங்களிலே உடம்பைச் 

சூழவிருக்கும் சாற்றிலே ஈரப்பசுமை அதிகப்பட்டு, உடம் 
மில் அனலைக் குறைச்சன்றவேர்வை ஆவியாகுஞ்செயல் 
ஈட ப்பதற்குத் சடையாமிருக்தெதினு வெதான்,



௧௧௭௬ தேசவனலைப் பேணும் முறை. 

தகேசவனலைப் பேணும் மூமை. 

௧௧. மனிதனுடைய சேசச்சிலே உண்டுபடும் அனவின் 
அளவ அவனவனுண்ட உணவின் அளவு தன்மை என்பவை 
களுச்செயவும், அவனவனுடைய , வயதுக்கும் FIT (Up 
யற்டிச்கும் இணங்கவும், அவனவன் சுவா௫க்குங் காற்றின் 
தன்மை அளவு என்பவைகளுச்கேற்சவும், அவனவனுடைய 
சரீரசவுக்கியத்துக்குத்தச்சதாகவுமிருக்கும். 

௧௨. உடம்பில் அனலானது உண்ட உணவிலுள்ள இருக் 
தையின் அளவுபோலவும் அவ்வுணவின் அளவின்படியம் 
வேற்றுமைப்படும். எரிக்கும் விதகிலேயிருக்கும் எரியத்சச்ச 
பொருள் எவ்வளவோ அவ்வளவாக அனலுண்டாவதுபோல, 
உண்ணும் உணவிலுள்ள இருச்தை எவ்வளவோ அவ்வள 
வாக அவ்வுணவு உடம்பிலே தெறிந்து இசத்சமாகும்பொ 
முது உடம்பில் அனல்பிறக்கும். 

௧௬. தேகவனல் விகற்பம்அடைவதற்கு வயதும் ஒரு கார 
ணமாம். ௬கமுள்ள வளர்ந்த ஆட்களிலும்பார்க்கச் இறுபிள் 
ளைகளிலும், பலவீனப்பட்டவர்களிலும், முகியோரிலும் & 
வதீதுவம் ௮திக குறைச்சலாதலால், அவர்களைப்பார்க்லெம் இ 
வர்சளிலே சேகவனல் குறைவாயுண்டாகின்றது. அதலால் 
ஈடுவயதுள்ள பலங்கொண்ட ஆட்களுக்குவேண்டிய உடுப் 
பைப்பார்ச்கலும், குழர்தைகளுக்கும் பலவீனப்பட்டவர்க 
ஞக்கும் இவருக்கும். ௮.௧ உடுப்புவேண்டும். 

௧௫. சரீரமுயற்சிக்ஞுத்தச்கதாய்ச் சேசவனல் வேற்றுமைப் 
படும். உடம்பிலே இரச்சங்கெதியாய் இடம்படி செய்யுங் 
காரணமெதுவோ, அதுவே அவ்வுடம்பிலுள்ள. அணுக்களை 
சரெமாய் மாறவும்பண்ணு ன்றது. அதாவது அதிலுள்ள 
கஞ்சலமான அணுச்கள் கழிவதற்கும் புதிதான வேறு ௮ணுச் 
கள்வக்து கூடுவசுற்குமான செயலைச் திவிரம்பண்ணடன்ற௮. 
இப்படியே உடம்பிலுள்ள. அணுச்கள் €சஇரமாய் மாறிச் 
கசொள்ளும்கேரத்தில் அதிலுள்ள அனலும் கதிகஇன்றது. 
இதினிமித்சம் சாம் வேலையில்லாமல் சும்மா இருக்கும் வே 
ளையில், ஈமது உடம்பிலுண்டாகும் அனவிலும் பார்க்ச 
காம் மூயற்சியாயிருக்கும்பொழுது ௮திச அனல் அதிலே 
உண்டாகும். :



சேகவனலைப் பேணும் முறை, ௧௧௭ 

௧௫. நரம் வாங்கும் சுவாசச்சன் தன்மைக்கும் அளவுக் 
குமேற்க சேசவனல் விகற்பமாகும். எரிக்கும் அடுப்பிலே 
அனலுண்டாவதற்கு விறகு சாற்று இரண்டும் எவ்வளவு அவ 
சியமோ தேசவனலுண்டாவதற்கு அவ்வளவாக உணவு காற் 
௮ இரண்டும் அவசியமாகவேண்டும். காம் சுவா௫க்கும் வா 
யுவிலிருக்கும் ௮மிலதமானது உடம்பிவிருக்கும் இருச்தைச் 
கும் சலதத்துக்குந்தக்சக அளவாக இருக்கவேண்டும். அறி 
அளவான அ௮மிலதம் உடம்பினுள்வாங்கப்படும்படி. விசால 
மான சுவாசப்பைகள் வேண்டியதுமல்லாமல், பழுச்களும் 
விசானமும் இட்டமாய் இயவ்இத் சங்கள்தங்கள் தொழிலை 
நிறைவேற்றவேண்டும். 

௧௬. மனிதனுடைய குணாகுணங்களின்படியும் அவனு 
டைய உடம்பிலே ௫இளம்பும் ௮னல் விகற்பமாகும். எப்ப 
டியெனில் மனதிலே பயருண்டானால், உடனே மூச்சுக்கு 
றைந்து உடம்பிலே கூசலோடி சைகால் விறைத்தப்போடன் 
ன: மனதிலே சந்தோஷமுூண்டானால் இரத்தம் கெதி 
கொண்டு ஓடுவதினால் உடம்பின் அனல் திற்மாய்ச் ளெம்பு 
கின்றது. 

௧௭. நித்திரைகொள்ளும்பொழுது  விழிப்பானகாலத்திற் 
பார்சீகிலும் தேகவீனல் உண்டாகும் செயல் குறைவு. : ஆ 

கையினாலேதானே விழிப்பாயிருச்கும்பொழுது உடுத்துக்கொ 
ண்ட. உடுப்பு, கித்திரையாயிருக்கும்பொழுது போதாமல் ௮ 
இக €ீலைகளினாலும் போர்த்துக்கொள்ளவேண்டியதாய் வழு 
இன்றது. 

* 

புறனடை --கித்திரைகொள்ளுகையில் சிலதருணங்களிலே 
காற்று கேரய் உடம்பிலே விழுவதை எவரும். தாங்கு , 
வது பிரயாசம். காற்றுப்படும் சுவருச்சருகிலேபணிய நித் 
திரைபண்ணும் ஆளிலும் அதற்குத்தள்ளிச் கட்டிவிலே உறங் 
கும் அரக்கு வெகுவாய் அவ்வளவு இடையுறு நேரிடாது. 

௧.௮. சேகவனல் படிப்படியாய் மாறுவசைப்பார்ச்லெம் 
சடுதியிலே மாறுவது ௮.இக ' மோசச்தைத்தரும். மனிதனு 
டைய உடம்பு கொதி வெர்நீரிலேயுள்ள சாங்கையளவு 
சூடுள்ள இடங்களிலே கொஞ்சநகேரத்துக்கு இருச்சச்கூடு 
மென்று சோதித்துக் கண்டிருச்சிரார்கள். மனிசனைப்போல



SSO தேகவனலைப் பேணும் முறை. 

நாய், குதிரை, ஆடுமுதலிய சல மிருகங்கள் மோசமின்றிப் 
பூமியின் நிரட்சக்சொடங்கி மூனைகள்பரியர்தம் எவ்வித 
தேசப்பகுதிகளிலும் சீவித்து, அங்கங்குள்ள வெகு வித்தி 
யாசமான காங்கை குளிர்மையைச் சடக்குமென்று சோதித் 

தீறிந்திருக்ளொர்கள்.



கூல், ககக 

ப தினோராம் பருதி, 

வரலை 

௨௧. Baro. 

சூரல். 

க. (மிகுதியும் அளறி வெடித்த சந்தமில்லாத சத்தம்முதல், 
௮௪ மேன்மையும் இனிமையுமான குழலோசைபரியந்தம் 
உண்டாகின்ற மனிதனுடைய கு.ரற் கருவிச்குச்சரியான, பின் 
ஜஞொெரு இசைக்கருவி மனிதரின் புத்தி வல்லமையினாலே 
செய்யக்கூடியதல்ல. ௮கேச சுகாணவாதிகள் இதைச் 
முழலுக்கும் யாழுக்ஞூம். உவமையாகப் பே௫யிருக்கருர்கள்: 
இக்கருவிக்குச் இருகமென்று பேர். 

கூர௮ுறுப்புகளின் விவரம். 

௨... வழச்சமாய் மூடி.ச்சென்று சொல்லப்படுங் இருகம் ல 
மூருந்துத் துண்டகுகளாலாகிய ஒரு. குழாயான செப்புப் 
போன்ற உறுப்பு. அதினுடைய மேற்றுவாரம் 'பெரிதாச 
முக்கோணவடிவாடு ௮டி.காக்கற் டெக்கும் எலும்போடே 
பொருசர்தியிருச்ன்றது. அதினுடைய ழ்த்துவாரம் இ. 
அத்து வட்டமாய்ச் சுவாசச்குழலோடே பொருந்துகின்றது. 

௬. அதிலுள்ள முருந்துத் துண்டுகள் ஒன்றிலொன்று சங் 
களிலே பொருக்கியிருப்பதமல்லாமல் சாச்குடனும் Sips 
தாடையுடனும் சுவாசச்குழலுடனும் இசைச்திருச்சின்றன. 

இப்.பகுதியிதுள்ள அருஞ்சொற்கள் ;--இருகம், சகாணவாதம், புப்புசம், பே) மருந்து, 
ll



௧௨௦ குர௮றுப்புகளின் விவரம். 

௪. இம்மாருந்துகளாலாகிய துவாரத்துக்கிடையே நாலு 
சவ்வு மடிப்புகள் பச்கத்துக்சொண்டாக இழுத்துச் கட்டப்பட் 
டிருக்கின்றன. அ வைகளுக்குச் குரல்காண் என்று பேர். 

ட. இச்சாண்கஞுச்சடையே ஒரு கமர் இருக்கின்றது. 
- அதற்குக் இருகவாயில் என்று பேர். ௮தினுடைய பருப்பம் 
ஒருவிரல் 'செல்லக்கூடியதாமிருக்கின்றது. மேலுங்£ழும் இ 
ருக்கப்பட்ட குரல்நாண்களுக் கடையே வலம் இடமாக 
இருக்கும் இரண்டு பதிவாயெ இடைவெளிகள் இருசச்குழி 
கள் என்னப்படும். 

௬. அடிராவிலே பன்னையிலைக்குச் சமானமாய் ஓர் மூருச் 
துஉறுப்பு நிமிர்ந்து நிற்கின்றது. அதற்குச் இருக கபாடம். 
என்று பேர். நாம் சாப்பிடும் சாப்பாடெல்லாம் விழுங்கு 
கையில் சுவாசக்குழலைச் கடந்து இரைக்குழவிலே சேருகன் 
றன... இப்படிச் செல்லுகையில் ஒரு ௮ணுவளவாகுதல் 
சுவாசக்குழலுக்குள்ளே. போகாதபடிக்குக் சாவல்பண்ணுவ 
Cs அடின்தொழில்: இக்காவலைத்தப்பிசக் சுவாசக்கு pare 
குள்ளே. சென்றால், புரையேறும். 

௫௯-ம் படம், ரம் பயம், 

               .” 

Tis i ie it 

௪௯-ம் படம், 1, தலுவென்பு. 9, அதையும் இருகத்தையும் தொடுக்கும் வி௫ச்சவ்வு, 
8, 4, 5, வீசனமுருந்து, 6, ஊர்மிகைமுறுந்து, 7, சுவாசக்குழல், படத்தின்மேலருகலே 

ஒரு துறட்டியினால் கொளுவுண்டு பிடித்தாய் இருக் சபாடத்தின்றுனி தெரியுது. , 

இர்-ம் படம், ], 1, சவாசக்குழல், 2, 9, £ழ்க்குரல் நாண், 3, 3, மேற்குரல்ராண், 
கம இருகத்தின்சமர்.. 5, 5, Cop Boor ene இடையே இருக்கும் :பதிவு,



குரலு௮ப்புகளின் தொழில். ௧௨௧ 

கூரலுஅுப்புகளின் தொழில். ன ச 

௭. கிருகமும் அத்தோடே மேன் சொல்லப்பட்ட சகல 
குரலுறுப்புங்கூடி. இயங்குவஇனால் குரலாகய சுத்தம் பிறச் 
Gang. கிருகத்திலுள்ள முருந்துசளினாலே அதற்கு வடி. 
வமும் உறுஇயுமுண்டாகின்றன. அம்மாருந்துகளிலே 
தொடுத்திருச்கும் பேசெளில் ல இயங்குவதினால் -இருகவா 
யில்விரிந்து அங்குள்ள குரல்காண் அசையும். இணி முன் 
சொன்ன பேூகளுச்கெதிரான பே௫கள் இயங்கச் இருகவா 
யில் சுருங்கி, அங்குள்ள குரல்சாண் ௪ண்டிஙிற்கும். இம் 
மாறுதல்களினாலேதான் குரல்விகற்பம் உண்பெடுகின்றது. ' 

வளர்ச்ச மனிதருடைய இருகவாயிலைப்பார்ச்ச குழந்தை 
களினதும் பெண்களினதும் கிருகவாயில்கள் அதிகம் சிறுத் 
திருப்பதினாலே இவர்களுடைய குரலும் ௮இகம் விசேஷ 
மாயிருக்இன்றது. - 

௮. சுவாசப்பையிவிருந்து காற்றானது . இருகவாயிலுச் 
கூடாசப் பலமாய்த் தள்ளப்படும்பொழுது குரல்காண்கள் 
இடுகிடுத்து ௮திருகன்றன. இப்படி அதிரச் சத்தம் Ios 

-இன்றது.  அச்சத்சம் காவு பல்லு உதடுமுதவியவைகள் 
இயங்குவதினால் எழுத்து, அசை, சொல் இவைகளாகும். 

புறனடை சத்தம் உந்தியிவிருந்து இளம்புசின்றதென்று 
எண்ணுவது தவறு. த்தம் பிறக்கும் இடத்துக்கும் உந்இச் 
கும் யாதொரு சம்பந்தமுமில்லை. ட்ட 

Tp. கிருகத்தினத பருப்பமும் சுவாசப்பையினது: அள 
வும் சுகமும் மிடற்றினதும் சாசித்துவாரங்களினதும் நிலையும், 
சாவு தாடையென்பவைகளினது இயக்கமும், ஆளுடைய 
குணாகுணங்களும், குரல் விகற்பத்துச்குக் காரணங்களாகும். 

தூலு௮ுப்புகமாப் பேணும் முறை. 

௧௦: பழக்கத்தினாலே. குரலை. மாற்றவும் விகற்பிக்கவும் 
கூடுமென்று, காம் எல்லாரும் வழச்சமாய்க் சண்டிருக்ோம். 
தொழிலாளிகளுச்குள்ளே ௮கேக அமைச்சலான தொழில் 
களில் உடன்பட்டிருப்பவர்களிலும்பார்ச்சு, கப்பற்காரரும்



௧௨௨ கூலுஅப்புகளைப் பேணும் முறை. 

கம்மாளரும் சந்தடியான வேலையை நடப்பிக்றெபடியினாலே 
தங்கள்தங்கள் குரலுறுப்புகளை ௮௫இகம் அப்பியாசம்பண்ணி 
வருகஇிருர்கள். இப்படிச் செய்வதினாலே குரலுறுப்புகள் 
சற்று மாறுவதுமன்றி அவைகளில் பிறக்கும் சத்தமும் விகற் 
பமாகும். 

௧௧. இருகம் விசாலித்திருச்றெதற்குத்சக்கதாகவும், நெஞ்: 
௪நையின் பருப்பத்துச்செங்கவும் குரல் பலப்படும். உ 
ரத்தப் பாவெதினாலும் வா௫ிப்பதினாலும் குரலுறுப்புகள் தே 
றி.ப் பலப்பதுமன்றி அதினாலே மார்பும் சுசம்பெற்று விசா 
விக்கும். பாஷைக் காதாரமாகிய தொனிகளை: உச்சரிச்சப் 
பழகுவதினால் இருகம்மூசலிய குரலுறுப்புகள் ஈயச்து சுவா 
சப்பைகளும் மிடறும் பெரும்பாலும் வியாஇக்ெமாகாம 
விருச்சன்றன. 

, இக-ம் படம், டு௨-ம் ப்பம். 
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இகம் படம், சுகத்துக்குதி தகர்ததும் அவவட்சணமுள்ளதுமான நிலை, 

- இம் படம், பார்வைக்கு லட்சணமரய் சுகத்துக்கு ஏதுவாய் மனுஷர் கிற்ச வேண்டிய நிலை:



குர௮றுப்புகளைப் பேணும் மூறை. 2. 

௧௨. ger நிற்கும் விதத்தனாலும் குரலோசை வித்தியாசப் 
படும். எப்படியெனில் ஆளுடைய தலையும் உடம்பும்.நிறூ 
இட்டமாயிருச்கத்சச்கதாய் அவ்வாள்கிற்க அல்லது இருச் 
கச் சம்பவிச்கில், அவ்வேளையிலே சுவாசச்கருவிகள் எல் 
லாம் இட்டமாய் நின்று பேருய் இயங்்.௪ yeeros ng eid 
சத்தம் ௮௫௧ தெளிவும் திட்டமுமாயிருக்கும். 

திநட்டாந்தம்.. தலையை முன்னுக்குக் குனிந்து தாடை 
யைப்பதித்து கேட்க வா௫ித்தப்பார்ச்சவும்: இரும்பத் தலை 
யை நிமிர்த்திதி சாடையை . உயர்த்தி வாடத்தப்பார்ச்சவும். 
இல்விருவிதவாடப்புகளிலும் , தோற்றப்படும் கூ ரலுறுப்புக 
ளின் இயக்க. விகற்பமும் அவைகளிலிருந்துண்டாகும் சச் 
தங்களின் வேற்றுமைகளும் மிகவும் செளிவாய்ச் தெரியும். 

௧௬. கழுத்தைச்சுற்றி எதையாகுதல் கட்டி இறுச்சவிடப் 
படாது... எனெனில். கழுத்திலும் கிருகத்திலுமுள்ள் பேடு 
களைக: கழுக்துச்குட்டை மணிச்கோவை முதலியவற்றிஞல் 
இறுக்டிக்சட்டியிருச்சில், அவைகள் இட்டமாய் இயங்கமாட் 

_ பாவரம்... இதினாலே: ஆளுடைய குரல் தெளிவாயும், "இன் 
னிசையாயுமிராமல் பலங்குறைந்து எதும் பேறில்லாமற்போம். 

__புறனடை--௪-வது. சில பிரசங்கெளுக்குண்டாகும் குரல்ச் 
தாழ்ச்சி சமுத்திலே” இணச்சவீனமாய்ச் , சட்டைபோட்டிறுச் 
இச் கட்டுவதினாலும், பேசுகையில் நிற்றெவிதம் சரியாயிரா 
ததினாலுஈ்தான் உண்டாகின்றது. ப்ட் 

௨-வது... சாங்சையான அறையிலிருந்து  நெடுநேரமாகப் 
பாடி. அல்லது  பே௫ழுடித்சபின்பு. குரல்உறப்பிலே வியா 
தி உண்டாகாதபடிச்கு வெயர்வையடனே, பனிேள காலங் 

_ களில் வெளிச்கிடும்பொழுது  கழுத்துமுதலியூ இடங்களில் 
குஸிர்பிடியாமல் பார்த்தூச்கொள்ளவேண்டும். 

௧௪. பேசும்பொழுது வாயை ஏவ்வளவுக்குத்இறந்தாலும், 
காசியினதும் மிடற்றினதம் துவாரங்கள் எவ்வளவுக்கு தடச் 
கஇன்றியிருக்காலும் அவ்வளவுக்கு தொனியும் சொற்களின் 
உச்சரிப்பும் திட்டமாகும். | | 

௧௫. ஒரு ஆள் பாஷைபடிச்சுச் தொடங்கும்பொழுது அவ் 
வாளுக்கு. ஒரு வார்த்தையை அல்லது அசையைச் சொல்லிச் 
கசொடுச்கசையில் குரல்உறுப்புகள் அவைகளைச் -: சரியாய் ௨௪ 
சரிக்காம்படி. இயச்இத், திரும்ப உச்சரிச்சவேண்டிய: வார்ச் ' 
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௧௨௪  ஞூலுறுப்புகளைப் பேணும் முறை. 

தையை அல்லது அசையை திருப்பித்திருப்பிச் சொல்லிக் கற் 
றுக்கொடுப்பது நல்லது. 

புறனடை.--ஒரு குழந்தையடனே பிழையானவிதமாய்ப் 
பேசுவதை அது எவ்விதமாய் மட்டுக்கட்டுகின்றதோ அவ்வித 
மாசச்சரியானவிதமாய்ப்பேசுவதையும் அறிந்து மட்டுச்கட்டிக் 
கொள்ளும்; ஆதலால் பிள்ளேகளுடனே மழலைவார்த்தைகளை 
இழுத்துப்பேசுவதும் எழுத்தில் வழங்காத குதலைமொழிகளை 
உச்சரித்துச்சாட்டுவதும் தவறு. 

௧௬. சல தருணங்களிலே புனியங்கொட்டை அல்லத தெ 
நிமுதவியவைகள் தொண்டைச்குள்ளே புகுந்து விச்டு அதி 
கமாய் அழத்சபெண்ணுவதுமன்றிச் சிலவேளைகளிலே ௮வை 
களினால் உயிர்ச்சேதமும். நேரிடும். அதை எடுக்கும்படி. 
அப்பொருள்களில் எதுவென்றாலும் எக்குழலிலே போன 
தென்று விசாரிப்பது. அவசரமல்ல. எனெனில் அது தொ 
ண்டையைப்பற்றி எங்கெயிருந்தாலும்.. அதை எடுப்பதற்கா 
ன பிரயோகம் ஒன்றுதான்... 

ட கள, அரென்றாலும் அடுக்கரிற்றெ ஆள் அவ்விதமாக உபா 
இ.ப்படும் அளினுடைய கெஞ்சில் ஒருகையால் அமர்த்திக் 
சொண்டு மற்றக்கையினாலே முதுகிலே சுள்ளி... இரண்டு 
மூன்று அடி. சுறுக்காய் அடிக்கவும். இத வாயாதுபோனால் 
தொண்டைக்குள்ளே ௪ணத்திலே இரண்டொரு விரலைவிட் 
'டுத்தடவி அப்பொருளை வெளியில் எடுக்சக்கூடுமானால் அப் 
படிச்செய்யவும்; அதுவும் மூடியாமற்போனால் ௮தை வயிற் 
அக்குள்ளே போகத் தள்ளிவிடவும். .



தோல். | S20 

பன்னிரண்டாம் Li &. 

aR | | ப 

௨௨. அதிகாரம். 

தோல், 

க. தோலென்பத உடம்பிலுள்ள எலும்புகளையும் தளை 

களையும் மூடியிருக்றெ போர்வையேயாம்.  கிறுவர்களிலும் 

பெண்களிலுமுள்ள தோல் ஒப்பமும் மெதுவுமாயிருச்கின்றது. 

நடுவயதுள்ள ஆண்பிள்ளைகளிலே:௮து சற்று aw Alig Cpr 

ணுமுள்ளதாயிருக்கின்றது. வயதுபின்னிட்டவர்களுடைய 

வும் அதிகமாய்மெலித்து தளர்ச்தவர்களுடையவும் சரீரத்தின் 

பொருத்துகளிலுள்ள தோல் திரைந்து சருங்கப்போகின்றது. 

| தோலின் விவாம்.. 

௨. மனிததேகத்திலுள்ள. தோலிலே இரண்பெடைகள் 
உண்டு. அவையாவன? வெளித்தோல்,  உள்தோல் என்ப 
வைகளாம். - ட்ப பற் ப ர; | 

ர. பரிசருமமாகய வெளித்தோல், 'உட்டோலிலுள்ள று. 

'இரத்சக்குழல்களால் மேணியெங்கும் ச்க்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு 

௪. இப்படிச் சச்கிவிட்ட. "நீரா. வெளித்தோல் உட் 

டோல் அடங்கலும் அநேக படைசளர்கும். அ.ப்படைகளில். 

உட்படைகள் நீராயிருச்ச, வெளிப்படைகள் காய்ந்து கெதி 

ளாஇன்றதினாலே வெளித்தோல் பெலனுள்ளதாய் வருகின். 

இப்பருஇயிதூன்னள அருஞ்சொற்சன் ;--அமில்தம், இருந்சாமிலம், சரமம், *லேதசோசம், 

தூம், தந்தத), காடி, சாஎம், நிணச்சோஎம், நிணம், நீராவி, பரிசருமம், பாசிய னி,



| ௧௨௬. - தோலின் விவாம். 

_. உதாரணம். --. சரீரத்திலே சொப்புஎங்கட்டும்பொழுது 
மிதந்த. ம்பி உரிற பொருள்தான் வெளித்தோல்: சரீ 
ரத்திலே சுரம், செர்தீநோய், அ௮ச்கிமுதவியவைகள் காணும் 
சில தருணங்களிலே, இந்த வெள்த்தோல் படலமாய் எழும் 
பிச் சழன்றுவிமுடின்றது. 

(ட. சரீரத்திலள்ள வெளித்தோல். உடம்பிலுள்ள ௮வயவங் 

களின். காரியத்துக்கைய அடுத்திருப்பது சாம் கவனிக்கத்தச் 
கத. எரீரதீதிலே உணர்ச்? எவ்விடத்தில் எவ்வளவுகூர்மை 
யோ அவ்விடத்திலுள்ள வெளித்தோலும் அவ்வளவுமிருது 

வும் மேன்மையுமுள்ளதாயிருக்கின்றது.. சரீரத்திலுள்ள பொ 
ருத்துகள் இங்கும் அங்கும் அசையவேண்டியபடியினாலே 
அவ்விடங்களிலுள்ள வெளித்தோல் நுகைவும் சுருக்குமாயி 
ருக்கன்றது.  உமாஞ்சப்படுகிற இடங்களாகிய உள்ளங்கை 
உள்ளங்கால் முதலிய இடங்களிலுள்ள வெளித்தோல் மிகவும் 

காய்த்து மாத்து விழைத்துப்போகின்றது. 
புறனடை. -- ௧-வது. வெளித்தோல். இப்படி. அந்தந்த 

இடங்களில் சாய்ப்பது அவைகளுக்கு ஒரு. பாதுசாப்பு. இப் 
படி. அகாதிருந்தால் இவ்விடங்கள் புண்பட்டுப்போய்ச் சகல 
வேலைகளும் நடவாமல். நின்றுவிடும். 

௩-ம் படம், 

  

௫௬-ம் படம்; ஒறு, ணை விவிம்பின் சனம், அணுதரிசனி என்னும் பூதக்கண் 
ணாடியினால் உள்ள: அளவுக்கு ஐம்பதுமடங்னு அதிசம். பெரியதாய்ச்சாணும் பாவனை, 
1, 1, வெளித்தோல், 2, 9, நிறப்படலம், , 8, 8, கடுப்படலம், 4,4, ஈரம்புப்பின் 

ன்ஸ்; 5, 5, உட்டோல், 6, 6, 6, அல்ப ன்ன வாகக்கிர்ச்கும் மூன்று 2 சரம்புகல், 
Tels 7, கடுவிடைச்சரல்கள்; : 8, 8; ப மூன்று ௪டுக்கள்...



தோலின் விவசம், ௧௨௪ 

. உ-வது. உள்ளங்காலில் முள்ளுமுகவியவைசளால் அழத் 
சிஉண்டாகி ௮வ்விடத்தின் வெளித்தோல் அ௮ளவுக்குமிஞ்சிச் 
குவிந்தடடைப்பதை ஆணியென்பார்கள். 

௬. தோவிலுள்ள இப்பகுதியில், அதாவது வெளிச்தோவி 
லே தந்துககள் என்னும் இரத்தக்குழல்களாகுதல் ஈரம்புசளா 

குதல் இல்லாதபடியினால் அதிலே ஒரு ஊ௫யைக்குத்றினாலும் 
அச்குற்றினாலே ௮திலே கோவுமில்லை அத வழியாய் இரத்தம் 
பொ௫ிவதுமில்லை. 

