
 

 

� அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச� சிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைச எ$றா�எ$றா�எ$றா�எ$றா� எ$னஎ$னஎ$னஎ$ன? 

அ��ப�ச� எ$ப: மய�3ைழைய� 

கா<!*  மிக ெம�லிய ஊசி அ�ல: ைக 

வ�ர�க" >ல  ேதாலி$ ேம�ப�திய�� 

ெதா0வத$ >ல  உடலி� ஏ�ப<0"ள 

ேநா6கைள�  கைளய�  @!ய  ம�&:வ 

�ைறயா� . இ �ைற எ<டாய�ர  

ஆA0கB�� �$ேப சீனாவ�� 

பய$ப0&த�ப<0 வDத:"ள:. 

 ந  உடலி$ உ" உE��கள/$ ச�தி 

ஓ<ட�பாைதய�� உ"ள ேத�க  அ�ல: 

�ைறபாேட ேநாயா� . அ��ப�ச�  நா!� 

ப3ேசாதைன >ல  ச�தி ஒ<ட �ைறபா<!$ 

ைமய&ைத அறிD:, அதைன ச3 ெச6ய� 

@!ய அ��ப�ச� �"ள/ய�ைன ெதா0வத$ 

>ல  ேநா6 கைளய�ப0கிற:. 

� அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச� �ைறய���ைறய���ைறய���ைறய�� உடலி�உடலி�உடலி�உடலி� நிைறயநிைறயநிைறயநிைறய 

ஊசிகைள5ஊசிகைள5ஊசிகைள5ஊசிகைள5 ெச�கிெச�கிெச�கிெச�கி, அவ�றி�அவ�றி�அவ�றி�அவ�றி� மி$சார மி$சார மி$சார மி$சார  

ெச*&த�ப0 ெச*&த�ப0 ெச*&த�ப0 ெச*&த�ப0  எ$Eஎ$Eஎ$Eஎ$E @Eகிறா�கேள@Eகிறா�கேள@Eகிறா�கேள@Eகிறா�கேள? 

Healer.    அஅஅஅ. உம�உம�உம�உம� பா��பா��பா��பா��     M.Acu., FRHS, 

அ��ப�ச� அறிவ�ய� அ��ப�ச� அறிவ�ய� 

அ��ப�ச� அறிவ�ய� 
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 அ��ப�ச� சிகி5ைச எ$ப: 

ஒ$றிரA0 �"ள/கள/� ஊசியாேலா அ�ல: 

ைகயாேலா ெதா<0 சிகி5ைசயள/�ப: ம<0  

தா$. இ$G  ெசா�வதானா�, ெவE  

ைகயா� ெதா<0 சிகி5ைசயள/�ப: தா$ 

உAைமயான அ��ப�ச�. ஏென$றா�, 

அ��ப�ச3$ :வ�க கால&தி� ஊசி ேபா$ற 

உேலாக�கேள கA0ப�!�க�படவ��ைல. 

 அ��ப�ச� சீனாவ�� இ�D: ப�ற 

நா0கB��� பரவ�ய ேபா:, அDதDத 

ப�திகள/$ த$ைம�ேக�ப மாEத�க" 

உ�வாய�ன. அெம3�கா, ப�3<ட$ ேபா$ற 

நா0கள/� இ �ைற பரவ�ய ப�$� 

வண�கமயமா�க�ப<ட:. ேநாயாள/ய�ட  

பண  பறி�க எ$ென$ன வழிக" உAேடா 

அ&தைனH  ப�$ப�ற�ப<ட:. அத$ 

வ�ைள2க" தா$ - மி$IAட� சாதன�க" 

(Electrical Stimulators), ச�தி அள2 ப3ேசாதைன� 

க�வ� (Computer Meridian Diagnosis), :ைண உண2க" 

(Supplimentary Foods)    எG  ம�D:க", இர&த 
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ஓ<ட&ைத சீரைம��  க�வ� (Blood Circulative 

Massagers)ேபா$றைவ வ��பைன�� வD:"ளன. 

 இவ�E��  அ��ப�ச���  

எDதெவா� ெதாட��  இ�ைல. 

� தின தின தின தின  தின தின தின தின  சிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைச  ெச6வ J�களாெச6வ J�களாெச6வ J�களாெச6வ J�களா? 

 ேதைவய��ைல. 7 அ�ல: 15 

நா<கB�� ஒ��ைற சிகி5ைச ெச6வ: 

ேநாய�லி�D: வ�ைரவாக �ணமைடய வழி 

வ��� . 

� கA!�பாககA!�பாககA!�பாககA!�பாக 7 அ�ல:அ�ல:அ�ல:அ�ல: 15 நா<கB��நா<கB��நா<கB��நா<கB�� 

ஒ��ைறஒ��ைறஒ��ைறஒ��ைற அவசிய அவசிய அவசிய அவசிய  தவறாம�தவறாம�தவறாம�தவறாம� 

சிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைச எ0&:�எ0&:�எ0&:�எ0&:� ெகா"ளெகா"ளெகா"ளெகா"ள ேவA0மாேவA0மாேவA0மாேவA0மா? 

ஏேதG ஏேதG ஏேதG ஏேதG  சDத��ப&தா�சDத��ப&தா�சDத��ப&தா�சDத��ப&தா� ஒ��ைறஒ��ைறஒ��ைறஒ��ைற 

அ�ல:அ�ல:அ�ல:அ�ல: இ��ைறஇ��ைறஇ��ைறஇ��ைற சிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைச எ0&:�எ0&:�எ0&:�எ0&:� 

ெகா"ளெகா"ளெகா"ளெகா"ள    தவறிவ�<டா�தவறிவ�<டா�தவறிவ�<டா�தவறிவ�<டா� ேநாய�லி�D:ேநாய�லி�D:ேநாய�லி�D:ேநாய�லி�D: 

பல$பல$பல$பல$ ெபறெபறெபறெபற �!யாம��!யாம��!யாம��!யாம� ேபா6வ�0மாேபா6வ�0மாேபா6வ�0மாேபா6வ�0மா? 

 ஒKெவா��ைற ெச6ய�ப0  

சிகி5ைசH  நJ�க" ேநாய�லி�D: வ�0பட 

வழிவ��கிற:. ஓ3��ைற சDத��ப 
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L�நிைலய�� சிகி5ைச தவறிவ�0வதா� 

ஏ�கனேவ பா�&த சிகி5ைசய�$ பல$ 

�ைறD:வ�டா:. வ�0ப<0வ�<ட 

சிகி5ைசய�லி�D: ெதாட�D: சிகி5ைச ெச6: 

ெகா"ளலா . 

� Mமா�Mமா�Mமா�Mமா� எ&தைனஎ&தைனஎ&தைனஎ&தைன நாள/�நாள/�நாள/�நாள/� �ண �ண �ண �ண  ெத3H ெத3H ெத3H ெத3H ? 

 சில��� ஆர ப�&த �த� 

நாள/லி�Dேத �ண  ெத3ய ஆர ப��� . 

சில��� நா$�, ஐD: வார�க" கழி&: 

திOெரன மாEத�க" ெத3ய ஆர ப��� . 

� ஒ��ைறஒ��ைறஒ��ைறஒ��ைற சிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைச ெச6தா�ெச6தா�ெச6தா�ெச6தா� அ:அ:அ:அ: 

எ&தைனஎ&தைனஎ&தைனஎ&தைன நா<கB��நா<கB��நா<கB��நா<கB�� ேவைலேவைலேவைலேவைல ெச6H ெச6H ெச6H ெச6H ? 

 உடலி� உ"ள ேநா6கB�� ஏ�றவாE 

ஒ��ைற சிகி5ைச ெச6வத$ >ல  

Pரண�ண  அைடபவ�கB  உA0. ஒ� 

சில��� உட� நிைலய�� �$ேன�ற  

ஏ�ப<0 அ&:ட$ நி$Eவ�0 . ேம*  

�$ேன�ற  இ�லாத நிைலய�� அ0&த 

சிகி5ைசைய ெதாட�வ: ந�ல:. 
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� ஒ�ஒ�ஒ�ஒ� ேநா6��ேநா6��ேநா6��ேநா6�� அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச� �ைறய���ைறய���ைறய���ைறய�� 

சிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைச �!ய�!ய�!ய�!ய எ&தைனஎ&தைனஎ&தைனஎ&தைன நா<களா� நா<களா� நா<களா� நா<களா� ? 

 ஓ3� சிகி5ைச�� ப�ற� ேநாய�$ 

தJவ�ர&திலி�D: நJ�க" வ�0ப0வைத 

உண�வ J�க". ெதாட�D: உட� ெதாDதர2க" 

சீரா�  வைர சிகி5ைச எ0&:� ெகா"ள 

ேவA0 . எ�லா ேநாயாள/கள/$ உட*  

ஒேர மாதி3யாக இ��கா:. அவரவ� உடலி$ 

த$ைமைய� ெபாE&:, சிகி5ைச�கான கால  

மாEப0 . ேநாய�லி�D: �ணமைடவ: 

நி5சய . 

� உ�கள/ட உ�கள/ட உ�கள/ட உ�கள/ட  வ�வத��வ�வத��வ�வத��வ�வத�� �$பாக�$பாக�$பாக�$பாக 

ஆ�கிலஆ�கிலஆ�கிலஆ�கில ம�&:வம�&:வம�&:வம�&:வ �ைறய���ைறய���ைறய���ைறய�� நிைறயநிைறயநிைறயநிைறய 

ெட)0க"ெட)0க"ெட)0க"ெட)0க" எ0&:"ேளா எ0&:"ேளா எ0&:"ேளா எ0&:"ேளா . அத$அத$அத$அத$ 

3�ேபா�<3�ேபா�<3�ேபா�<3�ேபா�<0க"0க"0க"0க" பய$ப0மாபய$ப0மாபய$ப0மாபய$ப0மா? 

