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1. மண்ைட ஓட்�ன் உள்ேள. 
 

நம� தைலக்�ள் உள்ள மி��வான, சாம்பல் நிறமான �ன்� 
ப�ண்ட் எைட உள்ள  ��க்கங்கள் நிைறந்த பார்ப்பதற்� ெபாிய 
வால்நட் ப�ப்� ேபான்றி�ப்பேத �ைள. அ� ஒன்�ம்  

 
ெசய்வதில்ைல. அ� ந்த இடத்திேலேய அமர்ந்� ெகாண்�ள்ள�. 
அைத �ற்றி�ம் பா�காப்பான ஒேட மண்ைட ஓ� எனப்ப�ம். 
உடம்பின் எந்த ப�தி�ம் இத்தைகய பா�காப்பாக இல்ைல. 
இதயம் மிக �க்கியமான ப�தி தான். அதன் �ன்�றம் மார்� 
��ம் பின் பக்கம் விலா எ�ம்�க�ம் உள்ளன. விலா 
எ�ம்�க�க்� இைடயில் இைடெவளி உள்ள�. ஒ� கத்தி இதன் 
வழிேய உள்ளிறங்கி இதயத்ைத �த்தி உயி�க்ேக ேக� 
விைளவிக்கலாம். மண்ைட ஓட்�ல் இைடெவளி இல்ைல. நமக்� 
ஆக்�ஜன் காற்றி�ள்ள�, �வாசிப்பதன் �லம் , உணவின் 
�ல�ம் கலந்� நமக்� சக்தி த�கிற�. தைசக�க்� நிைறய சக்தி 
ேதைவப்ப�வதால் நிைறய ஆக்�ஜன் ேதைவப்ப�கிற�. ஓ�ம் 
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ேபா�, எைட �க்�ம் ேபா� என பல ேநரங்களில் நமக்� �ச்� 
வாங்�வ� நிைறய ஆக்�ஜன் ேதைவப்ப�வதால். நாம் 
�வாசிக்�ம் ஆக்�ஜனில் கால் ப�தி �ைளக்� 
ேதைவப்ப�கிற�. அ� ஒன்�ம் ெசய்யாமல் இ�ந்த 
இடத்திேலேய இ�ந்தா�ம், இதி��ந்� அ� �க்கியமான 
ஒன்ைற ெசய்கிற� என்பதறிகிேறாம். சில ேநரங்களில் �ச்� 
திண�வ� �ைளக்� சாியாக ஆக்�ஜன் கிைடக்காதேத. எல்லா 
உ�ப்�க�ம் சில நிமிடங்கள் வைர தாக்� பி�க்�ம். ஆனால் 
�ைளக்� அப்ப�யில்ைல. �ைள அ� ெசய்�ம் ேவைலைய 
நி�த்�ம் - சாைவ ெகா�க்�ம். �ன் காலங்களில் பழங்கால 
மக்கள் ஆக்�ஜனின் ேதைவ �ைளக்� எவ்வள� �க்கியம் 
என்பதறியவில்ைல. ஆக்�ஜன் என்றால் என்ன என்ப� �ட 

 
அறியவில்ைல. எந்த ஒ� மனிதனின் தைலயில் பலமாக 
தாக்கினால் ஒ� சில ெநா�கள் ஸ்தம்பித்� பின் சகஜ நிைலக்� 
தி�ம்பினா�ம் �ன்� ேபால் நடவ�க்ைக�ம் இ�க்கா�. இந்த 
காரணேம நம் �ைள நிைனப்பதற்�ம், அறிவதற்�ம் ஒ� பங்� 
வகிக்கிற� என்பைத பழங்கால ஆய்வாளர்கள் நிைனக்கத் 
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ேதான்றிய�. அதில் ஒ�வேர ப்ேளட்ேடா. இவாின் மாணவரான 
அாிஸ்ட்டாட்�ல் என்பவர் இதயேம நிைன� மற்�ம் 
உணர்த�க்� காரணம் என்றார். உணர்ச்சிப�ம் ேபா� 
ேவகமாக�ம் , அைமதியாய் இ�க்�ம் ேபா� ெம�வாக�ம் 
��க்கிற�. ஆக இதயம் இப்பணி �ாிந்தால் �ைளயின் பணி 
என்ன? இரத்தத்ைத �ைள ��ைமப�த்�கிற� என்�ம் இதயம் 
��ப�த்�கிற� என்�ம் �றினார். இ� உண்ைம எனில் ஏன் 
அ� மிக பா�காப்பாக ஓ�க்�ள் ைவக்கப்பட்�ள்ள� ? தைலயின் 
மீதான தாக்�தல் ஏன் இதயத்தின் மீதான தாக்�தைல விட 
க�னமாய் உள்ள�? �ைள ஏன் மற்ற விலங்�கைள விட 
மனித�க்� ெபாியதாய் உள்ள�? �திைர மற்�ம் 
ஒட்டகங்க�க்� (மனித இனத்ைத விட மிக ெபாிய 
விலங்கினங்க�க்�) �ைளயின்  அள� சிறியேத. யாைன 
திமிங்கலம் �ைள மட்�ேம நம� அளைவ விட அதிகம் . இந்த 
காரணங்க�க்காக சில கல்வியாளர்கள் அாிஸ்டாட்�ல் �ற்ைற 
ஒத்�ப்ேபாகவில்ைல. கிேரக்க ம�த்�வர்    ஹீேராபிலஸ் 
என்பவேர மாணவர்க�க்� �ன் இறந்த உடைல அ�த்� 
காண்பித்தார். இதற்� �ஸக்க்ஷன் என்� ெபயர். இந்த வைகயில் 
மனித உட�ன்  பாகங்கைள மாணவர்கள் எளிதாக கற்பர். இதற்� 
அனாடமி என்� ெபயர்.  அவர் �ைளைய நன்� �ர்ந்� ப�த்� 
ப்ேளட்ேடா ெசான்னப� �ைள தான் உணர்�கைள அறிகிற� 
என்றார். அவர் ேம�ம் �ல் ேபான்ற நீண்ட ெபா�ட்கள்  
�ைள�டன் இைணந்�ள்ள�  என்றார். அ� தான் நரம்�கள். சில 
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தைசக�ட�ம், சில கண்க�ட�ம், கா�க�ட�ம் 
இைணந்�ள்ளைத கண்டார். இ� சில நரம்�கள் நாம் 
அைசவதற்�ம் சில நாம் உணர்வதற்�ம் என்பதறிேவாம். 
இன்ெனா� கிேரக்க டாக்டர் �ைளைய நன்� ப�த்� �ைளயின் 
��க்கங்கைள�ம், ம�ப்�கைள�ம் கண்டறிந்தார். அ� 
கன்வல்�ஸன்ஸ் எனப்ப�ம். மற்ற மி�கங்கைள விட 
மனிதர்களின் �ைளயில் அதிக கன்வல்�ஸன்ஸ் உள்ளன 
என்றார். அதனாேலேய மனித உயிர்கள் மற்ற மி�கங்கைள விட 
மிக �த்தி �ர்ைமயாக உள்ளன.  அவர் ேம�ம் �ைள இ� 
ப�திகள் ெகாண்ட� என்றார். 