௭. வெளித்தகோவிலே ஒருதுண்டை உரித்தெடுத்தப்பார்க் 
கையில் தப்பு ரவான மாட்டுக்கொம்பிலே சவளியாற் வின 
சீவலுக்குச்சமானமாக வெண்மையும் உருவொளியுள்ளதமா 
யிருக்கும். அதிலே புழுதியும் அழுக்கும் புரண்டிருக்கும் 
பொழு கறுத்துப்போடின்றது. 

புறனடை.--மயிர்களும், ரகங்களும், மிருகங்களின் கொம் 
புகளும், குளம்புகளும், பட்டுகளின் இறகுகளும், வெளித் 
தோலும் பதார்த்தசமளவிலே ஒன்று. உடம்பிலே கொ 
வெர்நீர்பட்டு அதின் வேச்சாட்டினாலே வெளித்தோல் கழ 
லும்பொழுது அவைகளும் இதடனேகூடக் சழன்றுபோ 
கின்றன. இறகானது பலூளையுள்ள ஒரு.பெரிய மயிரென்று 
சொல்லலாம். மயிர் உள்ளுக்குச் ' சோற்றியாயிருச்றெது. 
மயிரிலே வன்ன அணுச்கள் இரண்டிருச்நெதற்குத்தச்கசாக 
அதின் கிறம் வித்தியாசமாகும். . 

௮. வெளித்தோலிலே கச் கடைசியாய் உண்டா 
அதிசம் உள்ளேயிருக்கும் படைக்கு உள்ளாக, அதாவ, வெ 
ளித்தோலுக்கும். உட்டோலுக்கும் இடையிலேயிருந்து வெ 
ளிச்தோலுக் கூடாகச்தோற்றும் ஒருவன்னம் உண்டு. . இந்த 
வன்னப்படை காப்பிரியிலே கறுப்பாயும், அமரிச்சாச் தே 
சத்து வேடர்களிலே செப்பு வன்னமாசவும், : ஐரோப்பியர்ச 
ளிலே வெண்டிவப்பாசவும் இன்னும் அவர்களுக்குள்ளே ஆ. 
ஞூச்சாட் சற்று வித்தியாசமாகவும் இருக்சன்றது. இவ்வன் 
னம் அ௮இகமாகில் ஆட் கறுப்பாகவும், அதிலிருந்து படிப் 
படியாய்க் குறையச் இவப்புகிறமாகவும், வெள்ளைநிற. மாச 
வும் மாறும். இதுவே கறுத்சவர்களுக்கும் வெள்ளைமணிதருச் 
கும் உள்ள வித்இயாசம். ன 

௯- சருமம் என்னும் உட்டோல். தோலிலுள்ள. இரண்டு 
படைகளுள் விசேஷமானது. ௮ சரீரத்தின் முன்பக்ச 
மாகிய கெஞ்சு வயிறு என்பவைகளில் இருச்கிறதைப்பார்ச்ச



௧௨௮ தோலின் விவரம், 

முதுகிலே சனமாயும் கைகால்களின் அகத்திலும் புறத்திலும் 
௮௪ தடி.ப்பாசவும், தேகத்தின் எப்பகுதியிலும் உள்ளங்கை 
உள்ளங்கால்களில் ௮௫௪ உரப்பாகவும் இருக்கின்றது. அதி 
லே பலவிதமான தூரங்கள் என்னும் குழல்கள் உண்டு. ௮. 
வையாவன: நாடிகள், நாளங்கள், மாசயனிகள் என்பவைக 
ளே. மேலும் நிணச்கோளங்களும், சவேதகோளங்களும் 
ஈரம்புகளும் அதிலே இருக்கின்றன. 

௧௦. காடிகளும், நாளங்களும் உட்டோலிலேபரரந்து த் 
களாய் ஒன்றுடனேயொன்று பின்னி வலைபோலக் 
இடக்கின்றன. ஆகையினால் இத்தோலின் எப்பகுதியை 
வெட்டினாலும் ௮ப்பகுதியிலே இரத்தங்காணும். Beery. 
கள்தானே தோலை வளர்க்கின்றன. 

௧௧. காடிசள்போல ஈரம்புகளும் தோலிலே மிகுஇயா 
யிருச்றெபடியினாலே மேனியிலே எங்கே குத்தினாலும் ௮ங் 
சே கோவுண்டாகும்: கரம்புகஸலின் அண்ணிய தலைப்புகள் 
தந்துகள் என்னும் சிறு இரத்தச் குழல்களுடனே, பின்னித் 
இரண்டு உட்டோலிலே று புடைப்புகளாகின்றன. 

௫௪-ம் பூட் ம். 

  

  

௪-ம் படம், 'உட்டோலிதுள்ள கடுக்களின் விதததைக்காட்டியது, 1, 1, உட்டோல், 

8.8, கடுப்படலம், ப, 8, கடுக்களின் சாடிகள், 4, 4, கடுக்களின் நாளங்கள். 5, 5, 
கடுக்களின் நரம்புகள். 

புறனடை.-இட்புடைப்புகள் இருக்கும் விதம் உள்ளங் 
கைகளிலும் உள்ளங்கால்களிலும் செளிவாய்ச் காணலாம். வி 
ரல் ஏனிகளிலே௮வைகள் வட்டமாசவும் பாம்பு வளைவாகவும் 
ஒடுகின்ற வரிகளாய் நிரைச்சப்பட்டிரச்சன்றன.



தோலின் விவாம். ௧௨௯ 

௧௨. மேனிஎங்கும் வெளித்தோலுச்குள்ளே மாசயனிகள் 
"என்னும் சிறுக்குழல்கள் உண்டு. இவைகள் வழியாய் உடம் 
பிலே பூசின தயிலங்கள் வசூரிப்பால்முதலியவைகள் இரச் 
தத்திலே கலக்கின்றன. ட்ட 

௧௬. .வேர்வைபிறக்கும். . கருவிசளிலேயுள்ள Cre 
சிறுத்துவாரங்கள் வெளித்தோலுச்கூடாக இறங்க ஒவ்வொன் 
அர் இருகிமுறுக் கடைசியிலே சன்னிலே மடிந்து, கடுகுவி 
தை ௮ளவாய்ச் திரண்டு உட்டோலுச்குள் இருக்கும் சண்ண 
ஹறைகளிலே முடிகின்றன. இத்திரட்செளுக்குச் சுவேத 
கோளங்கள் என்று பேர். .” 

௧௪. நிணச்கோளங்கள் என்பன. உட்டோலிலே புதை 
யப் பாவியிருக்கன்ற ஏறு இரட்கெள்தான். அ வைகளுச் 
கும் வெளித்தோலுகச்கூடாகச் செல்லும் நேரான துவாரங்க 
ளுண்டு. மேனியில் சல பகுதிகளிலே இச்கோளங்க 
ahaa. அவைகள் வேண்டியவைகளாயிருக்கும் இடங் 
களிலேயோ மிகுஇயாயுண்டு. அதாவது? தலை, காது, மூக்னு, 
கழமுக்கட்டுமுதலிய இடங்களிலே அவைகள் மிகுதி. 

புறனடை.--இக்கோளங்களின் துவாரங்களிலே அளவுக்கு 
மிஞ்சிய கொழுப்பிருக்கும்பொழுது . அது. ஒரு பருவாய்ச் 
தோன்றும். அப்பருவைப்பிதுக்க அதிலுள்ள . கொழுப்பு 
ஆணிபோலே பிதுங்கும். இலவேளை : ஒரு கிணச்கோளச் 
தின் துவாரம் தீர அடைபட்டுப்போனால் அதில் உண்டாகும் 
கொழுப்பு வெகுகாலமாய்க் கூடுவதினால் ஒரு கழலையர்கின் 
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உ. அதிகாரம். 

தோலின் தொழில். 

5. தோல் சரீரத்தின் வெளிப்பகுதி முழுவதையும் ஜூடி. 
அதின் மூட்ட்சள் கெளிவுகளெல்லாம் தொடர்ந்து, சான் 
மூடியிருக்கும் சரீரப்பகுதிகளையெல்லாம் சாவல்செய்வது 
மல்லாமல், அததற்குரிய தொழிலுள்ள பலவகையான கூறு 
சளுக்னாம். அதாரமாயிருச்சன்றது.



௧௩௦ தோலின் தொழில். 

௨. சற்றும் உணர்ச்சியில்லாச வெளித்தோல் கூரிய 
உணர்ச்சியுள்ள உட்டோலை மூடும் ஒரு உறைக்குச் சமான 
மாக இருக்கின்றது. வெளித்தோல் உட்டோவின் உணர்ச் 
சியை மழுக்கி மட்டுப்படுத்திவிடுகின்றது. 

௩. உட்டோலிலுள்ள நீர்கள் அணுவணுவாய்ப் பறவாம 
லும், மனிதருக்கு: நேறிடும் ஈச்சுச்காற்றுக்கள் உடம்பில் 
உட்செல்லாமலும்பண்ணுவதினாலே வெளித்தோல் சரீரத்தி 
லே லெ வியாதிகள் வராதபடி. காவல்பண்ணுடின்றது. 
வெட்டு, றே, புண்முதலிய காரணங்களினாலே வெளித் 
தோலில் ஏதுமொரு நீக்கம் காணும்பொழுது அதின் காவல் 

௪. தோலிலுள்ள ஈரம்புகள் ௮அதினுடைய பரிசத்துக்கு 
அல்லது உணர்ச்டக்குரிய  கருவிகளாம். அ வைகள் வழி 
யாய் நாங்கள் ௮ரேகம் காரியங்களை உணர்ந்து மிகுதியான 
இன்பதுன்பங்களை அனுபவிக்கிறோம். 

உதாரணம்... மெத்த வெப்பமானகாளிலே குளிர்காற்று 
உடம்பிலே வீசும்பொழுது கொள்ளும் உணர்ச்சியிலே 
இதைக் சண்டுகொள்ளலாம். இச்ஈரம்புகளின் உணர்ச்சியி 
ஞுலே எங்களுக்கு. CoO Succ ௮ணுகுவதை நாம் 
அறிந்து அவைகளுக்கு விலகக்கொள்ளுகிறோம். 

“௫. சரீரத்திலுள்ள கழிவுகளில் மிகுதியானவைகள் தோவி 
லுள்ள துவாரங்கள் வழியாய்க் கழிந்துபோகும். அவை 
களில் சில நிணமாகவும், சல நீராவியாகவும், சல இருந்தா 
மிலமாகவும் கழியும். 

௬. தோலை ஈனைச்சின்ற கிணம் நிணச்கோளங்கள்வழி 
யாக இரத்தத்திலிருந்து பிரிசன்றது. காங்கை குளிர்மை 
கரலிப்புஎன்பவைகளை ௮தஇிகமாய்த் சாங்கவேண்டிய தோலின் 
பகுதிகளிலே நிணம் கிரம்பப் பாவியிருச்கும். இச்கோளங்க 
AS mig teri பொசிவதினாலே தோல் மிருதுவாவதுமன் 

நிச் சேகத்திலுள்ள இரத்தமும் சுத்தியடைகன்றது. 
௭. சுவேதகோளங்கள் : இரத்தத்திலிருந்து வேர்வையைப் 

பிரிச்சன்றன. . தோலின். ஒவ்வொரு ௪தர அங்குலத்திலும் 
இச்கோளங்களில் ஈராயிரம்மட்டுக்கு : அவைகளின் துவாரங் 
கள் ஓடி.யிருக்கின்றன. அரீரத்திலுள்ள தோல் முழுமையிலும் 
இக்கோளங்களில் ஐம்பது இலட்சத்துக்குமேற்பட உண்டு...
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இடு-ம் படம், தோன்த்துண்டின் விளிம்பின் பாவனை, ], ], தோலின் சறச்சிறுப் புரு 
வங்கள், 2, 9, அஇன் சால்கள், 8, வெளித்தோல். 4, 4, நிறப்படலம், 5, 5, உட் 
போல், 6, 6, 0, உட்டோலின் சடுக்கள், 7, அவைக்கிடையேயிருக்கும்' பதிவுகள், 
8, 8, 8, eQsGer@ ஒவ்வொன்றிற்கும் இடையேயிருக்கும்' பெரிய பஇவுகள், 9, 9, நிணத் 
இனால் கிரவியிருக்கும் இறுச்சிறு அறைகள், 10, 10, 10, தோதுக்குக்கிறே இருக்காம் 
நிணப்படலம், 11, 11, 1], அப்பட்லத்திலுள்ள இழைகள். டி இரண்டு மயிர், 15, 
சுவேதக்கோளம்; அதின்குழல் இருசல்முருகலானத. 14, பேட சுவேதகோளம் 

இதின் குழவின் முறுக்குக்குறைவு, 15,15, நிணக்கோளங்கள் ; அவையின் குழல்கள் 

மயிரின் உறைக்குள் முடி.இன்றன. 

௮. சுக காலங்களிலே இகச்கோளங்களிவிருந்து வேர்வை 
இடைவிடாமல் உண்டாவதினாலே தோல். பசுமைகொண் 
டிருக்கும். இந்ரனைவு தோற்றாமலிருக்கும்பொழுது அதற் 
குத் தோற்றாச் சுவேதமென்று பேர். oa அளிதுளியாய்த் 
தோற்றும்போது அதற்குத் தோற்றுஞ் சுவேதமென்று போர். 

தீ நட்டாந்தம்.-ஞுளிர்மையானதும் ஈரமற்றதுமான வாயோ 
டுங்கிய ஒரு கண்ணாடிப் பாத்திரத்துக்குள்ளே சையை தட் 
டிச் சைக்குளசு அளவுக்கு அ௮க்சண்ணாடிப் பாத்திரத்தின் 
வாயோடே சேர்த்து மூடிச் சுற்றிச் கட்டிவிட்டால் சல கிமி 
ஷங்களுக்குள்ளாக அப்பாத்திரத்தினுட்பச்சங்களிலே கையி 
விருந்து கசியும் ஈரம் பிடித்திருக்கும். ் 

௯. சுவேதகோளங்களின் தொழில் தடக்இன்றிஈடப்பது 
சுகத்துக்கு மிசவும் அவசியம். அரீரத்திலுள்ள கழிவும் கஞ்௪ 
லமான பதார்த்தங்களில், ஒன்றேமுச்கால்முதல் இரண்டரை 
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௧௩௨ .. தோலைப் பேணும் முறை. 

இருத்தல் நிறையளவுக்கு ஒரு காளுக்குள் இக்சோளங்களின் 
வழியாய் உடம்பிலிருந்து கோலின் அவாரங்களால் கழியும். 

௧௦. கசூளிரினால் அல்லது தோவிலுண்டாகும் ஏதும் வியா 

இயினால் வேர்வை பொசிவது தடைப்பட்டால் அதினாலே 

கழியவேண்டியவைகள் கழியாமல் . இரத்தத்திலே கலந்து 
ஓடி. உடம்பிலே செறிந்து சுவாசப்பை  இரைப்பைமுதவிய 
உறுப்புகளினது தொழில்களைக் குழப்புகின்றன. நாட்பட. 
ட இருமல் சபாலநோய்,  அ€ரணமாந்தம், கழிச்சல்முதலிய 
வியாதிகள் இவ்விதமாய்ப் பலமுறையும் தலைப்படுகின்றன. 

௧௧. இச்சாரணத்தினால் உடம்பிலுள்ள உறுப்புகளில் யா 
தொன்று பலவீனம் அடைந்தால் அதுவே மற்ற உறுப்புகளி 
லும் அதிகமாக நோய்கடெமாகும். ஒருவனுடைய சுவாசப் 
பை வியாதியாய் அல்லது பலலவீனமாயிருச்கும்பொழுது, அவ 
னுடைய மேனியிலே மிஞ்சிய குளிர் உண்டானால், அவ்வு 
றுப்பிலே அழற்? தாவிப் பலதரமும் இருமல் கிளம்பும். ஒரு 
வனுக்கு முன்னமே பொருத்துவிறைப்பும் வாதகோயும் உண் 
டாகத்தக்சனவாயிருந்தால், gaan oC அதிக குளிர் 
மை தாவ அவ்வித நோய்கள் இரும்ப உண்டாகும். 

ர் 
  கக்கு 

  

௨௪. அதிகாரம். 

- தோலைப் பேணும் முழை. 

க. வெளிச்தோலின் நிலைக்கும் உடம்பினது சாங்கை 
குளிர்மைக்கும் வாயுவின் சுத்தம் கார்தி என்பவைகளுக்கும் 
உடம்பிற்படும் ஒளியின் சன்மைக்கும் தக்சனவாக தோலி 
லுள்ள உணர்ச்சியும் நிணச்கோளம். சுவேதகோளம் என்னும் 
'இவைகளின்  தொழிற்கெதியும் விகற்பமடைகின்றன. 

உ. ஏற்றபடி உடுப்பதும் ஒழுங்காய். நீராடுவதும் அளவாக 
* வெளிச்சத்திலும் காற்றிலும்... ஈஉடமாவெதும்  ஈமதுதோலின் 

 -௪௪ல . பகுஇகளின்.. சுகத்துக்கும். மிகவும் ஈயம். 

ர. காம் உடுக்கும் உடுப்புச் தேகத்துக்கு அனல்கொடாது, 
அனாலும் அது. உடம்பிலுள்ள அனல் வெளிப்படாமலும்



தோலைப் பேணும் முறை, ௧௬௩ 

வாயுவிலுள்ள காங்கை குளிர்மை உடம்பிலே தாக்காமலுங் 
காக்கும். நாம் என்னவிதமான உடுப்பு உடுச்சகவேண்டு 
மென்று அறியும்படி பின்னால் சொல்லப்படுங் குறிகளை 

. அவதானித்துச்கொள்ளவேண்டும். 

௪. சாம் தரிக்கும் வஸ்திரங்கள் ௮வைகளுக்கூடாகச் காங் 
கை சுறுக்கிலே செல்லக்கூடாதவைகளாகவும் அதிகம் ஈர 
விப்புப் பிடியாதவைகளாகவும் இருச்கவேண்டும். 

௫. ஆட்மெயிரினாலே செய்த சம்பளிமுசலிய புடவைகள் 
மற்றெவ்வித €லைகளிலும் பார்ச்ச ௮திசமாக அவைகளில் 
ஏராளமாயிருக்கும் நுண்ணிய சண்ணறைக்குள்ளே வரய 
வைக்காத்து, ஈாத்தைச் கொஞ்சம்மாத்திரம் சுவற்றுஇற தினால், 
அவைகளே உடுப்புக்கு மிகவும் உத்தமம். 

௬. பருத்திதூத்புடவையானது ஆட்டுமயிர்ப் புடவையைப் 
போல வாயுவைத் தன். கண்ணறைகளுக்குள்ளே காத்துவை 
யாதிருந்தாலும் சணல் அற்புடவையிலும் பார்க்க அதிகமாய் 
வாயுவைத் தன் கண்ணறைகளுக்குட்காக்கும்: 2 மலும் 
அதின் நெசவு ஆட்டுமயிர்ப் புடவையிலும் அழுத்தமுமாய் 
உடுக்கும்பொழுது தோலை அழத்ராததுமாயிருச்சின்றது. இப் 
படிச்கொத்த புடவை சணல் அரத்புடவைபோல் இலே௫ிலே 
ஈரலியாது. அகையால்: தோலுச்சடுக்க உள்ளுக்கு உடுக்கும் 
உடுப்புகளுக்கு மிகவும் a Gg. 

எ. உடம்பிலுள்ளதும், அதிலிருந்து நீங்காதிருக்கால் ௮ 
தற்குச் சேதம் செய்யச்கூடியதுமான பதார்த்தங்களைத் தோ 
லானது இரத்தத்திணின்று. பிரித்துவிடுவதுமன்றிச். சுவாசத் 
க்கும் மிகவும் உதவியாயிருக்கின்றது. ... அகையினாலே 
உடுப்புகள் காற்று: உள்ளே: செல்லவும் வேர்வை வெளியிலே 
நீராவியாய்ப் பறச்கவுங்கூடிய கண்ணறைத்துவாரங்கள் உள் 
ளவைசளாய் இருச்சவேண்டும்.. .. 

அ. உடுப்புக்கும் உடம்புக்கும் இடையே சொஞ்சவெ 
ளியிருக்கும்படி உடுப்புச் தளர்ச்சயொய் இருக்கவேண்டும். இ 
றுக்கசமான சட்டைமுதலியவைகளைப் போவெதிலும் தளர் 
தீதியானவைகளைப் போவெதினால் அ.த.க. ௮னல்கொள்ளும் 
என்பது- எல்லாருக்கும் அனுபவத்தில் விளங்கும். ட் 

௯. சுவாசப்பை இரத்தாசயம் இரைப்பைமுதவிய உயிர் 
நிலையான உறுப்புகளில் சயரோகம் ௮.€ரணமாந்தம்முதலா 
ன வியாதிகள் வருவது தேகவனல் உண்டாவதற்குச் தடை



௧௩௪ தோலைப் பேணும் முறை. 

யாயிருப்பதினால் தோல்வெளுத்துச் சை கால் குளிர்ந்துபோம். 

ஆதலால் இப்படிப்பட்ட வியாதிகள். உள்ளவர்களுக்கு ௮ 

இக உடுப்பு ௮வ௫யமாய் வேண்டியது. 

௧௦. பகலிலும் பார்ச்சப் பொழுதுபட நாம் ௮இக தஞ்சக் 

கேடுள்ளவர்சளாய்ப் போவதினாலே ௮ச்நேரம் ஈமது உடம் 

லே உண்டாகும் ௮னல் குறையும். ஆதலால் அவ்வேளை 

யில் ௮திக: உடுப்புவேண்டும். நாம் மிகுதியான சனக்கூட் 

டமூள்ள வீடுகளிலிருந்து இரவிலே வெளிக்கிட்டு வீட்டுக் 

குத் திரும்பும்பொழுது உடம்பு வேர்த்திருப்பதினாலும் geen 

ரம் குளிரானதினாலும் ஈம்மிலுள்ள ௮னல் தீவிரமாய் ஈம்மை 

விட்டு ௮சலுஇன்றது. ஆதலால் மேலும் ஒரு உடுப்புத் தரிச் 

அச்கொள்ளவேண்டும். 

௧௧. சரீரமுயற்சியினாலே இரத்த ஒட்டங்கதிக்ச ௮க்கதிப் 

பு அதிக ௮னலைச் சரீரமெங்கும் சிளப்பிவிடுகின்றது. ஆத 

லால் இருந்த. இருப்பிலே வேலைசெய்யும் ஒருவனைப்போல 

உச்சாகமாய் ஒடி. உலாவி : வேலைசெய்பவனுக்கு அதிசம் 

உடுப்பு. அவசரமில்லை. ப்ட் | 

$2. அளவுக்குமிஞ்ச.. உடுப்பதும் உடுப்பிலே இரசக் 

குறைப்பதுமாயெ . இரண்டும் தேகசவுக்யெத்துக்கு. ஈனம். 

இதவுமன்றி உடம்பில் ஒரு பகுதியை ஈன்றாய் மூடுவதும் மற் 

றப்பகுதியை மூடாமல் விவெதும்' சுகத்துக்கு ஆகாது: 

_ ௧௬... உடுப்பெல்லாம் . பிசங்காமல் கூடியளவு சுத்தமாயி 

ருச்சப்பண்ணவேண்டும். எவ்வித ' உடுப்பும் கொஞ்சமா 

குதல். அழுச்குப்பிடியாமலிராது.: ஆட்டுமயிர்ப் புடைவை 

கள் பருத்திப் புடைவைகள்தானும் வேர்க்கும் வேர்வையி 
லுள்ள லெகழிவுகளை உறிஞ்ச அதினாலே ௮வைகளின் இழை 

கள் கறைப்படுகின்றன. அழுக்குவஸ்இிரம் களையாமல் 

் அசட்டைபண்ணி, அதை நெடுநாளைக்குத் தரித்திருப்பதி 
னால் ௮கேச சனங்கள் வியாதியடைவதற்கு இடமாயிருச்சின் 
றத... வறியசனங்களே அகேகமூஜறை. இதினாலே வியாதி 
அடை இருர்கள். 

௧௪. படுக்கும்பொழுது, மூன் உடுத்த உடுப்பைக் களைந்து 

வேறு உடுப்புத் தரித்துப் படுப்பது சுகத்துக்கு. ஈயம். ங்கு 
உண்டுபடாமல் அதற்குக். காரணமாகிய பூச்சியைப் போச் 
கும்பொருட்டுப் படுக்கும் பாயைக். கழுவியும் சீலை, தலை 
யணையுறை இவைகளை அ௮லம்மியும் இழுமைதோறும் வெயிலி 
'லே போட்டுவாவேண்டும். 'இதுவுமன்றி மெத்தை €லைகளி



தோலைப் பேணும் முறை.  தரடு 

லே பிடித்திருந்த வேர்வை போகும்படி, இவைகளைக் காற்று 
வெயிலிலே போடுவது ஈல்லது. இப்படிச் செய்யாவிட்டால் 
சீலையிலே பிடித்திருக்கும் வேர்வையினால் சிலவேளை வியாதி 
உண்டுபட வுங் கூடும். 

௧௫. உடுத்ச உடுப்பு ஈனைந்தால் உடனே அதை மாற்ற 
வேண்டும். அதுவுமன்றி அர்நேரத்திலே சற்றும் ஈரமில் 
லாத இரட்டுப்பருச்சன் சீலைத்துண்டு எடுத்து அனல் ௪ளம்பும் 
மட்டும் மேனியிலே உமாஞ்சியபின் வேறு உடுப்புத் தீரிச்ச 
வேண்டும். நனைர்த உடுப்பை மாற்ற முடியாதிருந்தால் அவ் 
வுபெபை உடுத்த ஆள் அவ்வுடுப்பின் ஈரம் காயும்மட்டும் 
உடம்பிலே குளிர் வராதபடிச்கு அனல் எளம்புமட்டும் 

சரீர அப்பியாசம் பண்ணவேண்டும். 

௧௬. பின்னேசத்திற்பார்ச்ச முன்னேரத்திலும், விசேஷ. 
மாய்ச் காலையிலும், சீவத்துவம் அல்லது சரீரப்பெலன் நயமா 
யிருப்பதினால் நாம் காலத்துச்குக்காலம் சாங்கை குளிர்மைக் 
குத்தச்சதாய். வித்தியாசமான உடுப்பு மாற்றிச்கொள்ளுகில் 
காலையிலேதானே அப்படிச் செய்யவேண்டும். உடுப்பன 
வையும் உண்பனவையும் மற்றும் வழக்கமான செய்கைகளை 
யும் சடுதியாய் மாற்றிக்கொள்வதினால் ஈமது உடம்புக்குச் 
சவுக்கியெவீனம் உண்டாடின்றது. ஈமது aL wy se Mus 
பழக்கங்களை மாத்அகிறதினால் உண்டாகும் மோசத்துக்கான 
சாய்வு நம்முடைய உடம்பு அ௮ச்நேரமிருக்கும் பலவீனத்துச் 
கும் இளைப்புச்கும் தக்கதாயிருக்கும். 

௧௭. சரீரத்திலுள்ள தோலின் துவாரங்கள்வழியாய் வேர் 
வையாகக்: கழியுங்கழிவுகள் இசத்தத்திலிருந்து இட்டமாய்ப் 
பறியம்பொருட்டு ஒழுங்காய் .ஸ்கானம்பண்ணுவது மிகவும் 
அவசியம். பண்ணாவிட்டால் தோலில் ஓயாமல் உண்டாய் 
வரும் பழைய வெளித்தோல், நிணம், வேர்வையின் ay dp 
suomase spormGuratow. smusgy பிடித்துக்கொள்வ 
Bene தோலின் துவாரங்கள் தூர்ர்துபோம். வெந்நீரில் ஸ்கா 
னம்பண்ணுவதிலும் பார்க்க குளிர்ர்ச சண்ணீரிலே ஸ்சானம் 
பண்ணுவது உடம்புக்கு அக பெலனைத்தரும். 

௧௮. மன முயற்சியாலாகுதல் சரீர. அப்பியாசத்தாலாகுதல் 
உடம்பு இளைத்திருக்கும்பொழுதும் சாப்பிட்டவடனேயும், 
எவர்களென்டலும் ஸ்சானம்பண்ணப்படாது.. நோயாளிகள் 
காலைச்சாப்பாசொப்பிட்டு, இரண்டுமணித் தியாலத்திக்குப் 
பின் ஸ்சானம்பண்ணுவது. திறம். அனாலும் சரீரசவுச்சிய 
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௧௩௬ தோலைப் பேணும் முறை. 

மூடையவர்கள் சாலையிலாவது மாலையிலாவது தங்கள் பிரியம் 
போல ஸ்ரானம் பண்ணலாம். 