 கA!�பாக பய$படா:. அ��ப�ச� 

சிகி5ைச�� அ: ேதைவேய இ�ைல. மன/த 

உடலி� ச�தி மா�ற�க" ஏ�ப<0, அத$ 

ெதாட�5சியாக ேவதி மா�ற�க" 

ஏ�ப0கி$றன. ெட)<0கள/$ >ல  அறிD: 
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ெகா"வ: எ�லாேம இDத ேவதி 

மா�ற�கைள&தா$. மாறி� 

ெகாAேடய����  ேவதி மா�ற�கைள நா  

ெத3D: ெகாA0 - ச�தி மா�ற&ைத 

அறியேவா, சீ�ப0&தேவா �!யா:. பல ல<ச 

�பா6 ெசல2 ெச6: உ5சி �த� 

உ"ள�கா� வைர ஆய�ர�கண�கான 

ெட)0க" ெச6தா*  அவ�றி� எ:2ேம 

சிகி5ைச�� உதவா:. 

� ெட)<0க"ெட)<0க"ெட)<0க"ெட)<0க" இ�லாம�இ�லாம�இ�லாம�இ�லாம� ேநா6ேநா6ேநா6ேநா6 

�ணமா�ணமா�ணமா�ணமாகிவ�<ட:கிவ�<ட:கிவ�<ட:கிவ�<ட: எ$பைதஎ$பைதஎ$பைதஎ$பைத எ�ப!எ�ப!எ�ப!எ�ப! 

அறிD:அறிD:அறிD:அறிD: ெகா"வ:ெகா"வ:ெகா"வ:ெகா"வ:? 

 ெரா ப2  Mலப . ேநாயாள/ சில 

கQட�கைள� @Eகிறா�. கQட�கB  

ெதாDதர2கB  �ைறH  ேபா: இ�ெபாR: 

ேதவலா  எ$E @ற� ேபாகிறா�. இத�� ேம� 

ெட)<0கB�� , ப3ேசாதைனகB��  

அவசியேம இ�ைல. ஒ� ேநாயாள/ய�$ 

>ைளைய ம<0ேம S�E�� SE ந ப 

�!H . அ: எ$ன @Eகிறேதா அ:தா$ 
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உAைம. ப3ேசாதைன� க�வ�கைளH , 

ெட)<0கைளH  ஒ� ேநாயாள/ய�$ 

>ைள�� ஈடாக க�த �!யா:. 

� சிலசிலசிலசில சிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைச �ைறகள/��ைறகள/��ைறகள/��ைறகள/� ேநா6ேநா6ேநா6ேநா6 

அதிகமாகிஅதிகமாகிஅதிகமாகிஅதிகமாகி ப�ற�ப�ற�ப�ற�ப�ற� �ைறH �ைறH �ைறH �ைறH  

எ$கிறா�கேளஎ$கிறா�கேளஎ$கிறா�கேளஎ$கிறா�கேள? இDதஇDதஇDதஇDத சிகி5ைச�� சிகி5ைச�� சிகி5ைச�� சிகி5ைச��  

அ�ப!அ�ப!அ�ப!அ�ப! ஏதாவ:ஏதாவ:ஏதாவ:ஏதாவ: உAடாஉAடாஉAடாஉAடா? 

 ஒ� சில��� அ�ப! ஏ�படலா . அ: 

ந�ல மா�ற  தா$. உதாரண&தி�� 

ஒ�வ��� UைரயVரலி� சள/ அதிகமாகி 

இ�ம� வ�கிற:. இதி� சள/ தா$ ேநா6. 

இ�ம� எ$ப: சள/ைய ெவள/ேய�E  

உடலி$ �ய�சி. சிகி5ைசய�$ ேபா: 

சில��� இ�ம� அதிக3&: சள/ 

ெவள/ேயE . அ�ப! ெவள/ேயEவ: ம<0  

தா$ �ணமைடய ஒேர வழி. உடலி� 

உ�வா�  சள/, உடலிலி�D: ப�ற வழிகள/� 

உ�மா�ற  ெப�E ெவள/ேயற �!யாத 

ேபா: இ�ம� அதிக3�க&தா$ ெச6H . இ: 

ந$ைமயான மா�ற  தாேன. 
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உ�கள/ட  வ�வத���$ எ�ேலா�  

மா&திைர ம�D:க" சா�ப�<0 

வ�பவ�க"தா . அ��ப�ச� சிகி5ைச 

ெதாட�கிய ப�ற�  மா&திைரகைள 

ெதாட�D: எ0&:� ெகா"ளலாமா? 

 ம�D:, மா&திைரகைள அவசிய  

நிE&திவ�0வ: தா$ மிக2  ந�ல: ம�D:, 

மா&திைரக" ேநாய�$ ெதாDதர2கைளH   ந  

>ைளையH , நர � மAடல&ைதH  

எ<டாதவாE ெச6கி$றன. ம�றப! ேநாைய� 

�ைற�பதி�ைல. ேநாயான: அத$ ேபா�கி� 

வளா�D: ெகாA0தா$ ேபாகிற:. எனேவ 

மா&திைரகைள நிE&தி வ�0வதனா� எDத 

பாதக�  இ�ைல. ந$ைமேய.  உAைமயான 

ேநாய�$ த$ைமையயாவ: உண�D: ெகா"ள 

�!H . 

� 6  அ�ல:அ�ல:அ�ல:அ�ல:  8 �ைற��ேம�ைற��ேம�ைற��ேம�ைற��ேம���� சிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைச 

ேம�ெகாAடேம�ெகாAடேம�ெகாAடேம�ெகாAட ப�ற� ப�ற� ப�ற� ப�ற�  உட�நிைலய��உட�நிைலய��உட�நிைலய��உட�நிைலய�� 

எDதஎDதஎDதஎDத �$ேன�ற� �$ேன�ற� �$ேன�ற� �$ேன�ற�  ெத3யவ��ைலெத3யவ��ைலெத3யவ��ைலெத3யவ��ைல 

எ$Eஎ$Eஎ$Eஎ$E @Eபவ�கB��@Eபவ�கB��@Eபவ�கB��@Eபவ�கB�� இDதஇDதஇDதஇDத �ைற�ைற�ைற�ைற 
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ேவைலேவைலேவைலேவைல ெச6யவ��ைலெச6யவ��ைலெச6யவ��ைலெச6யவ��ைல அ�ல:அ�ல:அ�ல:அ�ல: 

ேவைலேவைலேவைலேவைல ெச6கிற:ெச6கிற:ெச6கிற:ெச6கிற: எனஎனஎனஎன க�தலாமாக�தலாமாக�தலாமாக�தலாமா? 

 மிக5  சில��ேக  இDத  நிைல   

ஏ�ப0கிற:.   உடலி�  ச�தி  நிைல (ேநா6 

எதி��� ச�தி) மிக��ைறவாக 

இ��பவ�கB�� சிகி5ைச ப�!பட சில 

மாத�க" ஆகிவ�0கி$றன. நி5சயமாக 

அ��ப�ச� இவ�கB�� ேவைல ெச6H . 

அவ�கைள அறியாமேல  திOெர$E 

ேநா6கள/லி�D: வ�0தைல ெபEவா�க". 

� அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச� சிகி5ைசய�$சிகி5ைசய�$சிகி5ைசய�$சிகி5ைசய�$ ேபா:ேபா:ேபா:ேபா: 

கைடப�!�ககைடப�!�ககைடப�!�ககைடப�!�க ேவA!யேவA!யேவA!யேவA!ய ப&திய�க"ப&திய�க"ப&திய�க"ப&திய�க" 

ஏேதG ஏேதG ஏேதG ஏேதG  உAடாஉAடாஉAடாஉAடா? 

 ப&திய�க" எ$E எ:2  கிைடயா:. 

� �றி�பாக�றி�பாக�றி�பாக�றி�பாக எDதஎDதஎDதஎDத வயதின�வயதின�வயதின�வயதின� இDதஇDதஇDதஇDத 

சிகி5ைசய�னா�சிகி5ைசய�னா�சிகி5ைசய�னா�சிகி5ைசய�னா� பல$பல$பல$பல$ ெபறெபறெபறெபற �!H �!H �!H �!H ? 

 ப�றDத �ழDைத �த�, �திேயா� 

வைரய�� எDத வயதின���  இDத சிகி5ைச 

�Rைமயாக பலனள/�� . 
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ெபAகB�� மாதவ�டா6 கால&தி� சிசி5ைச  

ெச6: ெகா"ளலாமா? 

 தாராளமாக ெச6: ெகா"ளலா . 

மாதவ�டா6 கால&தி� ஏ�ப0  அைன&: 

வ�தமான வலிகள/லி�D: �ணமைடய 

சிகி5ைச உத2 . 

� அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச� சிசி5ைசசிசி5ைசசிசி5ைசசிசி5ைச 

ேம�ெகாA!��� ேம�ெகாA!��� ேம�ெகாA!��� ேம�ெகாA!���  ேபா:ேபா:ேபா:ேபா: திOெர$EதிOெர$EதிOெர$EதிOெர$E 

கா65ச�கா65ச�கா65ச�கா65ச�, தைலவலிதைலவலிதைலவலிதைலவலி எ$Eஎ$Eஎ$Eஎ$E ஏேதG ஏேதG ஏேதG ஏேதG  

வDதா�வDதா�வDதா�வDதா�  மா&திைரமா&திைரமா&திைரமா&திைர ம�D:க"ம�D:க"ம�D:க"ம�D:க" ஏதாவ:ஏதாவ:ஏதாவ:ஏதாவ: 

எ0&:�எ0&:�எ0&:�எ0&:� ெகா"ெகா"ெகா"ெகா"ளளளளலாமாலாமாலாமாலாமா? 