 
�ற்ப�தி ெசாிபரம் என்�ம் பிற்ப�தி சிறிய�, ெசாிெபல்லம் 
என�ம் அைழக்கப்பட்ட�. �ைளையச் �ற்றி�ள்ள  ஜவ்ைவ�ம் 
அதன் இைடப்பட்ட ப�திகைள�ம் ப�த்தார். இந்த ம�த்�வர்கள் 
அெலக்சாண்ட்ாியாவில் , எகிப்தில் ஆராய்ச்சிைய ெதாடர்ந்தனர். 
எகிப்� மக்கள் இந்த �ஸக்க்ஷைன ஆேமாதிக்கவில்ைல. 
அவர்களின் மதத்திற்� எதிரான� என்றனர். ஆக அவர்களின் 
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ஆராய்ச்சி ���கைள ெதாடர ��யவில்ைல. அந்த சமயத்தில் 
ேராமானிய மன்னனின் பிரதான ம�த்�வர் காய்லன் மனித 
உட�க்� பதிலாக மி�கங்களின் உடல்கைள அ�த்� 
ஆராயத்ெதாடங்கினார். அ� சில சமயங்களில் ேவ� விதமான் 
���கைள தந்தன. (நாய்கள், பன்றிகள் இன்�ம் பலவற்றின் 
உடல் ��கள் மனித உடல்கள் ேபாலல்லாத�) அவர் �ைளயின் 
ஓ�ப்ப�திைய ஆராய்ந்தார். (ெம�ல்லா) அ� வால் ேபால் 
��ந்த� என்�ம் அ� எ�ம்�களால் ��ெக�ம்�டன் 
�ழப்பட்�ள்ள� என்�ம் நரம்�க�டன் இைணக்கப்பட்�ள்ள� 
என்றார்.  மி�கத்தின் ��ெக�ம்ைப அ�த்தார். �ைளயின் 
பக்கத்தில் அ�க்�ம் ேபா� அ� இறக்க ேநாிட்ட�. கீழ் ப�தியில் 
வித்தியாசமான ப�திகளில் அ�க்க ேநாிட்ட ேபா� அதன் 
ெசயல்கள் பாதிக்கப்பட்� பக்கவாதம் ேநாிட்ட�. ஆக நரம்�கள் 
(��ெக�ம்�டன் இைணக்கப்பட்�ள்ள) ெவவ்ேவறான 
ெசயல்கைள, தைசகைள கட்�ப்ப�த்�கின்றன என்றார். 
�ரதிர்ஷ்டமாக ேராமானிய சாம்ராஜ்யம் சாிந்த�. அத�டன் 
ேசர்ந்� அறிவியல் ஆராய்ச்சி�ம் சாிந்த�. �மார் ஆயிரம் 
வ�டங்க�க்�ப்பின் மற்ற அறிவியலாளர்கள் மனித உடல் 
மற்�ம் மி�கங்கைள ைவத்� அனாடமி ப�த்தனர். 1316 ல் 
இத்தா� ம�த்�வர் அனாடமி பற்றி �த்தகம் எ�தினார். �தன் 
�தல் �த்தகம் அ�ேவ. அதில் தவறான, சாியான என பல 
தகவல்கள் இ�ந்தன. இத்தா� கைலஞர்  �மார் 30 இறந்த 
உடல்கைள அ�த்� மிக�ம் ஜாக்கிரைதயாக ஆராய்ந்� தான் 
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கண்டவற்ைற �றினார். அவேர காெலன் �றியவற்றில் பல 
�ற்�கள் தவறானைவ என்றார். மற்றவர்கள் ப�த்� ெதாிந்� 
ெகாள்�ம் வைகயில் அவர் ஒன்�ம் எ�தவில்ைல. �ற்�கைள 
அவ�க்�ள்ேளேய ைவத்�க்ெகாண்டார். ெவ� காலத்திற்� 
பின்ேன ெவளிவந்தன. உண்ைமயான் அனாடமி 
கண்�பி�ப்பாளர் ெபல்ஜியத்ைத ேசர்ந்த அறிவியல் 
ஆராய்ச்சியாளர் ANDREAS VESALIYUS (1514-64) ஆவார். அவர் 
பல இறந்த உடல்கைள அ�த்� தன� கண்�பி�ப்�கைள பிறர் 
அறிந்� ெகாள்�ம் ப� எ�தினார்.  

 
மனித உடம்பின் உ�வத்ைத பற்றி �த்தகத்ைத ெவளியிட்டார். 
பின்னர் அச்�க்கைல கண்�பி�க்கப்பட்� �த்தகம் அச்சிடப்பட்� 
அைனவர்க்�ம் சாியான �ற்�கைள தந்த�. அதில் �ைள பற்றி 
�ல்�யமாக விவாித்�ள்ளார். ஆராய்ச்சிகைள பல �ைற 
ேமற்ெகாண்� (�ைள, தண்�வடம், நரம்�கள்) இைணந்த� 
நரம்� மண்டலம் என்றார். பின்னர் மக்கள் பயமின்றி மனித 
உடல்கைள அ�த்� அதன்  விவரங்கைள �த்தகங்கள் �ல�ம் 
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நிவர்த்தி அைடந்தனர். ெவவ்ேவ� நரம்�களின் ெவவ்ேவ� 
பாகங்க�க்� ெசல்வ� �றித்�ம் அறிந்தனர். �விஸ் அறிவியலார் 
ALBERCHT VON HALLER (1708-1777) தைசகள் 
உணர்�மிக்கைவ என்றார். அதனால் அைவ ெதா�ம்ேபா� 
��ங்�கின்றன. அவர் ஒ� நரம்ைபத்ெதா�ம் ேபா� அ� ஒ� 
தைசக்� ��க்கத்ைதக்ெகா�த்த�. அதனால் நரம்�, தைசைய விட 
ேவகமாக ��ங்கிய�. ஆக மிக ெமல்�ய நரம்� ெதா�தேல, தைச 
��க்கத்திற்� காரணமாகிற� எனலாம். இவாின் இந்த ஆராய்ச்சி 
�ைள தான் (நரம்�க�டன் இைணக்கப்பட்�ள்ளன) உட�ன் 
அைச�க்� �க்கிய காரணியா�ம். 
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2. �ைள�டன் தகரா� 
 
ஆக நரம்�க�ம், �ைள�ேம நம� உட�ன்  அைனத்� 
அைச�க�க்�ம், உணர்த�க்�ம் காரணம் என்றறிகிேறாம், 
�ைள சாியாக ேவைல ெசய்யாவிட்டால், �ைள எதாவ� 
ேநாய்வாய்பட்டால் என்னா�ம்? �ைள ேவைல ெசய்வைத 
நி�த்தினால் அந்த உயிர் நிைனவிழந்� வி�ம். இ� வ�ப்� 
(epilepsy) எனப்ப�ம். �ைளைய அறியாதவர்கள் மட்�ேம 
வ�ப்�ள்ளவர்கள் கண்�க்�ப் �லப்படாத கட�ள் (அ) ேபய் 
பிசாசால் தாக்கப்பட்�ள்ளனர் என்பர்.  இறப்� வைர ெசல்�ம் 
(அ) பக்கவாதத்ைத த�ம் இந்த வைகயான ேநாய். �ைளயில் 
உள்ள நரம்�களின் இரத்த �ழாய்களில் அைடப்� (அ) ெவ�ப்� 
ஏற்பட்டால் ஒ� �றிப்பிட்ட �ைளப்ப�திக்� சாியாக ஆக்�ஜன் 
கிைடக்காமல் வ�ப்� (அ) இறப்� உண்டாகிற� 
என்பதறிகிேறாம். சில ேநரங்களில் மனிதர்கள் தட்�த்த�மாறி 
மயக்க�ற்� கீேழ வி�ந்� வி�கின்றனர், வாயில் �ைர வ�கிற� 
(அ) விேனாத உ�வத்ைத, சப்தத்ைத உணர்வதாக ��கிறார்கள். 
பழங்காலத்தில் இம்மனிதர்கள் கட�ளிடமி�ந்� ைசைக 
ெப�கிறார்கள் என்�ம் கட�ளால் ஆட்�விக்கப்ப�கிறார்கள் 
என்றனர். அன்றாட வாழ்வில் சில மனிதர்கள் தி�ெரன 
மயக்க��வ�ம், சில மணி ேநரம் கழித்� சகஜ நிைலக்� 
வ�வைத�ம்  காண்கிேறாம். இதற்� falling sickness என்� 
ெபயர். இந்த ெசயல் கட�ள் தற்காலத்திற்� நம்ைம ெசயல்பட 
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ைவப்ப� ேபால் இ�ந்த�. இதனால் சங்ககால கிேரக்கியர்கள் இந் 
ேநாைய �ண்ணீய ேநாய் என்� அைழக்க (வ�ப்�) 
ஆரம்பித்தார்கள். அந்ேநா�ைடயவர்கைள வியப்ேபா� பார்க்கத் 
ெதாடங்கினர். அேதா� அவர்க�க்� �க்கால உணர்�கள் 
உண�ம் சக்தி இ�ப்பதாக நம்பினர். அேதா� சற்�ம் 
ெபா�ட்படாத வைகயில் ேபசி பழக்க�ைடயவர்க�ம்( அ�க்க� 
ஒன்ேற ெசய்�ம் ) வியப்ேபா� தான்  பார்க்கப்பட்டனர்.  