் ௧௯. ஸ்சானம்பண்ணி நெடுகேோத்துக்கு ஈரத்தோடிருப்ப 
தாசாது. ஏனெனில் உடம்பிலே கரம் சுவறினால் குளிர். 
உண்டாகும். அகையினாலே ஸ்கானம்பண்ணுகையில் கூத 

லும் துன்பமும் உண்டாகாதபடிக்குச் சுறுக்காய் நீராடி, அது 
மூடிந்தவுடனே உடம்பிலே சற்றும் ஈரமில்லாமல் தடைச் 
துவிடவேண்டும். ௮/த்தோடே உடம்பிலே குளிர் உண்டா 

னால் பருச்சன். சலையினால் அல்லது சம்மா கையினாலே சூடு 
பிறச்ச ஈன்றாய் உனாஞ்சு, உடனே வஸ்திரந்தரித்துச் 
கொள்ளவேண்டும். | 

௨௦. நாளுக்குசாள் குளிப்பென்று உடம்பைச் குறைவா 
கக் கழுவியும், கிழமைக்குக்கிழமை முழுச்கென்று அதை 
அதிகமாகச் கழுவியும் வருவது புத்தியல்ல. திண், நித்திரை 
மூதலியனபோல இக்காரியமும் ஒழுங்காகச் தினமும் ஈடப் 
பிச்சவேண்டிய௰து. வெஞுராள் வியாதியாய் சண்ணீர்படா 
மல் கடந்தபின் சடுதியிலே முழுகறது மோசம்: அப்படிப் 
பட்ட வேளையில் உடம்பைச் கழுவுற பழக்கம் நின்றுவிட் 
டதுமாத்திரமல்ல,. ஆள் மெத்தப் பெலவீனப்பட் டிருக்கும், 
அதினால் முழுச்கைச் தாங்கச்கொள்ளமாட்டாது. . வியாதி 
யுள்ள நாளெல்லாம் படுச்கையோடிருந்தும் இடை வி.டாம்ல் 
மேனி சுத்திபண்ணிவருவதே நல்லது. இப்படிச்செய்வது 
வியாதிச்சாரனுக்கு ஆற்றியும், அவனுடைய வியாதி மாறுவ 

தற்குத் துணையும் ௮து மறுதலியாதபடிக்கு எதுவுமாம். 
௨௧. கோல் தன் தொழிலை ஈடப்பிச்கும்பொருட்டு வா 

யுவின் உதவி அதற்கு மிகவும் வேண்டியது. எங்களைச் 
சூழ்ந்திருச்கும் வாயு தோலுக்கு அமிலதத்தைக்கொடுத்து 
அதிலிருந்து .இருச்சாமிலத்தை வாங்குகின்றது. இதுவுமன் 
றிச் தோலிலுண்டாகும் மிகுதியான வேர்வையையும் bers) 
லுள்ள. நீரணுக்களையும் ௮ பிரித்துத் தள்ளிவிடுஇன்றது. 
இவ்விதமான தொழிலை வாய. நடப்பிக்கும்படி. ௮து சோலோ 
டே அடுத்திருக்கவேண்டும். சரீரமடங்கலும் மூடி. உடுப் 
பவர்களுடைய: உடுப்புச் தளர்வாகவும் கண்ணறையுள்ளதா 
கவுமிருச்சவேண்டும். என்பதற்கு உண்டான பல கியாயங்க 
ளுக்குள். இதுவும் ஒன்றுதான். 

௨௨. தோலிலே ஒளிபடுவதினால் உடம்புக்கு மிகுந்த 
சவச்கம். உண்டாகின்றது. இதற்குச் இிருட்டாந்தமாக நில



தோலைப் பேணும் முறை. — ௧௬௭ 

மட்டத்தில் தாழ்வாயும் ஈரமாயும் இருட்டாயுமிருக்கும் 
அமைகளிலே வேலைசெய்யும் ஆட்கள், வெளுத்து Camis 
துப்போகிருர்கள் என்பது அறிந்த காரியம். தோலை ஊ 
டருவிச்செல்லும் ஒளியானது அதற்கு ஆரோச்செத்சைச் கொ 
பப்பதுமன்றி, இரத்தத்துக்கும் ஈயத்தைக்கொடுக்கும், அக்க 
யம் அதின்வழியாய் உடம்பு மூழுவதுக் தாக்கும். 

௨௩. பள்ளிச்கூடங்களும், கம்மாலைகளும், சமையல் வீ 
ஞூம் சலைவாசல்களும் காற்றுவீசச்கூடியவைசளாரய்மாத்திர 
மல்ல, வெளிச்சந்திறமாய்ச் செல்லச்கூடியவைகளாயும் 
இருச்சவேண்டுமென்பதற்கு மேற்சொல்லிய காரியம் செளி 
வான நியாயமாயிருச்ன்றது. 

௨௪. வெதர்நீரினால் அல்லது நெருப்பினால் வெச்ச காயங் 
களிலே கொப்புளங் கட்டாமவிருக்கும்பொழுதும், அல்ல 
வென்று கொப்புளங் கட்டியும் வெளித்தோல் தகராமவிருச் 
கும்பொழுதும், அ௮ச்சாயங்களில் எரிவு உண்டாயிருக்கும் 
பொழுதும் அவைகளுக்குப் பச்சைத்தண்ணீரிற் சலைதோய்ச் 
அப்போடவும். எரிவு நீங்னெபின்பு, சேன்மெழுகையும் ஈல் 
லெண்ணெயையுங் சலக்து, காய்ச்சிச் சேர்வையாக்கி ௮ச் 
சேர்வையை ஒரு சலைத்துண்டிலே அல்லது பஞ்சிலே பூக 
கொப்புளங்கட்டின இடங்களிலே. ஒட்டவும். இப்படிக் 
சாயம்படெதினாலே வெளித்தோல் உரிக்துபோனால் சுண்ணா 
ம்புத்தண்ணீரும் ஈல்லெண்ணெயும் சரிபங்காய்ச்சேர்த்துப் 
பூசவும். அல்லது முன்சொன்ன சேர்வைபோடவும், இம் 
மருந்துகளைப் போட்டபின் அடிச்சடி எடுச்சப்படாது. . 

புறனடை --ஏப்பொழுதென்கிலும் உட்டோல் :நெருப்பி ' 
லே வெர்து அல்லது. வெட்டிலே. அறுந்துபோனால் அது இ 
ரும்ப முன்போல வளராமல் அப்படிச்சொத்த இடங்களிலே 

மாறாத தழும்பு அல்லது. சாயம் உண்டாடின்றது.. 
உட. மேனியிலே வேர்வை தோன்றுவதற்கு ஏதுவாய் சே 

கத்திலே சவேதநிலையம் என்னும் அளவான. அனல் உண்டு. 
இது மிகுக்தாலும் குறைந்தாலும். வேர்வை உண்டாகாது. . 

புறனடை... சுரம் மும்மூரமாய்ச் காயும்பொழுது அது நீங் 
குவதற்கு ஏதுவாய் வேர்வை உண்டாகும்பொருட்டு. மேனி 
யிலுள்ள காங்கையைச் குறைக்கத் தண்ணீரிலே. தோய்த்த ௪ 
டற்பஞ்சுமுதலியவற்றினால் அச்சமின்றி சாமுடைய ௮ 
ஞக்குச் தடவிவிடலாம். மேனியிலே ஈரப்பசுமை உண் 
டாயிருக்க வீசுங்காற்று எவ்விதத்திலும் படவிட்ப்படாது.



௧௬௮ ஈரம்புமண்டலம். 

இக-ம் படம். 

  
இசு-ம் படம்,  மூளையினதம் சசேருவதையினதும் பிண்காட்டு, 1, மூளை, 39, இணை 

மூளை. 3, கசேருல்தை, ம முக ஈரம்பூகள், 5, புபசாலம், 6, 7, 8, 9, உற்காயத்இின் ஈரம் 
புகன், 10, பமுசரம்புகள், 11, கடிசாலம். : 192, பீடிஷ்கைசாலம், 13, 14, 15, 16, அதக் 
கரயத்தின் சரம்புசள்... பட



கரம்புமண்டலம். ௧௬௯ 

பதின்மூன்றாம் பருதி. 

௨௫. அதிகாரம். 

 நாம்புமண்டலம். ் 
5. உடம்பிலுள்ள” உறுப்புகளின் சொழில்களெல்லாம் 

ஒன்றைப்பற்றி ஒன்றாயும், ஒன்றின்பின் ஒன்றாயும், அவற் 
ALE hu. மூறைதவருமல் கடைபெத்தவருகின்றன. ஆகை 
யினாலே அத்தொழில்களை நடப்பிக்கும் உறுப்புக்கள் ஒன்றி 
லேயொன்று பற்றியிருக்கும்படி அவைகளை ஒன்றாய் இணைச் 
கும்பொருளொன்று இடையிலே: இருக்கவேண்டும். Qu 
படி அவைகளை இன்னக்கும்பொருளே நரம்புமண்டலமாம். 

நரம்புமண்டல விவாம். 

2. மூளையும், சிரஈரம்புகளும், மூள்ளக்தண்டுச்கொடியும், 

முள்ளர்சண்டு ஈரம்புகளும், .ஐச்சு ஈரம்புகளுமாகிய. இவை 
சளின் கூட்டம் சரம்புமண்டலம், என்னப்படும். 

[Fos மூளையானது தலையோட்டுக்குள்ளிருக்கும் அறை 
முழுவதையும் : நிரப்புகின்ற குழைவான ஒரு உறுப்பாம். 
வளர்ந்த மனிதனிலேயுள்ள மூளை ஏறக்குறைய மூன்று இருத் 
தலாகும். நெற்றிக்குள்ளே. துவங்கப் பிடரிவரைக்கும் 
செல்லும் பிளப்பினால், ௮௫ வலமிடமாய் இரண்செமமான 
பகுதிகளாகப் பிரிந்திருக்கன்றது. முளையில் அளாச்காற் 
பங்காய்ச் தலையின் பின்பக்கத்திலே, £ழ்ப்பிடரியைப்பற்தி 
இரணைப்பந்து வடி.வாயிருக்கும். ப்குசிஅனை மண் என்னப் 
படும். 

இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள் ;_ இருந்தாமிலம், கசேழுலதை, சகலேதனி, இவற் 
அவம், தணைஞாளை, ஈாம்பு, பே, முகுளம், வன்னசை,.



௧௪௦ ஈரம்புமண்டல விவாம். 
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௭-ம் படம், ..மூன்சாட்டும் ஞூளை, 1, மூளையின் வவப்பாஇ. 2, அதின் இடப்பாதி, 
3, அதன்] சடுவில் நெடுசச்செல்லும் பிளவு, 4, அனையன், 2, மூறாளம், இதிவிருச்து 

இனம்பும் புவசரம்புகளின் Getnaieries தெரிவன. 

௪. மூளைமென்பது பெரும்பாலும் வெண்ணிற முள்ளது. 
அதின் வெளிப்படை. கரை நிதமுள்ளதாயிருக்கின்றது. 

டூ. அணை "மூளையிலும் வெண்மையும் ஈனா சிறமூமான 

பதார்த்தங்கள் உண்டு. நரா நிறமுள்ள. பதார்த்தம் அதிலே 
மிகுதி. அத்துணே மூளையை வெட்டித் திறந்தூபார்த்தால் 
அதிலுள்ள வெண்மையான. பதார்த்தம் அங்குள்ள ஈரை நிற 
மான பதார்த்தங்களுக்குள்ளே சலர்திருப்பது ஒருமரம் கொப் 
புவிட்டுப் படர்ந்திருப்பதுபோலக். தோற்றும். 

௬. மூன்று சவ்வுகள் மூளையைச்சுற்றி இருக்கின்றன. தீர 
வெளிச்சவ்வு மெத்தத் தடி.ப்பும் பெலப்புழமுள்ளது. இடைச் 
சவ்வு மிகுந்த மெல்லியதும் உருவொளியுள்ளதுமாம். ஆச 
உட்சவ்வோ மகா நுண்ணிய கூந்தலான இரத்சச்சுழல்க 
சாத் பின்னப்பட்டு ஒரு மெல்லிய வலைக்குச் 'சமான்மாயி 

ருக்சன்றது. 
௪.  தீலையோட்டினது மேத்பகுதியையும் அதற்கு அத்தி 

ருக்கும் சவ்வுகளையும். வெட்டி எடுத்துப்பார்த்தால் அதற்குள் 
ளிருக்கும் eptar மேடும். பள்ளமும், சாலும் புருவமுமாய்க் 
சட SEE காணலாம்.



நரம்புமண்டல விவாம். ௧௪௧ 

௮-ம் படம், 

  
௮-ம் படம், ஈகவொகப்பிளந்த மூளை, துணைவூளை, முகுளம் இவையினது வலப்பாதி, 

], மூளை, 2, துணைமூளை, 8, முகுளம். 4, சசேருலதை, 5, மகாதுன்னம்.. 6, அடிமூளை 
யிவிருந்து. செம்பும் சரம்புகளுள்  முதலாம்சோடாயெ. நாற்றசரம்பு, 7. இரண்டாம்சோடா 
கிய பார்வைநரம்பு... 8, சண், ...9, மூன்றுஞ்சோடு, 10, சாலாஞ்சோடு.. 11, ஐர்தாஞ் 
சோடு, 19, ஆறுஞ்சோடு, 18, எழாஞ்சோட, 14, எட்டாஞ்சோடாயே கேள் விநரம்பு.. 
15, ஒன்பதாஞ்சோடு, : 16, பத்தாஞ்சேரடு, 17, பதினோராஞ்சோடு, 18, பன்னிரண் 
டாஞ்சோடு, 20. கசேருகாம்புகள். 21: பட்சம், ் 

ட ௮, குசேருலதை என்னும் முள்ளந்தண்டுக்கொடி, மூளை 
யைப்போல் வெண்மையான பதார்ச்சமூடையதாயிருக்கன் 
ஐது. அதற்கு நெடுக உறையாக ஒரு சவ்வு சுற்றியிருக்சன் 
ps இக்கொடி, கைவிரற்பருமன் உள்ளதாய் மூளையிலி 
Gig முள்ளர்சண்டு நெடுக ஐடுகின்றது. தலையோட்டுச் 
குள்ளிருப்பதாகிய. முள்ளந்சண்டுக்சொடியின் மேற்றலைப்பு 
குமிள்வடிவமாயிருக்இன்றது.  ௮தின் பேர் முகுளம் என் 
னப்படும். ் *



௧௪௨ ஈரம்புமண்டல விவாம். 

  
௫௬-ம் படம், சபாலமும் சசேருவும். நடுப்பெறப்பிஎந்திருக்க அதல் காணும் மூளையும், 

சுசேறாலதையும், 1, மூளை, 5) துணைமூளை, 8,., முகுளம். 4, ச்சேருத்தம்பில் இருக்கும் 

கசேருவறை, 

௯. ஈரம்புகள் மூளையிலும், முள்ளந்தண்டுக்கொடியிலுமி 

ருந்து செல்லுகின்ற பலங்கொண்ட சிறிய வெள்ளைச்கொ 

டிகள்தான், மனிததேகத்தின் எப்பகுதிக்கும் அவைகள் கொப் 

புக்சொப்பாகச் கூந்தல்விட்டுச் செல்லுகின்றன. 

நரம்புகளைப்போலத் தோற்றினாலும் வன்னசைகள் பேசி 

களிலே தொடுத்திருச்சன்றதினால் ௮வைகளுக்குள்ள வித்தி 

யாசம் லேசாய்விளங்கும்: 

உடம்பைக்£றிப் பாராதவர்கள் . தொப்புளும்: அப்ரனமுமாயெ இவைகளின் அயவிவே 

மகா பிரதான நரம்புகள் தின்றன வென்று பொதுவாகப் . பேகெகொள்ளாடரார்கள், தொப் 

புளானது பிள்ளைபிறந்து ஐர்தாறுசாட்சென்று காபிக்சொடி- விமுந்தபின்பு காணப்படுந் தழும் 

புமச்திரமே. அபானமானது ;மலசத்தியாகும் வாசலேயொழிய இதிலேயாவது தொப்புளி 

லேயாவது விசேஷித்த பெரிய ஈரம்புகள் ஆராய்ந்து சோதித்தவர்களால் கண்டுபிடிக்கப் 

Lili Bevin”



கரம்புமண்டல விவாம். ' ததர 

௧0..அடிமூளையிலே சேர்ந்திருக்கன்ற சர௱ரம்புகள் அடி. 
மூளையிலேயிருர்து வலமிடமாய்ச் ம்பிப். பன்னிரண்டு. 
சோடுகளாய் அதிலிருந்து ஒன்றுதவிர மற்ற யாவும் முகத்தின் 
பல. பகுஇச்குஞ் செல்லுின்றன. :". இன்னும். விளக்கமாகச் 
சொல்லுகில் அவைகளிலொவ்வொன்றும் தனக்குச் தனக்கு 
ரியவிடங்களாகிய காதுக்கும் சண்ணுச்கும் நாக்குச்கும் 
மூக்குக்குஞ்சென்று அவைகளின். தொழில்களுக்குக் கார 
ணமாயிருக்கின்றன.... 

டட ஜறிம். ப். பூம், 

  
௬௦-ம் பயம், மூளைபினுடையவும் 'சசேருலதையினுடையவும்'மூற்ப்க்சம், ம]. மூளையின் 

வல்இடப்பரதிகள்; 8 ,8, அணை மூளையின் வல இடப்பாஇகள், 4, நாற்ற சாம்பு: 8, பார்வை ௩௭ 
by 7, அடி மூளையிலிருந்து இளம்பும் சரம்புக்ளாள் மூன்றுஞ்சோடு,  8,' வறேவிதன்னம். 9, 
சாலாஞ்சோடு, 10, மூகுளத்தின் கீழ்ப்பகுதி, 1111, சசேருவதை.....12, 12, மூளையின் 
8ீழ்துவங் க. புச்சம் வாக்கும் கசேருலவதைபிவிருந்து வலம். இடமாய்க்இஎம்பும் சசேருஈரம்பு 
கன், 8, 12, புயசாலம்;. 14). 14, கடிபீடிசைச்சாலம், , 

ட. 14



GRP கரம்புமண்டல விவரம். 

கக. மூள்ளந்சண்கெரம்புகள் முூள்ளந்தண்டுக்குள்ளிருச் 
கும் கொடியிலிருந்து Gero . முப்பத்தொருசோடுகளாகச் 
செல்லுகின்றன. அவைகளில் ஒவ்வொன்றுக்கும் இரண்டி. 
ச்ண்டு மூலங்கள் உண்டு... அவைகளுள். முூன்ஞுலம் இயச் 
கத்தையும் பின்ூலம்  உணர்ச்சியையுங் கொடுக்கின்றன. 
இவைகளில் ' பின்மூலங்களின்' தலைப்புகளிலே ஒவ்வொரு 
மூடிச்சுண்டு. . அவைகளின் முன்ஞூலங்களில் அப்படியில் 
லை. இர்ஈரம்புகளின் களைகள் இளைக்கச்ளைக்க எவ்வளவு 
சிறியவையாகப்போனாலும்: அந்கரம்புகளின் இருமூலங்களுக் 
கும் உரிய. இரண்டு பதார்த்தங்களும் உள்ளவைகளாயிருக்கி 
ன்றன. இதினாலேதானே உடம்பின் எப்பகுஇயிலும் உண 
ர்ச்சியும். அசைவும் ஏகத்துக்கு உண்டாயிருக்கின்றன. 

௧௨. சாம் முன்சொல்விக்சாட்டிய 'சாரியங்களினாலே 2. 
டம்பிலுள்ள. ஈரம்புகள் எல்லாம் மூளையிலும் மூள்ளந்தண்டுக் 
கொடியிலுமிருந்து செம்புசன்றனவென்று . சண்டோம்;. 
இப்பொழுது அவைகளுக்கு. வித்தியாசமான வேறொருவகை 

) இன் பேர் சசவேசனி அல். 
லது. .ஐக்சகரம்பு என்று சொல்லப்படும். அது சரீரம் எங்கும் 
பரர்தோடுவ.தமன்.றி. அதற்குச் இல பிரதான நிலைகளும் உ 
ண்டு. அதின் நிலைகள் முள்ளக்தண்டை அணைந்து. இடுப்பி. 
லும் இரைப்பைக்குப் பின்னாகவும் அடிக்கழுத்திலும் இருச் 
கின்றன: 'இதுவுமன்றி இது மூள்ளக்தண்டுக்கு வலமாகவும் 

  

  

   

  

சியாக. நெடுகச் சங்கிலி போலச்சென்று, உடம்பி 
லள்ள் பிரதான உறுப்புகள் | ர்வற்றிற்கும் பரந்து செல் 
வதுமல்லாமல் மூளையிலும் மூள்ளச்தண்டுக்கொடியிலுமிருந்து 
இளம்புறெ. நரம்புகள். எல்லாவற்றோடும் பொருந்துகின்றது. 

புறனடை. — 9p 8 somber நிலைகள். எல்லாவற்றிலும் அதி 
சபிரதானநிலை.இலராப்பைக்குப் பின்னாக இருப்பதினால் ஆள் 
நிரம்பத் தின்றிருச்கும்பொழுது: மேல்வயிற்றிலே அடிப்பது 
பெரிய மோசம்... இப்படிப்பட்ட அடி.யினாலே. சிலர் இறக் 
துபோனார்கள்.-.. ் ட்ட 7 .



_கரம்புமண்டல விவாம். . : ag 

  
_ ௬௪ம் பயம்... சசவேதனியினதிம். அதன்: இரந்திகளினதும் ureter. ந; 3, %, Boor 

பைக்கு பின்னாலே இடெக்கும் சசவேதனியின் பிரசான' சாலம், வயிறுரிறைய. இருக்க. இவ்வி 
த்தில் அடிவிழுவதுமோசம்,  ற,றடற, கெஞ்சறையிலுள்ள. இரர்திகள், பமூச்களின் இடை. 
வெளிகள் ஒல்வொன்றிலும் வலமிட்மாக ஓல்வொன்று இடக்கும். ஐ, 3) கெஞ்ச்றைக்கிரர்இ 
களின்” புற: இக்க்கொகள், , டே, வல்மிடமாயிருக்கும். இரத்தாசயுத்துக்கு. சசவேசனியின் 
இரிசசாலம்,' உர எழுத்திதூள்ள, 8ழ், இடை, மேல், இரந்இிசன் மூன்று, ந). பிருக்கத் 
தைச்சுமும். சாலம்... 2, 2, இடுப்புசுஇரர்இகள்,... 8, அவையின் அசக்கிரைகள். 4, அவை 
யின் புறக்ளெசள்... 5, கண்டமைமேல். இடக்காம். சண்டரைச்சாவம்,. மற்ற இலக்கள்கள். சசவேதனிடிடன் வேறுல பிரசானமான உறுப்புகளைத் தொடுக்கும் இளைக$ளைச் குறிக்கும் ; 

    
  

   



      

   

௧௪௭. .... நரம்புமண்டலத்தின் தொழில். 

2 Gir. Gamo. 

சம்புமண்டலத்தின் தொழில். 

க. மேளையானசு. மத புத்தி, ஞாபகம், சித்தம் இவைகள் 
தோன்றும் இடமாகிய மனதிற்கு . இருப்பிடம் என்று எண் 
ணு ருர்கள்.  அணைமூளை சரீர. இச்சைக்கு அல்லது இற் 

ப்பத்சன்மி உறைவிடம் என்று Basra Bap i eer. 

௨. மூளை சகல, உணர்வுகளுக்கும். இருப்பிடமாக இருக் 

ன்றது. சரீரத்தின் எப்பகுஇிகளிலும் உண்டாகும் உணர்ச் 

இசளை அது உணர்ஈரம்புகள்வழியாய்: அறிகின்றது... இப்ப. 

19. peers mors காரியங்களை. மட்டுக்கட்டி, அறியும்பொருட் 

டு உணர்நரம்புகள் வியாதி. சேதமில்லாதிருப்பது அவசியம். 

  

   
   

  

fhe மூளைவழியாம். கா ஈருள்களை மட்டுச்கட்டுஞ் செ 
_ யல்: இரண்டுபடியாய் ஈயச்சின்றது... இவைகளில். முதற்ப: 
டியாவது 'அர்நியபொருள்ச டம்பிலே பெல்; இரண் 
டாம்படியாவது' உடம்பிலே. பட்ட. பொருள்களைப்பற்றி 

மூளைவழியாய். மனதிலேயுண்ட ர்கும் உணர்ச்சி. 

௪. மூளையின் எப்பகுதியிலே உணர்ச்சி. உண்டாகின்ற 
iL ஐக்கமாக இருக் 

என் 
/வயொழிக்த பிர்பகுதிக 

- நூளையிவிருக்கும் இரு . 

பகுதிகளரகய வெண்வ ப குதியிலாவது ஈரைநிறமான 
. பகுதியிலாவது சேதம். உண்டானாலும். அல்லவென்று அப்ப 
- குதியிற் லபங்கு: எபெட்டுப்போனாலும். அதினாலே புத்திக் 
குச்சேதம். egos. PGES மோ f மேரிவெது . 

  

   

     

         
. "மிறச்ஜெத்கு எதுவாய் உடம்பிலே தாவும் 

( லாளன். பல் கனிகள் உன்னைக் 

_ ப்பு அல்லது, இவண்



ஈரம்புமண்டலத்தின் தொழில். ௧௪௪௭ 

டாகும்: - அதிலே அதிக மோசமுண்டானால் உடனே ஞூச் 
சுக். தடைப்பட்டு நிற்கும். 

௬. பேகளின் இயச்சம் மூளையிவிருக்கும் சத்தங் கார 
ணமாய் ஈடக்கன்றது. மாளைக்கும் பே௫களுச்குஞ் சம்பக்தம் 
உண்டாக்குவதும், அப்பேசிகளை இயக்குவதும், இயக்க ஈரம் 
புகளாம். மூளைசெயவின்றி நிற்கில், பேசகளும் இயக்கமற்று 
நிற்கும் மூளையானது... ஈரம்புவழியாய்ப் பேசிகளாக்குக் கட் 
'டளையிட ௮வைகள் உடனே இயங்கும். ' இவ்வியக்கத்தால் 
அவைகள் .தொடுத்திருக்கும் . அவைய்வங்களும் அசையும். 

௭. ஐகச்சகரம்புகளினால் உடம்பில் உணர்ச்சியும் இயச்ச 
மும் உண்டாகவில்லை. ௮. சரீரத்திலிருக்கும்' விசேஷமா 
ன பகுதிகளுக்குச் 'சிவத்துவத்தைக் கொடுக்கின்றது. 148) 
லுள்ள இல கூந்தல்கள். இரத்தக்குழல்களுடனேகூடு. இவை 

_ சளைப்போலத் தேசம் எங்குஞ் செல்லுகிறதினால் உடம்பின் 
எப்பகுஇயும் :ஒருமட்டுக்கு ௮வைகளினுடைய சயம்பெத்றி 
ருச்கின்றது. . சரீரத்தின் பகுதிகள் பலவாய் ஒன்றுக்கொன்று 

வித்தியாசமாயிருக்கிலும், அவைகளெல்லாம் ஐக்ககால்புமூல 
மாய் ஒருமித்திருக்கின்றன.. 

ஆடம். பம்ம் 

  
உடம்: படம், | pew Cir uBureciderse பாவனை, 1, sures எலும்பின். விளிம்பு, 

2, மூன் 8) தணைமுளை, 4, மூருளம் .. ன ரர ட்டு 

9.



௧௪௮ காம்புமண்டலத்தின் தொழில். 

இதற்குத் திருட்டாக்தமாகத் தலையிலே அடிபட்ட மூளை கு 

லுங்கும்போது அதைப்பற்றிப் புரட்டும் உவாக்தியம் உண்டா 

இன்றன... இரைப்பையிலுள்ள கரம்புகளில் அழத் உண்டா 

கத்தச்ச உணவுகளை உட்கொண்டகாலத்தில், தலைநோவு சா 

ணுூன்றது. இவைகள் ஐச்சாரம்புவழியாய் மூளைக்கும் இ 

ரைப்பைக்கும் இருக்குஞ் சம்பந்தத்தனாலே ஈடக்கின்றன. 