 ேதைவேய இ�ைல. ந  உடலி� 

உAடா�  கழி2க" ச3வர 

ெவள/ேய�ற�படாம� உடலி� த��வேத 

ேநாயா� . அ��ப�ச� சிகி5ைச 

ேம�ெகா"B  ெபாR: ந  உடலி� ேநா6 

எதி��� ச�தி (Energy Force) பல  அைடD:  

கழி2க" நJ��  ெபாR: கா65ச�, தைலவலி 

ேபா$ற கQட�க" உAடா� . அKவாE 

உAடானா� சிகி5ைச�ைற ந$� ேவைல 
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ெச6கி$ற: எ$E அ�&த . எனேவ கா65ச�, 

தைலவலி, வாDதி, வய��E�ேபா�� ஏேதG  

ஏ�ப<டா� அDத கQட  தJ�  வைர உண2 

ஏ:  உAணாம� இ��க ேவA0  அDத 

கQட�க" தாேன �ைறD: வ�0 . 

� எDதஎDதஎDதஎDத வ�தமாவ�தமாவ�தமாவ�தமானனனன ேநா6கைளேநா6கைளேநா6கைளேநா6கைள அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச� 

�ைறய���ைறய���ைறய���ைறய�� �ண�ப0&தலா �ண�ப0&தலா �ண�ப0&தலா �ண�ப0&தலா ? 

 அ��ப�ச� சி&தாDத&தி$ப! 

�ண�ப0&த �!யாத ேநா6 எ$E ஒ$E 

கிைடயா:, அ��ப�ச� சிகி5ைசய�� 

அத�கான சா&திய�@Eக" �Rைமயாக 

உ"ளன. 

 கAக" ச பDதமான ேநா6க", 

இ�தய  ச பDதமான ேநா6க", தைலவலி, 

சிEநJரக� ேகாளாEக", சள/, ைசன), 

UைரயVர� ச பDதமான ேநா6க", வா62, 

வய��றி� �A, �ட� P5சிக" ேபா$ற 

வ�யாதிக", இ$G  எ$ன எ$ன வ�யாதிக" 

உAேடா அ&தைன��  அ��ப�ச� 
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ம�&:வ&தி� �ண�ப0&:வத�� வழி 

இ��கிற:. 

� ேநாயாள/ேநாயாள/ேநாயாள/ேநாயாள/ ஒ�வ���ஒ�வ���ஒ�வ���ஒ�வ��� 10 �ைற�ைற�ைற�ைறக"க"க"க" 

உ"உ"உ"உ"ளளளளனனனன ஆனா�ஆனா�ஆனா�ஆனா� அவ�அவ�அவ�அவ� 5 ஐஐஐஐ ம<0 ம<0 ம<0 ம<0  

@Eகிறா�@Eகிறா�@Eகிறா�@Eகிறா�. அவ�அவ�அவ�அவ� ெசா�லெசா�லெசா�லெசா�ல மறDதமறDதமறDதமறDத 

உபாைதகB உபாைதகB உபாைதகB உபாைதகB  �ணமா�மா�ணமா�மா�ணமா�மா�ணமா�மா? 

 அ��ப�ச�  நா!�ப3ேசாதைனய�$ 

சிற�� அ சேம இ:தா$. ேநாயாள/ @E  

ெதாDதர2க" - @றாத ெதாDதர2க" 

அைன&:ேம ஒேர ேநாய�$ அறி�றிக" தா$ . 

ேநாய�$ >ல&ைத, ைமய  ெகாA0"ள 

உE�ைப நா!� ப3ேசாதைன >ல  அறிD: 

சிகி5ைச அள/��  ேபா: உடலி� ேதா$றிய 

அைன&: வ�தமான ெதாDதர2கB  தாேன 

மைறD: வ�0 . 

� இDதஇDதஇDதஇDத சிசி5ைசய�$சிசி5ைசய�$சிசி5ைசய�$சிசி5ைசய�$  சிற�ப ச சிற�ப ச சிற�ப ச சிற�ப ச  எ$னஎ$னஎ$னஎ$ன? 

 ஒ�வ� @E  கQட�கைள ைவ&ேத 

ேநாய�$ த$ைமைய ஓரள2 அறிD:ெகா"ள 

�!H . சிறிய ெதாDதரேவா, ெப3ய 
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கQட�க¼ளா அKவள2��  அ��ப�ச� 

�ைறய�� ெதள/வான அ�&த  உA0. 

 உதாரணமாக ஒ�வைன�பா�&:, 

‘அவ$ ப0ேசா ேபறி ’ எ$E யாேரG  

@றினா� அத�� அ�&த , யா� தி<!னா* , 

அ!&தா*  அவ$ ேசா ேபறியாக&தா$ 

இ��க வ�� �கிறா$ எ$பத�ல, அவ$ 

உைழ�க ஆைச�ப<டா*  அவ$ உட ப�� 

உ"ள ச�திய�$ைம அவைன 

உைழ�கவ�டாம� ெச6கிற:. 

 அ��ப�ச�, ச�திைய அ!�பைடயாக� 

ெகாA!���  ஒ� சிகி5ைச �ைற. உடலி� 

ச�தி நிைலய�� மா�ற�க" ஏ�ப0 ேபா: 

தா$ ேநா6 உ�வாக ஆர ப��கிற:. ேநாய�� 

இDத ஆர ப நிைலய�� ஏ�ப0  

ெதாDதர2கைள இ�ேக பா��ேபா .  

  1. அதிக�ப!யான I�க . 

 2. I�க&தி$ ேபா: அ!�க! கன2க". 

 3. I�கி எR ேபா: MEME�ப�$ைம. 
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 4. I��  உண�2 இ���  ஆனா�  

I�க  வரா:. 

 5. இரவ�� வ�ழி&:வ�<டா� தி� ப 

I�க  வரா:. 

 6. I�கி எRDத:  தைலவலி. 

 7. பசிய�$ைம. 

 8. அ!�க! பசி எ0&:� ெகாAேட 

இ��� . 

 9. சா�ப�<ட:  வய�E அைட&த: 

ேபா$றி�&த�. 

 10. சா�ப�<ட:  மல  கழி�க ேவA0  

எ$ற உண�2. 

 11. சா�ப�<ட:  I�க  வ�த�. 

ேபா$ற இைவ ஆர ப கால ேநாய�$ 

அறி�றிக". இைவ இ$ேற தJ��க�பட 

ேவA0 . இ�ைலயயன/� 5 அ�ல: 10 
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வ�ட�கள/� �றி�ப�<ட ேநாயான: வள�D: 

வ�ட�@0 . 

 அ��ப�ச� �ைறய�$ சிற�ப ச  

எ$னெவன/� ேநாய�$ ஆர ப நிைலய�ேலேய 

அதைன� கைளD:வ�ட �!H . ேநா6 

��றிவ�<ட நிைலய�*  ேவேரா0 

�ண�ப0&த  �!H . இ: ஒ� �Rைமயான 

சிகி5ைச�ைற. 

� அ��ப�ச3�அ��ப�ச3�அ��ப�ச3�அ��ப�ச3� மனமனமனமன ேநா6கேநா6கேநா6கேநா6கைளைளைளைள���� 

�ண�ப0&த�ண�ப0&த�ண�ப0&த�ண�ப0&த �!Hமா�!Hமா�!Hமா�!Hமா? 

 கA!�பாக �ண�ப0&த �!H . 

ஏெனன/�, மனேநா6க" >ைள 

ச பDத�ப<டத�ல. உ"BE���கள/$ சீர�ற 

இய�கேம >ைளய�� ப�ரதிபலி�கிற:. 

 ந$றாக பசி&தி���  ஒ�வ��� 

:யரமான ெச6தி ஒ$E ெசா�ல�ப0கிற:. 

உடேன பசி அட�கி வ�0கிற:. ம�ற 

உE��களான இ�தய , UைரயVர�, சிEநJரக  

ேபா$ற அைன&: உE��கB  ேவைல 
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ெச6த வAண  இ���  ேபா: வய��றி$ 

இய�க  ம<0  �Rைமயாக 

அட�கிவ�0கிற:. அதாவ: :�க , கவைல 

ேபா$ற மன�கQட  வய��றி$ 

இய�க��ைறவ�னா� வ�கிற:. 

 இைத�ேபா$ேற :�க  ெந8ைச 

அைட�� . ேத ப� ேத ப� அR ேபா: ெந8M 

�*�� . >5Mவ�ட �!யா:. �ழDைதக" 

அR  ேபா: ேகவ� ேகவ� அRவா�க". எனேவ, 

:�க�  அதிகமாகி அழ�@!ய 

மேனாபாவ�  UைரயVரலி$ பலவ Jன&தா� 

ஏ�ப0கிற:. சிEவ�கைள� பய�E&தினா� 

சிEநJ� கழி&:வ�0வா�க". பய  சிEநJரக&தி$ 

ெசய� �ைறவ�னா� ஏ�பட�@!ய:. 

 �!�பழ�க , க�`ரைல� ெக0�கிற:. 

�!ேபாைதய�� இ���  ஒ�வைர எள/தி� 

ேகாப  உAடா�கிவ�ட �!H . ேகாப 

மன�பா$ைம க�`ர� பாதி�ப�னா� 

ஏ�ப0கிற:, இKவாE ஒ�வ3$ 

மனநிைலைய ைவ&ேத அவ�ைடய ேநாய�$ 
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இ��ப�ட&ைத அறிய �!H . அDத 

உE����& ேதைவயான ச�திைய அறிD: 

மaA0  பாதி����"ளான உE�ைப� பைழய 

நிைலய�� இய�க ைவ�பத$ >ல  மன� 

கQட�கைள �ண�ப0&த �!H , 

மனேநா6க" >ைள ச பDத�ப<டத�ல. 