 
இதனால் இத்தைகயவர்கள் பின்னால் ைபத்தியக்காரர்கள், 
ஆேராக்கியமற்றவர்கள் என அைழக்கப்பட்டனர். (கட�ளால் 
ெதாடப்பட்டவர்கள் என�ம். கட�ள் அதில் ெதாடர்�ள்ளதால் இந் 
ேநா�ைடயவர்கள் ெவ�நாளாக கனி�டன் ேநாக்கப்பட்டனர். 
பின்னர் இந்ேநாக்கம் மாறிய�. அ�ரனின் பங்கி�ப்பதாக சிலர் 
உணர்ந்தார்கள். அதனால் அந்தப் ேபைய அவ்�ட�ல் இ�ந்� 
விலக்க ேவண்�ம் என்றனர். அவர்கள் பின்ப�த்�ம் 
�ைற�ம்  மிகக் க�ைமயாக இ�ந்த�. அ�த்தல், சங்கி�யால் 
கட்�தல் கீழ்த்தரமாக நடத்�தல் இன்�ம் தரக்�ைறவாக 
நடத்�தல், அவர்களின் இ�ப்பிடத்திற்� ெசன்� அவர்கைள 
ஏ�தல் ேபான்றைவ நடந்த�. சந்ேதகமின்றி எல்ேலா�ம் 
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கட�ேளா அல்ல� தீய சக்திகேளா இைதச் ெசய்வதாக 
நம்பவில்ைல. சிலர் இந்ேநாைய உைடயவர்கள் இப்ப� 
ேநாக்கப்ப�வதால் சித்திரவைதக்காளாவதாக உணர்ந்தனர். 
கிேரக்க ம�த்�வர் ஒ�வர் ஹிப்ேபாெகரட்ஸ், அவைர 
பின்பற்�வர்க�ம் இைத மற்ற ேநாய் ேபால் ேநாயாக பார்த்தனர். 
அதனால் அைதக் �ணப்ப�த்�வ� ம�ந்தால் தான் ���ம் 
என்றனர்.  அைதப்ேபால் நிைனத்த மற்ெறா�வர் 
ேராமியக்காலத்தில் மனேநாய்கைள பிாித்� விளக்கியவர். இப்ப� 
விளக்கி உணர்த்�தல் 
பலரால்  ஏற்�க்ெகாள்ளப்படவில்ைல.  இன்�ம் அந்ேநாய் 
தீயசக்தியின் ஆட்சி என்ேற நம்பினர். பிரஞ்� �ரட்சி நடந்த சில 
வ�டங்களில் பிரஞ்� நாட்� �ரட்சிக்காரர்கள் �திய 
கணக்ெக�க்�ம் �ைற �திய நாள்காட்�ப் ேபான்ற �ைறகைள 
�யற்சித்தார்கள். அவர்கள் மன ஆேராக்கியமில்லாத நிைலைய 
�ணப்ப�த்த �திய �ைறைய கண்�பி�க்க எண்ணினர். 
அப்�ரட்சிக்காரர்களில் ஒ�வரான பி�ப், ஹிப்ேபாக்ரட்ல் ேபால 
மன ேநாய்கைள ெமன்ைமயாக �ணப்ப�த்த ேவண்�ம் என்றனர். 
பினல் என்பவர் அந்த ேநாய் �ணப்ப�த்த ஏற்ப�த்தப்பட்ட 
கட்டைளக்� ெபா�ப்பாளராக அமர்த்தப்பட்டார். அங்� பலர் பல 
ஆண்�களாக சங்கி�யால் கட்டப்பட்��ந்தனர். பினல் 
அச்சங்கி�ைய அவிழ்த்தார். அவர்கைள �த்தப்ப�த்தி, வசதி 
ஏற்ப�த்தினார். எல்லா ேநாயாளிகளின் வரலாற்ைற 
�த்தகப்ப�த்தினார். இதனால் அவர்களின் ேநாய் ெபாிதள� 
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�ணமைடந்த�.  இவ்வைக ம�த்�வம் ெமல்ல ெமல்ல மற்ற 
நா�களான இங்கிலாந்� ெஜர்மனி அெமாிக்கா ேபான்றவற்றி�ம் 
பரவிய�. மன ேநாயாளிக�க்� ெகா�ரமான ம�த்�வம் ெமல்ல 
ெமல்ல அழிந்த�. அப்ேபா� மன ேநாயாளிகைள எப்ப� 
�ணப்ப�த்த ���ம். அவர்களின் �ைள ெசயல்படவில்ைல 
என்றால் பின் ேவ� �ைற உள்ளதா �ணப்ப�த்�வதற்�? 
இவ்�லகம் பல காட்சிகள், சத்தங்கள் �கர்�கள் வாசைனகள் 
�ைவகள் என நிரம்��ள்ள�. இதில் ஏேத�ம் ஒன்� நம் 
நரம்�மண்டலத்தின் ெசயல்கைள மாற்ற ���ம். ஏேத�ம் 
தன்ைன நன்றாக ெசயல்படச் ெசய்கின்ற� என்� ஒ�வன் 
நம்பினால், அ� உ�தியாக நன்றாக இயக்க ைவக்�ம். பிரச்சைன 
ஒன்� �ைளயில் இல்லாவி��ம், �ைளயின் இயக்கம் அந்தப் 
பிரச்சைனைய ேமாசம்  (அ) நன்றாக மாற வாய்ப்�ள்ள�. 
எ�த்�க்காட்டாக ஒ� மனித�க்� இந்த வைக ேநாய் இ�ப்பின் 
மந்திரத்தால் கட�ைள (அ) ேதவைதகைள வரவைழத்� 
�ணமாக்கலாம் என்றனர். அந்த மனித�ம் மந்திர வார்த்ைதகைள 
ப்ரேயாகித்� ைசைக �லம் அவைன ெதாட்� வழிபா� ெசய்தார். 
இதைன அந்த ேநா�ண்டவன் நம்பினால் அந்த �ைற நீக்க 
வாய்ப்� உள்ள�. இ� நம்பிக்ைக - �ணமாக்கல் எனப்ப�ம். 
நாட்கள் நகர நகர மனித��கள் பற்றி அைனவர்க்�ம் ெதாியவர 
நம்பிக்ைக - சிகிச்ைச ேபாதா� என்றனர். அறிவியல்  �லம் 
�ணமாக்க ேவண்�ம் என்றனர். 1700 காந்த மற்�ம் மின்சார 
�ைறகைள ப�க்க ெதாடங்கினர். அவற்றின் இ�திறன் அறிந்� 
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அவற்ைற ெகாண்� உட�ன்ேநாய்கைள உட���ந்� இ�த்� 
�ணமாக்கலாம் என்றனர். வியன்னா, ஆஸ்ட்ாியாவில் ப�த்த 
டாக்டர் (ெஜர்மன்) ஆண்டன் இைத �யற்சித்தார். காந்தத்ைத 
உட�ல் ெச�த்தினார். சில ேநரங்களில் ெவற்றி ெபற்ற�.  