௮. ஈரம்புமண்டலத்துக்கும் மனசுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் 

மிச. நெருங்யெதாயிருப்பதினால் ஈரம்புமண்டலத்திலே எச் 

தப்பகுதியிலும் வியாதிசாண அதுமனசில் தாக்கிவிடுவதினால் 

மாறாட்டம், பைத்தியமுதவிய குணங்கள் உண்டாகும். சில 

வேளை அ௮ற்பமருர்தும் கொடுத்து மனசுக்குத் தைரியமும் சக் 

சோஷமும், வியாதியை மறக்கத்தக்கசான வேறு சில பராக்கு 

களையும் காட்டிவருவதினால் வியாதி துப்புரவாய் மாறிவ 

(Hag . | ப்ப ட 

"புறனடை..-க-வது. பேய் ஆதெலாவது வியரதிபிடித்த 

நரம்பு மனூல்செய்யும் சேட்டையேயாம். பேய் ஓட்டலா 

வத், பேய்க்குப்பார்ச்சிறவன் வியாதியாளுடைய மனசில் ப 
யம், ஈம்பிச்கைமுதலிய விருப்பு . வெறுப்புகள் கிளம்பப் 
பண்ணல்.  மேற்சொல்லியதற்கு அத்தாட்டு ஒன்று, ஈரம்பு 

 மண்டலத்துக்குரிய  வியாதிகொள்ளும் இளம்பெண்களிலே | 
பேய்பிடித்தகுணம் மிகுதியாய் சாண்டுறதே. 

௨-வது. பைத்தியகானுடனே. பேசும்போதாவது ௮ 
வன் கேட்சப் பிறருடனே. அவனைச்குறித்துப் பேசும்போதா 
வது அவனை ஒருசுபாவமான அளாகப்பாவித்துச் சாந்தமா 
சப் பேசவேண்டும். அவனைப் பைத்தியகாரனென்று பேசு 
வத அவனுடைய பைத்தியம் அதிகரிப்பதற்கேதுவாகும். 
பைத்தியகாரனைப் பரிகாசம்பண்ணி கிர்தைசெய்வதினாலும் 
அவனுடைய பைத்தியம் அதிகரிக்கும். ஆதலால். எ.ப்பொழு - 
தும் அப்படிப்பட்டவன்பேரில் இரங்க அவனைத் தயவாய் 
நடத்தவேண்டும். ar | 

&. warAa somingeo us, கிலேசம், கோபம்முதலி — 
யவற்றினால் வியாதியுண்டாய்: சிலவேளை. மரணமும் சம்ப 

விக்கும். ன ன த த 

. தாரணம். குண்டுபோடா்த து.ப்பாச்சியை ஆளுச்குகே 

ரே நீட்டி வெடிர்்தகனால் அல்வாள் விழுர்து செத்துப்போ 
“னதும் உண்டு... இன்னகாளிலே.இன்னவியாதியினால் ஒரு



கரம்புமண்டலத்தைப் பேணும் முஹை. . ௧௪௯ 

வன் சாவான் என்று சாதகத்தில் குறிச்சப்பட்டிருக்ச, சொன் 
னதவணை கட்டிவர சொன்ன வியாதிக்குரிய குணங்கள் எல் 
லாம் தனக்கு உண்டபெபடுகிறதென்று அஞ்சி உண்டியுறச்சம் 
அற்று பெலவீனப்பட்டு ஒப்புலன்களும் கெட்டு இ இறந்தபோ 
னதும் உண்டு. 

    

கழ 

௨௭. அ௮இகாரம், 

சம்புமண்டலத்தைப் பேணும் மறை, 

௧. சரீரத்திலுள்ள. உறுப்புகள் எல்லாம் அவைசனின் தொ | 
ழில்களை ஈடப்பிக்கும்பொருட்டு மூளையிலும் முள்ளந்சண் 
டுச்கொடியிலும் பற்றியிருப்பதினாலும் சீவியகாலத்திலே ம 
னமும் :நூளையம் ஒன்றுடனேயொன்று நெருங்கிய சம்பந்த' 
முூள்ளவைசளாயிருப்பதினாலும்,. மூளை சுகமாயிருப்பதற்கா 
ன எஏதுச்சளுக்கு மனமும் அமைர்திருப்பதினாலும், அம்ம... 
ளையைக்குறித்த நய சுகங்களைப்பற்றிய பிரமாணங்களையும், 
அவைகளை மீறி ஈடாப்பதினால் வருங் கணச்சற்ற தீமைகளை 

யும் நாம் அறிந்து. அவைகளுக்கேற்க ஈடப்பது ஈல்லது. 
௨. சரீரத்திலுள்ள.. மற்றும் பகுதிசளைப்போல - மூளையும் 

வியாதி சுகம். என்பவைகளுக்கு இடமாயிருக்றெப்டி.யினா 
லே. மூளை சன் தொழில்களை இலேசாசவும் சயப்பாகவும் 
ஈடப்பிக்கறெதற்கு. Ae Spates “ஆரோக்கியம் உள்ளதா 
யிருக்கவேண்டும். ட் ன 

௩. ஒரு பிள்ளேயினுடைய களை, மிறக்சகாலத்திலே FS 
goes GigE அதற்குப்.பின் சறுமையிலே ஏதும் இணச் : 
'கமற்ற பழக்கங்களைப் பழகாதிருக்கில் மறுபடி | பித்சிவியத்தி | 
லேது இலே௫லே வியாதி அடையாது. ். 

அ. மூளைக்குத். தஞுந்தளவு 'செவ்விசத்தம் .ஒழுங்காய் . தட 
வேண்டும்.  .கணக்கம்டிருச்சிறபடி அகச்சரீரத்திலுள்ள. இ 
ஈத்தத்திலே பத்திலொருபங்கும் இரத்சாசயத்திலிருந்து. மூளைக் . 
குச். செல்லுகின்றது. ஒரு ஆளிலேயுள்ள 'செவ்விரத்தத்தைத் 
இர வாங்கிவிட்டால் அல்லது இரத்தம் எல்லாம். காரிரத்தமாய் . 
மாறத்தக்கதாக : அவ்வாள். இருந்தாமிலத்தை : சுவாசிப்பானே



'க௫௦: கம்புமண்டலத்தைப் பேணும் மூறை,. 

யாடல், ஞூளை. தன் தொழிலைவிட்டு. உடனே  ஓய்ந்துவிடும். 
அத்துடனே அறிவும் கெட்டுப்போம். இரசத்தத்துக்குள்ள 

சொற்ப வித்தியாசங்களால் மூளைக்கு. வருஞ்சேதம் பெரும்: 
பாலும் தோற்றாது- 

உதாரணம்--ஒரு மனிதன் அள் நெருக்கமாய் ஈன்றாய்ச் 

காற்றுவீசாத அறையிலே நெடுநேரம் இருந்தால் சிலவேளை 

தலைநோவும் சோர்வும் உண்டாகின்றன. இதென்னத்தினா 
லெனில் செவ்விரத்தத்துக்குப் பதிலாகக் காரிரத்சம் ஞூளை 
யிலே சென்றபடியினாலேதான். 

புறனடை. -- பள்ளிச்கூடச் சோதனைவேளையிலே ஒரு உ 
வாத்தி தீன் மாணாக்கர் ஈன்ராய்ப் பாடம் ஒப்பிவிக்ச விரும்பி 

னால் அவர்கள் சோதிக்கப்படும். அறையிலே காற்று ஈன்றாய் 
வீசம்படி. விடவேண்டும். 

௫. பேூகெளைப்போல : மூளையையும் வேலைகொள்ளப் 
பண்ணி, -மறுப்டி 'ஆறியுமிருச்சவிடவேண்டும். FMD. 
டாகப்: படி.ப்பதினால் மூளை: பருத்துப் பலத்துப்போடின்றது. 
மற்றப்படி. மூளையைப் - பாவனைசெய்யாவிடில், அதாவது 
மனஞுயுற்சியில்லாதிருக்கில் அதின் பெலன்குறையும். அக் 
குறை சரீரத்திலுள்ள மற்றப் பகுதிகளிலும் தாக்கும். 

௬. மூளையைத் இட்டமாய். வேலைகொள்ளும்கேரத்தின் 
அளவு அதினுடைய விரிவுக்கும் சரீரத்தின் பெலனுக்குர் 
தக்கதாயிருக்கும். பருத்த மூளையும் . €ீக்செபுத்தியமூள்ள 
ஒரு பிள்ளையை. தன் சாமார்த்தியத்துக்குத்தக்களவு படி.ப்பி 
யாமல், மற்றும் பிள்ளைகளுக்குப் 'படிப்பிப்பதுபோற்படிப் 

பிச்சவும். மற்றப்படி மர்தகதியுள்ள பிள்ளைகளுக்கு நல்ல 
சுகம் உண்டானால் அதிகமாய்ப் படிக்கும்படி அண்டிவிட 
வும். 

எ. ௮ளவுக்குமிஞ்ச  நெடுகேரத்துக்கு மனமுயுற்சியாய் 
வேலைசெய்வது ச€ீவியகாலத்தின்' THIGHS Eb ஏற்றதல்ல. 
சிறுமையிலும் ' இளமையிலும் ஞூளை முழுதும் பூரணமாகா 
தாகையாலும், அப்போது ௮ மிகவும் மேன்மையாயிருப்பதி 

- ஸனாலும், மற்றெக்காலத்தைப்பார்ச்கிலும் அ.க்காலத்திலேதா 
னே அது. Beare sh பாவனை களினால் முற்றும் - சேதம் 
'அடைஇன்றது. 

- புறனடை இல ,தருணங்களிலே கல்விப்பரிட்சை செய். 
யும்பொழுது, ஈல்ல முதன் மாணாச்கராயிருச்றெவர்கள் தங்கள் 
நிலையில் குறைர்துபோவசைக் சாண்இிரோம். ... இச்சாறியம்,



ஈரம்புமண்டலத்தைப் பேணும் மூறை.. ௧௫௧ . 

சோதனை. 'நாளுக்குமுன். அதிக நேரமாய்ச் சவனங்கொண்டு 
_படித்தகினாலே மனம் அல்லது மூளை இளைத்துப்போவதினால் 
உண்டாகின்றது. அப்படிச்கொத்த மாணாக்கர் சோதனைக்கு 
மேன் சிலகாளாய்ப் :படிப்பைவிட்டு வில. அக்காட்களில் 
தங்கள் மனதை இலேசான வாசினேகளிலம் சரமுயுத் சளி 
லும். செல்ல விடவேண்டும். 

| அ. இருத்தியாகச் சாப்பிட்டவுட்னே. நாங்கள் மனதிலே 
அப்ல கவலைகொள்ளாமலும் விடாப்பிடியான மனமுயற்ி 
யில். உடன்படாமலும் இருக்கவேண்டும். - அதேனெனில் 
சாப்பிட்டவுடனே சுகமான ஆளுக்கும் சஞ்சலமான செய்தி 
யினால் அல்லது பின்னொரு: எச்கதீஇினால், அக்ச ஆள் உண்ட 
உணவு சரணியாமல் உவட்டிப்புண்டாகத்தக்கதாக ஆளின் 
car cele உடம்பும். ஒன்றுடனேயொன்று. சம்பந்தப்பட்டிருச். 

ஆ; "விடாப்பிடியான படிப்பில்! சாங்சள் எங்கள் மனதை 
அழுத்துஇல்,: சாலையிலே அல்லது ' முன்னேரத்திலேதானே 
அப்படிச்செய்யவேண்டும்.' அதிசம். மனம்வைத்துப் படிச்: 
'கவேண்டி௰: படி.ப்புகளைச் சாலையிலே ' பட்;ததுத் .இர்க்கவும்.. 
“மாலையிலே சம்பாஷித்தும் தேங்களிலே: பயின்றும்,- இலே 
சான படிப்புகளைப் படித்தும்வரவேண்டும்... இப்.படி.ச்செய். 
வது மாணாக்கன் அரோக்கியமான' . நித்திரைகொள்வதற்கு 
"ஆயத்தமாகும்... இரவிலே வெகுவாய்ப் படி.க்கிறதும் வேலை. 
செய்கிறதும் ஈல்லதல்ல. 

௧0: 'சோம்பேறிகளைப்பார்ச்சத். துரிதமாய். வேலைசெய்ப. 
வர்களும், வளர்க்தவர்களைப்பார்ச்ச இளம்பிராயமுள்ளவா்க 
Ch SS: கித்திரைகொள்ள வேண்டும். ... நிதி த ் 
eter oe யைச். சொடுச்றெபடியால் 

் ot யாய். இருந்தனவோ 

  

   

   

   

   

     

   

    

இங்கயா கக கனத weit % வளர்ந்தவர்களின்.. 
உறுப்புகளைப்போலே அததற்குரிய தொழில்களை நிறைவேற். 
sre eres அவைகள் க் வட்ட பன்னக 

. மலக் களுக்குத். 
தக்கதாய் முளையும் ones  OeniaGa தழ்ிைய விக்கி.



௧௫௨ நரம்புமண்டலத்தைப் பேணும் முறை. 

யாசமாகும். , காம். ஒரு சாரியத்தின்பேரில் ஊன்றி நினைச்ச 
முூகஞ்சுரந்து (தலையிலே இறுகிறுப்பும் கோவும். உண்டாகும். 
இதைவிட்டு. எங்கள் மனதை ஒரு அத்.பகாரியுத்தின்பேரிலே 
இருப்ப, முன்சொன்ன உபாதிகள் யாவும் நீங்கும். 

௧௨. மூளையானது ஒருகாரியத்சைமாத்திரம் ஒருமுறையி 
(லே ஊன்றி நினைக்கக்கூடும். அ௮இன் முயற்சியை ஒருமு 

றையிலே பல: காரியங்களின்பேரிலே . செலுத்தப்போடில் 
ஒரு. பொருளின்பேரிலேமாத்திரம் அது. பதிர்தாற்போல 

அ.க்காரியங்களில் ஒன்றிலாவது பலஞ்செய்யாதென்றதிய 
வம்... 

_ கர. நேோரத்துக்குகேரம் சியமித்தவேளைகளில் ஒழுங்காய். 
மூளையை முயற்சிபண்ணவேண்டும். ... நாங்கள் சில பல சழ 
மைகளாச காடோறும் நியமிச்சப்பட்ட ஒரு. கோத்தில் சாப். 
பிட்டெவக்தால், அர்கேரத்திலேதானே பியுண்டாவது Lipes 
மாய்விடும். இப்படியே பழக்கத்தினால் ஒழுங்குப்படும் முறை 
மூளைக்கும்ஆகும். அசதெப்படியெனில் : எதும்  மனவேலையி 
லே. குறித்த நேரங்களில், 'மூளையைச்செயற்படவிட்டால் இல 
நாட்களில் அம்ஞூளை வழச்சமானரேரத்திலே எடுத்தாற்போல, 
.அஇின்தொழிவிலே இலேசாய் ழேயலும் என்றறியவும். - இதி 
னாலே சமது தேசம் ஒழுங்கான பழச்கங்களினால் ஈடைபெ 
அம்படி செய்யப்பட்டசென்று சாண்டுரோம். : 

௧௫௪. -ஒருகாரியம் மனதிலே பதிவதற்கு: அதைச் இரும்பத் 
திரும்பச் சிந்திப்பது. ௮வூயம். ... பே௫கசளின் இயச்சம் 
wis திட்டமாகும்படி அவைகளைத்: திரும்பத்திரும்ப அப்பி 
யாசிப்பது எவ்வளவு அவசய்மோ அவ்வளவாய் மனதின் செ 
யல்களிலும் அ.ப்படிச்செய்வது அவசியம்... - இவ்விதமாய்ப் 
பயின்ற. எண்ணங்களும். ஒருக்காலும் : மறக்கப்படாத 

“ஙழுச்கு மனதிலே. இட்டமாய்ப்..பதிகின்றன....௪ன்மார்ச்ச 
- நெறிகளிலும். அறிவு மூயற்செளிலும் பிள்ளைசளைப் ' படிப். 
பிப பதிலே . இம்முறைமை வெகுவாய் அசட்டைபண்ணப் 

. படுஇன்றது.. ட 

க௫.. மரம்,. தலாமுதலியவைகளிவிருக்து விழுறெதிஞால் 
அல்லது. அ.டி.முதலியவைகள் படுகிறதினாலே மூளை அதிர்ந்து 

- எதுங் காயமுண்டான. காலங்களிலே ஆளுக்கு அறிவுகெட்டு 
கால், கை குளிர்ந்து. நாடி.தாங்கி மூச்சுக்குறைந்து Boor) 
டையே நிறைமூச்சண்டாசின்றது.. இப்படிக். காயப்பட்ட 

ப் நந்காற்று 'கிகமிடங்சளிலே "வளர்த்திவைக்கவும்.   



காம்புமண்டலத்தைப் பேணும் மூறை, ௧௫௫ 

இதற்கப்பால் கை கால் குளிர்ந்துபோனால் சூடு பிறக்குமட், 
டும் கையினாலாகுதல், சிலையினாலாகுதல் உளணாஞ்ச௪, அத்தோ 
டே. வேண்டுமேயாகில், வக்கழும்: பிடிச்சவும். அச்கோயாளி 
யின் உடம்பிலே இரத்தம் வாங்கவேண்டுமேயாடில், கைகால் 

் களிலே காங்கை எழும்பும்மட்டும் சத்ஜென்னிலும் அப்படிச் 
செய்யாதிருக்கவும். 

. ௧௬. கோவானது சரீரத்துக்கு காவலாயிருச் ன்றது. ஈரம் 
புகள்தானே நோவுச்காதாரமாயிருக்கின்றன. .. காலிலே மாள் 
CFS தைக்கும்பொழுதும், கையிலே சரொாய் ஏறும்பொழுதும், 
சண்ணிலே தூசி விமும்பொழுதும் இரைப்பையிலே இணங் 
காத தீன் உட்செல்லும்வேளையிலும், அல்லது ஏந்த உறுப்புக 

-ஸிலும் ஏதும் வியாதிதலைப்பட்ட.. காலங்களிலும் அர்தந்தப் 
பகுதிகளிலுள்ள நரம்புகள் சோவென்னும். சாவலாளிவழி' 
யாய் அங்கங்குவந்து கேரிட்டமோசத்தை அறிவித்து அம்மோ 
சத்தை நீக்கும்படி ஆளைத் சாண்டிவிடுசன்றன... 

ட க௭.. விழுதல் அுள்ளுசல்முதவிய அசைவுகளினால். மூளை 
யில் அதிர்ச்சி கேளாதபடிக்கு முள்ளர்சண்டின் வளைவுகளும் 
பொருத்துகளின் மருந்துகளும், கபால . எலும்புகள் உண்டு 
பட்டிருக்கும் விதமும் ஆகிய இவைகள் எல்லாம் இந்த கோச் 
க்தீதுகிகுச் சார்பாயிருக்கன்றன. தலையில். மயிர் மிகுதியாய் 
'மேளைத்திருப்பது இந்த கோக்கத்துக்கும், காங்கை குளிர்மை 
முளையிலே தாவாதபடிக்கும்தான். ஆகையால் அதை மூழு 

வதும். சிரைத்துத் கள்ளுறெதிற்பார்க்கு. அதை. அசதிக்குத்தக்க 
தான அளவாய் வெட்டி விடுவது சுகத்துக்கு நலம்... 

௧.௮. புசையிலைப். பழக்கம் ரம்புமண்டலத்துக்கு, இடை 
டு இன் னு ye 

        

   

ணங்களிலே ஸ்வ்த் 

மும் வழக்சமாய் சை ் க்கு. வி னன 
செய்கை. |



௧௫௪ ள் புலன்கள், பரிசம். . 

பதினாலாம் பருதி, 
ட 29}. அதிகாரம். 

யூல » ot & oir, பொதிகள். ட 

கபிலன். என்பது 'பொறிகள்வழியாய் மனதிலே உண் 
டாகும். உணர்ச்சியாம். . புலன்கள் ஐந்து. . அவையாவன: 
பரிசம் : அல்லது ஊறு; இரசம் அல்லது ௬வை; கந்தம். ௮ல் 

. லது நாற்றம்; உருவம். அல்லது: pat; சத்தம் அல்லது ஒசை 
 என்பவைகளே. 

  

௨, 'ஊதென்பது 6 நாம் + தொடும்: பொருள்கள் அல்லது ஈம்மே 
லே. படும் பொருள்கள் ஒப்பமோ, மூ.ரணோ,. குளிர்மையோ, 
காங்கையோ, கூரோ, .மணையோ, வன்மையோ, மென்மை 
யோவென்று பகுத்தறியப்பண்ணும் புலனாக இருக்கின்றது. 

௩. தோவிலேயிருக்கும்' கரம்புகள்தானே. 'இப்புலனுச்கு ஆ 
- தாரமாயிருச்ச்றன.. அச்சரம்புகள் மூள்ளர்தண்டுச் கொடி, 
_ நெடுக அதின் பிற்பாதியிலிருந்து :ளெம்புகன்றன. உணர்ச்சி 
'எவ்விடத்தில். ௮திககூர்மையோ அவ்விடத்திலே மற்ற இடங் 

் களைப்பார்ச்ச as தொகையான. நரம்புச்கூர்சல்கள் ஒடியி 
ருக்கின்றன... உதாரணமாக விரல்களின் நனிகளிலும், உச 

ட டுகளின்  விளிம்புசளிலும்,. கரம்புச்கூந்தல்கள் அதிகமாகவும் 
் உணர்ச்சிகர்மையாகவும் இருச்றெதைச், கண்டுகொள்ளலாம். 

  

" இங்பகதிிதன்ள மக்செத் பகனக, நரம்பு, née,



பரி௪ம், ஊறு, கடடூ 

ட[றனடை,--ஊருனது அந்தந்த அளுடைய சரீரப்போங்குச் 
குதிதகீகசாகவும் வயறுக்குத்தக்கசாசவும் வித்தியாசப்படும். 
எவ்விதமாயெனில் ஒரு முதிர்ர்த ஆளுக்குள்ள ஊறிலும் ஒரு 
சிறுஙிள்ளைக்கு இப்புலன் ௮௫௧ கூர்மையாயிருக்கும். 

௪. இப்புலன் மூளையினுடையவும் கரம்புகளினுடைய 

வும் ஸ்திதிக்கும், தோலிலே ஒடும் இரத்தத்தின் ௮ளவு விதத் 
அக்கும், தோலின் மேன்மை தடிப்பு என்பவைகளுக்கும், தக்க 
தாசு வித்தியாசமாகும். 

புறனடை... உலகத்திலுள்ள பொருள்களைப்பார்த்து அனுப் 
விக்சச்கூடாத குருடர் இப்புலனினாலே அவைகளை நிதார்த்த 

மாய் அறியத்தச்கதாக, அதைப் பழூவெருஇிறுூர்கள்: இதுவு 
மன்றி அவர்கள் படி.த்துக்கொள்ளும்படி. எழுத்துகளை உயரச் 
சிச்செய்யப்பட்ட புத்தசங்களைச் தடவித்தடவி அதிகங்கெதி 
யாய் வா௫ிக்கவும்' பழூயிருச்கிரூர்கள். 

அகம் படம், 

  yo ee 
சக்-ம் படம், மூளையால் இனம்பூம் ஐந்தாம். சோொம்பு பரம்பும் விதம், 1, ஈட்னுழி.' 

9, மேல்சாடையென்று... 9) காக்கு, 4, கீழ்த்சாடையென்பு. 5, ஐந்தாம் சோம்பு. 6, 

சண்ணின் அய்தூச்றாச்செல்லும் அதின் முதற்கை, 9, 10, 1], 12, 18,.14, முதற்கிளையின் 
இளைகள், 7, இரண்டாம் இளை, இது மேல்லாம்ப் பல்லுக்கும் அவைக்கு அயலான ughs@s 
குஞ் செல்லுகிறது, 15, 16,197, 18, 19, 20, இரண்டாம் இளையின்' இளைகள். 8, ஐர்தாம் 

சோடு நரம்பின் மூன்றாம்சளை." இதில் ஒருஇளை சுவைநரம்பாய் நாவுக்குப்போடிறது, மற்றக் 
இ ீழ்வாய்ப்பல்லூக்றாம் மூகத்தின் இேப்பருதிக்கும் செல்லுகிறது. 

் 14



௧௫௬ இசசம்,' சுவை. 

QI Fin, FM a. 

௫. ச௬வையென்பது பொருள்களின் உருசியை அறியப் 
பண்ணும் புலனேயாம். கதுப்புகளின் உட்பக்கமும், அண் 
ணும், இப்புலனுக்கு ஒருமட்டுக்கு உதவியாயிருந்தாலும், 
நாக்கே அதற்குப் பிரதான உ௫ப்பாயிருக்கின்றது. நாவானது 
கனிப்பொருள் அல்ல. நீர் ஊறும் சவ்வினால் மூடப்பட்ட 
பேூச்கூட்டமாம். 

௬. நாவின் மேற்பச்கம் சாச்சடுவென்னுஞ் சிறுகூரான மு 
னைகளினாலே மூடப்பட்டிருக்க்றது. இவைகள் இப்படி 
யிருப்பதினாலேதானே, மேல் நா ஒப்பமற்றதாயிருச்கின்றது. 
நாச்கடுச்களிலே சுவைகஈரம்புகள் கூந்தலாய்ச் சென்று முடி 
இன்றன. 

புறனடை. -- எலுமிச்சம்பழச் சாறுபோற்பட்ட கடும்புளி 
களை நாவிலே தடவ காக்கடுச்கள் மிசவும் நீண்டு தோற்றும். 

எ. ஏதும் பதார்த்தங்களை உரிசைபார்ச்கல், அவைகள் தங் 
சளிலேசானே சலவடிவாயிருச்கவேண்டும், அல்லது அவை 
கள் வாய்க்குள் உமிழ்நீரிலே கரையவேண்டும். சலவடிவா 
ன பதார்த்தங்களை வாயினுட்கொள்ளும்பொழுது, காக்கடுக் 
கள் வீங்கு நீளுசன்றன. இதினாலே உண்டாகும் ௨௫௫), ௪ 
வை நஈரம்புவழியாய் . உடனே. மூளைக்கோடும். ஆனாலும் : 
வயிரமான பதார்த்தங்களின் உரு ௮றியுமுன்னம் அவைகள் 

் உமிழ்நீரிலே கமையவேண்டியபடியினாலே அவைகளின் 
உருசியை அறியச் கொஞ்சகேரஞ் செல்லும். 

௮. சுவையென்னும் புலனினாலே மனிதருக்கும் மிருகங் 
களுக்கும் பிரயோசனம் என்னவெனில், அதைத்தொட்டு 
மணிதரும் மிருகங்களுச் தங்கள்தங்களுச் கணெச்சமான உண 
வளைத் தெரிந்துகொண்டு, இணங்காத மோசமான. பதார்த்தங் 
களை இரைப்பையிலே சேரவிடாமல் தடுத்துச்சொள்ளும்படி. 
உதவுவதுதான்; இப்புலன் .மற்றெந்தப் புலனைப்பார்ச்இலும், 
அந்தந்த அளுடைய பழக்கங்களுக்குத்தக்சகவிசமாய் வேற்று 
மைப்படும். 

உதாரணம். புகையிலை, சுண்ணாம்பு முதலியவைகளைப் 
புதிதாகப் பரிமாறத் தொடங்கும்பொழுது இவைகளைத் இன் 
னப்படாதென்று சாக்கு வெறுத்தாலும் பழகப்பழக அவை 
கள் சாவுக்கு இதம் ஆகும்:



கந்தம், நாற்றம்... ௧௫௭ 

௯. அமரிக்காவிலுள்ள வேடருக்குள் ஒருவனுக்கு ஒருவ 
கை உணவுகளிலே. விருப்பு அல்லது வெறுப்பு இருக்குமே 
யாகில், அவனுக்குள்ள விருப்பம் அல்லது வெறுப்புத்தானே 
அவன்கோத்திரம் முழுவதுக்கும் இருக்கும். அனாலும் சர்தி 
ருக்தின மணிதருக்குள்ளே எவர்கள்குதல் இரண்டுபேர் 

' எல்லா வஸ்துக்களைக்குறித்தும் உருசயளவிலே ஒருமாதிரியா 
யிருப்பதைச் சாண்பதரிது. 

௧௦. சுவையென்னும்புலனும் ஊறென்னும் புலனைப்போ 
ல பழ.ச்கத்தினாலே கூர்மையாகும். பதார்த்தங்களை உருத்து 
அவைகளின் ௬வை இன்னவென்று நிதானிக்கும்பொருட்டு 
நியமிக்கப்பட்ட ஆட்கள், மற்ற மனிதர் நினைச்கவுங்கூடாத 
திட்டமாய்ப் பொருள்களின் உருசியை மட்டுக்கட்டிச்சொல் 
லுவார்கள். இராட்சரசம், சேயிலைமுதவியவைகளைச் சோ 
இச்சிற தொழிர்காரரே இதற்குச் சாட்டு. 