 உட� உE��கள/� ச�தி �ைறH ேபா: 

மனநிைலய�� மாEத�க" ஏ�ப0கி$றன. 

இ:ேவ ஒ� ேநாய�$ ஆர பநிைல. இDத 

நிைலய�ேலேய ப��கால&தி� ஒ� உE�ப�� 

ஏ�பட�@!ய ேநாைய இ$ேற தவ��&:வ�ட 

�!H . 

 இ: அ��ப�ச� ம�&:வ&தி$ 

இ$Gெமா� சிற�ப ச . 

� ஆ�கிலஆ�கிலஆ�கிலஆ�கில ம�&:வ ம�&:வ ம�&:வ ம�&:வ  வ�8ஞானவ�8ஞானவ�8ஞானவ�8ஞான cதியாகcதியாகcதியாகcதியாக 

ெவ�ேவகமாகெவ�ேவகமாகெவ�ேவகமாகெவ�ேவகமாக �$ேனறி�$ேனறி�$ேனறி�$ேனறி வ�வதாக�வ�வதாக�வ�வதாக�வ�வதாக� 

@ற�ப0கிற:@ற�ப0கிற:@ற�ப0கிற:@ற�ப0கிற:. உ�க"உ�க"உ�க"உ�க" க�&:க�&:க�&:க�&: எ$னஎ$னஎ$னஎ$ன? 
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 இத��� பதிலாக ஒ� சிறிய 

உதாரண&ைத ம<0  @றினா� ேபா:மான:. 

நJ�கேள உண�D: ெகா"வ J�க". 

 ஒ� �றி�ப�<ட ேநாைய� �ண�ப0&த 

�$� 10 நா<க" ேதைவ�ப<டன. இ$E 

இரA0 நா<கள/� �ண�ப0&த 

�!கிறெத$றா� அ: �$ேன�ற . 

இ�ேபா: �$ைப� கா<!*  �ைறவான 

அளேவ ம�D:, மா&திைரக" 

ேதைவ�ப0கி$றன எ$றா�, அ: 

�$ேன�ற .  �$ெப�லா  ஒ� ேநாைய� 

கA0ப�!�க நிைறய ெட)<0க" 

ப3ேசாதைனக" எ�லா  ேதைவ�ப<டன. 

இ�ேபா: இDத& ேதைவக" எ�லா  

�ைறD:வ�<டன எ$றா� அ: 

அறி2�P�வமான �$ேன�ற . �$� 

ம�D: மா&திைரகB�� ப�கவ�ைள2க" 

ஏ�ற�ப<டன. இ$E அDத �ைறக" 

நJ�க�ப<0வ�<டன எ$றா� அ: வ�8ஞான 

P�வமான �$ேன�ற  என நா  ஏ�E� 

ெகா"ளலா . 
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 ஆனா� கA@டாக பா���  இ$E"ள 

நிைல ேந�மாறான:. 

� அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச� நா!�ப3ேசாதைனய��நா!�ப3ேசாதைனய��நா!�ப3ேசாதைனய��நா!�ப3ேசாதைனய�� 

நJ�க"நJ�க"நJ�க"நJ�க" ேநாய�$ேநாய�$ேநாய�$ேநாய�$ த$ைமய�ைனத$ைமய�ைனத$ைமய�ைனத$ைமய�ைன எ�ப!எ�ப!எ�ப!எ�ப! 

அறிD:அறிD:அறிD:அறிD: ெகா"கிறJ�க"ெகா"கிறJ�க"ெகா"கிறJ�க"ெகா"கிறJ�க"? 

 நம: உடலி� ��கியமான உE��க" 12 

உ"ளன. அைவயாவன: வய�E, மAணJர�, 

க�`ர�, சிEநJரக , சிEநJ��ைப, சிE�ட�, 

UைரயVர�, ெப���ட�,  ெப3கா�!ய  , 

(Pericardium) இ�தய , ப�&த�ைப, ேதக ெவ�ப 

க<0�பா<0 உE�� ேபா$றைவ. 

 இைவ ஒKெவா$றி*  அவ�றி$ 

இய�க&தி��& ேதைவயான ச�தி 

(சிஹிசிdefு) இ��கிறதா? இ�ைலயா? 

எDத உE����5 ச�தியான: �ைறD: 

ெச�*கிற:? அைத5 சீ�ெச6ய எ$ன ெச6ய 

ேவA0  எ$ற �R வ�பர&ைதH  அறிDத 

ெகா"ள�!H . அ:2  ஒ3� நிமிட�கள/�! 

இDத நா!�ப3ேசாதைனய�$ அ!�பைடய�� 

தா$ உடலி� ‘ச�தி ஓ<ட&ைத’ சீ�ப0&தி 
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ேநாய�$ த$ைமகைள� கைளகிற: 

அ��ப�ச� சிகி5ைச�ைற. 

� ேநா6ேநா6ேநா6ேநா6 எ$றா�எ$றா�எ$றா�எ$றா� எ$னஎ$னஎ$னஎ$ன? ெகா8ச ெகா8ச ெகா8ச ெகா8ச  

வ�வ�வ�வ�ளளளள�கமாக��கமாக��கமாக��கமாக� @E�கேள$@E�கேள$@E�கேள$@E�கேள$? 

 ந  உட� த$ைன& தாேன சீரைம&:� 

ெகா"B  ஆ�ற*ைடய:. த<ப ெவ�ப  

ேபா$ற இய�ைகயான காரண�களா� 

ஏ�ப0  சி$ன5 சி$ன உட� மா�ற�கைள 

நா  உண�  �$ேப தாேன ச3யா�கி 

வ�0கிற:. 

 இய�ைக வ�திகைள மaEதேல 

ேநா6�கான �த�காரணமா� . பசிேயா0 

சா�ப�டாம� இ��ப: , பசிய�$றி 

சா�ப�0வ: , அள2�கதிமாக சா�ப�0வ: , 

ஓ62 எ0�க ேவA!ய ேநர&தி� 

உைழ�ப: , அதிக�ப!யான I�க� , 

�ைறய�ற உண2  இய�ைக வ�திகைள 

மaEவதா� . இ&:ட$ �ைக, ம: ேபா$ற தJய 

பழ�க�க" ேச�D: ேநாைய வள��கி$றன. 

ேம�கAட காரண�களா� உட� 
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உ"BE��கள/� கழி2க" ேத�க  

ெகா"கி$றன. இ: ேநாய�$ �த�க<டமா� . 

 ேத�கிய கழி2க" தாேன ெவள/ேயற 

�ய* . இDத உட� மா�ற&தி�� நா  

ஒ&:ைழ�காம� ெதாட�D: இய�ைக�� 

மாறான பழ�க வழ�க�கைள 

ெதாட�ேவாமானா� ேத�கிய கழி2க" 

ெப��கமைடD: - அ: சா�D:"ள உE�ைப 

பாதி�க& ெதாட�� . இ: ேநாய�$ 

இரAடாவ: க<டமா� . இDநிைலய�� தா$ 

நா  உட� cதியான ெதாDதர2கைள 

உண�கிேறா . 

 இத��� ப�$� �ைறய�ற 

உண2கள/னா* , பழ�க�கள/னா*  ேநா6 

��றிய நிைலய�� உ"BE���கைள 

ேசதமைடய5 ெச6கிற:. இத$ப�$� இரசாயன 

ம�D: மா&திைரகைள 

உ<ெகாAேடாமானா� உE���க" ேம*  

ேமாசமைடகிற:. இDத நிைலய�� தா$ 

ஆ�கில ம�&:வ&தி� )ேக$, எ�)ேர 
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ேபா$ற க�வ�களா� ேநாய�$ பாதி�ைப 

கA0ப�!&: அEைவ சிகி5ைச >ல  

பாதி�க�ப<ட உE�ைப 

ெவ<!யய0�கிறா�க". ஆனா*  ேநா6 

�ணமாவதி�ைல. உE�� மா�E அEைவ 

சிகி5ைச >ல  ெபா�&த�ப0  �திய 

உE�ப�*  உடலி� ேத�கி உ"ள கழி2க" 

ேச�D: அதைனH  பாதி�கிற:. 

 ேநா6 ெவள/�ப0  உE��கைள 

மா�Eவ: , ெவ<!யய0�ப:  நிரDதர 

தJ�வாகா:. உடலி� உ"ள கழி2கைள 

�Rவ:  ெவள/ேய�Eவ: ம<0ேம 

ேநா6�கான நிரDதர தJ�வா� . 

� பர பைர வ�யாதிகைள நJ��  

சா&திய�@Eக" அ��ப�ச� 

சிகி5ைசய�� உ"ளதா? 

 ஜனன உE���கள/$ வள�5சி�� , 

இனவ��&தி ந�ல�ைறய�� ஏ�ப0வத��  

சிEநJரக  எ$G  உE�� ��கிய ப�� 

வகி�கிற:. க��ப கால&தி� தாய�$ 
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இய�ைக�� மாறான ெசய�க" சிEநJரக&ைத 

பலவ Jன�ப0&:கிற:. இரசாயன ம�D:க", 

ெசய�ைக உண2க" ஆகியவ�ைற க��ப 

கால&தி� எ0&:� ெகா"B  ேபா: 

சிEநJரக&ைத ேம*  பாதி�கிற:. 

 இDநிைலய�� தா$ ப�றவ�ய�ேலேய 

பலவ Jனமான உE���க" �ழDைத�� 

க��ப&தி� ேதா$Eகி$றன. 

இK2E���கள/$ இய�க� �ைற2தா$ 

ப��கால&தி� பர பைர வ�யாதிகளாக 

மாEகி$றன. க��ப கால ெதாDதர2கB�� 

�Rைமயான அ��ப�ச� சிகி5ைச எ0&:� 

ெகா"வத$ >ல  ப�றவ� ேநா6க" 

ேதா$றாம� கைளயலா . Mகமான �ழDைத� 

ேப�E��  வழி வ��� . 