 
எனி�ம் இ��ம் நம்பிக்ைக-சிகிச்ைச �ைறயின் மாற்றேம 
என்றனர். ெமஸ்மர் என்ற டாக்டர் காந்த அைலகைள தவிர்த்� 
தன� ைககளின் �லம் சிகிச்ைச அளிக்க வந்தார். அ� ெவற்றி 
ெபறாததால்  அவர்கள் ேபா�சிடம் �கார் அளித்தனர். (ேபா� 
டாக்டர் என்�). அவர் வியன்னாைவ விட்� பாாி�க்� 
�ரத்தப்பட்டார். சிறி� காலத்திற்� அவர் ெவற்றி அைடந்தா�ம் 
பின்னர் அங்�ம் சர்ச்ைச நிலவ பாாிைஸ விட்� �ரத்தப்பட்டார். 
அவர் ேபா� டாக்டர் அல்ல. தன� வசிய சிகிச்ைச �ைறயில் 
நம்பிக்ைக ெகாண்� ெசயல்பட்டார். அவர் காலத்திற்� பின் வசிய 
�ைறைய ேவ� சிலர் பின்பற்றினர். 1841 ல் ஸ்காட்�ஷ் டாக்டர் 
வசிய �ைறைய ேகள்விப்பட்� நிச்சயம் அ� �ைள�டன் 
சம்பத்தப்பட்ட� என்� நம்பினார். வசிய �ைறயால். ஒ� 
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ேநாயாளிைய சிறி� காலத்திற்� �க்க நிைலக்� ெகாண்� 
ெசன்றார். அச்சமயத்தில் ெவளி உலக நிகழ்�கள்  எ��ேம அவர் 
உணர மாட்டார். இதற்� "ைஹெபா�ஸம" என்� ெபயர். இ� 
உண்ைமயான �க்கமில்ைல. அவ�ைடய கா�கள் ேகட்�ம். 
கான்ஷியஸ் �ைள �க்க நிைலக்�ம், அதற்� அ�யில் இ�க்�ம் 
அன்கான்ஷியஸ் �ைள ெசவிம�க்�ம். இ� கான்ஷியஸ் 
�ைளைய விட வ�ைம மிக்க�. ஆக வசிய �ைறயில் 
அைமதியாக்கப்பட்ட மனித ேநாைய �ணமாக்�வ� சாதாரண 
மனிதனின் ேநாைய �ணப்ப�த்�வைத விட அதிக பலன் 
ெதாிகிற� எனலாம். ஆக வசிய �ைறைய டாக்டர்கள் 
பின்பற்றலாயினர். 1880ல் ப்ராயர் என்ற டாக்டர் நிைன�கள் �ட 
வித்தியாசப்ப�வதாக கண்டறிந்தார். ஏெனனில் கவைலகள், 
ேவண்டாத நிைன�கள் தர்மசங்கடமானைவ, நிைன�க்� 
ெகாண்� வர ��யாத எண்ணங்கள் என பல அன்கான்ஷியஸ் 
�ைளயில் தான் �ைத�ள்ளன. இைவேய ஒ� மனிதன் 
அசாதராணமாக மாற காரணம் என்றார்.  இவற்ைற மனிதைன 
வசியப�த்தி ெவளிெகாண�ம் என்�ம், பின்னர் அவர் சகஜ 
நிைலக்� தி�ம்பியபின் அவற்ைற �றி அவர்கைள 
�ணமாக்கலாம் என்றார். 1887ல் மற்ெறா� ஆஸ்த்ாிய டாக்டர் 
இைதேய ைகயாண்டார். 1890ல் இைத தவிர்த்� அந்த 
ேநாயாளிைய வி�ப்பப்பட்ட தைலப்�களில் ேபசச் ெசய்� அ� 
ெகாண்� பல சங்கி� என்ற �ைறயில் பல விஷயங்கைள ெவளி 
ெகாணர்ந்தார். (ஆழ் மனதி��ந்�) கன�கள்  �ல�ம் 
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ெவளிக்ெகாணர ���ம் என்றார். கன�கள்  �லம் கண்டறிந்த 
நிைன�கள் ெகாண்� சிகிச்ைச அளிக்க �ற்பட்டதற்� 
ைசக்ேகாஅன�ஸ்ட்ஸ்கள்  �ன் வந்தனர். சில ேநரங்களில் மன 
நிைல பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வக்கிரமாக பயங்கர வாதிகளாக 
நடக்க �ற்பட்ட ேபா� அவர்கள் சங்கி�யால்  கட்டப்பட்�ம், 
�க்கமாத்திைரகளா�ம் அைமதியாக்கப்பட்டனர். 1952ல் 
tranquilizers என்ற ம�ந்� கண்�பி�க்கப்பட்ட�. அ� மனிதைன 
�க்க நிைலக்� ெகாண்� ெசல்லா�, தவிர்த்� அைமதிப்ப�த்�ம். 
இ� வக்கிரமான ேநாயாளிகைள ைகயாள ெவ��ம் 

உதவிய�.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-txxQy3ZoyS4/UBYl1oqZ7CI/AAAAAAAAAbY/5Z3VU9VihWs/s1600/300px-HippocraticBench.png
http://1.bp.blogspot.com/-txxQy3ZoyS4/UBYl1oqZ7CI/AAAAAAAAAbY/5Z3VU9VihWs/s1600/300px-HippocraticBench.png�
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3. �ைளயின் ெசல்கள் 
 
1700 ல் �ைளயின் வ�வம்  உத்ேதசமாக வைரய�க்கப்பட்ட�. 
ஆனால் அதில் நம் கண்ணில்  �லப்படாத பாகங்கைள 
ைமக்ராஸ்ேகாப் �லேம காண ���மில்ைலயா?   