புறனடை. -- புகையிலை சப்புவதினாலும் குடிப்பதினாலும் 
இன்னும் வெறிக்கும் பானங்களை அருந்துவதினாலும், இவை 
போற்பட்ட கெட்ட பழக்கங்களினாலும் உணவின் சுபாவ 
மான சுவையை அறியக்கூடாதபடிச்கு அசேகர் தங்கள் 
சுவைப்புலனைச் கெடுத்துப்போடுகஇிருர்கள். 

கந்தம், நாற்றம். 

௧௧. நாற்றம் என்பது பொருள்களின் மணங்களை சாம் மட் 
Osan அதியப்பண்ணும் புலனாம். ' இப்புலன் .மூக்ஸி 
டமாகச் சுவாசச்காற்றுச் செல்வதாகிய கரசித்துவாரங்களிலே 
சிலைபெத்றிருச்சின்றது.. 

௧௨. இங்காணடில்லி என்னுஞ் சனிக் ச சவ்வு சாத்த 
வாரங்களையும் இவைகளுடனே உள்ளுக்குச் தொடுத்திருக்கும் 
அறைகளையும் மூடியிருக்இன்றது. இச்சவ்விலேதானே தா 
தறநரம்பின் கூந்தல்கள் வந்தடைகின்றன. 

புறனடை--தடிமன் அல்லது ௪லதோஷம் உண்டாவது 
மண்டைக்குள்ளே நீர்க்கோச்றெதினாலல்ல, மூக்கின் உள்ளு : 
ஹைச்சவ்வு சுரப்புக்கொண்டு கொதிசொள்ளுவதினாலேதான். 
இப்படிச்கரப்புக்கொண்ட வேளையில் நீர் ௮அசனமாய் அகிலி 
ருந்து சொரியும்.



கட௫௮ காந்தம், நாற்றம். 

௧௬. காற்றும் காரமுள்ள சாற்றமும் பட்டு, காற்றநரம் 

பின் நொய்மையான கூ£தல்கள் சேசமடையாதபடிக்குக் 
காவல் செய்யும்பொருட்டு அதில் மூடியிருக்கும் சவ்விலே 
எப்பொழுதும் சளி ஊறிச்கொண்டி.ச்கின்றது. 

௬௪-ம் படம், 

  

௬௪-ம் பயம், சாதியின் வலப்பக்கத்தின் அறையும், அதிலே நாற்றராம்பு . ஓடியிருக்கும் 
விதமும், 1, 2, எதும்பிதுன்ளஏ அறைகள். இலை ஞூரவின் தொனிக்கு உதவும். , &, சாற்ற 
ஈரம்பு, 5, அதின் கூர்தலான இளைகள் மூச்சின் உட்சவ்விலே பரம்பியிருக்ெலிதம், 6, தர் 
ஜாம் சேரநெரம்பின் கிளைகளில் ல் 3, அண்ணம், 9, மேற்றாடையென்பு, 

௧௪. நாம் பொருள்களை. 'மணக்கும்பொழுது அவுற்றை 
எடுத்து மூச்ிலேபிடித்துக் சாற்றை உள்ளே உறிஞ்ச ௮க்காற் 
ரூனது அப்பொருள்களிலுள்ள் சாற்றமமான அணுக்களை 
கா௫ிக்குள்ளிருச்கும் சவ்விலே இடக்கும் நாற்றஈரம்பின் 
கடந்தல்களுச்கு ௮ணைத்துச்சேர்ச்ச, அச்கூர்தல்சள்வழியாய் 
நாற்றமானது : ஞாளைக்குச்செல்ல, ௮ங்கே மனம் அதை 
உணர்ச்துகொள்ளுகன்றது. 

௧௫. சுவைப்புலனைப்போல நாற்றம் என்னும். புலனும் 
மணிதரும் மிருகங்களும் சங்கள் தங்களுச்கேற்ற உணவுகளை 
அராய்ந்தறியும்பொருட்டு . மிசவும். உதவியாயிருச்இன்றது. 
 இதுவுமன்றி இப்புலனானது ஈல்ல. வாசனைகளை மோந்து 
அனுபவிக்கும் இன்பத்தையும் தருகின்றது. ப 

_ கள். ஊறு. என்னும் புலனைப்போல இப்புலனும் பழக்குத் 
இனாலே அண்ணிதாகும். . இதற்கு உசாரணமாக அமரிக்கா 
விலுள்ள வேடர் ஆட்களை மணந்து அவனவன் என்ன



சந்தம், நாற்றம். ௧௫௯ 

கோத்திரம் என்றும் ௮க்கோத்திரத்தில் அவன் இன்னான் என் 
௮ம், உடம்பிலுள்ள சாற்றத்தினாலே பகுத்தறி௫ருர்கள். இப் 
புலன் சாயிலே மிசவும் கூர்மையாயிருக்கன்றது. கூறுச்கு 
மறுச்சான பாதைகளிலே அநேக ஆயிரம் மனிதர் ஈடந்து 
போயிருந்தாலும், அது மணத்தினாலே சன் எசமானின் அடி 
'பின்னதென்று மட்டுச்சட்டி அவன் போனவழியே போய் 
அவனைச் தொடர்ந்து பிடிச்சின்றது. நரி அல்லது மூசல் 
ஓடும்பொழுது நாயானது இல காழிகைவழி தூரத்துக்குத் 
தானும் ௮வைகளின் அடி.ச்சணியை மணந்து பிடி.க்சென்றது. 
என்னகாரணச்தினாலே நாயில் இப்புலன் ௮தி௪ கூர்மையா 
யிருச்சிறதெனில் ௮தின் மூஞ்சி ரீண்டு அதற்குள்ளிருக்கும் 
அறைகள் தஇிருகிமுதுஇியிருப்பதினாலே விசாலமான எவ்வ 
அவைகளைச்சுற்றி மூட அ௮ச்சவ்விலே கணக்கற்ற நரம்புக் 
கூக்தல்கள் பற்றிப் படர்ச்திருப்பதினாலேசான். 

௧௭. மூக்கிலே வாசனை கூர்மையாயிருச்கும்படி மூளை 
யும் நாற்றகரம்பும் சுகமாயும் மூச்சிலுள்ளுறையாயிருக்கும் 
சவ்வு மெல்லியதாயும் சளி பசமையுள்ளதாகவும் இருக்சக 
வேண்டும். நாற்றநரம்பின் கூர்மை மழுங்கவும், அதிருச் 
கும் சவ்வு தடிக்கவும் வளரவும்பண்ணுங்காரணங்கள் இப்பு 
லனின் கூர்மையைச் குறைக்கும். ் 

புறனடை --மேக்கிலே பொடிபோவெது அங்குள்ள ஈரம் 
புச்கூர்தல்களை மழுக்குவதுமாத்தாமல்ல, அவைகனளிருக்கும் 
சவ்வையும் தடிச்சப்பண்ணுகின்றது. இவ்விதமாக அச்சுவ்வு 
சடித்துப்போனால் சுவாசமானது மூக்காக்குள்ளாகச் தட்டு 
மூட்டின்றிச் செல்லமாட்டாதாகையால் பொடியுறிஞ்சுபவர் 
கள் வாயைத்திறந்து மூச்சு. விடவேண்டிவருகன்றது. தடி. 
மன் அல்லது சலதோஷம்வத்தவர்கள் பாடும் இப்படியே 
யாகும்.



௧௬௦ கண், உருவம், ஒளி. 

பதுவாந்தாம் பகுதி. 

கண், உருவம், ஒளி. 

க. ஒளியானது மற்றெல்லாப் புலன்களைப்பார்க்கலும் 

மனிதனுடைய அனுபவத்திற்குஞ் சக்தோஷத்துக்கும் அதிக 
உசவியாயிருக்இன்றது. . நம்மைச் குழ்ந்திருக்கும் பொருள் 
களையும் அவைகளினது நிலைகளையும், உருவத்தையும், நிறத்தை 
யும், பருமத்தையும், இப்புலன்வழியாக காம் அறிகிறோம். 
இம்மகத்தான புலனுக்கு ஆதாரமான உறுப்பு சண்ணேயாம். 

சண்ணின் விவாம், 

௨. சண்ணானது. உண்டைவடிவமாய் தலையோட்டின் மு 
பகுஇியிலிருக்கும் குழியிலே பதிச்கப்பட்டிருக்கின்றது. 
கண்விழி மூன்று சவ்வுப்படலங்களுள்ளதாயிருச்கின்றது. 
'இச்சவ்வுக் கவசங்களுக்குள்ளே சுவச்சங்களென்னும் நீர்கள் 
இறைந்திருச்சின்றன. | 

... ௩. இக்கவசங்களாவன: ௧-வது கடினையும், இருங்கையும். 
௨-வது. துரணிசமும், வருணியும், பரிதிகமும். ௩-வது. தறி 
சியம் என்பவைகளே. 

௪, அதிலிருக்கும் உருவொளியான சுவச்சங்களும் மூன்று. 
அவையாவன: ௧-வது. மூூற்பக்கத்தில் வனம். ௨-வது. முற 
ந்தினதற்கசெச இயவம். ஈவது. அகப் பின்னுக்குப்படிகம். 

,_ இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள் ;-- ஆடி. 'இயகம், கடனை, சிருங்கை,  ௪ுவச்சம், தர 
ணிசம், தரிசியம், தானா, படசம், பரிதிகம், பேசி, வக்ரிகரணம், வறாணி, வனம்,



கண்ணின் லிவாம். ் Sars 

டூ. கடினை என்னுஞ் சவ்வு பலப்பாசவும் அதின் நிறம் 
வெண்மையாசவும் இருக்கின்றது. வழக்கமாய் ௮தை வெள் 
ளை விழி என்பார்கள். இச்சவ்வும் கண்ணுக்கு மேற்பக்கத்திவி 
ருக்குஞ் இருங்கையும் ௮இ௧௪ பலப்பாயிருச்றெபடியினாலே 
அவைகள் சண்ணைப்பேணும் உறையாயிருக்ன்றன. 
உ: சிருங்கையானத, சண்ணுண்டையின் முற்பக்கத்திலே 
ஆடியைப்போலே உருவொளியுள்ளதாய் அவ்வுண்டையின் 
எப்பகுதியைப்பார்ச்தலும் அதிகமாய்ப் பிதுங்இயிருக்கும் 
பகுதி, சவுச்சியமாயிருச்கும்போது இது சண்ணிலே ver 
ளென்று மினுங்கும். 

_ ol. தரணிசம் என்னுஞ் சவ்வு கருமைநிற மூள்ளதாய் கடி 
னேக்குள் அடுத்தாற்போவிருச்சன்றது. இது சண்ணிலுள்ள 
பல பருஇகளையம் போஷிச்சின்ற அண்ணிய வெகு இரத்தச் 
குழல்களினால் வலைபோல் பின்னப்பட்டிருக்கின்றத. 

௮. வ்ருணியானது இருங்கச்திற்பின் கொஞ்சத்தாரத்திவி 
ருக்கும் ஓர் சவ்வு. சண்கள் பலவித்தியாசமாய்ச் சாணப்படும் 
படி. கண்ணுக்கு நிறச்தைச் கொடுப்பது இதுவே. இதின் நடு 
மையத்திலே தாரையென்னுங் கரும்புள்ளி உண்டு, இது 
சண்ணிற்படும் வெளிச்சத்துச்குச்சச்சதாய் கொஞ்ச வெ 
ளிச்சத்திலே விரிந்தும், ௮இக வெளிச்சத்திலே சருங்இயும் 
நிற்குந்துவாரம். 

புறனடை... -இரவிலே இராைதேடித்திரியும் மிருகங்களுக் 
கு தாரை விரிவாயும், நிலத்திலே புல்லை மேய்பவைகளுக்கு 
மூன்னும் பின்னும் நீண்டதாசவும், மரம்முதலிய . உயரங்க 
aCe மேலுங் &ழும் .இரைதேடிச் இரிஜற. பூனை, புவிமுதவி 
யவைகளுக்கு முன்னும். பின்னும் ஓடுங்க மேலுவ் இழும்நீண் 
உதாயிருச்சின்றது. ப 

௯. கண்ணைவெட்டி அதின் முற்பகுதியினுட்பச்சுத்திலே 
ஆராய்ந்து பார்ச்கும்பொழுது அதற்சயலான மற்றப் பகுஇிகளி 
லும் கருமை குறைந்தவைகளாய் ஏறக்குறைய அறுபதுவரிகள் 
வருணியின்  சுற்றுவிளிம்பிலிருக்து. பரர்துபோறெவைக 
ளாய்ச் சாணலாம். இவைகள் ஒன்றோடொன்று அடுத்திருப் 
பதினாலாகய வட்டத்துச்குப் பரிதிகம் என்று பேர். 

௧௦ தறிசியம் என்பது சண்ணிலே தரணிசத்துச்குள் அடுத் 
காற்போலே தீர உள்ளேயிருக்கும் மெத்த மெல்லிய வெள் 
ளைச்சவ்வு. அகமுதலிலே காட்சிப்புலன் சேரும் இடமாகிய



௧௬௨ சண்ணின் விவரம். 

இச்சவ்வு, பார்வை ஈரம்பினுட்பகுதி சகண்ணுக்குள்ளுறைக் 
சவசமாக விசாலித்து விரிவதினாலாகன்றது. 

௧௧. வனம் என்னும் சுவச்சம் வருணிக்கு முன்னும் பின் 

னுமாச 'ருங்கைச்கும் இயவத்துக்கும் இடையிலே இருக் 

Barns. அது. ஈத்தசலமாயிருச்சச்கொள்ள அதிலே வரு 

ணியானது நீக்திச்சொண்் டிருக்கின்றது. 

௧௨. இயவம் என்னும் சுவச்சம் வருணிக்குப் பின்னாகவும் 

படிகத்துக்கு மூன்னாகவும் இருக்கின்றது. அது, தண்ணீர் 
நிறமாகப் பளிங்குக்குச் சமானமாய் உருவொளியுள்ளதா 

கவும் சற்றே தடித்து வைரங்கொண்டதாகவும் இருக்கின்றது. 

௮ மங்கஇப் புகைந்துபோக காசநீராம். இவ்வுறுப்பின் முன் 

பச்சம் சொஞ்சம் குவிந்ததாயும் பின்பச்சமோ ௮திகம் குவிச் 

தீதாயும் இருக்கின்றன. 

௧௬. இயவத்தை எடுத்து அவித்தபின் ஒரு ஈரவெண்கா 

யத்தைச் தோல்தோலாக உரிப்பதுபோல உரிக்கலாம். மணி 

த சண்ணின் இயவம் மஞ்சாடிக்கொட்டை வடிவமாயும் மீன் 

சண்ணின் இயவம் பந்துவடிவமாயும் இருக்கும். 

௬-ம். படம், 

    

  

A 
Lo a 3 

a@-b ud, கண்லிழியின் வலப்பாதி. 1, sgter. 9, இருங்கை; இது கடிலோாயோ 
டே தொடுத்திருக்கெது. 8, தாணி, 6, 6, வருணி, 7, தாரை, 8, சரியம். 10, சண் 
ணின்முன் அறை; 11, 11, கண்ணின் பின்அறை, இலவ்வறை இரண்டிலும் வனமாக 

சுவச்சம் அடன்இயிருக்றெது. 12, இயவம். 13, படிசம். 15, பார்வை ஈரம்பூ, 10, ௪ண் 
விழியின்மத்தி சாடி, '' 

௧௪. படிகம் என்னும் சுவச்சம் இயவத்திற்குப் பின்னடுத் 
தாற்போல், கண்ணிலே தீரப் பின்னுக்கிருக்கின்றது. அதி 
னுடைய நிறமும் தடிப்பும் ஏறச்குறையக் கோழிமுட்டை 
Wer வெள்ளைக்கருவுக்குச் சமானமாயிருக்கின்றது. : ௮து



கண்ணின் விவாம். ௧௬௩ 

சண்ணின் உள்ளறையின் உட்பகுதியிலே மூன்றில் இரண் 
டபுபங்கையும் நிரப்புகன்றது. 

புறனடை ---கண்ணினது தன்மை அறியில், ஆட்டுச்சகண் 
ணொன்றையெடுத்து, வெட்டிச் இறந்து அதிலுள்ள பல பகுதி 
களையும் பிரித்து உவ்வொன்றையும் சனிச்சனியே ஆராய்ந்து 
பார்க்கவும். ் 

௧௫. பார்வைகரம்பு அடிஞாளையிலிருந்து செம்பிச் சண் 
ணின் பிற்பகுதிமட்டும் ஓடி. மூன்சொன்னபடி சண்ணுச் 
குள்ளே தரிசியம் என்னும் சவ்வாகப்பரந்து விரிந்துடச் 
இண்றது..' 

௧௬. உரப்பாயிருக்கும்படி முருந்துகளையும், மூடத் இறக் 
கத்தச்கனவாய் பேடுகளையும், ௪ண்மடல்கள் கொண்டிருச் 
இன்றன. 

௧௭. கட்குழிக்குள்ளே சுற்றவர நிணம் நிரம்பியிருக்கின் 
து. அது சண்ணுக்கு ஈல்ல தழுவணையாயிருக்ெபடி 
யால் கண் அங்கே யாதொரு சேதமும் அடையாமல் தாராள 
மாய் எப்.பக்கத்துச்கும். சுழலும். . 

50. soreness ஆறு சிறுபேசகளைச்கொண்டு இயங்கு 
கின்றது. ஓவ்வொரு பேயின் தலைப்பிரண்டிலும் ஒரு 
திலைப்புச்சகட்குழி எலும்பிலேயும், மற்றது கண் விழியிலேயும் 
தொடுத்திருக் கின்றது. ப | 

புறனடை.-- கடைக்சண்பச்கமாக இருக்கும் கட்பேசி 
மிகவும் குறியதாக இருந்தால் கண்ணும் அ.ப்பச்சமே இழு 
பட்டிருக்கும். கண்ணுக்கு அகமாக இருக்கும் பே௫ சுருங் 
இகிற்கில் கண்ணும் உள்ளேவாங்கி மூச்கைநோக்இ நிற்கும். 
இப்படிக் சண் நிற்கும் நிலைகளை வாச்குச்கண்ணென்பார்கள். 

    

ககன: ~ 

nD. அதிகாரம். 

  

- கண்ணின் தொழில் 

க. கீட்பலனுக்கு வெளிச்சம் அவசியம் வேண்டியசாசை 
யால் நாம் சண்ணிலுள்ள பல பகுதிகளினதும் பியோசன 
மின்னதென்று அறியும்படிக்கு வெளிச்சஞ்செல்லும் ஒழுங் 
குப் பிரமாணம் இன்னதென்று முதல் அறியவேண்டும். அவை 
யாவன? ன



௧௬௪ கண்ணின் தொழில். 

க-௮து. ஒளியானது ஓரே வஸ்துவுக்கூடாசப் பாயும்பொ 
முது, சரி கேர்வரியாகச் செல்லும். 

௨-வது. ஒருவஸ்துவிலிருக்து இண்மையளவிலே விகற்ப 
மான பின்னொரு வஸ்தவுக்கூடாக ஒளி செல்லும்பொழுது, 
அதின் போக்கில்மடங்கி அல்லது வளைர்துசெல்லும். இப்ப 
டி ஒளிவளைந்து செல்வதற்குக் கஇர்மடங்கல் அல்லது ae Bir 
கரணம் என்றுபேர். 

௩-வது. ஒரு வஸ்துவிவிருந்து ௮தின் ரெணங்கள் எவ்வ 
எவுசரமாய்ப்பாயுமோ, அவ்வளவாக அவைகள் ஒன்றுக்சொ 
ன்று அசன்று விரியும். 

௪-வது. ஒருவஸ்துவிலிருந்து கரணங்கள் கண்ணுக்குள் 
ளே செல்லும்பொழுது ஒன்றுக்கொன்று கத்தரிச்கோல்போற் 
குறுக்கிட்டுச்செல்லும். இதினால் ௮வ்வஸ்அவினுருவம் அடி. 
Smug கண்ணின் பிற்பச்கத்திலுள்ள தரிசியத்திலே வி 

முகின்றது. 
௪. இனிச் சண்ணிதுள்ள அந்தந்தப்பகுதிகளின் பிரயோச 

னம் இன்னின்னதென்று காட்டுவோம், கண்ணிலுள்ள மன் 
௮ கவசங்களாகிய சவ்வுகள், கண்ணுக்கு ஆதரரமாகி, அதற் 
குள்ளிருக்கும் மகா சொய்ய பதார்த்தங்கள் சேதப்படாமற் 
காக்இன்றன. 

@. சண்ணிலேமட்டுக்கு மிஞ்ச. வெளிச்சம்படாசபடிச் 
கும், ௮திலே கஞ்சல் தூசி விழாதபடிக்கும், அதற்குள்ளே 
வேர்வை யொழுகாதபடிக்கும் கட்புருவங்களுங் சண்மடல்க 
ரங் காச்கின்றன. 

௬. சண்மூடியிருக்கும்பொழுது சண்ணிமைகள் ஒன்றுட 
னேயொன்று பின்னி எதுச்தூசி சண்ணுச்குள்ளே போய் ௮ 

தைச் கெடுத்துப்போடாதபடிக்னாச் சாவல் பண்ணுஇறதமன் 
றிச் கண்ணுக்கு அலங்காரமாயுமிருக்ரும். 

எ.. சண் மடல்கள் சகண்ணைஞ£டி. அதிலே கஞ்சல் அரசியும் 
அளவுக்குமிஞ்சிய ஒளியும் விழாதபடிக்குச் காவல்பண்ணு 
கின்றன. அ வைகளுக்குள்ளிருக்குங் சண்விழிகள் எகத்துக் 
குப். பசமையாயிருச்சதச்சதாக, அவைகளினுட்பச்சங்களி 
விருந்து ஒருவகை நீர் பொ௫இன்றது. 

இ. சட்குழியின்மேல் விளிம்புச்குள்ளே சடைச்சண்பக்க 
மாக இருக்கும் சண்ணீர்ச்கோளத்திலிருந்து சண்ணீர்பொ௫ச் 
௮ சில துவாரங்கள்வழியாய்ச் கண்ணிலே பார்து x15) எப்.



சண்ணின் தொழில். ௧௬௫ 

பொழுதும் பசுமையாகவும் பள்பளப்பாகவும் இருச்சப்பண் 
ணுஇன்றது. 

௯. மேலும் இந்நீர் சண்ணில் பரந்துபாயும் வேளையில் இ 
மைவெட்டுவதினால் அங்இருக்குச் தூசிகள் அச்சண்ணீரு 
டன் அள்ருநண்டு மூக்குக்கடுக்த சண்மடலினுட்கோளையி 
விருக்கும் இரண்டு சிறு குழல்களின்வழியாய் மூச்சிலே செல் 
லு௫ஏன்றன. கண்ணிலே அழற்சி சாணும்பொழுதும், மனதி 
லே சஞ்சலமுண்டாகும் வேளையிலும் சணணீரானத அவ்வி 
ண்டு குழல்களிலே செல்லச்கூடியதற்கு மிஞ்சு ஊறுவஇ 
னால் அதிகமாய்த் ததும்பி அங்கிருந்து வடி௫ன்றது. 

௧௦: உருவொளியான இருங்கையும் சுவச்சங்களும் ஒன் 
அச்கொன்று வித்தியாசமான இண்மையுள்ள வஸ்துக்களாயி 
ருக்கின்றன. இவ்விதமாக உண்டாச்சப்பட்டிருச்குங் சண் 
ணினாலே, சாம் பொருள்களைப் பார்க்கும்பொழுது அப்பொ 
ருள்களிவிருந்து வரும் ஒளிக்கதிர்கள் மடங்கிச்கூடித் தரி 
யத்திலே அப்பொருள்களின் உருவங்கள் சிறியவைகளாகவும் 
௮இ௧ தெளிவாகவும் விழுகின்றன. இப்படி. அதிலே விழுக் 
சீ உருவங்களால் ஆகும் உணர்ச்சி பார்வைகரம்பு வழியாய் 
மூளைக்காச்சென்று அதில் அழுந்த மனம் ௮வை.களை அறிந்து. 
கொள்ளுகின்றது. * 

_ புறனடை.--க-வது. வயதஅசென்ற ஆட்சளிலே சருங்கை 
யும், இயவரழுச் சட்டையாவதினால், பொருள்களின் உருவம் 
தரிசியத்திலே சரியாய் விழாமல் அதற்கப்பாம் சடந்துசெல்ல, 
வெள்ளெழுத்துண்டாகின்றது. கசூவிவான சண்ணாடி.போட 

இக்குறை தீரும். | 
் உ-வது. பிறப்பு. வா௫ியாய்ச் சிருங்கையும் இயவமும் மட் 

டுக்குமிஞ்சச் குவிவாயிருக்கில், பொருள்களிலிருந்து பாயும் 
ஒளிச்கதிர்களினால் ஆகும் ௮ப்பொருள்களின் உருவம் தரி௫ 
யத்திற்படாமல் அதற்கு எட்டாமல் விமும். இவ்வித குறை 
வுக்குச். குறுகிய பார்வை என்பார்கள். இப்படிப்பட்ட அட் 
களுக்கு எட்டிய பார்வை வரும்படிக்குச் இழவர்போடுங்குவி 
வான கண்ணாடிக்கு மாறான. சவிவான சண்ணாடி. போட 
வேண்டும். 

magi இலவேளைகளிலே சனங்கள் தங்களுக்கு அசப் 
படுங் சண்ணாடி. எதுவாயிருந்தாலும் சரி, அதையே 'போட் 
வெருகிறார்கள். . இப்படிச் செய்வதினால் அரேகர் தங்கள் 
சண்களைச் கெடுத்துப்போடுகிருர்கள். சீமையிலே ஞூக்குக் 

*



௧௬௬ கண்ணைப் பேணும் முறை, 

சண்ணாடி செய்வறெவர்கள் நூற்றுக்சணக்காக விகற்பமானவிம் 
பதூரங்களுக்கு இணங்கச் தங்கள் சடைகளிலே வைத்திருப் 
பார்கள்: அகையினாலே சண்ணாடி போடவேண்டியவர்கள் 
கூடடுமேயாகில், அவ்விதக் சண்ணாடிகளை விற்பவனுடைய 
சடைக்குப்போய் அங்கிருக்கும் சண்ணாடி.களில் எடுத்து சோ 
இத்து, எவைகள் பார்க்கிறபொருளைப் பருப்பித்தாகுதல் இ 
அப்பித்தாகுதல் காட்டாமல் ௮தை உள்ளபடி. தெளிவாகச் 
காட்டுகின்ற னவோ அவைகளையே தெரிந்துகொள்ளவேண் 
டும். இணங்காதகண்ணாடி போடுவதிலும் ஒன்றும் போடா 
மலிருப்பது. ஈயமென்றறியவும். இலவேளை வளமான கண் 
ணாடி அசப்படாததினால் வளமற்ற சண்ணாடிபோடவேண்டி 
யது ௮அவசியமேயாஇல், கூடியளவும் அதைப்போடும் Care 
குறைவாயிருக்கவேண்டும். 

கண்ணைப் பேணும் முறை. 

௬. சரீரத்தின் பிற உறுப்புகளைப்போலம் சண்ணையும் 
மூயற்சியாய் வேலைகொண்டபின் ௮தை அறவும் விடவேண் 
டம். ஏனெனில் வெகுகேரமாய் நாம் ஒருபொருளை உற் 
றுப்பார்தீதுக்கொண்டு ற்கில், சண்ணானது இளைத்து அஇன் 
பார்வையும் குறையும். எப்பொழுசெனிலும் சண்ணானது 
ஒன்றைப்பார்த்துப் பூச்துப்போனால், உடனே அசைப்பார்ப் 
பதைவிட்டொழியவேண்டும்.: சண்ணைமட்டுச்கு. MEA 
வேலைகொள்வதும் ௮தைமட்டுச்கு மிஞ்ச ஆறவிவெதுமாகிய 
இரண்டபுபழச்சங்களும் ஆகாவாம். 