� B.P B.P B.P B.P ையையையைய (இர&த�இர&த�இர&த�இர&த� ெகாதி��ெகாதி��ெகாதி��ெகாதி��) 

அ��ப�சரா�அ��ப�சரா�அ��ப�சரா�அ��ப�சரா� �ண�ப0&த�ண�ப0&த�ண�ப0&த�ண�ப0&த �!Hமா�!Hமா�!Hமா�!Hமா? 

 B.P ைய மிக2  Mலபமாக 

�ண�ப0&திவ�டலா . காரண  B.P ைய. 

எ$ப: ஒ� ேநாேய அ�ல. உட� 
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உE���கள/� ஏேதG  ஒ� உE�ப�� ேசத  

ஏ�ப<டா� அைத நிவ�&தி ெச6ய இர&த 

ஓ<ட  அதிக3�கிற:. ‘இ�தய இய�க� ’ 

(Heart Rate) இர&த அR&த�  (B.P) 

அதிக3�காம� இ: சா&தியமி�ைல. அதிக  

‘இர&த அR&த ’ (இர&த� ெகாதி��) எ$ப: 

உட� உE���கள/� ஏேதா ஒ$றி� ேசத  

ஏ�ப<!��கிற: எ$பைத&தா$ நம�� 

அறி2E&:கிற:. 

 அDத உE�ைப நா!� ப3ேசாதைனய�$ 

>ல  :�லியமாக அறிய�!H . அத�� 

ேதைவயான ச�திைய அள/�பத$ >ல  அதிக 

இர&த ஓ<ட&தி�� அவசியமி�லாம� ெச6: 

வ�டலா . இ�தய இய�க� , இர&த 

அR&த�  தானாகேவ சீரான நிைல�� 

வD:வ�0 .  

 உதாரணமாக, சிEநJரக&தி� ஒ� பாதி�� 

ஏ�ப<டா� ைக, கா�க", >�� வ J��கிற:. 

இர&த� ெகாதி�� ஏ�ப0கிற:. வய��றி� 
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வாH& ெதா�ைக" மி�தியா�  ேபா: ய.P. 

H  ஏ�ப0கிற:. 

 அள2�கதிகமான �!ய�னா� க�`ர�  

ெக0   ேபா:, B.P H  தைலI��கிற:.  

 ஆக B.P எ$ப:  ‘ இ�தய ேநா6 அ�ல.’ 

     உடலி� ஏேதா 

ஒ� உE�ப�� ஏ�ப<0"ள பாதி�� நJ��  

வைரய�� அதிக இர&த ஓ<ட  (இர&த� 

ெகாதி��) அDத உE�ப�G" நைடெப�றாக 

ேவA0  இ: அவசிய .  

 இத�� ேந�மாறாக ஆ�கில ம�&:வ  

B.P ைய ஒ� இ�தய  ச பDதமான 

ேநாயாகேவ க�:கிற:. இய�ைகயான 

ேபா���� மாறாக இDத இர&த ஓ<ட&ைத� 

�ைற�க2 , இ�தய இய�க&ைத 

�ைற�க2  படாதபா0ப0கிற:. இத$ 

காரணமாக  ம�D:, மா&திைரக" சா�ப�<0� 

ெகாA!��� ேபாேத இர&த அR&த  

ேம*  ேம*  அதிக3&:�ெகாAேட 

ேபாகிற:. ஆ�கில ம�&:வ&தி$ இDத 
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ெசய�  பRதைடD:வ�  ஒ� உE�ப�� 

ேம*  பாதி�ப�ைன அதிக�ப0&:கிற:. ஒ� 

�றி�ப�<ட கால&தி��ேம� அதிகமாக 

இய�கி� ெகாA!���  இ�தய�  

ேசா�வைடய வழிவ��கிற:. 

 “ஒ� ேநாைய �ண�ப0&த 

�!யாவ�<டா*  பரவாய��ைல. 

ைவ&திய&தி$ >ல  ேம*  ேம*  

ேமாசமா�கிவ�டாதJ�க".” எ$ப:  “நவ Jன 

ம�&:வ&தி$ தDைத எ$றைழ�க�ப0 ” 

ஹி�ேபா�ேர<!) (Hippocrates)  நம�� @E  

அறி2ைரகள/� மிக ��கியமானதா� . 

ஆ�கில ம�&:வ  ெசய��ைறய�� 

அறியாமேலேய ெப�Dதவறிைழ&:� 

ெகாA!��கிற:. 

� அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச� சிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைச >ல >ல >ல >ல  ச��கைரச��கைரச��கைரச��கைர 

ேநா6ேநா6ேநா6ேநா6 ( நJ3ழி2நJ3ழி2நJ3ழி2நJ3ழி2) ேநா6ேநா6ேநா6ேநா6 �ணமா�மா�ணமா�மா�ணமா�மா�ணமா�மா? 

 �தலி� ச��கைர ேநா6 எ$றா� எ$ன 

எ$பைத ெத3D: ெகாAடா� தா$ - அத�� 
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சிகி5ைச உA0 எ$பைதH  �3D: ெகா"ள 

�!H . 

 நவ Jன ம�&:வ  ச��கைர ேநா6�கான 

அ!�பைட� காரண  - கைணய&திலி�D: 

Mர��  இ$Mலி$ ப�றா��ைறதா$ எ$E 

@Eகிற:. இKவள2 நாளாக �ைறயாக 

இ�Dத இ$Mலி$ Mர�� திOெரன �ைறய 

எ$ன காரண ?  அ:2   ந   உட�  

�Rவ:   பலவைகயான Mர���க" 

ஒR�காக இ���  ேபா: இDத ஒேர ஒ� 

Mர�� ம<0  ஏ$ திOெரன �ைறகிற:? 

�$� ல<ச&தி� ஒ�வ��� வD: 

ெகாA!�Dத ச��கைர ேநா6 இ�ேபா: 

உலைகேய பய�E&:  ஆ<ெகா�லி 

ேநாயாக எ�ப! மாறிய:? இDத 

ேக"வ�கB�ெக�லா  நவ Jன ம�&:வ&தி$ 

ஒேர பதி� - இ$G  ஆரா65சி 

�!யவ��ைல எ$ப: ம<0  தா$. 
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 ச��கைர ேநா6�கான அ!�பைட 

காரண&ைதH , அத�கான சிகி5ைசையH  

மிக எள/தாக �$ ைவ�கிற: அ��ப�ச�. 

 ந  �ைறய�ற உண2� பழ�க  

ம�E  ஜJரண உE���கள/$ இய�க� 

�ைற2 காரணமாக, ெச3மான&தி$ இEதி 

எ3ெபா�ளான �B�ேகா) தர  

�ைறDததாக கிைட�கிற:. எ�ப! 

ெகாR�ப�� தர  �ைறDத, தர  @!ய 

வைகக" உ"ளனேவா அேத ேபால 

�B�ேகாஸி*  இ�வைகக" உ"ளன. 

இ�ப! ெச3மான  >ல  கிைட�க� @!ய 

�B�ேகாஸி$ தர  தா$ இ$Mலி$ 

Mர�ப�$ அளைவ தJ�மான/�கிற:. 

பாதிஅளேவ தர  உ"ள �B�ேகா) 

ெச3மான&தி� கிைட��மானா� வழ�கமாக 

Mர��  இ$Mலி$ அள2 பாதியாக 

�ைறH . தர  �ைறDத �B�ேகா) 

ெதாட�D: உ�ப&தியா�மானா� இ$Mலி$ 

அள2 �ைறD: ெகாAேட ேபா� . தர  

�ைறDத �B�ேகா) இர&த&திலி�D: 
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சிEநJராக ப�3�க�ப<0 

ெவள/ேய�ற�ப0கிற:. அதிக�ப!யான தர  

�ைறDத �B�ேகா) உ�வா�  ேபா: 

அதிக�ப!யான சிEநJ� ெவள/ேயE . இDத 

நிைலய�� அதிகமான பசிH , உட� 

ெமலி2  ஏ�ப0 . உடலி� இ�D: 

சிEநJராக ெவள/ேயE  தர  �ைறDத 

�B�ேகாைஸ ெசய�ைகயாக ம�D: 

மா&திைர >ல  உடலிேலேய அட�கி 

ைவ�க �ய$றா� சிEநJரக  ப!�ப!யாக 

ெசயலிழ�� . 

 ச��கைர ேநா6�� அ!�பைட� 

காரணேம இர&த&தி� உ"ள தர  �ைறDத 

�B�ேகாஸி$ ெப��க  தா$. இைத  

அ��ப�ச� சிகி5ைச >ல  க<0�ப0&தி, 

சீ� ெச6தா�  தர  �ைறDத �B�ேகா) 

சிEநJ� >ல  �Rைமயாக ெவள/ேயE . 

உடலி�� ேதைவயான தர  உய�Dத 

�B�ேகா) கிைட�� .  இ$Mலி$ Mர�� 

தானாகேவ அதிக3&: உட� நல  தி� ப� 

வ�0 . 

RangaRakes tamilnavarasam.com



 

31 

 

� ச�ஜ3ச�ஜ3ச�ஜ3ச�ஜ3 (அEைவஅEைவஅEைவஅEைவ சிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைச) ைய�ைய�ைய�ைய� ப�றிப�றிப�றிப�றி 

உ�க"உ�க"உ�க"உ�க" க�&:க�&:க�&:க�&: எ$னஎ$னஎ$னஎ$ன? இDத�இDத�இDத�இDத� ப�3வ�$ப�3வ�$ப�3வ�$ப�3வ�$ 

வவவவளளளள�5சி�5சி�5சி�5சி பாரா<0��3ய:பாரா<0��3ய:பாரா<0��3ய:பாரா<0��3ய: அ�லவாஅ�லவாஅ�லவாஅ�லவா? 