 
1665 ல் ஆங்கில விஞ்ஞானி ஹூக் தக்ைகயின் �ண்ைட 
ைமக்ராஸ்ேகாப் �லம் பார்த்த ேபா� நிைறய ெவற்றிடங்கள் 
ெதாிந்தன. ெவற்�க்கண்�க்� ெவ�ம் திடப்ெபா�ளான�. அந்த 
ெவற்றிடங்க�க்� "ெசல்கள்" எனப் ெபயாிட்டார். மற்ற 
விஞ்ஞானிகள் உயி�ள்ள ெபா�ள்கைள ஆராய்ந்தனர். ெஜர்மன்  
ஆராய்ச்சியாளர் ெச�யின் �ண்ைட ைமக்ராஸ்ேகாப் �லம் 
பார்த்தார். ஹூக் ெசான்ன� ேபாலேவ சி� சி� ெவற்றிடங்கைள 
(ஏேதா ஒ� திரவத்ைத உள்ளடக்கி) பார்த்தார். இைத�ம் ெசல்கள் 
என்ேற அைழத்தார்.  ெச� உயிரற்ற பின் தண்� க�கி திரவம் 
ஆவியாகி அந்த இடம் ெவற்றிடமான�. இ�ேவ ஹூக் கண்ட�. 
1838ல் எல்லா தாவரங்க�ம் �ண்ணிய ெசல்களால் 
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உ�வாக்கப்பட்ட�, ைமக்ராஸ்ேகாப் �லம் மட்�ேம காண 
���ம் என்� ��ெவ�க்கப்பட்ட�. ெஜர்மன் உயிாியியல் 
ஆராய்ச்சியாளர் மி�கங்களின்  சைத �ண்�கைள ப�த்தார். 
இதி�ம் �ண்ணிய பாகங்கைள ெகாண்ட� என்றறிந்தார். ஆக 
மி�கங்க�ம் மிக �ண்ணிய ெசல்களால் உ�வாக்கப்பட்ட� 
என்றார். இதி��ந்� ெசல் தியாி உ�வாக்கப்பட்ட�. அைனத்� 
உயிாினங்க�ம் ெசல்களால் ஆயிரக்கணக்கான ெசல்களால் 
உ�வான�, ைமக்ராஸ்ேகாப் தாவரங்க�ம் , மி�கங்க�ம் ஓ� 
ெசல்லால் ஆன�. அ�த்தப�யாக மனித உடல் பல ட்ாில்�யன் 
ெசல்களால் ஆன� என்�ம் �றப்பட்ட�. இந்த ெசல் தியாி 
சாியான� எனில் �ைள�ம் ெசல்களால் தான் உ�வாக்கப்பட்ட� 
என்பதறியலாம். 1838ல் நரம்�களின் ஆய்�  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட�. அதில் நரம்�கள் ெவற்றிடமான�  அல்ல 
எனப்பட்ட�. கிேரக்க காலம் �தல் அ� ெவற்றிடமான� என 
க�தப்பட்ட�. சில நரம்�கள் மிக�ம்  ெமல்�ய�, அ� 
ைமக்ராஸ்ேகாப் இன்றி காண ��யா� என�ம், ஒ� கனத்த 
ெபா�ளால் �ழப்பட்�ள்ள� என�ம், சில அல்ல என�ம் 
�றப்பட்ட�. அந்த ெகா�த்த ெபா�ள் "ைம�ன்ஷீத்" 
எனப்பட்ட�. அப்ப� �ழப்பட்ட நரம்�கள் ெவள்ைள நிறமாக 
காணப்பட்ட�. மற்றைவ சாம்பல் நிறத்தில் இ�ந்தன. அதனால் 
ெவள்ைள ப�தி, சாம்பல் நிற ப�தி என �ைளயில் உள்ளன. 
ெவளிப்ப�தி சாம்பல் நிறமாக�ம் உட்ப�தி ெவள்ைள 
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நிறமாக�ம் உள்ள�. ��� தண்�வடத்தில் ெவள்ைள ப�தி 
ெவளிப்�றமாக�ம், சாம்பல் ப�தி உட்ப�தியாக�ம் உள்ள�.  

 
1837ல் பர்கின்ஜி தனித்தனி நரம்�களின் விவரங்கள் �றித்� 
ஆராய்ந்தார். அதன் உட்ப�தியில் உள்ள கனத்த ெபா�ள் 
�ேராட்ேடாபிளாஸம் எனப்பட்ட�. கனமான நரம்�கள் 
�ற்றி�ள்ள ெபா�ளால் ஒன்�க்ெகான்� சார்ந்�ள்ளதாக உள்ள�. 
அப்ெபா�ள் "நி�ேராெலாக்�யா" எனப்பட்ட�. அ��ம் 
ெசல்களாேலேய ஆன�. அ� க்ைலயல் ெசல்கள் எனப்பட்ட�. 
நரம்� ெசல்கைள விட சின்ன�. மனித �ைள �மார் பத்� 
பில்�யன் நரம்� ெசல்களா�ம், ெதான்�� பில்�யன்  க்ைலயல் 
ெசல்களா�ம் உ�வான�. பர்கின்ஜி நரம்� ெசல்கள் ஒ�ங்கற்ற 
வ�வைமப்� உைடய� என்றார். சி� சி� ��ைழகள் அத�டன் 
ஒட்டப்பட்�ள்ள�, மரக்கிைளையப்ேபால். இந்த இைழகள் 
"ெடன்ட்ாிட்ஸ்" எனப்பட்ட�. நீளமான இைழகள் "ஆக்ஷன்ஸ்" 
எனப்பட்ட�. இந்த ஆ�ன்ஸ்கள் ைம�ன்ஷீத்தால் 
�ழப்பட்�ள்ள�. அதாவ� சாம்பல் நிற ெபா�ள் நரம்�களா�ம், 
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க்ைலயல் ெசல்களா�ம் ஆன� என�ம் , ெவள்ைள ப�தி 
ெப�ம்பா�ம் ஆ�ன்ஸ் ெகாண்�ள்ள� எனலாம்.  

 
அைனத்� ஆ�ன்க�ம் நரம்� ெசல்க�டன் ெதாடர்� 
ெகாண்�ள்ளன. இந்த நரம்� ெசல்கள் கிைளக�டன், ஆ�ன் 
உடன் நி�ரான்ஸ் எனப்பட்ட�. நீளமான ஆ�ன் (ஒர் நி�ரான்) 
மற்ற நி�ரான்களின் ெடன்ட்ாிட்ஸ் உடன் ெதாடர்� ெகாண்� 
ெபாிய நி�ரான்ஸ்களாக உள்ள�. இ�ேவ நி�ரான் தியாி 
எனப்ப�ம்.  இத்தா� ஆராய்ச்சியாளர் சில கலர் ேவதியியல் 
ெபா�ட்கள் ெகாண்� �ண்ணிய ப�திகைள ேவ� ப�த்தினர். 
இதன் �லம் ேம�ம் பல விவரங்கள் , �ன்னர் நடந்த 
ஆராய்ச்சியில் வி�பட்டைவ கண்�பி�க்கப்பட்டன. ஆ�ன் (ஒ� 
நி�ரானின்) மற்ற நி�ரான்களின் ெடன்ட்ாிட்ஸ் �ட 
ேசர்வதில்ைல. ஒ� �ண்ணிய  இைடெவளி இ�க்கிற�. இந்த 
இைடெவளி "சிேனப்ஸ்" எனப்ப�கிற�. பின்னர் வந்த ஸ்பானிஷ் 
ஆராய்ச்சியாளர் ஹால் ேகால்கியின் ஆராய்ச்சிைய ேமற்ப� 
ெதாடர்ந்� �ற்ைற உண்ைமெயன்றார். 
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4. நரம்�களின்  ��ப்� 
 