எ. நின்ருற்போல் சடிதியிலே இருட்டிலிருந்து வெளிச் 
சத்திலே செல்வது கண்ணுக்கு அகாதூ. ஒளி மிச்சமானால் 
தாரை சிறுக்சுத்தச்சசாக. வருணி விரியும். ஒளி கொஞ்ச 
மானால் சாரைப் பருக்கத்சக்கசாச வருணி சுருங்கும். அனு 
௮ம் வருணியின் இயச்கந்தீரச் சடிஇயிலாகிற.இல்லை. YS 
லால் சாம். மிகுந்த ஒளியிலிருந்து குறைந்த ஒளிக்குச் சடுதி 
யிற்போம்பொழுது. பார்வைத்தாழ்ச்சியும், குறைந்த ஒளி 
யுள்ள இடத்திலிருந்து அதிசபிரகாசமான ஒளியிருக்குமிடத் 
அக்குப் போகும்பொழுது மிகுந்த கூச்சமும் உண்டான் 
றது. - 

புறனடை...கரலமே. விடியமுன்னம் . எழும்பி விளக்கு 
வைத்து. எழுத்துப்பார்த்துப்படிப்பதும், தையல் முதலிய



சண்ணைப் பேணும் முறை. ௧௬௭ 

அண்ணிய வேலைகளைச் கண்பார்த்துச் செய்வதும் கண்ணுக்கு 
ஆகாவாம். எனெனில், பகல்வெளிச்சமானது படிப்படி 
யாய் உண்டாகின்றது. விளச்குவெளிச்சமோ சடுதியிலே 
உண்டாகும். இராமுழுதும் ஓய்ந்து விரிந்துகிடந்ச வருணி 
சடுதியில் உண்டாகும் விளக்குவெளிச்சத்தைச் தாங்இச் 
கொள்ளமாட்டாது. 

௮. பொருள்களைப்பார்ச்கும்பொழுது சாய்வாய்ப் பாரா 
மல் கூடியமட்டுக்கு நேரரய்ப் பார்ச்சவேண்டும். ஏனெனில், 
சாய்வாய்ப் பொருள்களைப்பார்ச்சில் சண்ணின்பே௫கள் ஒரு 
பக்கத்துக்குச் சுருங்கி வாச்குச்சகண்ணாகச்கூடும். வளர்ந்த 
வர்களிற்பார்ச்ச குழர்சைசள் இம்மோசத்துச்கு இடமாவார் 
BOTs , 

௯. சண்ணிலே அாூிவிழுந்தால் அது விழுந்த ஆளை ஈல்ல 
வெளிச்சமுள்ள இடத்திலேவிட்டுச் சண்மடல்களைத் திறந்து, 
ஒரு மெல்லிய அழுத்தமான £€லையின் நுணியைவிட்டு அத்தா , 
இயை எடுக்கவும். இது வாயாமற்போனால் விழுந்ததாக 
மிகுதியாய் மேல்மடலுச்கு நடுவேடடக்கும், ஆதலால் ஏது 
மொரு ஈர்ச்கை வாங்கி அதினாலே சண்ணின் மேல்மடலிலே 
அமர்த்திப் பின்பு கண்ணைச் ழே உருட்டிப்பார்க்சச்சொல். 
வி உருட்டியபின்பு மற்றக்கையால் அம்மேல்மடலின் இமை 
யைச் கெட்டியாய்ப்பிடித்து, அம்மடலை மெல்லப் பசுமை 
wr ஈர்ச்கைகோக்கிப் பின்னாக மடகச்டவிட்டுப் பின்பு 
ஈர்ச்கை எடுத்து அப்பால் இலேசாய் அங்கே சோன்றும் தூசி 
யை எடுக்கவும். 

இவ்விதமாய்ப்பார்த்தும் சாரியம் வாயாதிருந்தால் ௮தஇிச 
அழற்சி உண்டாகத்சச்சதாய்க் சண்ணை வருத்தாமல் . உடனே 
ஒரு வைத்தியனுக்கு அதைக் காண்பிச்சவும். '



௧௬.0 ... காது, சத்தம், ஓசை, 

ப தினாறாம் பகுதி. 
ஆவி ee 

௩௨௧. அதிகாரம். 

mee 

  

காது, சத்தம், ஓசை. 

க. இசையென்னும் புலன் புலன்களுக்குள் மேன்மையு 
டையதாகய :. ஒளியென்னும் புலனுக்கு இரண்டாவதாய் 
விசேஷமுடையது. . இதினாலே காங்கள் எங்களுடைய மன 

ஆறுதலுக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் அறிவுத்தேற்றத்துக்கும் 
உதவியாயிருச்கிற சத்தங்களைக் கேட்கிறோம். மனிததேகச் 
இலுள்ள அச சிக்குழுச்கான உறுப்புச்களுக்குளெல்லாம் 
ஒசைக்கருவியாகிய காதும் ஒன்று. 

காதின் விவாம். இ 

௨. காசைப்பற்றிச் தெளிவாய்க் காண்பிக்கும்பொருட்டு 
அங்காதிபாதிகள் ௮தை வெளிசக்காது, . ஈடுச்சாது, உட்சாது 
என்று மூன்று பகுஇகசளாகப் பிரித்திருக்கிருர்கள். 

in இவற்றுள் வெளிச்சாது தலைச்குப் புறம்பே இல புருவ 
ங்களா௫, விரிந்த முருந்தாயும், தலைச்குள்ளே கடுச்காகளவுக்கு 
ஏறக்குறைய ஒரு அங்குல 8ீளமாய்ச் சற்றுவளைந்த துவாரமா 
யம் தோலினால் மூடப்பட்டிருச்சன்றது. 

அத்துவாரத்துக்குள்ளேயிருக்கும் குறும்பியும் சாதின்வெ 
ளித்தவாரத்தை நோக்கிச் இலும்பிகித்கும் மயிர்களும் பூச்சி 
புழு வெளியேயிருந்து காதின்துவாரத்துக்குள்ளே அழையாச 
படிக்குக் காவல்பண்ணு இன்றன. 
இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள் ; -- ௮ங்கரஇபாதம், அனகம், சம்பு, Big, Ler em 

னூ, பிரமணம், வாரி,



காதின் விவாம். ௧௬௯ 

புறனடை. --- ௮0ேக மிருகங்கள் பலதிசைகளிலுமிருரது 
வரும் சத்தங்களைக் கேட்கும்பொருட்டுச் தங்கள் வெளிக்கா 
அகளை இங்கும் அங்கும் இருப்பிச்கொள்ளத்சக்கன சில சிறு 
பேசிகளை உள்ளவைகளாயிருச்சன்றன. இதற்குதாரணம்.-- 
(யல், குதிரை, எருதுமுதவியவைகளே. 

௪. காதின்வெளித்துவாரத்தின் உள்ளிறுியில் வெளிக்கா 
துக்கும் ஈடுக்காதுக்கும் இடையே எல்லையாயிருக்கும் ஆன 
கம் என்னப்படும் ௮ரைத்திட்ட மஎவுக்கு உருவொளியான 
சவ்வொன்று உண்டு. 

௫. மணிததேகத்திலுள்ள எலும்புகள் எவற்றிலும் பார்க்க ௮ 
இகம் அண்ணிய காலு எலும்புகள் ஒருகோயையாய் நடுக்கா 

சிலே சடெச்கின்றன. அக்கோவையின் ஒருதலைப்பு ஆனகத் 
இலும் மற்றது உட்காதிலும் தொடுத்திருச்கின்றன. 

௬. நடுக்காதிலிருந்து பின்தொண்டையின் அருகுக்கு நிச 
ரணானகி என்னும் ஒரு இறுகுழல்போடுன்றது. அனகம் 
இட்டமாய் அசையத்தச்சசாக அ௮க்குழலின்வழியாய்க் காற்று 
போக்கும் வரத்துமாயிருச்சன்றது. எதுகாரணத்தினாலாகு 
தல் இச்குழல் அடைச்கப்படத்தச்சசாய்த் தொண்டை வீங்கி 
னால், அப்படி வீங்கெ ஆளுச்குச் கேள்விருறைந்துபோம். 

சும் படம். 
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௬௬-ம் படம், ஐ, வெளிக்காது, 9, இரிதடம், 0, வெளிக்காதஇில் துவாரம். ஜீ, கேள் 

' விசரம்பு. fl shy. ர, அனசம், 7, வாரி... ந, மிடற்றுக்குச்செல்லும் நிகரணாணகத்துவச 

சம், ந, ஈ௦க்காது, ம, 7 4, எல்லாம் பிரமணமா௫ய உட்காது என்னப்படும்,



௧௭௦ காதின் விவாம். 

எ. உட்சாது மிகவுஞ் சிக்குமுக்குள்ள குடைவாயிருக் 
கின்றது. இது பலசுழற்டுகொண்டு நிம்பதால் அதற்குப் பிர 
மணம் என்றுபேர். இது எலும்பினாலாகும் மூன்று அறை 
யுள்ளது. 

௧-வது, முச்கோணவடிவமான வாரி. ௨-வது. நத்தை 
யோடுபோன்ற கம்பு, ௩-வது. இரிதடம் என்பவைகளே. 

௮. கேள்விக்கு அவசியமாய் வேண்டிய பகுதி உட்காது 
மட்டுந்தான். இதை விட்டுச் காதின் பிற்பகுதிகளை வெட் 
டி.த்தள்ளினாலும் கேள்விப்புலன் கெடாது. 

௯; கேள்விகரம்பு மூளையிலிருந்துளெம்பி உட்காதுச்குள் 
ஞூறையாகுஞ் சவ்வுக்குள்ளிருச்கும் நீரிலே படர்ந்து நீந்த 
இன்றது. | 

௬௭-ம் படம், 
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௬௭-ம் படம், காதின். சகல் பகுதிகளின் பாலனை. 1, வெளிக்காதில் துலாரம், 2, அ 

னசம், 3, கூடவென்பு, 4, அடையென்பு, .5, படியென்பு, 7, பிரமணத்தின். ஈடுப்ப 
குதியாகய வாரி, 8, 9, 10, தரிதடம். . 11, 19, கம்பின் புறித்துவாம். 18, கேள்வி 
ரம்ப,  1&, மிடற்றுக்குச்செல்லும் நிகரணானகத்துவராம், 18, சேஞாவென்பின் Gas 
மூளை. 16, yGer GuBodllgabr.



காதின் தொழில். ௧௭௧ 

காதின் தொழில். 

௧0. ஓசை அல்லது கேள்வி, பொருள்கள் garages aS) 

னாலே பிறக்கும் ஒலியை காம் அறியப்பண்ணும் புலனேயாம். 

௧௧. வெளிச்சாது தன்னிலேசாவும் ஒலிகளைக்கூட்டி அதி 

லிருந்து ஈடுக்காதுக்குள்ளே அவைகளைச் செலுத்தும் Cpu I 

யுடையது. 

௧௨. . ஆனகமானது வெளிச்சாதால்வரும் : ஓலிகளால் 

அதிர்ந்து தன்னிலிருந்து உட்காதோடே தொரடுத்திருக்கும் 

எலும்புச் கோவைவழியாய் அவ்வதிர்ச்சியை உட்காதிலே 

சேர்த்துவிடும்... அன்றியும் . அது அளவுக்குமிஞ்சிய ஓலி ' 

சேள்விஈரம்பிலேதாவி அதைச் சேதப்படுத்தாதபடி.க்கு ௮வ் 

வொலியைச் சரிச்சட்டிவிடுசன்றது. இப்படிவந்த ஒவியின் 

அதிர்ச்சி கேள்விகாம்பின் கூர்தல்களிலேபட்டுக் கேள்வி 

ஈரம்பின்வழியாய் சூரளைக்காச் செல்வதினாலே கேள்வியுண் 

டாகும். 

காதைப் பேணும் (lp op. 

௧௬. ஓசையும் மறு புலன்களைப்போலப் பழக்கத்தினாலே 

தேறக்கூடியதாயிருக்கின்றது. குருடரும் ௮இ.௧ பழக்கத்தி 

னாலே, பொருள்சளால் உண்டாகும் சத்தச்தைச்கேட்டு 

அவைகள் இன்னவென்றும் அவைகள் இருக்கும்தா.ரம் இவ்வ 

ளவென்றும் காதினாலே தீர்ச்சமாய் கிதாணிக்கிறார்கள். இது 

வுமன்றி மற்றெப்புலனும் பூரணமாயிருக்கும் வேளையிலே 

தானும் இப்புலனையும் அதிகமாய்ப் பழக்கித் தேற்றலாம். எப் 

படியெனில் ஈகரியான் கிதானிக்கமுடியாத சத்தங்களை வே 

டன் பழக்கத்தினாலே கேட்டு நிதானிச்கக்கூடும். 

SH. ஞூழக்தைப்பிராயத்திலே இப்புலன் சேதமானால் அப் 

படிப்பட்டவர்களுக்குப் பேச்சும்வராது. இதினாலே செவி 

டாய்ப்பிறந்தபிள்ளை . ஊமையுமாயிருக்கும்- பேசப்பழகெனெ 

வர்களுடைய கேள்விப்புலன் அற்றுப்போடுல் அவர்கள் 

தங்கள் பேச்சைச் சமவிசைப்படுத்துவதற்கு அவர்களிலே 

சேள்விப்புலன் இல்லாதபடியினாலே, அவர்களுடைய பேச் 

சும் சந்தமில்லாமல் உளறிப்போம். | 
15*



௧௭௨ காதைப் பேணும் முறை, 

௧௫. சேள்விப்புலன் தஇரமாயிருக்கும்படிச்குச் காதின் 
பலபகுதிகளும், மூளையிலே கேள்விகரம்பு இளம்புகன்ற 
பகுதியும், சங்கள்தங்கள் கட்டுப்பாட்டிலும் தொழில்களிலும் 
பூரணமுள்ளனவாயிருச்சவேண்டும். 

௧௬. Horses HSS அல்லது வெடித்துப்போவதும் 
அதற்கு வெளிப்புறமாகச் குறும்பி மிகுதலும், தொண்டைக் 
குச்செல்லும் கிசாணானகத்துவாரம் தூர்தலும், மூளைவியா 
இப்பதெலும், கேள்விஈரம்பு சூம்புதலும், ஈடுச்சாதும் உட்கா 
ம் சேசப்படுவதுமாகிய எதுவும் செவிடாவதற்கு வெகு 
வாய் ஈடும் காரணங்களாம். 

காதுக்குள்ளே நெருக்கமாய்ச் குறும்பிவாங்கிவிட்டுச் G 
௮ம்பியெடுக்கும் பழச்சமாகாது, இதினாலே பலதரமும் அதற் 
குள்ளே புண்படுகன்றது. . காதுத்துவாரத்துச்குள்ளே வெகு 
குறும்பி அடையும்பொழுது, ௮தை எடுக்கும்படி. கொஞ்ச 
நல்லெண்ணைவிட்டால் அதிலுள்ள குறும்பி இளகும். ஒரு 
கோஞ் சென்றபின்பு சவுக்காரம்சேர்த்த Gastar அதற் 
குள்ளே பீரச்சிக்கமுவவும். இவ்விசமாய்ச் செய்வதினாலே 
சில செவிடர்சள்சானும் கேள்வி அடைந்திருக்இருர்கள். 

புறனடை -காதுத்துவாரத்துச்குள்ளே. பூச்சி, புழு, உட் 
பட்டில் ஈல்லெண்ணையைப்போல் எதும் ஒரு எண்ணையை 
எடுத்து பொறுக்கத்சச்கசான சூடாக்கி அதற்குள்ளொழுச்ச௪ு, 
அங்குள்ள பூச்சி அல்லது புழு அதைவிட்டகலும்.



சகம் பேணும் பக்குவம். ௧௭௬ 

ape பகுதி, 

22222 
ஜி Bek RO 

௩௨. அதிகாரம். 

  

சுகம் பேணும் பக்குவம். 

& நமது உடம்பு சலூல இயல்புப் பிரமாணங்களுச்சிசை 
யப் படைச்கப்பட்டிருக்றெதினாலே வனிருச்சிறவலனாயி 
லே ஒவ்வொருவனும் தான் சுகசரீரியாகவும், மூயற்சியுள்ளவ 
ஞாசவும், தனக்கும்பிறர்ச்கும் உபயோகமுள்ளவனாகவும் இருக் 

கும்படிக்குத். தன் ஈடைகளையும் செயல்களையும் உடமைக 
சையும் ஒழுங்கு பண்ணும்பொருட்டு, அவ்வியல்புப் பிரமா 
ணங்களைச் கற்றறியபேண்டும். 

௨. உடம்பு சவுச்கெமாயிருக்கும்படி. பே௫ிகள் சிலவேலை 
களிலும், மறுவகை. அப்பியாசங்களிலும் முயற்சப்பட் டிருக் 
சவேண்டும் என்பது அவைகளுக்குரிய பிரமாணமாம். [இதை 
க்குறித்து ௬-ம் ௮இிகாரத்திற்காணலாம்.] 

ர. உயிரைத்தாங்குறெதற்குப் போசனம் அவ௫யமாயிருக் 
இன்றதுமெய்தான். : என்றாலும் இணச்சமான போசனத்தை 
ஏற்ற பிரமாணமாச ஒழுங்காய்ப் புசிக்சவேண்டும். அப்படிச் 
செய்யாதிருந்தால், சரண உறுப்புகளின் தொழில்கள் பிசகு 
பட்டு ௮வைகளிலே வியாதியுண்டாம். [இசைக்குறித்து 
௪௦-ம் ௮திகாரத்திலே காணலாம்.] 

த. சுத்தவாயுவைச் சுவாசிப்புது பூரணசுகத்துக்கு மிகவும் 
அவயம். காற்றின்றி அகோரமாயிருக்கும் ஒடுங்யெ வீடுக 
ளிலும் சனநெருக்கத்துக்குள்ளும் இருந்து. சுவாசிக்றெதி 
னால் வரும் ஈட்ட்ம் தொடக்கத்திலே விளங்காசபோதிலும் 
சற்றே செல்லச்செல்ல தெளிவாய்த் தோற்றும். இந்த ஈட்டம் 
படிப்படியாய் உண்டாவதினால் இவ்வித இடங்களிலுள்ள 

இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்கள்; ---சுகத்துவம், சரபிதம், சாம்பு.



௧௪௪ வியாதி இரத்தல், 

வாயுவைச் சுவா9ிப்பது உடம்பின் சுகத்துக்குரிய பிரமாணங் 

சளால் விலச்சப்பட்டதென்று அறியவும். [இதைக்குறித்து 
௧௧-ம் அஇகாரத்தில் சாணலாம்.] 

௫. உடம்புக்கு நித்திரைவேண்டியது. நித்திரையினால் உண் 
டாகும் முழுகயத்தையும் அனுபவிக்கும்பொருட்டு ஒழுங்கா 

னவேளையிலே நித்திரைகொள்ளவேண்டும். **வெள்ளெனத் 

யின்று விடியமுன் எழும்புதல்?? சுகத்தையும் அத்துடன் கூ 

டிய நன்மைகளையும் கொடுக்குமென்பதை இளைஞர்கள் எல் 

லாரும் கற்றுக்கொள்ளவேண்டியது. மூளையானது ஒழுங்காக 

நித்திரையினால் ஆறவும் மறுபடி வேலையில் முயலவும் வேண் 

டும். [இசைக்குறித்து ௨௪-ம் ௮திகாரத்திலே காணலாம்.] 

௬. கோலவின்பரப்பு வெருவிசாலமாயிருக்கறதினாலும் உட 
ம்புக்ஸு உசவாதபதார்த்தங்களைக்கழிக்கின்ற உறுப்புகள் இத்து 
டனே நெருங்கிய சம்பச்தமாயிருச்றெதினாலும், இப்போர் 

வையின் தொழில்கள் சரியாய் ஈடர்துவருவது ஈமது சுகத் 

சைப்பேணுவதற்கு மகா. அவசியம் என்று காண்கிறோம். 

[இதைக்குறித்து ௨௪-ம் ௮திகாரத்திலே காணலாம்.] 

எ. சாம் ஒழுங்காய் உண்பது சரீரசுகத்துக்கு எவ்வளவு ௮ 

வூயமோ அவ்வளவாய் அதிலிருந்து பிரியும் மலசலாதிகளை 
யும் ஒழுங்காகச் சத்திபண்ணிவிடுவதும் அவசியமாம். 

தோதத்துமை.-எவர்களும் ஈல்லகாற்றைச் சுவாசித்தல், 
சரீர அப்பியாசம், cera, நித்திரை, ஸ்கானம், மலசுத்தி 
என்னும் "இந்த ஆறுகாரியங்களையும் ஒழுங்காக ஈடப்பித்துக் 
கொண்டுவருவதே சுகத்துக்கு ஏதுவாம். 

வியாதி தீர்த்தல். 

3). வியாதிதொடங்கி அதிகரிச்சமுன் வைத்தியனை ௮ 
ழைப்பதரிது.  இப்படிச்கொத்த வேளையில் வியாதிக்காரன் 
அல்லது அவனுடைய உதவியாள் பண்ணும் பக்குவங்கள் சரி 
யானவைகளாயிருச்சவேண்டும். . இல்லாவிட்டால் வியா 
-இச்சாரனின்.உபாதிமிஞ்சு உயிரளவிலும் மோசம் கேரிடக்கூ. 
டும். அகையினாலே வியாதிக்சாரனுக்குச் சவுக்கியம் உண். 
டாகும்பொருட்ச். செய்யத்தகுவதின்னது செய்யத்தகாத 
இன்னதென்று நாம் அறிவது மிகவும் பிரயோசனமாம். 

௯. எதும் வியாதி கதியாய் உண்டாகும் காலங்களிலே 
. கோயாளியின் சரீரம் மனம் இரண்டும் ஆறியிருக்கும்பொ.



. வியாதி தீர்த்தல். ௧௭௫ 

ரூட்டு அவன் எல்லாவிதமான சரீரமுயற்செகளையும் மனமு 
யற்சிசளையும் விட்டுவிடவேண்டும். வியாதி சொற்பமாயி 
ருந்தபோதிலும்'கோயாளி ஆறியிருப்பது நலம். 

௧௦. காதிலே கேட்கும் இரைச்சலினாலே கோயாளியின் 
மனது குழம்பி இளைத்துப்போகும். அகையினாலே ௮ச்கோ 
யாளி படுத்திருக்கும் அறையிலே கூடியமட்டும் ௮மைச்சல் 
உண்டாயிருக்கவேண்டும். அதற்குச்செட்டவும் ஆட்சந்தடியா 
வது உரலிடியாவது மற்றும் எவ்வித இஸலாச்சலாவது இல்லா 
தபடி. பார்க்கவேண்டும். இதவுமன்றி கோயாளியிருக்கும 
றை விசாலமானதும் காற்று உலாவத்தச்கதுமாயிருப்பது 
மன்றி அது கூடியமட்டும் தனிமையான வெற்றறையாகவும் 
இருச்சவேண்டும். நோயாளிக்கு விசாலமான ௮றை கொ 
செசக்கூடியதாயிறாச்ச ஒடுக்கமான ஒழுங்கற்ற அறையிலே 
அவனைச் கிடச்சவிவெது அறியாமையால் உண்டாகும் தயவு 
கேடு, 

௧௧. வியாதிச்காரன் படுத்திருக்கும் அறையிலே இருக்க 
வேண்டி௰ வெளிச்சத்தின் மூறையைக்குறித்தம் எச்சரிச்சை 
யாயிருக்கவேண்டும். எப்படியெனில் அதிலேயிருக்கும் 
வெளிச்சம் மட்டாயிருச்சவேண்டும். இல்லாவிட்டால் இ 
ரைச்சல் காதின்வழியாய் கோயாளிக்கா வருத்தச்தைச் கொ 
டுப்பதுபோல மிஞ்சிய வெளிச்சமும் சண்ணின்வழியாய் 
மூளையிலே தாவி வருத்தத்தைக் கொடுக்கும். 

புறனடை --ஒரு ஆள் சுகமாயிருக்கும்பொழுது சடக்கச் 
கூடியவைகளை வியாதியாயிருக்கும்பொழுது ச௫க்கமுாடியா 
திபடிக்கு ௮ந்த அளுடைய பஞ்சபுலன்களும் இளைத்து 
கோய்த்தப்போடின்றன. ப 

௧௨. கோயாளி சிறுபிள்ளையாயிருர்தாலும் முதிர்ந்த அளா 
யபிருந்தாலுஞ்சரி, வியாதி . பார்ச்சவருகிற உற்றார் சநேதிதர் 
களாலே அள் கொஞ்சரோத்துச்கானாலுஞ் சந்தடிப் படப்ப 
டாது. ஏனெனில் கோயாளிக்குத் தன்னைச் சந்திச்சவந்த 
வர்களைச்சண்டு பேன சச்தோஷம் அவர்கள் போனபின்பு 
சோகமாய் மாறிப்போம். வியாதிச்சகாரன் எவ்வளவு மோச 
மான நிலைபாத்திவிருப்பானோ அல்லது மரணத்துக்குக் இட் 
டியிருக்சிருனோ அவ்வளவு சாச்சிரதையாகவே இக்குறிப் 
பைச் கைக்கொண்டு வரவேண்டும். நோயாளியைக்குறித்த” 
ஏதும் விசாணைபண்ணுவது அவூயமானால் அந்த அளின் 
வீட்டாரிடத்திலே விசாரிக்கவும். ஏதும் வந்தனை வழிபாடு
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சொல்லி அனுப்புகலும் ௮ல்லவென்று ஏதும் அவசரமான 
செய்தி பே௫ிச்கொள்ளுகலும் அந்த அளிடத்திற்போய் நே 
சே பேசாமல் ௮ங்சே துணையாளியாயிருக்கும் ஆள்வழியா 
ப் பேசிக்கொள்ள வேண்டும். 

திநட்டாந்தம்--ஒரு வைத்தியன் சொல்லுகிறதாவது? கான் 
சுரமாய்க்கிடர்த ஒரு பெண்பிள்ளையைப்பார்த்து அவளுக்கு 
மருந்து. கொடுத்தபின்பு, ௮வள் சவுக்கியமானதைக்கண்டு 
மருந்தையும் நிறுத்தி, பு்கைமுதலிய சொற்பமான கொய்ய 
உணவும் தின்னச்சொல்லி, ஆட்கள்வத்து ௮வளிடத்இற் சகச 
டி செய்யப்படாசென்றும் கற்பித்துப்போனேன். அனாலும் 
சாயங்கர்லத்திலே அவளைப் பார்க்கும்படி, வரச்சொல்லி அள 
னுப்பினார்கள். நான் அங்கே போனபொழுது அவளுடைய 
வியாதி மறுதவித்திருச்சச்சண்டேன். அதுமுதல் நாலுகாள் 
மட்டுக்கு ௮து அதிகப்பட்டு, சடையில் நாலாம்காவிலே 
மரணம்வர்து அவளுடைய உபாதிக்கு முடிவுகட்டிற்று.. ஒரு 
வரும் போய் அவளைச் சந்தடிபண்ணாமல் இருச்சவேண்டு 
மென்று நான் கற்பித்தப்போனபின்பு அவளுடைய இனத் 
தாரித் சிலர்வந்து அவளை மூகாமுகமாய்க் காண உத்தரவுவாங் 
கஇிச்கொண்டு அறைக்குள்ளே போய் அவளைச் சண்டு பேடு 
ஞர்கள் என்று அறிந்தேன். அவர்கள் போய் அவளுடனே 
சம்பாஷணை பண்ணினதினிமித்தம் அவளுக்கு மிஞ்சிய 
தலைகோவு உண்டாயிற்று. ௮ வள் அசைக்குறித்தச் சொன் 
னபடி எழுதினால், (அவர்களுடைய பேச்சு என்னைச் கொல் 
லஓுமாப்போலே காணுது?? என்றாள். அப்படியே ' அதுவும் 
அவளைச் கொன்றது. 

௧௩௬. வியாதி தலைப்படும்பொழுதும்  இலேசாகும்பொழு 
அதம் வயிரங்கொண்ட சாப்பாகொடாமல் இலேசாய்ச் Sg 
சச்கூடிய சஞ்சிமுதவிய உணவுகளைச் கொடுச்சவேண்டும். 
இரசம் உண்டாடில் தண்ணீர், கஞ்டிச்செளிவு, அல்லது 
துங் காரசாரமற்ற பானங்களைக் குடிச்சலாம். வியாதி 
யாய்க்கிடச்கும் ஆளுக்கு அசை கெலிகொள்ளத்தக்கதாய் 
சவையானவைகளைச் காட்வெது சவறு. ஏனெனில் நோ 
யாளியினுடைய உடம்பு £ர்குலைந்திருப்பதினால் அவனுடை 
ய இரைப்பையிலே உணவு€£ணப்படாதாகையால் அவனுக்கு 
உணவிலேயுண்டாகும் வஹெறுப்பு அவ்வேளையில் இன்னப் 
படாது என்பதற்கு இயல்பாய் உண்டாகும் எஏச்சரிப்பாம். 