 ஒ� உE�ப�� ேநாய�$ வ�ைள2க" 

ஏ�பட ஆர ப��கி$றன. ேநா6 இ$னெத$E 

�3யாத நிைலய��  ேநாய�$ வ�ைள2க" 

தJவ�ரமைடD: அK2E�ைப நாளைடவ�� 

ேசத�ப0&:கிற:. இDத நிைலய�� தா$ 

ப3ேசாதைன� க�வ�கB , ெட)<0கB  

ேசதமைடDத ப�திகைள நம��� பட  ப�!&: 

கா<0கி$றன. இ�ேபா: ேசதமைடD:வ�<ட 

ப�திைய அEைவ சிகி5ைச >ல  அக�றி 

வ�0கிறா�க". 

 ஒ� உE�ப�� ஏ�ப<0ள ேநாைய நJ�க 

டா�ட3ட  ெச$றா� அDத உE�ைபேய 

அக�றி வ�0வா�க". 

உதாரணமாக : 
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 ஒ� சிEவG�� ெதாAைடய�� 

சள/H ,  ‘ டா$ஸி�) ’ வலிH  ஏ�ப0கிற:. 

‘டா$ஸி�’ைல  நJ�கி வ�டலா  எ$கிறா�க". 

 �ழ�காலி� வலி எ$E ேபானா� பல 

வ�ட�க" சிகி5ைச  பா�&த ப�ற� உ�கB�� 

><0 ேத6D: வ�<ட:. அDத ><ைட ‘ நJ�கி  

ேவE ><0 ெபாE&த ேவA0  ’ எ$E 

@றிவ�0கிறா�க". சாதாரண வா62& 

ெதா�ைலைய� @ட �ண�ப0&த 

�!வதி�ைல. வய��றி� �Aணாக (Ulcer) 

மாறிய ப�ற� ெவ<!யய0&: வ�0கிறா�க". 

 (Apendix)  ‘அ�ெபA!ைஸ<!) ’ எ$ப: 

எ�ேலா���  ெத3Dத: ஒ$E. அ: திOெரன 

ஏ�ப0வதி�ைல. பல வ�ட�க" ேலசான வலி 

அ!வய��றி� வD: வD: ேபா� . அ: 

��றிய ப�ற� “ எம�ஜ$ஸி ஆபேரச$ ” ெச6: 

வ�0கிறா�க". ெபAகB�� க��ப�ைப� 

ேகாளா�ைற சீ� ெச6ய வழி ெத3யாம� 

க��ப�ைபையேய ஆபேரச$ >லமாக அக�றி 

வ�0கிறா�க". 
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 இKவள2��  ப�ற� ேநாைய� 

�ண�ப0&தி வ�<ேடா  எ$E @Eகிறா�க". 

ஒ� உE�ைபேய உடைலவ�<0 நJ�கிய ப�ற�, 

உE�ப�*"ள ேநாைய� �ணமா�கி 

வ�<ேடா . (“ ேநாயாள/ைய �ண�ப0&தி 

வ�<ேடா  ”)   எ$ற ேப5M�ேக இடமி�ைல. 

மாறாக, ேநாய�$ தJவ�ர  உடலிேலேய த�கி 

வ�0கிற:. இ$G  உடலி*"ள ப�ற 

உE���கைளH  ெவ�ேவகமாக பாதி�க 

ஆர ப��கிற:. 

ஒ� உE�� பRதைடD: வ�<டா� 

ேவெறா�வ�ைடய உE�ைப மா�றி சிகி5ைச 

(Organ Transplant) அள/�கிறா�கேள? 

 ேநாய�$ காரணமாக ஏ�ப0  

வ�ைள2தா$ ஒ� உE�ப�� ஏ�ப0  ேசத . 

அDத உE�ைப நJ��வெத$ப: ேநாய�$ ஒ� 

வ�ைளைவ நJ��வதாக&தா$ ெபா�"! 

 ேநாய�$ த$ைம உடலிG" வள�D: 

ெகாA0தா$ இ��கிற:. அைத5 சீ� ெச6யாத 

வைரய�� எ&தைன �ைற உE�� மா�ற  
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ெச6தா*  அைவH  பRதைடய&தா$ 

ெச6H . இத�� ச3யான உதாரணமாக 

இ��ப: இ�ேபா: நடD: வ�  சிEநJரக 

மா�E அEைவ சிகி5ைச தா$ (அதிகமான 

சிEநJரக�க" ெதாட�D: பRதைடவதா� தா$ 

சிEநJரக�கைள களவா0  அளவ��� ேதைவ 

அதிக3&:"ள:) 

 எ&தைன மா�E சிEநJரக�கைள� 

ெபா�&தினா*  ஒ� இய�ைகயான 

சிEநJரக&தி�� ஒ�பாகா:. 

� அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச� சிகி5ைச�ைறய��சிகி5ைச�ைறய��சிகி5ைச�ைறய��சிகி5ைச�ைறய�� Diagnosis Diagnosis Diagnosis Diagnosis  

எ$பத��எ$பத��எ$பத��எ$பத�� வ�வ�வ�வ�ளளளள�க �க �க �க  உஉஉஉAடாAடாAடாAடா? 

 அ��ப�ச� சிகி5ைச �ைறய�� B.P. 

இ��கிற:, Mக� ெதாDதர2 உ"ள:. ைதரா60 

கQட�க" இ��கி$றன எ$பன 

அ�&தம�றைவயா� . இDத ஆ�கில�ைற 

Diagnosis �� எDத மதி��  கிைடயா:.  ஆனா�  

B.P.  உ"ளவ�  த$  உடலி�  உ"ள  

உபாைதகைள� @Eவத$ >ல , ச��கைர 

ேநா6 உ"ளவ� த$ கQட�க @Eவத$ 
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>ல , ைதரா60 ெதாDதர2 உ"ளவ�க" த$ 

உடலி� உ"ள ேநா6கைள� @Eவத$ >ல  

நா!� ப3ேசாதைனைய அ!�பைடயாக� 

ெகாA0 ேநா6� @Eகள/$ த$ைமையH  

இைண&: சிகி5ைச ெச6வத$ >ல  Diagnosis 

எ$ற ஒ$ேற ேதைவய��லாம� ெச6: 

வ�டலா . எ�லா B.P. H  ஒேர மாதி3 இ�ைல. 

ஒKெவா� ேநாையையH  ஒKெவா� 

ேகாண�கள/� அவரவ� நா!&:!�ப��� 

ஏ�றவாE சிகி5ைச ெச6தாக ேவA0 . 

 நாளைடவ��  ேநாயாள/க"  ஆ�கில�   

ப3ேசாதைனக" Diagnosis எ�லா  

ேதைவய�ற ெபய�க" எ$பைத� �3D: 

ெகா"வா�க". சிகி5ைச ேம�ெகா"B  

மா&திைரய�$  அள2   ப!�ப!யாக  

�ைற�க�ப<0, ேநா6கள/$ கQட�க" 

இய�ைகயாக �ைறH  ேபா:  B.P. Mக�, 

ைதரா60 ேபா$ற ேநா6கB  உடலிலி�D: 

ப!�ப!யாக ெவள/ேயEகி$றன. இKவாE 

ேநாயாள/க" @E  ெதாDதர2கB , 
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உபாைதகB  ம<0ேம Diagnosis  ஆக� 

க�த�ப0கிற:.  

� ><0வலியா�><0வலியா�><0வலியா�><0வலியா� நிைறய�நிைறய�நிைறய�நிைறய� ேப�ேப�ேப�ேப� 

அவதி�ப0கிறா�க"அவதி�ப0கிறா�க"அவதி�ப0கிறா�க"அவதி�ப0கிறா�க". ஆ�கிலஆ�கிலஆ�கிலஆ�கில 

ம�&:வ�ம�&:வ�ம�&:வ�ம�&:வ� ப3ேசாதைனக"ப3ேசாதைனக"ப3ேசாதைனக"ப3ேசாதைனக" ><0><0><0><0 

ேத6D:ேத6D:ேத6D:ேத6D: வ�<டதாக�வ�<டதாக�வ�<டதாக�வ�<டதாக� @Eகிற:@Eகிற:@Eகிற:@Eகிற:. 

இDநிைலய��இDநிைலய��இDநிைலய��இDநிைலய�� அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச� இDதஇDதஇDதஇDத 

ேநாைய&ேநாைய&ேநாைய&ேநாைய& தJ��கதJ��கதJ��கதJ��க �!Hமா�!Hமா�!Hமா�!Hமா? 

 கA!�பாக ><0�க" ேத6வதி�ைல. 

><0�கைள இைண�க�@!ய 

தைசநா�கள/$ ச�திநிைலH  இய�க� 

�ைறபா0ேம ><0வலிகB�� காரணமாக 

இ��கி$ற:. அ��ப�ச� சிகி5ைசயா� பல  

இழDத ><0 தைசநா�க" த$ ச�திைய 

தி� ப2  ெபEவத$ >ல  �Rைமயாக 

�ணமா�க�ப0கி$ற:. 

� க�`ர�க�`ர�க�`ர�க�`ர�, சிைன�ைபசிைன�ைபசிைன�ைபசிைன�ைப, க��ைபக��ைபக��ைபக��ைப, 

கைணய கைணய கைணய கைணய  ப�திகள/�ப�திகள/�ப�திகள/�ப�திகள/� க<!க"க<!க"க<!க"க<!க" ம�E ம�E ம�E ம�E  

ேக$ச�ேக$ச�ேக$ச�ேக$ச� வ�வ:வ�வ:வ�வ:வ�வ: ஏ$ஏ$ஏ$ஏ$ ?  அ��ப�ச3�அ��ப�ச3�அ��ப�ச3�அ��ப�ச3� 

�ணமா�மா�ணமா�மா�ணமா�மா�ணமா�மா ? 
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 உடலி� உ�வா�  கழி2க" ெக<ட 

வாHவாக2 , ெக<ட நJராக2  ேத��கி$றன. 