ஒ� �றிப்பிட்ட நரம்� ஒ� �றிப்பிட்ட ேவைலைய தான் ெசய்�ம் 
என்� ெஜர்மன் ஆராய்ச்சியாளர் �றினார். கண் நரம்� 
�ைளயி��ந்� கண்�க்� ெதாடர்கிற�. ஒளி பட்ட�டன் கண் 
நரம்� அந்த உணர்ைவ �ைளக்� எ�த்� ெசல்கிற�. அதனால் 
ஒளிைய �ைள உணர்கிற�. எனேவ எந்த ஒ� உணர்�ம் கண் 
நரம்ைப �ண்�ம் ேபா� எ.கா அ�த்தம் �ட �ைளக்� வ�யின் 
உணர்ைவ உணர்த்�கிற�.   அ�ேவ எப்ேபாதாவ� கண்ணில் 
அ�ப�ம் ேபா� நமக்� சில நட்சத்திரங்கள் ெதாிகின்றன. எப்ப� 
நரம்பில் இ� கண்ணி��ந்� �ைளக்� ெசல்கிற�? 1800 ல் 
மின்சாரம் கம்பியில் பயணம் ெசல்வைத கண்டறிந்தனர். அ� 
ேபால் மின்சாரம் ெசல்கிறதா? மின் வயர்க�டன் ேவைல 
�ாிைகயில் தற்காப்�க்காக ரப்பர், சில்க் �தலானைவ 
உபேயாகப்ப�த்�வர். அ� மின்சாரத்ைத கசி� ஏற்படாமல் 
த�க்�ம். ஆ�ன்ஸ்-மின்சார கடத்திகள் வயர்கள் ேபால், 
ைம�ன் ஷீத்-மின் த�ப்� ேபால் உள்ளன. இ� மின்சாரத்ைத 
ேபால் உள்ள�. �ல்லர் நரம்�களில் மின்சாரத்ைத காணவில்ைல. 
ஆனால் அ� சார்ந்த ஒன்� இ�ப்பைத அறிந்தார். நரம்�களின் 
�ண்�த�க்காக ஒ� நரம்� ��ப்� இ�ப்பதாக �றினார். அதன்  
ேவகத்ைத கணக்கிட �யன்றார். அ� மிகமிக ேவகமாக 
நகர்வதா�ம் மிகக்�ைறந்த �ரமாவதா�ம் அ� கணக்கிட 
��யா�. அந்த இடத்தில் �ல்லர் தவ� ெசய்தார். 1852ல் 
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அவ�ைடய மாணவர் ெஹர்மர் �ட்விக் அந்த ேவகத்ைத 
கணக்கிட்டார். அவர் தவைளயின் சைத�டன் இைணந்த ஒ� 
நரம்ைப �ண்�னார். நரம்� �ண்டப்ப�ம் ேபா� அந்த சைத 
��ண்ட�. மிக அ�கி�ம் பின்னர் சிறி� , சைதயி��ந்� 
�ரத்தி�ம் �ண்�னார். இந்த இரண்� �வள்த�க்�ம் 
இைடேயயான இைடெவளி ெகாண்� கணக்கிட்டார். அதன்ப� 
66ft/sec (or) 45 miles/hr. மனிதாில் இ� 70 miles/hr ஆக உள்ள�.  
ெஜர்மன் ஆராய்ச்சியாளர் ஒ� க�விைய கண்�பி�த்தார். அதன் 
�லம் நரம்�களில் ஒ� மின்சாரம் உள்ளதாக �றினார். மின் 
கம்பிகளில் உள்ள� ேபால் அல்லாமல் நரம்�களில் 
வித்தியாசமானதாக உள்ள�. கம்பிகளில் 2500 தடைவ அதிக 
ேவகத்தில் பாய்கிற�.  

 
மின்சாரம் பாட்டாி (அ) ெஜன்ேரட்டர் �லம் தயாாிக்கப்பட்� 
கம்பிகளில் ெசல்கிற�. ஆனால் நரம்�களில் அைவேய 



22 
 

பாட்டாிகள், கடத்திகள் எனலாம். அதனால் அைவ மின் தயாாிக்க 
ேநரமாவதால் அைவ ெம�வாகேவ நரம்�களில் ெசல்கின்றன. 
1902ல் ஆங்கில ஆராய்ச்சியாள�ம் நரம்�களில் மின்சாரம் 
உண்டாக்கப்ப�வ� ெம�வான ெசயல் என கண்டறிந்தார். ெகய்த் 
என்ற ஆங்கில ஆராய்ச்சியாளர் மிக ெம�வாக �ண்டப்ப�ம் 
ேபா� நரம்பில் ஒன்�ம் நடப்பதில்ைல என்றார். தைசகளில் 
மாற்றங்கள் இல்ைல என்றார். மிக ேவகமாக �ண்டப்ப�ம் ேபா� 
மின்சாரம் உண்டாக்கப்பட்� தைசகளில் �வ�தல் ஏற்பட்ட�. 
விஞ்ஞானிகள் ��ப்பின் தன்ைம, ேவகம் �த�யவற்ைற 
கணக்கிட்டனர் வித்தியாசமாக. ஆ�ன் ெகாண்�ம் ஆராய்ந்தனர். 
மின் ஊட்டப்பட்ட அ�ைவ உட்ெச�த்தி�ம் ஆராய்ந்தனர். 1924 
ல் ெஜர்மன் ம�த்�வர் �ைள ெசல்களில் மின் �ண்டைல 
ஆராய்ந்தார். மண்ைட ஓட்�ன் ேமேல அைவ 
ஒட்டப்பட்�ள்ளதால்  அங்� மின்சாரம் அங்�ம் இங்�மாக 
நகர்ந்த�. ஊசி ெகாண்� ேபப்பாில் அந்த நகர்தைல பதித்தார்.   

 
ேநாயாளிகளின் கண்கள் ��தல் மற்�ம் திறத்தல் ெகாண்� அந்த 
ேகா�கள் நகர்ந்தன. இந்த மாதிாி சி� அைச�க�க்� 
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வித்தியாசம் அவ்வளவாக இல்ைல. ஆனால் �ைளக்கட்� 
�தலான சில பிரச்சைனகளில் மிக வித்தியாசமாக அைலகள் 
ேதான்றின. �ைளகளின் மின்சாரத்ைத "electroencephalography" 
எனப்ப�ம். நரம்�களின் �ண்�தல்  ஒ� �ைனயி��ந்� அ�த்த 
நி�ரான் �ைனக்� ெடண்ட்ாிட்ஸ் �லம் ெதாடர்கிற�. மிக சிறிய 
இைடெவளியான இ� ஆ�ன்க�க்� இைடேய எப்ப� நரம்� 
�ண்�தல் synapse ஐ கடக்கிற�? ஒவ்ெவா� நரம்� 
�ண்�த�ன் ேபா�ம் ஒ� ேவதிப்ெபா�ள் உண்டாக்கப்ப�கிற� 
என்�ம் அதன் �லம் அந்த �ண்�தல் synapseஐ கடந்� அ�த்த 
நி�ராைன அைடகிற� என்�ம் அறிஞர்கள் கண்டனர். ஆனால் 
எப்ப� நி�பிப்ப�? ஒ� ெஜர்மன் அெமாிக்க விஞ்ஞானி இைத 
கண்�பி�க்க �ற்பட்டார்.  
 

 
ஒ� நாள் இர� �ன்� மணிக்� விழிப்பைடந்� ஒ� �றிப்ைப 
அ�கி��க்�ம் ேநாட்�ல் எ�தி ைவத்� விட்� ப�க்க ெசன்றார். 
ம�நால் எ�ந்த ேபா� தான் நிைனத்த ஆய்� அவ�க்� மறந்� 
விட்ட�, எ�திய�ம் �ாியவில்ைல. ம�நாள் அேத மாதிாி விழிப்� 
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ஏற்பட்ட ேபா� அவர் ேநேர ஆய்வகத்திற்� ெசன்றார். அங்� ஒ� 
தவைளயின் இதயத்ைத எ�த்� அதில் ஒ� இரசாயன கலைவைய 
நிரப்பி ��க்க ெசய்தார். அந்த இதயத்�டன் ெதாடர்�ைடய நரம்� 
�ண்டப்பட்ட ேபா� இதய ��ப்� ெம�வான�. அந்த 
கலைவைய இரண்டாவ� தவைளயின் இதயத்தில் ஊற்றினார். 
அேத ேபால் அதன் ��ப்�ம் ெம�வான�. நரம்� �ண்�தல் 
இல்லாமேலேய. இதன் �லம் நரம்� �ண்�தல் ஒ� 
இரசாயனத்ைத உ�வாக்�வைத நி�பித்தார். ஒ� ஆங்கில 
அறிஞர் சில �ஞ்ைசகளி��ந்� ஒ� இரசாயனத்ைத பிாித்� 
(ergot) அ�ேவ  தைச�வ�த�க்� காரணம் என்றார். பின்னர் 
அந்த இரசாயனப் ெபா�ள் (acetylcholine) என்பேத.  