௧௪. வியாஇதீர்ந்து நோயாளிகுணம் அடைஇறகாலங்க 
ஸிலே தின்கிற சாப்பாடு கலப்பின்றி இலேசானதும் இளாப்.



வியாதி இரத்தல். ௧௭௭ 

பையிலே முட்டுண்டாகாதபடி. கூடியளவு குறைவாகவும் 
இருச்சவேண்டும். வியாதிக்காருக்குக்குறித்த கோங்களி 
லே மூறையாகச் சாப்பாடுகொடுக்கவேண்டும். ஒழுங் ங்கில் 
லாமற் கொஞ்சம்கொஞ்சமாய் அவர்களுக்கு அடிக்கடி உண 
கொடுப்பது ஆகாது. , 
௧௫. வியாதிச்காரனுக்கு வைத்தியஞ்செய்துவருகையிலும், 

அவனுடைய வியா நீங்கி மருந்து கிறுத்தியிருக்கும் அச்கிய 
நாட்களிலும், கோயாளியுடைய சாப்பாட்டைக்குறித்து 
வைத்தியன் மிகவும் சாச்ரெதையாய் விசாரணைசெய்துவர 
வேண்டும். [இதைக்குறித்து ௧௦-ம் Warr ESIC ov சாண 
லாம்.] நோயாளியின் உணவைக்குதித்து எவனும் அதற்கேற்ற 
புத்தி சொல்லலாமென்றபோது எண்ணமும், FED ௮டைர் 
இருப்பவனுடைய ப௫தானே அதற்கு அறிகுறியாயிருக்கு 
மென்டதும் மிகவுக்தவறு. 

திநட்டாந்தம்.--ஒரு வைத்தியன் சுரமாய்ச்டெந்த ஒரு 
பெண்பிள்ளையைக்குறித்துச் சொல்லுறெதாவது: சான் ௮வ 
ளுக்கு மருச்து கொடுத்தபின் இலகாட்களுக்குள்ளே சரம் 
ப.டிந்தபோய்விட்டஅ.  அதின்பின்பு அவள் காரசராமற்ற 
இலேசான உணவு தின்னும்படி கற்பித்தககொண்டு,. உட 
னே ஒரு காரியத்தைப்பற்றி இரண்டு நாளாகச் சந்றுத்தூரம் 
போயிருச்கையில், சனக்குமிஞ்சுச் காரியங்களை ஈடப்பிக் 
கும் குணமுள்ள ஒரு அம்மை அந்தப் பெண்பிள்ளையைப் 
பார்க்சவந்தாள். . அப்பொழுது அந்தப் பெண்பிள்ளை சுகப் 
பட்வெர்தாலும் மிகவும் பலவீனப்பட்டிருக்கிறதை அந்த 
௮ம்மை ஈண்டு, இவளுக்கு பெலன் உண்டாகத்தச்க சாப் 
பாடுகொடுத்தால் நயமாயிருக்குமென்றாள். அவள். சொன் 
னதைக்கேட்டு உடனே ஒரு அண்டு. இறைச்சியை எடுத்துச் 
சமைத்துச் சொஸ்தமடைந்துவரும் ௮2 பெண்ணும்கு கொ 
டுத்சார்கள். அவளும் அதைவாங்கி ஆவலுடனே இன்றாள்.. 
.கினாலே அவளுடைய சரம்  மறுதவித்து மூன்னையிலும் 
அதிகரித்தச்கொண்டது. 

௧௬. வியாதி உடம்பிலே இருக்கும் தருணங்களிலும் 
மேனியிலுள்ள தோல் சுத்தமாயிருச்சவேண்டும். தோலி 
லுள்ள பலலிதமான நுண்ணியகருவிகள் தங்கள்சங்கள் தொ 
ழில்களிலே . பிசசாமவிருப்பது உடம்பின் உள்ளுறுப்புகள் 
சுகமாயிருக்றெதற்கும் அவ்வறுப்புகளிலே பற்றியிருக்கும் 
வியாதி நீங்குகிததற்கும் ஏதுவாயிருக்கும். -ஸ்கானதீதிலும், 
ஸ்கானத்தின் பின் . சாந்திரும்ப உடம்பிலே சுவருதபடி.க்கு
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நன்றாய்ச் சாயத் அடைப்பதினாலும் தோலின் துவாரங்கள் 

வழியாயச் கழிக்துபோகவேண்டிய கழிவான ஈச்சுப்பதார்த் 
தங்கள் ீ்காதிருக்குமேயானால் தோலிலுள்ள அவாரங்கள் 
தீங்கள்தங்கள் தொழில்களிலே பிச௫ியிருக்கும். அப்படி 
யானால் உடம்பின் உள்ளுறுப்புகளிலுள்ள வியாதி Hehe 
சொள்ளும். [இதைக்குறித்து ௨௪-ம் அதிகாரத்திலே காண 

லாம்.] 

திருட்டாந்தம்.-- ஓர் மனுஷி தன் சுவாசப்பையிலுள்ள 
வியாதியினாலும்,  இருமலினாலும் உபாதியடைந்இருந்தாள். 
இத்தோடே அவளுடைய தோலின்தொழில் நடவாமல் அது 
வ.ரட்சிசொண்டிருக்தது. அவளுடைய வியாதிக்கு Cue 
மருக்துசள் செய்துஞ் சகாயங்காணவில்லை. ஆனாலும் அர் 

தச்கோவிற் பற்றிலேயுள்ள குருவானவர் அவளைப்பார்த்து நீ 
ஒரு சாள் இரண்டுதரம் ஒழுங்காய்க் குளித்துக்கொண்டு 
வா என்முர். இப்படியே அவள் செய்துவரும்' காளிலே 
தோலும் இளக்கமாகி அதின் தொழிலும் இரும்பச் சரிப்பட் 
டபடியினாலே ச௪வரசப்பையிலுள்ள வியாதியும் நீங்க இரும 
லும் இருந்த இடக்தெரியாமல் ஓடிப் பறந்துபோயிற்று. 

௧௭. கோயாளியிருச்கும் அறை சுத்தமாகவும் அதிலுள்ள 
சாமான்கள் ஒழுங்காசவும் இருச்சவேண்டும். கோயாளி 
தான் இருக்கும் அறை சீராகவும் ௮திலுள்ளவைகள் ஒழுங்கா 
கவும் இருப்பதைக் காணும்பொழுது தின் வியாதி நீங்க 
SHG உதவியாய் அந்த ஆளுக்கு சற்றே மன ஆதல் உண் 
டாகும். கோயாளி படுத்திருக்கும் ooo அழுச்காயும், 
அங்குள்ள சாமான்கள் குழப்பமாயுமிருந்தால் அது மனதுக் 
குச் 'சோலியாவகதினால் ஞூளை நரம்புகள் மிசவும் சளர்ந்து 
ஆளுக்கு பலவீனமுண்டாகும். 

௧.௮. வியாதிச்சாரன் சத்தமான காத்றையே சுவாசிக்க 
வேண்டும். உடம்பில் ஒடும் இரத்தம் எவ்வளவு .எக்சமோ 
அங்களலாக உடம்பிலுள்ள வியாதியும் நீங்கத்தச்கதாயிருச் 

வியாதிக்காரன் படுத்திருக்கும். அறையிலே அடை 
பட்டிருக்கும் சச்சுச்காற்றினாலே வியாதி நீடித்து அரேகவி 
ங்சளிலே மிஞ்சிச்கொள்வதுமாத்திரமல்ல; அச்சாரணத்தி 

oe உயிரளவிலும் ஈட்டம் உண்டாகும். [இசைச்குறித்தூ 
௧௯-ம் ௮இதாரத்திலே காணலாம்.] 

திருட்டாநீதம் —s-ag. QE வைத்தியன். சொன்னது: 
மில கவும் பலவீனப்பட்டு அலட்டுப்பிடித்திருந்த ஒரு வியாதிச்



வியாதி தீர்த்தல், ௧௭௯ 

காரனைப்பார்த்து யோசனைசொல்லும்படி. சானும் பின்னும் 
ஒரு: வைத்தியனுமாக அழைக்கப்பட்டோம். அ௮சேசரா 
எய் அவனுக்கு. நித்திரையில்லை. அவனுக்கு குளிர்பிடிச் 
கும் என்று பயந்து அவன் படுத்திருந்த அறையில் கதவுகளை 
யிறுச்கிச் சாத்தி அனலாக்டி வைத்திருந்தார்கள். அவனுச் . 
குச் செய்திருந்த வைதீதியத்துக்கு விகற்பமாய் நான் செய்த 
தென்னவெனில், அவன் படுத்திருந்த கட்டிலுக்குச் சற்றெட் 
டியிருந்த கதவையும் பலகணியையும் தஇறச்துவிட்டதுதான். 
நான் அவைகளைச் இறந்துவிட்டபின் சற்றுநோத்துச்குள்ளே 
அவனுடைய அலட்டு நீங்கற்று, உடனே மிகவும் ஆரோக் 
இயமாய் நித்திரைகொண்டான். அதுமுதல் அவன் ௮இக க் 
கிரத்திலே சுகமடைந்தான். அவனுக்குண்டாயிருந்த அலட் 
டு அவன் அசுத்தமான காற்றைச் சுவாசித்ததினாலே வர்தத 
என்பதற்கு எனக்கு யாசொரு சந்தேகமுமில்லை. 

௨-வது. இலகாலத்தக்கு முன்னே வசூரி வியாதிக்காரர் 
படுத்திருக்கும் அறையிலே காத்து உலாவினால் குளிர் உண் 
டாகும் என்று பயந்து அங்கே சற்றும் காற்றுச் செல்ல இடம் 
வைச்காமல் அறிச்கைபண்ணிவந்தார்கள்? அச்காலத்திலே 
ஒரு தருணத்தில் ஒரு அரைமகளுக்கு வகுரிநோய் உண்டா 
யிருந்சபொழுது ௮வள் காலம் சென்றுவிட்டாள் என்று ௮வ 
ஞூ டைய மனிதர் எண்ணி அவளைச் கொண்டுபோய் வீட்டுக்கு 
வெளியேயிருந்த ஒரு பந்தலின்டூழ் வைத்தவிட்டார்கள். 
அங்கே காற்று அவள்மேலே விழுந்ததினால் அவளுடைய 
களை நீங்கப் பிழைத்துவிட்டாள். 

௧௯. சுகவேளைகளில் பழகச்சங்களாடிய ஊண், மலசத்தி, 
நித்திராமுூதவியவைகளை வியாதியுள்ள காலத்திலும், sar 
லத்துகச்சடுத்தளவு டப்பிச்சவேண்டும்; கோயாளி நித்திரைச் 
குப்போகும் வழக்கமான கோம் இன்னதென்று அறிந்து me 
கேநத்துக்குச் சற்றுமுந்து அவனுடைய படுக்கையை ஆயத் 
தப்படுத்திவைக்சவேண்டும். 

வியாதியுள்ள காலத்திலே சசகாலத்திற்போல ஒழுங்காய் 
மலசலாதிக்குப் போக வராதிருர்தாலும் நோயாளி செண் 

டித்த வழச்சம்போலச் குத்திபண்ணிவரவேண்டும். இப்ப 
டி.ச் செய்வதினால் வியாதி மாறுவதற்கு உதவியாயிருப்பது 
மன்றி, பேதிமருந்து உட்கொள்ளவும் வெ.குவாய் ௮வ௫ியமும் 
வராது. உலாவித்திரிகிற ஆளுக்கு ஒரு சாளுச்கு ஒருமுறை 
மலகத்தியாவது வழக்கமானால், அவ்வாள் இடைபட்டிருக் 
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௧௮௦ வியாதி தீர்த்தல். 

கும்பொழுது இரண்சொளுக்கு ஒருமுறை சுத்தியாவது போ 
தும். 

௨௦. வியாதிகளை நீச்டிச் சுகம்கொடுக்கும் நோக்கமாள்ள் 
தாய் உடம்பிலே சுகத்துவம் என்னும் ஓர் சத்தி இயல்பாய் 
நிலைபெற்றிருக்கும். வைத்தியன் கெடுக்கும் மருந்து தானாய் 
வியாதி முழுவதையும் நீச்சாமல் சுகத்துவத்துக்குச் சார்பாய் 
மாத்திரம் நின்று அதற்கு உசவிசெய்கின்றது. 

அசீரணப்பட்டு வியாதியுண்டாக்கக்கூடிய பதார்த்தங் 
களை இளைப்பையிலேயிருந்து நீக்கும்படி உவாந்திக்கு மருந்து ' 
கொடுப்பது அல்லது வயிற்றிலே அடையலாகி அங்சே 
அழற்சி கொடுக்கும் பழமலங்களைக் கழற்றும்பொருட்டுச் 
இல தருணங்களிலே பேதிமருந்து கொடுப்பது நல்லது. ஆ 

னாலும் இவ்விருபகுதியான மருந்தையும் ஒரு ஆளுக்கு அடிக் 
கடி. கொகுத்துவர்தால் வியாதி இதினாலும் உண்டுபடும். 

௨௧, வியாதிகளுக்கு மருந்துகொடுப்பது மிகவும் பிரயோ 
சனமாயிருந்தாலும், சுரம், வயிற்றுளைவு, சலதோஷம்முத 
லிய தாபிதசோய்கள், சுகத்தைப்பேணும் பச்குவங்களைக் 
சவனமாய்ச் சாத்து நடந்தால் மருந்தில்லாமலும் நீங்கச்கூடும். 
ச௫தியாய் மோசம்செய்யும் வியாதிகளுச்கேயன்றி மற்றப்படி 

நன்றாய்ச் கற்றுணர்ந்த சற்குணவைத்தியன் சொன்னாலேயொ 
திய ஒருவரும் மாதொரு மருந்தையாகுதல் : தின்னப்படாது-



அதுணையாளி கடமை. ௧௮௧ 

பதினெட்டாம் பருதி, 

ஆகை 

௩. அதிகாரம். 

NE I 

அணையாளிசடமை. 

க. அணையாளியாவது வைத்தியனுடைய ஏவலின்படி 
நோயாளிக்கு உதவிசெய்யும் ஆளாம். வைத்தியனுஞ் சத்தி 
ரவைத்தியனும் வியாதிகளைச் சொஸ்தப்படுத்தும்படி. ௮வ.ர 
வர்ச்குரிய சாத்திரங்களைப் படித்துப் பயில்வதுபோலத் துணை 
யாளியுர் தன்கடமைகளைச் சரியாய்ச் செய்யும்பொருட்டு ௮௪ . 
கடமைகளை ஈன்றாய்ப் படித்துப் பயின்றிருக்கவேண்டும். ' 

௨. இழைவரும், பலவீனரும் வியாதிப்பவதுபோலவே வா 
லிபரும் பலமுள்ளவர்களும் கொள்ளைகோயினாலும், காற்று, 
மமை, பணனிமுதவியவைகளில் புத்திமீனமாய் வெளிப்பட்டுச் 
இரிவதினாலும், வேறு சடுதியான மோசங்களினாலும். வியா 
இப்படத்தச்சவர்களாயிருக்கிறார்கள். ஆதலால் வயது பின் 
னிட்ட அம்மைகளைப்போலவே சறுபெண்களும் இப்படிச் 
கொத்த தருணங்களிலே சரியாயும் ஈலமாயும். உதவிசெய்யப் 
பயின்றிருச்கவேண்டும். ஒவ்வொரு பெண்பிள்ளையும் சுகத் 
தைப்பேணும் பக்குவங்கள் இன்னவென்று ' படித்து அறிய 
வேண்டும். அவ்வறிவு பிரயோசனமாய் முடியும்பொருட் 
டுப் பின்னாகச் சொல்லப்படுகிற அணையாளி சடமைகளையுங் 
கற்றுணர்ர்துகொள்ளவேண்டும். 

Tn Mera இல்லையென்றுபோனாலும் கோயாளி ஓவ் 
வொருகாளுச்கொருமுறை ஆகுதல் ஸ்சானம்பண்ணவேண் 
டும். விரல் இடைகளும்,பொருத்துகளின் மடிப்புகளும் ௮ 
முக்கு மிகுதியாய் பிடிக்கும் இடங்களானதினால் அப்பகுதிக 

இப்பகுதியிலுள்ள அருஞ்சொற்சுள்;-- இலங்கனம், கர வலரளி, சுபஞ்சு, துணையாவி.



௧.௮௨ துணையாளி கடமை. 

ளைச் சவனமாய்க் கழுவவேண்டும், சாள்வட்டததிலே ever 
னம்பண்ணத் தருர்ச நேரம் வியாதிச்காரன் இளைப்பில்லாமல் 
பெலனடைர்திருச்குஞ் சமயந்தான். பெரும்பாலும் மத்தி 
யானவேளையில் காற்றொதுச்சான இடத்தில் வியாதிச்சாரர் 
ஸ்கானம்பண்ணுவது உத்தமம். 

௪. இடைப்பட்ட அளைச் கழுவிவரும் முறையாவது: ஒரு 
பாத்திரத்தில் தண்ணீரை வைத்துக்கொண்டு, அதிலே தோய்த் 
ச கடற்பஞ்சினால் அல்லது சீலைத்துண்டினால் முகத்தைக்க 
முவி ஈாத்தைச் துடைக்கவும். பின்பு இருசையை கெடுகக்க 
முவித்துடைத்து மூடிவிடவும்; அப்பால் மற்றச்கைக்கும் அப், 
படியே செய்யவும். அதன்பின்பு சரீரத்தின் மூற்பகுதியையும் 
கழுவித்துடைத்துப்போடவும். இரும்ப ஆளை ஒருபக்கத்துக் 
கு சரியும்படிபண்ணி முதுகைக்கழுவித் துடைத்து ஆளை மடி. 
விடவும், சடைடியாக கால்களையும் ஒவ்வொன்றாசகழுவித்து 
டைத்து மூடிவிட்டு இப்படியே காரியத்தை நிறைவேற்றவும்: 
இப்படிக் சழுவுகையில் பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ௮சத்தமாகாத 
படிச்கு கழுவும் பகுதிகள் ஒவ்வொன்று கழுவிமுூடிய அதை 
ஊற்றி வேறு தண்ணீரா பாத்திரத்தில் விட்டுக்கொள்ளவும்: 
தண்ணீர் வெந்நீர் இவைகளில் எத ஆளுக்கு விருப்போ 
௮தைப்பாவிக்கவும். ' 

“டூ. போசனம்: ஒவ்வொருஆளும் கடும்பத்தயத்துச்கு உச் 
தீ கலப்பற்ற உணவுகளை ௮௫ சவுக்கயமாகவும். உருசியாக 
வுஞ்சமைக்ச பழூயிருச்சவேண்டும்.. பத்திய உணவுகளுச் 
குள் எல்லாம் -சலப்பற்ற உணவா௫ய கஞ்சியை கோயாளி 
அரோடுச்சத்தச்சவிசமாசப் பலமுறையுங் கொடுக்கிருர்கள். 
கோயாளிக்குப் பத்தியஞ் சமைக்கும்பொழுதெல்லாம் ௮திக 
FESOIESE சவனத்துடனே பக்குவம் பண்ணவேண்டும். 
கொடுக்கும் உணவு ஆளுடைய சண்ணுச்கும் பிரீதியாயிருக் 
கத்தச்சசாகவைக்சவும். 

- ௬. வைத்தியன் நோயாளியைப்பார்த்து இலங்கனமாக இ 
ருச்சச்சொன்னால் துணையாளி ௮வன் சொன்னபடியேகேட் 
டு அதற்கு வழுவாமல் ஈடக்கவேண்டும். வைத்தியன் கோ 
யாளிக்குச் கற்பிக்கும் மருந்து. எக்கேரத்திலே எவ்விதமாய்த் 
இின்னஃகொகெ்கவேண்டும் என்று தணையாளி ௮வகதானித்துச் 
கொள்வதுபோலப் : பத்தியங்களைக்குறித்தும் வைத்தியன் 
சொல்லும் முறைகளை ௮வதானிக்கவேண்டும். 

௭. சோயாளி வியாதியினின்று சுசப்படும் தருணத்திலே 
சாப்பாட்டைக்குறித்து மிகவும் ஆவலாயிருப்பது இயல்பு
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தான்.  இப்படிக்கொத்த தருணங்களிலே தஅணையாளிக்கு மி 
குந்த மன உறுதியும் பொறுமையும் ௮இ௧ கவனமும்வேணும். 
அணையாளி சோயாளிக்குக் கொடுக்கும் உணவு அவனுக்கேத் 
கச் சமைக்கப்பட்டதோவென்று பார்த்து ௮சை அவனுக்கு 
ஒழுங்கான கேரத்திலே கொடுக்கவேண்டும். சகோயாளி சாப் 
பி.வேண்டியமோம் இன்னின்னவென்று வைகத்தியனே 
குறிச்கவேண்டும். 

௮. சுத்தக்காற்று. வியாதிக்காரன் படுக்கும் அறையிலே கா 
லையில் நற்காற்று வீசவிலெதுமன்றிப் பகல்மாழுதும் அங்கே 
சண்மையரன காற்று வீசறெசோவென்று பரர்ப்புதக் துணை 
யாளியின் கடமை. அனாலும் அப்படி வீசங்காற்று நேரடி. 

யாய் நோயாளியிலே. வீசாமவிருக்கும்படி கவலையாய்ப்பார்ச் 
க்வேண்டும். 

௯. கோயாளியை வளர்த்தியிருக்கும் பாய்முதவியவைக 
ளையும் உடுத்திருக்குஞ் சீலைகளையும் ஒவ்வொரு காளுங் சாற் 
நிலேவிரிக்து வரவேணடும். ச௬கமான காலங்களைப்பார்ச்௪ 

* வியாதியான வேளைகளில் இதை அ௮வதானமாய்ச் செய்யவே 
ண்டும். சோயாளியின் உடுப்பெல்லாம் இடைச்சடையே 
மாற்றும்பொழமுது, திரும்ப கோயாரளி உடுச்சமுன்னம் அல்லது 
அவனுடைய படுக்கையில் விரிச்ச முன்னம் வெயிலிலே 
அல்லது கெருப்பிலே காய்ச்சவேண்டும். 

.... ௧0. கரங்சை குளிர்மை கோயாளி படுக்கும் அறையிலுள்ள 
காங்கை குளிர்மை மட்டாயிருக்செதோவென்று, துணையா 
ஸி சவலையாய்ப் பார்க்கவேணடியது. அதைக்குறித்து. சோ 
யாளியும் தணையரஹியும் உணரும் உணர்ச்சிமாத்திரம் போ 

தாது. கோயாளி இருக்கும் அறையில் இராவமானியென் 
னும் காங்கை குளிர்மையறியுங். கருவி ஒன்றுவைத்திருப்பது 
கல்லது. துணையாளி இடைச்கிடையே இதைப்பார்த்து ௮ங 
Cs வேண்டியபிரகாரம் காங்கை குளிர்மைசரிக்கட்டிக்கொள் 
ளவும். 

௧௧, சோயாளியிருக்கும் அறையிலுள்ள குளிர்மை சோயா 
ளியிலே குளிர் உண்டாக்கத்தக்ச அவ்வளவு சீேதளமாயிருக்கு 
மானால் வியாதி அதிகப்படும். . ௮றை ௮;இக அனலாயிருக் 
குமானால் நோயாளி அதை. விட்டு வெளியே புதப்படும்வே 
ளைகளில் ௮இ௪ பலவீனம் அடையவும் இருமல் தடி.மன் உண் 
டாகவும் ஏதுவாகும். “ஈடுகிலை சயந்தரும்?? என்னும் வாக்கி 

யம் இதற்குமாகும்... 
16*
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௧௨. அமைதி. கோயாளி படுத்திருச்கும் அறையிலே இ 
மாச்சல். இருப்பதாகாது. அகையினாலே ௮ங்சே ஆளுடை 
ய சுகஈயத்துச்குத் தேவையானவர்களேயன்றி வேறு சனங்கள் 
இருச்சப்படாதென்பது எல்லாருங் சைச்கொள்ளவேண்டிய 
பிரமாணம். . சோயாளியைப்பார்ச்ச அட்கள் எப்பொழுது 
போகலாமென்றும், எப்பொழுது போகப்படாதென்றும் வைச் 
இயன் சொல்லத் துணையாளி அவனுடைய கற்பனையைச் 
கேட்டுச் சரியாய் கிறைவேற்றவேண்டும். ப 

௧௬. சோயாளிச்கு உதவிசெய்பவர்கள் அவன் இருக்கும் 
இடத்திலே பதமையாயுஞ் சந்தடியில்லாமலும் இருக்கவேண் 
டும். மலும் அவ்வறையிலே கதவை விசுச்செனப்பெல 
ளூய் மூடாமலும், அதைச்கறிச்சுக்இறிச்சென்று ஆட்டாமலும், 
நடக்கும்பொழுது கதொந்தொம் என மிதியாமலும் இருக்க 
வேண்டும். கோயாளி படுத்திருக்கும் அறையிலே சதைக் 
அஆகாது. அங்கே உரத்துப்பேசுறெதும் ஈட்டம். இனி ஆரா 
வது தங்களுக்குள்ளே குச்குசென்று காதுக்குட்பேசும்பொ 
மூது, பாதிசேட்டுப் பாதிகேளாமலிருக்கிறெபடி.யினாலே சகோ, 
யாளி முழுவதையும் அறியத்செண்டித்துப் புலனைச்செலுத்தி 
உற்றுச்கேட்பதினாலே தொய்ரந்துபோடுறதினால் இதுவும் ஈட் 
ந்தான். , 

௧௪. அுணையாளி பேசுவதும் ஈடந்துகொள்வதும் எல்லாம் 
நோயாளிக்கு அமைச்சலாகவுச் தயிரியங்கொடுக்சிறதாசவும் 
இருக்கவேண்டும். நோயாளியின். இனத்தவர்களுச்குள்ள 
வியாதியைக்குறித்தாகலும் ' முன்னிறந்துபோன ஆட்களு 
டைய மரணச்செய்தியைப்பற்றியாகிலும் . நோயாளி படுத்தி 
ருக்கும் அறையிலே பேசக்கூடாது. நோயாளி. வியாதியிலி 
ருந்து. குணமாவசைக்குறித்து ஏதுஞ் சந்சேசமான அல்லது 
சஞ்சலமான காரியங்கள் உண்டேயாகில் ௮வற்றைப்பேச்௪ 

. னாலாகுதல் சோர்றத்தினாலாகுதல் ௮வ்வறைக்குள்ளே துணை 
். யாளி சாண்பிச்கப்படாது. ப 

.. .இவ்விதமானகாரியம் ஏதம் சோயாளிச்குச் சொல்லவேண் 
டுமேயாடுல் வைத்தியனே சொல்லவேண்டும். 

ட ௧௫. ஒருமுறையிலே. ஆறுமணிகேரத்துச்கு மேற்படத்த 
ணையாளி :கோயாளியினுடைய அறையிலே இருச்சப்படாது; 
இணையாளி ஒழுங்காய்ச்சாப்பிட்டு ஒழுங்காய்நித்தரைகொண் 
டு நாடோறும். வெளிச்சிட்டுச். காற்றிலே உலாவிவரவேண் 

டும். சோயாளி நித்திரைாகொள்ளுஞ் சமயம்பார்த்துச் துணை
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யாளி மேற்சொல்லிய காரியங்களைச் செய்யப்போசலாம். ௮ 
வ்வேளையிலே தணையாளிக்குப்பதிலாக ஒரு காவலாளி நோ 
யாளி அறையிலிருக்கலாம். இப்படியே துணையாளி தன் 
சுசபச்குவங்களையும் பேணி நோயாளிக்கு ஊீதவிசெய்துவர் 
தால், தனக்கு வியாதி வருமென்று ௮ஞ்சவேண்டியதல்லை. 

சாாவலாளி GLa tu. 

௧௬. இவ்விடத்திலே காவலாளியென்பது இராச்சாலச் 
இலே விழித்திருந்து நோயாளியைக் காக்கிற அளேயாம். அ 
ணையாளியைப்போல அவூயமான இவ்வுதவியாளும் அறி 
வும் பழச்கமுமாள்ள ஆளாயிருக்கவேண்டும். இந்த ஆளும். 
கோயாளியுடனே ம௫ழ்ச்சியொயம் அமைச்சலாயும் இடமாயும் 
சவனமாயும் இருச்சவேண்டும். 