கழி2க" ேச�  உE�ைப� ெபாE&: அைவ 

உ�மா�ற  ெபEகி$றன. �ழ�ழ�பான 

நJ��க<!க", ெம:வான சைத�க<!க", 

ெக<!யான தைச� க<!களாக மாEகி$றன. 

இDத க<!கள/� ெவ�ப  ேத�கமைடகிற:. 

M�E� ெபறாத இDத ெவ�ப  ெச� 

அ}�கைளH , திM�கைளH  அள2�� மaறி 

வளர ைவ�கிற:.  

 இ�க<!க" வள�D:, ெவ!&: பர2  

நிைல ஏ�ப0  ெபாR: கா$ச� க<!களாக 

மாEகிற:. க<!கைள கைர�க  இரசாயன 

ம�D:கைள உ<ெகா"வேதா, கதி�வ J5ைச5 

ெச*&:வேதா, அEைவ சிகி5ைச 

ேம�ெகா"வேதா அவ�ைற ேம*  

ேமாசமா��  - வ�ைரவாக பரவ வழி வ��� . 

   இ�க<!க" அகல 

ேவA0  எ$றா� இDத ெக<ட ெவ�ப ச�தி 

M�E� ெப�E க<!க" உைடD: மைறய 

ேவA0 . அ��ப�ச� சிகி5ைசைய 
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ேம�ெகா"வத$ >ல  இ�க<!க" 

�Rவ:  அக�ற �!H . 

� அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச� சிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைச ேம�ெகாAடேம�ெகாAடேம�ெகாAடேம�ெகாAட ப�ற�ப�ற�ப�ற�ப�ற� 

உட�நிைலய��உட�நிைலய��உட�நிைலய��உட�நிைலய�� ஏ�ப0 ஏ�ப0 ஏ�ப0 ஏ�ப0  

�$ேன�ற&ைத�$ேன�ற&ைத�$ேன�ற&ைத�$ேன�ற&ைத கண��ப:கண��ப:கண��ப:கண��ப: எ$ப:எ$ப:எ$ப:எ$ப: 

எKவாEஎKவாEஎKவாEஎKவாE? 

 உதாரண&தி�� ஒ�வ� ப&:வ�தமான 

உட� ெதாDதரவா� சிகி5ைச எ0&:� 

ெகா"கிறா� என ைவ&:� ெகா"ேவா . 

ஒKெவா��ைறH  சிகி5ைச ெச6H  

ெபாR:  சில கQட�க" �ைறயாம� 

இ��கலா . ஒ� சில��� சில நா<க" 

�ைறD: சில நா<க" கழி&: மaA0  

ஆர ப��கலா . இதனா� ேநா6க" 

தி� ப�வ�<டன என அ�&த  கிைடயா:. 

ெதாட�D: சிகி5ைச அள/�க அைவக" ந�ல 

�ைறய�� நிரDதரமாக மைறய& ெதாட�� . 

தி� ப& தி� ப வ�தவத$ >ல  நா!ய�$ 

மாEத*�� ஏ�ப அDத ேநா6கைள 

ந�ல�ைறய�� ேவ�ட$ கைளய �!H . 
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அ�ப!யானா�  �&த0�� ஊசி,  ேபாலிேயா,  

!ஃ�தJ3யா,  ெட<டன) (Polic, Diphteria, Tetanus) 

ேபா$ற வ�யாதிகB��5 ெசா<0 ம�D: 

ேபா0கிறா�கேள அ: இள ப�"ைள வாத , 

ெதாAைடயைட�பா$ ேநா6 ேபா$றைவ 

வராம� ந ைம� கா�பா�ற&தாேன 

ெச6கிற:? 

 த0�� ஊசிக" நி5சயமாக ேநா6 எதி��� 

ச�திைய வள��பதி�ைல, மாறாக ேநா6 

எதி��� ச�திகைள� பலவ Jன�ப0&தி 

வ�0கி$ற:. ேம�கAட த0�� ஊசிகைள 

ேபா<0� ெகாAட ப�ற�  ேநா6க" 

தா��வைத நா  பா�&:� ெகாA0தாேன 

இ��கிேறா ? த0�� ஊசிக" ேபா<0� 

ெகா"வதா� நி5சயமாக அDேநா6க" வரா: 

எ$பத�� எKவ�த உ&தரவாத�  இ�ைல.  

 த0�� ஊசிக" கA0ப�!�க�ப<ட 

கால&தி� இ�Dேத அத�� எதிராக 

ஆரா65சியாள�க" எதி��� ெத3வ�&: 

வ�கி$றன�. ேபாலிேயா, !�தJ3யா, 
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ைடபா60, ம8ச" காமாைல, அ ைம ேபா$ற 

ேநா6க" எதனா� ஏ�ப0கிற: எ$பைத 

ஆ�கில ம�&:வ�க" இ$G  

கAடறியவ��ைல.   ேபாலிேயா 

ம�D:கள/� பலவைகக" உ"ள:. 

இDதியாவ�� ெகா0�க�ப0  ம�D:கைள 

அெம3�க ஆ�கில ம�&:வ�க" ஏ�E� 

ெகா"வதி�ைல. இ: ேபா$ற �ழ�ப�க" 

ம�&:வ வ�8ஞான/கB�� ம&திய�ேலேய  

அதிகமாக காண�ப0கி$ற:. �ழ�ப�க" 

ெதள/வைடயாத நிைலய�*  அ ம�D:கைள 

தய�கமி$றி இ$G  பய$ப0&:வ: 

அறிவ�$ைமேய. 

� அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச� சிகி5ைசய�$சிகி5ைசய�$சிகி5ைசய�$சிகி5ைசய�$ அ}��ைறஅ}��ைறஅ}��ைறஅ}��ைற 

எDதஎDதஎDதஎDத வ�த&தி�வ�த&தி�வ�த&தி�வ�த&தி� ஆ�கிலஆ�கிலஆ�கிலஆ�கில ம�&:வ&தி�ம�&:வ&தி�ம�&:வ&தி�ம�&:வ&தி� 

இ�D:இ�D:இ�D:இ�D: ேவEப0கிற:ேவEப0கிற:ேவEப0கிற:ேவEப0கிற:? 

 ஒ� ேநாயாள/�� ஏ�ப0  ெதாDதர2 

ேநாய�$ அறி�றியா� . இDத அறி�றிையேய 

நவ Jன ம�&:வ  ேநாயாக க�தி சிகி5ைச 

அள/�கிற:. ஆனா� அ��ப�ச� சிகி5ைச 
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ேநாய�$ >ல காரண&ைத கAடறிD: 

சீரா��வத$ >ல  ேநாையH  - அத$ 

அறி�றிகைளH  ேவேரா0 கைளகிற:. 

 உதாரண&தி�� ஒ�வ��� தைலவலி 

ஏ�ப0கிற:. இத�� ஆ�கில ம�&:வ  

�தலி� வலி நிவாரண�கைள ெகா0&:� 

பா��கிற:. ச3யாக ேபா: தைலைய )ேக$ 

ெச6:, ப3ேசாதி&: தைலவலி எ$G  

அறி�றிய�$ காரண&ைத தைலய�ேலேய 

ேத!� ெகாA!��கிற:. 

 ஆனா� உAைம நிைல எ$ன? 

தைலவலி ஏ�ப0வத�� தைல காரண  

அ�ல. மAணJர� அ�ல: இைர�ைப 

ேகாளாEகளா� தைலவலி ஏ�படலா . 

க�`ர�, ப�&த�ைப ெதாDதர2களா� 

தைலவலி ஏ�படலா . இதய , 

இதயேம*ைறயா� ெவ�ப  சீர�E 

கட&த�ப0  ேபா: தைலவலி ஏ�படலா .  

சிEநJரக , சிEநJ�� ைபய�$ இய�க �ைறவா� 

தைலவலி ஏ�படலா . UைரயVரலி� கழி2 
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ேத��  ேபா: தைலவலி ஏ�படலா . 

இ$G  ெசா�வதானா� I�க  

�ைறவதா* , மல  கழி�காவ�<டா* , 

அதிக�பசிய�$ ேபா: உணவறிDதாவ�<டா* , 

பசி�� மaறிய உணைவ உAடா*  தைலவலி 

ஏ�படலா . 

 ேம�கAட ஏேதா ஒ� காரண&தா� 

ேதா$Eகி$ற தைலவலிைய - தைலைய 

ப3ேசாதி�பத$ >ல  அறியேவா, நJ�கேவா 

�!யா:. உடலி$ உ"BE���கள/� ேத�க  

ெகா"கிற கழி2க", உடலி$ ெவள/��ற&தி� 

சில மாEத�கைள ஏ�ப0&:கிற:. இDத 

மாEத�க" ெவE  அறி�றிகேள. இதி� 

ஒ$றிரA0 அறி�றிகைள நJ��வத$ >ல  

ேநா6 எ�கால&தி*  �ணமாகா:. 

 ஆ�கில ம�&:வ  ேநா6�கான 

காரண�கைள உடலி�� ெவள/ேய ேத0கிற:. 

அ��ப�ச� உடலி�� உ"ேளேய ேத!, தJ�2 

காAகிற:. 
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� அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச�அ��ப�ச� சிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைச >ல >ல >ல >ல  

ேநா6கேநா6கேநா6கேநா6கைள�ைள�ைள�ைள� ககககைளைளைளைளD:D:D:D: வ�<ேடா வ�<ேடா வ�<ேடா வ�<ேடா  ச3ச3ச3ச3; 

வ��$வ��$வ��$வ��$ கா�ப:கா�ப:கா�ப:கா�ப: எKவாEஎKவாEஎKவாEஎKவாE? 