 
ஒவ்ெவா� நரம்� �ண்�தல் ேபா�ம் உ�வாக்கப்ப�ம் ெபா�ள் 
என கண்�பி�த்தார். 1929 ல் ெமய்பிக்கப்பட்ட�. சில நரம்�கள் 
ேவ� சில இரசாயனங்கைள�ம் உ�வாக்கின. �ைளயின் 
ஒவ்ெவா� ப�தி�ம் ெவவ்ேவ� ேவைலகைளச் ெசய்கின்றன. 
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ெஜர்மன் டாக்டர் �ைளயின் �றிப்பிட்ட ப�தி நைகச்�ைவ, 
உணர்ைவ கட்�ப�த்�கிற� என்றார். மண்ைடஓட்�ன் 
�க்கங்கள் ஒ� மனிதனின் தனித்தன்ைம, அறி� �தலானவற்ைற 
அறிந்� ெகாள்ள உத�கின்றன. �ைளைய ப�க்�ம் திறைமைய 
"phrenology" என்பர். இ� �க்கியமான� என்றா�ம் �ட 
மதிப்பில்லாத�. இ� �றித்� ஏராளமான விஞ்ஞானிகள்  
ஆராய்ந்தனர். அவர்கள் �ைளயின் சில ப�திகைள அகற்றி (அ) 
�ண்� விட்� (அ) அதைன உ�மாற்றி என பல விதங்களில் 
ஆராய்ந்� அதன் விைள�கைள கண்டறிந்தனர். ெஜர்மன் 
டாக்டர்கள் நாைய ைவத்� ஆராய்ந்தனர். அதன் ெதாடர்ச்சியாக 
ஸ்காட்�ஷ் டாக்டர் ஒ� வைர படத்தில் எந்த ப�தியின் �ைள 
உட�ன் எந்த ப�திைய கட்�ப�த்�கிற� என வைரந்தார். 
ந�ப்ப�தி நிைறய தைசகைள�ம், �ைளயின் பின்ப�தி 
கண்களின் ��ப்ைப�ம், மற்ற ப�திகள் உணர்�கைள�ம் 
கட்�ப�த்�வதாக �றினார். இந்த வைரபடம் ஆங்கில 
டாக்டரைத விட �ல்�யமாக இ�ந்த�. ஒ� சிறிய ப�திதான் 
தைச நகர்த�க்�ம், உணர்�க�க்�ம் ெதாடர்� உைடயதாக 
உள்ள�. இ� மற்ற  ெப�ம்பாலான �ைளப்ப�தி எதற்�ம் 
பயன்படா� என நிைனக்கலாம். இ� �ற்றி�ம் தவ�. எல்லா 
�ைளப�தி�ம் உபேயாகப்ப�த்தப்ப�கிற�. அ� 
உணர்�களின்றி ஞாபகசக்தி, ��ெவ�க்�ம் திறைம, 
நிைன�த்திறன், திட்டம் வ�த்தல் �தலானவற்ேறா� ெதாடர்� 
ெகாண்டைவயாக உள்ளன. ெசாிெபரம் மனித ேவைலகைள 
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கவனிப்பதில்ைல. இ� "��ெவ�க்க" இப்ப�தி 
ேதைவப்ப�கிற�. (எ.கா) ஏேத�ம் �டான ெபா�ைள ைக 
ெதாட்ட�டன் எப்ப� அனிச்ைச ெசயல் ேபால் வில�கிற�, அந்த 
ைகைய விலக்�ம் ��ைவ உட�க்�டன் �ைள 
��ெவ�ப்பதால் தான். 

 
இ� �தன் �த�ல் ஆங்கில டாக்டரால் ஆராய்ச்சி 
ெசய்யப்பட்ட�. இ� மாதிாி அவசர ���கைள "reflex actions" 
எனப்பட்ட�. இந்த உணர்� ஒ� நரம்பில் ெதாடங்கி 
�ண்டப்பட்� உட�க்�டன் ��� தைசக்க�க்� 
ெதாிவிக்கப்பட்� ��� எ�க்கப்ப�கிற�. இந்த reflex actions 
தன்னிச்ைசயாக நரம்�களில் ெசல்ல�ம், பின்னர் 
தண்�வடத்தி��ந்� வர�ம் ெசய்கிற�. ெஷாிங்க்டன் மற்ற 
relflex actions கைள�ம் ஆராய்ந்தார். �ைளயி��ந்� 
தைசக�க்� இந்த உணர் நரம்�கள் ெசன்றா�ம், மற்ற நரம்�கள் 
தைசகளி��ந்� �ைளக்� ெசல்கிற�.  இந்த இரண்டாவ� வைக 
நரம்�கள் எப்ப� தைசக�டன் �ைள�டன் ெதாடர்� 
ெகாண்�ள்ள� என்பைத காட்�கிற�. நின்� ெகாண்��க்�ம் 
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உடல் சிறி� சாய்ந்� ெகாள்ள வி�ம்பினால் ஒ� �றிப்பிட்ட 
தைசைய ��க்கி நம� உட�க்� ஏ�வாக ெசய்வ� �ைளயின் 
கட்டைளேய.  

 
 

நாம் நிற்�ம் ேபா�, எைடைய சமன்ப�த்த நாம் நிதானிக்�ம் 
ேபா� ஆக அைனத்�ம் இப்ப�ேய ெசயல்ப�கிற�. சில "reflex 
actions கள் நம� �வாசித்தைல கட்�ப�த்�கிற�. ஒ� ெபா�ைள 
எ�க்க, ைவக்க அைனத்தி�ம் ெசாிெபல்லம் ஈ�பட்�ள்ள�. இந்த 
வைகயான தன்னிச்ைசயான ெசயல்கள் "autonomic nervous 
system" எனப்ப�ம். சில ெசாிெபரத்தின் கட்�பாட்�ல் இல்ைல. 
(1881-1973)�விஸ் டாக்டர் ஊசிகைளக் ெகாண்� மி�கங்களின் 
�ைளப்ப�திகைள �ண்டச் ெசய்� இந்த �ைறயில் 
இ�ப்பிடத்ைத கண்டறிந்தார். ரஷ்ய அறிஞர் �� "reflex actions" 
கண்�பி�த்தார். நாய் சில உண�கைளக் கண்டால் அதன் நாக்கில் 
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எச்சில் ஊ�வைத reflex என்றார். இைத ஒ� மணி ெகாண்� 
அ�த்� சம்பந்தப்ப�த்தினார். சில சமயம் உண� இல்லாமல் மணி 
அ�த்த�டன் அதன் நாக்கில் எச்சில் ஊ�வ� கண்டார். இ� 
"conditioned reflex" எனப்பட்ட�. இேத நிைல ெதாடர்ந்� 
ெசயல்பட்டதில் அந்த ெதாடர்� அ�க்கப்பட்ட�.. அங்� 
"conditioned reflex" காணப்படவில்ைல. 
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5. மனித �ைள மிக சிக்கல்கள் நிைறந்த�. �ைளயின் 
பக்கங்கள் மற்�ம் �க்கம் 

 
மனித உடல் இ��ற�ம் சமமாக உள்ள�. அதாவ� இட & வல 
பாகங்கள் கண்ணா� பிரதிப�ப்பாக உள்ளன. நமக்� இரண்� 
கா�கள், இரண்� கண்கள், இ� �க்� �வாரங்கள், இ� 
�ஜங்கள், இரண்� கால்கள் உள்ளன. உடம்பின் உள் இ� 
�ைர�ரல்கள், இ� சி�நீரகங்கள் உள்ளன.  