௧௭. கரவலாளிகள் கோயாளியின் அறைக்குட் செல்ல 
மூன்னம், எதும் பலம்கொடுக்கும் இலேசான உணவு இன்று 
கொள்ளவேண்டும். இராத்திரிகாலத்துக்கு ஏதும் சொல்பச் 
சாப்பாடு சாப் பிுவது இறம். 

௧௮. பனிச்காலத்திலே காவல்பண்ணும்பொழுது, காவ 
லாளியின் உடம்பு பிற்சாமத்திலே மிசவுந்தொய்ந்து அவனு 
டம்பிலே ௮௫௧ சூடுகெம்பாதாசையால், அவன் அனலான 
உடுப்புகளைப் போட்டுக்கொள்வதுமன்றி வழப்பமான உடுப் 
புக்கு. மேலதிகமாக போர்த்துக்சொள்ளும்படி ஒரு சால்வை 
யாகுதல் அப்பட்டியாகுதல் தன் சைவசம் வைத்திருச்ச 
வேண்டும். 

௧௯. கோயாளி உறங்குஞ்சமயத்திலே தேவையானபொ 
ருளைத்தேடித் திவிரமாய்ப் போராம்போச்கினொலே அந்த ஆளு 
டைய நித்திரை குழம்பிப்போகாதபடிக்கு இராச்காலத்திலே 
கோயாளிக்குவேண்டிய அணியங்களெல்லாம் வீட்டிவிருப்ப 
வர்கள் தாங்கள் கித்திராைச்குப் போகசமுன்னமே தயாராக்இ 
இருக்கவேண்டும். 

௨௦. துணையாளிச்குக்கொடுத்த சட்டளைகளைச் காவலாளி 
யும் மீறாமலிருக்கவேண்டும். இதுவுமன்றி இணக்கமான 
பேச்சினாலே கோயாளியைப் பிரியப்படுத்துவது அவசரம் என் 
௮ காவலாளி எண்ணப்படாது.



௧.௮௬ காவலாளி கடமை; 

௨௧. பகல் முழுவதுக் சங்கள் தொழிலினாலே தொய்க்சு 
வர்கள் இராவிலே கோயாளியைக்காத்து ௮ந்த ஆளுச்குவேண் 
டிய பல சொற்பமான பணிவிடைகளைச் செய்ய முடியாதா 
கையினாலே இசாக்காலச்திலே கோயாளியைக்காச்சவேண்டி 
யவர்கள் பகற்காலத்திலே வேலைசெய்யாமல் ஈன்ஞுய் நித்தி 
ணாகொள்ளவேண்டும்.' 

முற்றிற்று.



அகரரதி. 

இவ்வசராதியிலே காணப்படும் இலக்கங்கள் அவைகளை அடுத்திருக்குஞ் சொற்கள் உவில் 
சன் என்பவர்செய்து இரண்டாம்தரம் ௮ச்£ற்பஇப்பித்த சமஸ்கரத இவ்கிவிஷ் அசராஇயிலே 
இருக்கும் பக்கங்களைக்காட்டும், (இ. ௪,) என்னும் அட்சரங்கள் உவில்லியம்ஸ் என்பவர் 
செய்த இங்இவிஷ் சமஸ்கிரத அகராதியிலிருந்து எடுச்சப்பட்ட சொற்களைக் குறிக்கும். 

அங்காதிபாதம், 402100. இர்திரப்பொருள்களாகிய பிரா 
'சாவரம் என்னும் வஸ்துக்களையும், அவைகளின் உறுப் 

புகளையும், அவற்றின் கட்டுப்பாகளையும் விவரிக்கும் சாத் 
இரம். 

அதக்காயம், Lower Extremity. (@).#. + 26.) Ogre 
கால் பாதம் இவைகளடங்கிய சரீரப்பகுஇ. 

அ.திந்திரம், Inorganic. (4, Qoors, @ObHrb, sme, 
உறுப்பு, கருவி.) கருவியில்லாமை, கருவியில்லாதது. 

அ௮ந்தகை, 00௦00. (௩௯.) கீழ்வயிற்றினுள் வலப்பச்சமா 
சக்கிடக்கும் பெருங்குடவின் தொடச்கம். 

6 S)rb, Entrail, Intestine. (ms.) auIode @enricot 
யொழித்த பிறகுழலான குடல்களின்பேர். 

அமிலதம், 0வ2ய. (அமிலதம், இ. ௪. புளியாகச்செய்வது. ) 
கரி, கந்தசம்முதவியவற்றோடுகூடி அமிலவர்ச்கங்களை 
உண்டாக்கும் பதார்த்தம். ௮து நாம் சுவாிக்கும் காற் 
திலே 'காலிலொருபங்களவுக்குச் செறிந்து உயிருக்கும் நெ 
ருப்புப்பற்றுதற்கும் அவ௫ியம் வேண்டியது. 

அமிலம், மமம். (௬௪, புளி) மண், லோகம் முதவியவற் 
றோடுசேர்ர்து உப்புவர்ச்கங்களை உண்பெண்ணும் பதார்த் 

.. தம், உசாரணம், செந்தகாமிலமாம் இரும்பும்சேர்ந்து ௮ண் 
னபேதியென்னும் உப்பு உண்டாகின்றது.



௧௮௮ அகராதி, 

அவளிகை, 00%யா. (இடுதிரை.) வயித்றித்குடல்களின் 
மேன்னாக அவற்றை மூடித் இரைச்சலைபோல நாலுபட்டுள் 
ளதாய் தொங்கும். ஒரு பெருஞ்சவ்வு. 

அ௮ன்னப்பாகு, ரம. (அன்னம், உணவு; பாகு, குழம்பு.) 
இமைப்பையிலே உணவினாலாகுங் குழம்பு. 

அ௮ன்னாசம், 01டி16. (௪௦.) இனரைப்பையிலே இரைசமித்த 
பின் இரத்தமாவதற்கு முன்னம் அதிலிருந்து பிரியும் 
வெண்ணீர். , 

x orerair, Esophagus, சய16. (அன்னம், உணவு; வாசி, 
௪:0௦, கொண்டுபோவது.) இரைக்குழல். 

ig, Glass. (கண்ணாடி.) உவர்மண்ணோேடே மணல்சேர்த்து 
உருக்இச்செய்யம் பளிங்கு. 

yorsin. Drum of Ear. (gore, sae, பழை.) காதுச் 
குள்ளே பறையை ஒத்திருக்கும் வட்டித்த ஒரு இறுசவ்வு. 

ஆனாயம், 442 0வி5. (௧௧௩, வலை.) சுவாசப்பையிலுள்ள 
அண்ணிய வாயுச்சண்ணறைகள். 

இர்திரம், 0(ஹய. கருவி. 

இயவம், ரொல்வி116 1,208. (௬௮௨, இருபுறமுங் குவிந்த 
சண்ணாடி.) கண்ணுக்குள்ளே ' வட்டித்திருக்கும் இருபுற 
மூங குவிந்த பளிங்குபோன்ற நீர். 

இசசதாரை, 17%01௨016 1004. இரச்சச்சோடே ENS GOL. 
அன்னரசம் செல்லும் குழல். இது கெஞ்சறையினிடமாக 

இருக்கும். | ப 
இசசாயனி, 1,௨௦16ய. (இரசம், சாரம்; அயனி, கொண்டு' 

போவது.) ச௪மித்த உணவின் சரரமாகய அன்னரசம்செல் 
லும் குழல். 

இரிகம், Heart. (0@.) இருதயம், இரத்சாசயம். 
Qcmssr-Merw, Carbonic Acid. (இருச்தை, கரி; ௮மிலம், 

புளிப்பு.) ஒர்விசமான ஈச்சுக்காற்று, 

இருந்தை, Carbon. a7. 

Qyomsern, Fasting. பட்டினி, வியாதிக்குக் கடும்பத்தி 
டயம். |



அகராஇ. ௧.9 

உருசகதம், 14117020. (இ. ௪.) சாம் சுவாடிக்கும் காற்றில் 
நாவில் ஞமூன்றுபங்காயிருக்கும் வாயு. 

e Oaruiio, Upper Extremity. (இ: ௪.) தோள்முதல் சை 
விரலீறாக இருச்கும் அவயவம்; 

உற்பாலனம், Hygiene. (23, ௧௬௬, மூன்பாலனம், ௫௩௪, 
காத்தல்.) கநோய்வராதுகாத்தல். 

கங்காளம், 81618400. (௧௪௯.) முழுவெலுப்பு, எலும்புச் 
கோவை. 

கசேருலதை, 8௨] மேம். (கசேரு, ௨௦௪, முள்ளந்தண்டு 
லதை, ௪௧௬, கொடி.) முள்ளந்தண்டின் குழாய்க்குள்ளாய் 
கெடுக ஓடியிருக்கும் ஈரம்புக்கொடி. 

கடினை, 8௦01610110. (சடினம், கடுமை.) சண்ணிலுள்ள மூன்று 
சவ்வுகளில் வெண்மையான வெளிச்சவ்வு. 

கணையம், 180688. (வளைதடி.) மேல்வயிதற்நிலேஏடந்து 
உமிழ்நீர்போன்ற ஒருவகைநீர் பொ௫இன்ற கோளம். 

சண்டரை, Aorta. (s9%.) ஏஎல்லாராடிகளுக்கும் அடியா 
யிருக்கும் பிரசான செவ்விரத்தச்குழல். 

கபாடம், வாக. (கசவ.)' உட்குமாயான உறுப்புகளின் 
அவாரங்களைமடி. ௮வைவழியாய்ச்செல்லும் நீர்கள் மீளா 
மல் தடைப்பண்ணிச் சரிவழியாய்மாத்திரம் போகும்படி. 
இடங்கொடுக்குஞ்சவ்வு. 

சம்பு, (0001468. ( ௪௧0) நச்தையோடு,) உட்காதில் ஒருபகுஇ. 

sG@rens, Suture. (eb, s%0, 5%, ரேகை, வரி.) சபால 
என்புகளின் பொருத்துச்கள், அவைகள் தோற்றத்தில் வரி 
போற் சாணப்படுகின்றன. 

சுவசம், Coat. எந்தெந்த உறுப்பிலும் சூழ்ர்திருப்பதாய் 
விளங்கும் சவ்வுப்படலம். 

sar Ad, 18801௧. (கவுரம், வெள்ளை, சில்லி, சவ்வு.) உட 
ம்பிலுள்ள பேசிகளை ஞடுகன்ற வெண்மையும் உரமூமான 

காவலாளி, 7௭. இராவிலே விழித்திருந்து வியாதிச் 
கராரனைக்காக்கும் அள்.



௧௯௦. அ௮.சராஇ. 

&\r6S), Ganglions. (qoi.ée, Dr.) சோஷணக்குழல்ச 
ளிலும் ஈரம்புகளிலு முள்ள சிறுசறுதிரட்9. 

Boned, Larynx. (௨௪௫ புரை 4. இ. ௪.) குரற்செப்பு, சுவா 
சக்குழவின் மேற்பகுதி. 

குக்கி, 81௦0௨01. (௨௨௫), வயிறு.) இனாக்குடல், இளைப் 
பை, அன்னாசயம். 

குதுவம், Follicle. (௨௨௮, ஜெகுப்பி.) தோலிலும் சளியூ 
அஞ்சவ்விலும் ஏராளமாய்ச்செச்கும் மகா நண்ணியபை 
வடிவமானகோளம். 

கூபகம், 615. (௨௩௯, குழி.) மூண்டச்தின் சழ்ப்பகுஇ 
யிலே குழிபோன்றிருக்கும் எலும்புக்கூடு, . 

கோளம், ர், (௩௦௧, உண்டை.) கண்ணீர், உமிழ்நீர், 
பித்த£ர், வேர்வைமுதலிய நீர்கள் பொன்ற கருவிசளின் 
பொதுப்பேர். 

#sGaigof, Sympathetic Nerve. (௪௧, கூட, .வேதனி, 
'உணர்நதறிவது, ௮0௬.) சரீரத்தலுள்ள உறுப்புகள் எல்லா 
வற்றையும் ஒன்றினுடைய அனுபவம் மற்றொன்று உண 
ரம்படி ஐக்கப்படுத்தும் ஈரம்பு. ' : 

firib, Ventricle. (௩௩௮.) இரத்தாசயத்தன்சழ் அறை 
இரண்டில் ஒன்று, 

சருமம், Skin. Ggrev. 

சலதம், 11044:௦20ஈ. (இ. ௪.) ௪லத்திலுள்ள இரண்டு பூதி 
யங்களுள் ஒன்று. 

Hirer oor Gc) of, .Mucous Membrane. (Amarenra, 90m, 
Fall, AVS, mG. + இ. ௪.) குடல்முதலியவைசளுச்கு 
உள்ளுறையாயிருக்கும் சளி ஊறும் சவ்வு. 

சிங்காணம், 110008, சளி, குடல்முசலியவைகளின் உட் 
பச்சங்களிவிருந்து ஊறும் நீர், 

... திரவம், கயாம், (காது.) இரத்தாசயத்தின்மேல் அறை 
.. இரண்டில் ஒன்று அதூ "கரதைப்போன்றிருப்பதினாலே 

..... அதற்குச் சரவமென்றுபேராயிற்று... . ட்ட



அகராதி, ௧௯௧ 

கிருங்கை, 0௭௦௦௨. (ரங்கம், கொம்பு.) சண்விழியின் 
மூற்பகுதியிலே மினுச்கமாய் மிதந்து தோற்றுஞ்சவ்வு. 
அத உரப்பில் விலங்குச்கொம்பை ஓத்திருப்பதினால் ௮தற் 
குச் ௪ருங்கையென்றுபேரயிற்று. 

இல்லி, ரஸம். (௬௫௮ 4 இ. ௪.) சவ்வு: 

சீவத்துவம், 7118] 100௦௦. (வே உயிர், துவம், தன்மை.) 
௪ீவசத்தி, உடம்பை உயிர்ப்பிக்கும் தத்துவம். 

a &5g101lD, Vis Medicatrix Nature. (ab, gaits.) BLL 
பிலுள்ள வியாதி தன்னிலே நீங்கப்பண்ணும் இயல்பு. 

FET CM GT SLD, Physiology. (#, 62.67, 5b, STEM, FHS, 
செய்கை, வாதம், எட, விவரம்.) உயிருள்ளவஸ்துச்களி 
னது கருவிகளையும் அவைகளிலே ஈடந்துவரும் சுகத்துச்க 
டுத்ச செய்கைகளையும்பற்றிய பிரமாணங்களையும் விவரிச் 
குஞ் சாத்திரம். 

சுபஞ்சு, 810126, கடற்பாசி, கடற்காளான். 

சுவசாகம், ]$மா58-100088. (இ. ௪. 181.) பொருத்துச்ச 
ளுக்கு Guo வன்னசைகள் தடக்கின்றி இயங்கும்படி 
அவைகளுக்கடுத்துக்கடக்கும் நிணம் நிறைந்த சிறுச்சிறுப் 
பை. ் 

சுவச்சம், மா. (௧௬௧, உறாுவொளியானது.) கண்ணி 
லுள்ள மூன்று நீர்களுச்கும் பொதப்பேர். 

சுேவேதகோளம், 8௭6: 01௨0ம். தோலிலுள்ள வேர்வை 
பொசியுஞ் சிறுச்சிறுச்சருவி. க 

செலதிம், 061௨11௦6. (சமிழிற்பெயர்த்சத இங்கிலிஷ் சொல்.) 
- ஏனும்புமுருந்து தோல்முதலிய ல பகுதிசளிலுள்ள பசை 
யான வஸ்து. 

Geragenrib, Absorption. (q@s, உறிஞ்சல்.) உடம்பி 
லுள்ள பல பகுதிகளுக்குரிய பதார்த்தங்களையம் சரணமான 
உணவின் சாரத்தையும் ௮ணுவணுவாய்வாங்கி இரத்சக்கு 
ழல்களிலே செலுத்திவிடுக்தொழில், 

தி ௪னாஞ்சு, Enamel. (#02, sFard, uid, gins, Parl.) We 
லைஞடும் மினுச்சமான வயிரவஸ்து. 
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௧௬௯௨ ௮கர £தி, 

தரம், 388501. (உட்டொளை) உடம்பிலே இரத்தம் ௮ன் 
னரசம்முதவியவை செல்லுங்குழல். - 

தந்துகி, Capillary. (sig, mre.) நுண்ணிய இரத்தச்குழல். 

தமரகம், 1801௦௨ (8014/௪.) சுவாசக்குழல். 

தமனி, 010108, (௪௩௮.) சுவாசச்குழவின் இளை. 

sromirio, Choroid. (mH, Gye. சம், உண்டாவது.) 
௮.சேச நுண்ணிய இசத்தக்குழல்கள் பின்னுகறெதினாலாகிய 
சண்விழியின் இடைச்சவ்வு. 

தரிசியம், ௩ம். (தரிச, பார்வை.) சாணப்படுகிறபொருள் 
களின் உருவங்கள் விழுகின்ற சண்விழியின் உட்சவ்வு. 

காபிதம். ]பரிகயாக101. (௬௪௨, சூடு.) உடம்பினெப்பகுதி 
யிலுஞ் சூடுஞ் சிவப்பும் வீச்சமுழுண்டானால் அவ்விடச் 
தாபிதங்கொண்டதென்று சொல்லலாம். இச்செயல் நுண் 
“ணிய இரத்தச்குழல்சகளிலே ஈஉடைபெறுகின்றது. 

காரை, 111. சண்மத்தியில் இருக்ற கரும்புள்ளி. Os 
கறுத்தவிழியிவிருக்கும் வருணியிலுள்ள துவாரம். 

தாவரம், Vegetable. som, பயிர் பூண்டுமுதவியன அடங் 
கும்பேர். 

இண்மை, Density. நெருச்கம், கொய்மையின்மை, பொரு 
ளின் அணுக்கள் ஒன்றுடஜென்று கெருங்இச் சேர்ந்திருச் 
குந்தன்மை, 

fills, Semicircular Canals. (9, epera, ob, a ar 
யம்.) உட்காதிலிருக்கும் வளைவுள்ள மூன்று குழல்கள். 

துணைக்குக்கு, 190008. இஷைப்பைக்கு அடுத்துத்சொ 
டுத்திருக்கும் றொகுடலில் ஏறக்குறைய ஒரு அடி. நீளமுள் 
args. 

- இணையக், 0ஸ்வியா. மூளையில் அனாகச்காற்பங்காய்த் 
தலையின் பின்பச்கத்திலே, கீம்ப்பிடரியைப்பற்றி இரணைப் 
பந்து வடிவமாயிருக்கும்பகுதி. 

தூணையாளி, 18௭8. வைத்தியனுக்கு இரண்டாவதாய் வி 
யாதிக்காரனுக்கு Noe th gs; உபசாரிகை....



அகராதி, ௧௯௬ 

காம்பு, 6. உடம்பிலுள்ள உணர்ச்சிக்கும் ௮அசைவுக்குங் 
சாரணமானகருவி. ஈரம்புகளிலே சல ஞாூளையிலிருந்தும், 
வேறுில முள்ளந்தண்டுக் கொடியிலிருந்துங் கிளம்பிச் 

தேகமெங்கும் செல்லுகின்றன. 

நாக்கடு, 115 ௦4 1700த06. (கடு, முள்ளு.) காச்சின்மேற் 
காணப்படுகிற முூள்ளுப்போன்ற சிறுச்சிறு முனை: 

erm s&1p, Vermiform Appendix of லேயோம. (பூனாகப்புழு.) 
பெருங்குடலின் தொடக்கத்தில் தொடுத்திருக்கும் காகப்பு 
முவடிவமான சவ்வுக்குழல் உறுப்பு. 

நாடி, கர. (௪௬௦.) செவ்விரத்தம் செல்லுங்குழல்- 

நாளம், 80. (௪௬௨, உடம்பிலேதுங்குழல்.) காரிரத்தஞ் 
செல்லுங்குழல். 

Hareners, Eustachian Tube. (Seren, Wim, gor 
சும், காண...) காதிலுள்ள ஈடுவறையிலிருந்து மிடற்றுக்குச் 

செல்லுங்குழல். 

AcréGararin, Sebaceous 0120. நிணம்வடியும் தோலி 
லுள்ள சறுச்றுப்பைவடிவமான உறுப்பு. 

நிணம், 784. கொழுப்பு. 

AgsrGeo9, Synovial Membrane. Qur@sgiéaaiGo 
பாணியுறுஞ்சவ்வு. 

நித்தை, 890115. (கடுடு, கெய்.) பொருத்துக்களிலே பொ 
சியும்பாணி. | 

நிரட்௪ம், 19408107. (௪௪௪.) பூமியின் இருமுனைக்கும் ஏகத் 
க்குச் சமதாரமாய்க்கெடந்து பூமியைச்சூழும்வரி. 

brira, Watery 37௨001. தண்ணீர் வெந்நீர் இவற்றிலிருந்து 
இளம்பும்ஆவி. 

படிகம். 3711160008 11 யம. (பளிங்கு.) சண்ணிலே மிகுதி 
இருககும் பளிங்குபோன்ற நீர். 

பந்தனம், 1 ஜர். (௫௧௮, கட்டு.) விசி. வளையச்கூடிய 
இச௫ிவற்ற தடிப்பான சவ்வு. இது பொருத்துசளைச்சட்டுவது. 

பரி௪ம், Touch. esto.



கச் அகராதி. 

பறிசருமம், நறம்மாம்ு. (பரி, சூழ, சருமம், தோல்.) வெ 
ளித்தோல், 

பரிதிகம், 0 ௦]. (வட்டம்.) கண்ணுக்குள்ளே இய 
வத்தின்விளிம்பைச் சூழ்ந்திருக்கும் வட்டச்சவ்வு. 

பரிபூப்புசம், Pleura. (ull, Gp.) சுவாசப்பையைச் சூழ்ச் 

அமூடுஞ்சவ்வு: 
பறியத்தியம், நிஎம்௦்சா. (பரி, ௫௦௪, சூழ, அத்தி, எலு 

ம்பு.) எலும்புபைச் சூழ்ர்திருச்குஞ்சவ்வு- 

பரீறிகம், Pericardium. (uf, சூழ.) இரத்தாசயத்தைச் 
சூழ்ந்துமூடுஞ் சவ்வுப்பை. 

urea, Gastric Juice. (ue, Gee, சோரணித்தல்.) இரைப் 
பைச்குள்ளே பொரிந்து போசனத்தைச் சீரணமாக்கும் நீர். 

95), 97ய1, (சுவர்.) உடம்பிலிருக்கும் குழாயான பகுதியி 
னது அல்லது உறுப்பினது பக்கம். 

பரரொமணம், 1ஸ்ராம்பாம். (சழலல், இக்கு.) உட்காதாயெ இரு 
கல்முருசலானபகுத. 

பிராணி, பாம்ற], மணிதரும் விலங்குகளும் அடங்கும்பேர். 

பிருக்கம், Kidney. (௬௦௭, குண்டிக்காம்.] மூூத்திரம்பொசி 
யும் உறுப்பு. 

பினிகை, 81601, (௫௧௩.) இரைப்பைக்கு இடப்பக்கமாய் 
அணைக்திருச்கும் உண்டையான உறுப்பு. 

மீனம், ௭1. (௫௩௧, பருமை.) பேூகெளிலே, வெகுவாய் 
ஈடுப்பெற, மத்றப்பகுதிகளிலும் அ,செமாய்ப் பருத்திரு4் 

கும்பகுதி. 

புப்புசம், Lung. (Gre) கெஞ்சிலே இருக்கும் சுவாசப் 
பை நுமாயீரல். ் 

பே௫, 74108016. (இட௩.) உடம்பிலுள்ள அசைவுகளுக்குக் 
காரணமான கருவி. | 

“பொகுட்டு, 00௨. அடிவிசாலமாய் வட்டித்து, பச்சங்கள் 
நேராய் வரவர ஒடுங்கி நுனிகூராய் முடியும் வடிவம்.



அகராதி, ௧௬௯௫ 

போஷணம், ]8யார்ப்0ய. சரீரத்தை வளர்ச்கும்சொழில். 

மத்தியாற்திரம், Mesentery. (@). #-) சிறுகுடல்களுடனே 
கெடுக இசைந்து அவற்றை முதுகுடன் தொடுத்துத்தாங் 

குஞ்சவ்வு: 

waar, Rectum. (arG, கொண்டுபோவது.) கடைச் 
குடல், | 

மலாந்திசம், 0010. (அச்திரம், குடல்.) மலர்தங்குங் குடல். 

tor Fusest), Lymphatic. (a/weo!, கொண்டுபோவது.) ௨ 
பிலே சிதைந்த அணுக்களைவாங்கி இசத்தத்திலே செலுத் 

துங்குழல்: 

முகுளம், ந6ம்ய/1& 0%100த81௨. (௬௬௭௬, முகை.) கபாலத்துச் 
குள் ௮ டி. மூளையோடிசைந்து இருக்கும் முள்ளந்தண்டுக் 
"கொடியின் தலைப்பான குமிழ். 

மூண்டம், 1௦0. (௬௬டு, அடிமரம்.) தலையும், கைகாலுமற் 
_ ஐஉடல். 

மூசு, யோர். ஈறு, பல்லை அணைந்திருக்கும் உரத்தசவ்வு. 

மூருக்து, கோபியை. : குருத்தெலும்பு, பொருத்துசளிலே : 
எலும்பின் தலைப்பு சளைஞடும் உரத்த வெள்ளைவஸ்து. 

மொக்கு, 0105. எலும்புத்திரட்சி. 

eer, Sigmoid Flexure of Colon. (a, comp ஏழுத்தின்' 
வடிவம்போல் இருப்பதினால் வந்தபேர்.) கழ்வயிற்றினுள் 
இடப்பச்சமாய்ச்டெச்கும் பெருங்குடலிலுள்ள இருவளை 
வுகொண்டபகுதஇி. 

aé@Parenrca, Refraction. gat வஸ்துகளுச்கூடாகச் 
செல்லுகையில், அவைகளின் இண்மை விகற்பத்தினால் 
அதன் கதிர்மடங்கல். 

வசா, 8ளமம. (௪௪௬.) ஊனம், இரத்தத்திலுள்ள நீர்த்தபகு,இ. 

வளசாஇல்லி, Serous Membrane. அர்தந்தக்குடலைச் சூழ்ந்து 
மூடியிருக்கும் ஊனம் ஊறுஞ்சவ்வு. 

வருணி, Tris. (நிதமுள்ளது.) கண்களுக்கு விகற்பமான 
நிறங்களைக்சொடுக்கும் கறுத்த விழிச்குள்ள வட்டித்தசவ்வு. 
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௧௯௬ ger. 

வனம், &016015 1100. (௪௩௨. ) சண்ணின் மூன்று சுவச் 
௪ங்களுள் முற்பகுதியிவிருக்குஞ் சலவடிவமான நீர். 

வன்ன்சை, 7600௦0. (௪௪டு.) பே௫யின் தலைப்பிலே தொ 
டுத்திருக்கும் வயிரமுள்ள சார்போன்ற வெள்ளைவஸ்து. 

வாரி, 724016. (வாசல்.) உட்காதிலுள்ள ஒருகுழி. 

விசர்க்கம், 860161101. (௪௧௪.) ௧. உடம்பிலுள்ள கோளங்கள் 
நீர்வசைசளைப் பொடயப்பண்ணுஞ்செயல், ௨. அந்தந்த 
கோளம் பொரியும் நீர். 

விதானம், 118ஜ111௨2ர. (௪௬௬, மேற்கட்டி.) நெஞ்சறைச் 
கும் மேல்வயிற்றுக்கும் இடையேடூடர்து அவைசளைப்பி 
ரிக்கும் பேசிச்சவ்வு. 

வியூசனம், 81001076. (௮௨௪.) கட்டுப்பாடு, பிராணிதாவ 
ரங்களிலுள்ள பதார்த்தங்கள் ஒன்றுடனே ஓன்று சேர்ந்தி 

- ருக்கும்விதம். 
வியோ, 3/4. (௪௮௦) உடம்பின் பலபகுதிகளுக் 

கும் அததற்குரிய நீரை இரத்தத்திலிருந்து பிரிக்குங்குழல், 
விரற் இல், Sesamoid Bone. பெருவிரலிலே இருக்கும் இல் 
லுப்போன்ற சிறு எலும்பு. 

விலங்கு, Comparative. (மிருகம்.) மனுஷன் ஒழிந்த மற் 
 தெர்தப் பிராணிக்கும் வழங்கும்பேர்.
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