 நம: உண2 உA}  �ைறைய 

ச3ெச6: ெகா"ள ேவA0 . அதாவ: 

உணவ�னா� ேநாய��ைல உணைவ உA}  

�ைறய�� தா$ ேநா6 வ�கிற:. எ�ப! 

எ$றா� பசி��  ெபாR: ம<0  உண2 

உAண ேவA0 . வய�E நிைறD: வ�<ட 

உண�2 வDத உட$ உA}வைத நிE&தி 

வ�டேவA0 . ேதைவ�� அதிகமாக வய�E 

�ைட�க உணைவ எ0&:� ெகா"ள� @டா:. 

இர2 உண2 மிக2  �ைறவான உணவாக2  

மிக எள/தி� ஜJரணமாக� @!யதாக2  இ��க 

ேவA0 . “பசி&:� �சி”, “அள2�� மaறினா� 

அமி�த�  ந8M” ேபா$ற �:ெமாழிக" 

வ��$ கா��  �ைறைய மிக2  

எள/ைமயாக நம�� ேபாதி�கி$ற:. 
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� இKவஇKவஇKவஇKவளளளள2222 சிற��சிற��சிற��சிற�� வா6Dதவா6Dதவா6Dதவா6Dத இDதஇDதஇDதஇDத சிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைசசிகி5ைச 

�ைற�ைற�ைற�ைற ஏ$ஏ$ஏ$ஏ$ இ$G இ$G இ$G இ$G  

ப�ரபலமாகவ��ைலப�ரபலமாகவ��ைலப�ரபலமாகவ��ைலப�ரபலமாகவ��ைல? 

 அ��ப�ச� டா�ட�கள/$ திறைம� 

�ைற2தா$ இத��� காரண . 

 அ��ப�ச3$ தDைத டா�ட�. உ ேவ ப��  

@Eகிறா� “ஒேர ஒ� ஊசிைய� ெகாA0 10,000 

உட� �ைறபா0கைள நJ�க �!H ” . 

அ��ப�ச� சிகி5ைச �ைறய�� இத�கான   

சா&திய�@Eக" �Rைமயாக இ��கிற:. 

 அ��ப�சைர �Rைமயாக உணராத 

ம�&:வ�க" இDத சிகி5ைச �ைறய�� �திய 

�ழ�ப�கைள ஏ�ப0&:கிறா�க". தா�கB  

�ழ ப�� ெகா"கிறா�க". பல ஊசிகைளH , 

மி$சார க�வ�கைளH , :ைண 

உண2கைளH  சிகி5ைச எ$ற ெபய3� 

ேநாயாள/�� ெகா0&: அ��ப�ச3$ 

ம�Dதி�லா ம�&:வ  எ$ற ெபய��� 

கள�க  வ�ைளவ��கி$றன�. 
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 அ��ப�ச3� உ"ள 

சா&திய�@Eகள/� ஒ� சதவ�கித  

எ<!வ�<டா*  ேபா:  உலக  

�Rைமய�*  ப�ரபலமாகிவ�0 . இDத 

�ய�சிய�� தா$ நா�க" எ�க" ேநர&ைத 

அ��பண�&: வ�கிேறா . 

 ேநா6கள/லி�D: உலைகH , 

ம�D:கள/லி�D: மன/த�கைளH  

கா�ேபா . 

� ஆ�கிலஆ�கிலஆ�கிலஆ�கில ம�&:வ&தி�ம�&:வ&தி�ம�&:வ&தி�ம�&:வ&தி� ஒ�ஒ�ஒ�ஒ� ேநா6�� ேநா6�� ேநா6�� ேநா6��  

சிகி5ைசH சிகி5ைசH சிகி5ைசH சிகி5ைசH  இ�ைலஇ�ைலஇ�ைலஇ�ைல, தJ�2 தJ�2 தJ�2 தJ�2  இ�ைலஇ�ைலஇ�ைலஇ�ைல 

எ$றா�எ$றா�எ$றா�எ$றா� அரசா�க அரசா�க அரசா�க அரசா�க  ஏ$ஏ$ஏ$ஏ$ கA0கA0கA0கA0 

ெகா"ளாம�ெகா"ளாம�ெகா"ளாம�ெகா"ளாம� இ��கிற:இ��கிற:இ��கிற:இ��கிற:? 

 இDதிய அரM ம<0ம�ல உலக Mகாதார 

நிEவன�  இைத அறிவ�&தி��கிற:. >ல 

காரண  ெத3யாத எDத ஒ� ேநாையHேம 

சிகி5ைச�� எ0&:� ெகா"ள� @டா: 

எ$பத$ அ!�பைடய�� கீ��கAட ச<ட  

இDதிய அரசா� இய�ற�ப<0 இ$E வைர 

நட�ப�� உ"ள:. ம�க" பா�ைவய�� இ�D: 
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மைற�க�ப<ட ப�ேவE உAைமகள/� 

இ:2  ஒ$E.  

 இேதா அDத5 ச<ட  : 

 “ Drugs and Cosmetics Act 1940, Drugs and 

Cosmetics Rule 1945,  and  Drug  prices  control  

order  1995,  in  its Schedule - J warns the medical 

practitioners thus; Here is a list of 51 Diseases and 

ailments  ( by what ever name described )  which a 

drug may not purport to prevent or cure or make 

claints to prevent or cure. ” 

ம�D:க" ம�E  அழ� சாதன�க" ச<ட  

1940, 1945 ம�E  ம�D:க" வ�ைல 

க<0�பா<0 ஆைணக" 1995  அ<டவைண “  

ெஷ<d� - J ” ைவ ெவள/ய�<0"ள:.  ஆ�கில 

ம�&:வ&ெதாழி� பா���   எDத ஒ� 

டா�ட�  “  ெஷ<d� - J ” ய�� 

ப<!யலிட�ப<0"ள 51 ேநா6கள/� 

எDதெவா� ேநாையH  த�க" ம�D:ைள� 

ெகாA0 �ண�ப0&:ேவா  எ$ேறா அ�ல:  

�ண�ப0&தி இ��கிேறா  எ$ேறா இDத 51 

ேநா6கைளH  த0&: வ�0ேவா  எ$ேறா 
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அ�ல: த0&தி��கிேறா  எ$ேறா @Eவ: 

தைடெச6ய�ப<0"ள:. 

 1. எ6<) 

 2.  ெந8Mவலி 

 3.  அ�ப$!ைச<!) எG  

�ட�வா� ேநா6 

4.  இ�தய இர&த� �ழா6கள/� 

அைட�� 

 5.  தைலவR�ைக 

 6.  கAபா�ைவய�ற நிைல 

 7.  ஆ)&:மா 

 8.  உடலி� ேதா$E  க<!க" 

�த� ��Eேநா6 வைர 

 9. கA�ைர 

 10.  தைல�! வளர, நைரைய அக�ற 
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11.  க�வ�� வ"�  �ழDைதைய 

ஆணாகேவா, ெபAணாகேவா  

மா�Eேவா  எ$E @Eவ:. 

12.  ப�றவ�� ேகாளாEக" 

13.  கா: ேகளாைம 

14.  நJ3ழி2 ேநா6 

15.  க��ப�ைப ச பDதமான அைன&:  

ேநா6க" 

16.  வலி�� ேநா6, மனேநா6க" அைன&:  

17.  >ைள� கா65ச�  

18.  உட� நிற  க��பாக இ��ப�G  

சிவ�பா��த� 

19.  மா�பக வள�5சி�� 

20.  �ைரேயா!ய �A 

21.  மரப} ேநா6க" 

22.  �Bேகாமா எG  கAவலி ேநா6 
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23.  கR&: வ J�க  (ைதரா60) 

24.  யஹ�ன/யா எG  �டலிற�க ேநா6 

25.  அதிக ம�E  �ைற இர&த அR&த . 

26.  வ�ைர வ J�க . 

27. ைப&திய  

28. ஞாபக மறதி. ஞாபக ச�திைய 

அப�வ��&தி ெச6ய 

29. �ழDைதய�$ உயர&ைத @<ட 

30.  சாதாரணமாக ஏ�ப0  கAபா�ைவ� 

�ைறபா0க",   கி<ட�பா�ைவ, 

Iர�பா�ைவ 

31.  ஆ}E�� வள�5சி, வ J3ய  

32.  ப�கைள உEதி�ப0&த  எ$E  

கா�சிய   ம�D:க"   >லமாக 

சிகி5ைசயள/�ப:. 
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33.  ம8ச" காமாைல, க�`ர� ம�ம ேநா6  

(Hepatitis) ம�E   க�`ர� 

ச பDத�ப<ட அைன&: ேநா6கB . 

34.  இர&த���E ேநா6. 

35.  ெவA�Qட  

36.  உட*றவ�� வ J3ய  அதிக�ப0&:த� 

37.  >ைள வ"�5சி �ைற2 

38.  மாரைட�� ேநா6. 

39.  �Aடான உட � ெமலிய  

40.  ப�கவாத   

41.  உட � �Rவ:  நர � ந0�க ேநா6 

42.  >ல  ம�E  பவ�&ர  

43.  வாலிப ச�திைய மa<க  

44. �ைறDத வயதி� �தி�5சி அைடDத 

ேதா�ற  
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45.  இளநைர 

46.  �மா<!� இ�தய ேநா6 

47.  ஆAைம� �ைற2 வ�ைரவ�� 

)கலித  

48.  கR&: வலி  ம�E   �:�&தA!�  

ஏ�ப0   அைன&: வலிகB  

49.  தி��வா6 

50.  சிEநJரக� க�க", ப�&த�ைப க�க", 

சிEநJ��ைப க�க" 

51.  காலி�  இர&த  நாள�க"  வ J�கமைடD:  

�ைட&:   காண�ப0த�. 
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