 

 

 

ஒன்� தான் உள்ள� என்ற பட்சத்தில் அ� உடம்பின் ந� 
ப�தியில்  உள்ள�. நமக்� ஒ� �க்�, ஒ� வாய் ஒ� தாைட ஒ� 
மார்���, ஒ� ��ெக�ம்� என ெதாடர்கிற�. �ைளைய 
ெபா�த்� எப்ப�? அ� ஒன்� தான் உள்ள�. கீேழ ஒ� 
��ெக�ம்�, இ� தண்�வடமாக உள்ள�. �ைளைய ெபா�த்த 
மட்�ல் இட�, வல� என இ� பாதிகளாக உள்ளன. ஒ� நரம்� 
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�வியல் இரண்ைட�ம் இைணக்கிற�. இந்த இைணப்� "corpus 
callosum" எனப்ப�ம். வால்நட் ப�ப்� இைணந்�ள்ள� ேபாலேவ 
காணப்ப�ம். ெசாிெபரம் இ� ப�திகள் என �ைளைய 
ெகாண்�ள்ள�. இட� பாகம் உட�ன் வல� �றத்ைத�ம், வல� 
பாகம் உட�ன் இடப்�றத்ைத�ம் கவனித்�க்ெகாள்கிற�. 
"corpus callosum" ப�திைய சமமாக ெவட்�னால் இ� 
பாகங்களான �ைளக்� ெதாடர்ேப இ�க்கா�. ஒ� பாகம் ெசயல் 
ப�வ� மற்ெறா� பாகத்�க்� ெதாியா�. இ� ப�திக�ம் 
சமமானதா? ஒ� பாகம் ெசய்ய ��யாதைத மற்�� ெசய்�மா? 
(அ) ெசயல்ப�த்�வதில் வித்தியாசம் உள்ளதா?  

 
1861ல் இரண்�ம் ெவவ்ேவறானைவ எனப்பட்ட�. பிெரஞ்� 
டாக்டர்  ப்ராகா ேபச ��யாத ேநாயாளிைய கண்டார். நாம் 
ெசால்வைத �ாிந்� ெகாண்டா�ம் அவனால் தி�ம்ப ேபச 
��யா�.  �க பாவங்கைள, ைக அைச� ெகாண்� அவனால் 
அறி� �ர்வமாக பதிலளிக்க ���ம். ஆனால் ேபச ��யா�. 
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இதற்� "aphasia" எனப்ெபயர். அவன் இறந்த பின் அவன் �ைள 
ஆராயப்பட்ட�. அதில் ஒ� இட� பாகம் அ�பட்��ந்த�. அ� 
டாக்டாின் ெபயரால் "broca's convolution" எனப்ப�ம்; அந்த 
பாதிப்பைடந்த ப�தி ேப�வதற்� சம்பந்தப்பட்ட�. அ� உத�, 
கன்னம், நாக்�, ெதாண்ைட �தலானவற்ேறா� ெதாடர்�ைடய�. 
இ� இட� பாகத்தி��ந்த�. இேத ப�தி வலப்�றத்தில் 
இ�ந்தால் இந்த ஊைம பாதிப்� ஏற்பட்��க்கா�. ஆக இரண்� 
பாகங்க�ம் வித்தியாசமானைவ.  இட� பக்கம் நம� ேபச்ைச 
கவனிக்கிற�. இ� பற்றி ஏகப்பட்ட க�த்�கள் எ�ந்தன. எனி�ம் 
ப்ராகாஸ் �ற்� உண்ைமேய. ெகாாில்லாக்கள், சிம்பன்�க்கள் 
நம� �ைள ேபான்ேற ெகாண்�ள்ளன. அள�தான் சிறிய�. 
ப்ராகாஸ் ெசான்ன� ேபால் இல்ைல. ஆகேவ அைவ ேபசா�. 
ஆனால் அைவ ைசைக ெமாழி ெசய்�ம். ேமற்ப� ஆராய்ச்சி இட� 
மற்�ம் வல� �ற �ைளகளில் உள்ள வித்தியாசத்ைதக் 
��கின்றன. வல� பாகம் இட� �றத்ைத�ம், இட� பாகம் 
வல� �றத்ைத�ம் ஆள்கிற�. மனிதர்கள் ெப�ம்பாேலார் வல� 
ைக வழக்கம் ெகாண்�ள்ளனர். இட� �ற �ைள பாகம் நம� 
சிந்திக்�ம் திறன், ப�க்க, எ�த, ேபச, கணக்�ேபாட உத�கிற�. 
வல� பக்க �ைள கைல, பாட்�, கற்பைன திறன் 
சம்பந்தப்பட்ட� எனலாம். 1950 ஆரம்பங்களில் �க்கம் பற்றி 
ஆராயப்பட்ட�. �ங்�ம் ேபா� விழிக்க� ெம�வாக நக�ம். 
விழித்தி�க்�ம் ேபா� ஒளி பட்ட�டன் ேவகமாக நக�ம். இதற்� 
"REM-SLEEP' என ெபயர். �ங்�ம் ேபா� இந்த "ெரம் ஸ்�ப்" 
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ேநரத்தில் தான் கன�கள் ேதான்�கின்றன. இந்த ேநரத்தில் 
விழிப்� ஏற்பட்டால் அவர்கள் தாம் கண்ட கனைவ நிைனப்பர்.  
�க்கம் எதற்� அவசியம்? ஓய்�க்� என அறிேவாம். கண்கைள 
திறந்� ெகாண்� சிறி� ேநரம் அைமதியாய் ப�த்தாேல ேபா�ம்.  

 

ஆனால் இைத விட �ங்கி எ�ந்தால் தான் அதிக �த்�ணர்ச்சி 
இ�க்�ம். �ங்�ம் ேபா� �ரண்� ப�த்தல், நிைல மா�தல் என 
பல நடக்கின்றன. �ம்மா ஓய்� எ�ப்ப� நமக்� நிம்மதி தரா�. 
�க்கம் மிக மிக அவசியம். தண்ணீர் இல்லாமல் இ�ப்பைத விட 
�க்கம்  இல்லாமல் ஒ�வர் விைரவில் இறந்� வி�வார். ஆக ெரம் 
ஸ்�ப் மிக மிக அவசியம் ேதைவ. ஒ�வன் அ�க்க� 
விழித்ெத�ந்தால் அதன் விைளைவ ம�நாள் இரவில் அவன் 
அறிவான். மனித �ைள மிக சிக்கல்கள் நிைறந்த�.அவன் 
விழித்தி�க்�ம் ேபா� அவன� �ழப்பங்கள், நிைனப்�கள் 
�த�யவற்றால் மிக�ம் கைளப்பைடந்தி�ப்பதால் �க்கம் மிக 
மிக அவசியம். இ� �ட்ைட �ட்� ெப�க்�வ� ேபால் 
�ைளயின் �ப்ைபகைள நீக்கி �த்�ணர்ச்சி அளிக்க �க்கம் 
ேதைவப்ப�கிற�. ஒ�வ�ம் �ைளையப்பற்றி ��வ�ம் 
அறிந்தவர் இல்ைல. ஏெனனில் மிக�ம் சிக்கல்கள் நிைறந்த�. 
உலகில் உள்ள எல்லா உயி�ள்ள (அ) உயிரற்ற ெபா�ட்களில் 
�ைளேய மிக�ம் சிக்கல் நிைறந்த�. �ைள �த்தகங்கள் 
எ��கிற�. பாட்� ேகட்கிற�, கைலகள் �ாிகிற�, 
இரக்கப்ப�கிற�, சந்ேதாஷமைடகிற�, அன்� ெச�த்�கிற�, 
அைனத்� விதமான �ழப்பங்க�க்�ம் தீர்� ெசால்கிற�. இந்த 
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�ைளேய சில ெகட்ட விஷயங்கள் �ாிய�ம் உத�கிற�. 
பயப்ப�கிற�, ெவ�க்கிற�, சந்ேதகப்ப�கற�, ேபார் �ாிகிற�. 
�ைள பற்றிய ப�ப்ப�யான ஆராய்ச்சி ஆக்க சக்திக�க்கி 
பயன்பட்� ெகட்டசக்திக�க்� உடன்படாமல் இ�ந்தால் 
சாிதான். அப்ேபா�தான் நாம் அழகிய பா�காப்பான, 
அைமதியான உலைக ெகாள்ளலாம். 
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