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हिवेदि 
 

मराठीभाषेला दवद्यापीठाच्याभाषेर्ािजा य येयायाकदर ामराठी  दवञानान, त्त्वञानान,सामादजा क
शासे्त्रआदण ांत्रदवञानानयादवषयाांवरीलग्रांथाांर्ीरर्नामोठ्याप्रमाणा होयायार्ीआवश्यक ाआहे.वरील
दवषयाांवर केवळपदरभाषाकोशअथवापाठ्य-पुस् केप्रकादश करुनअशाप्रकारर्ािजा यमराठीभाषेला
प्राप्त हहोणारनाही.सवचसामाय यसुदशदा ाांपास न ोप्रञानावां पांदा ाांपय  माय यहो ीलअशाग्रांथाांर्ीरर्ना
व्हावयासपादहजेा .मराठीभाषे ककवाअय यभार ीयभाषाांमध्येदवञानान,सामादजा कशासे्त्रव ांत्रदवञानानया
दवषयाांरे् प्रद पािन करावयास उपयुक्त अशा पदरभाषा-स र्ी ककवा पदरभाषा-कोष  यार हो  आहे .
पदरभाषा ककवाशब्ियाांर्ाप्रद पािनाच्याओघा समपचकपणेवारांवारप्रद दि लेखा वग्रांथा उपयोग
केल्यानेर्अथचव्यक्तकरयायार्ीत्या शक्तीये े.अशा ऱ्हेनेउपयोगा नआलेलेशब्िकेवळकोषा पा न
रादहल्याने अथचश य य राहा ा . म्हण न मराठीलाआधुदनक ञानानदवञानानाांर्ी भाषा बनदवयायाकर ा शासन,
दवद्यापीठे,प्रकाशन-सांस्थावत्यात्यादवषयाांरे्कुशललेखकयाांनीग्रांथरर्नाकरणेआवश्यकआहे. 
 

वरील उदे्दश ध्याना  ठेव न महाराष्ट्र राज्य सादहत्यआदण सांस्कृ ी मांाळाने कायचक्रमआखला
आहे. त्या कायचक्रमा ील पदहली पायरी म्हण न सामाय य सुदशदा  वार्क-वगयकदर ा दवञानान-दवषयक
सुबोधभाषे दलदहलेलीपसु् केप्रकादश करुनस्वल्पककम ी िेयायार्ीव्यवस्थाकेलीआहे.‘माणसार्ा
मेंि आदणत्यारे्कायच’हेयादवञानान-माले ील,ाॉ.म.ग.गोगटेयाांनीदलदहलेले,सा वेपुस् कहोय. 
 
 
मार्च,१९६५  लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
  अध्या 

महाराष्ट्रराज्यसादहत्यआदणसांस्कृ ीमांाळ 
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हिवेदि 
 

“माणसार्ामेंि आदणत्यारे्कायच”यापुस् कार्ीहीिुसरीआवृत्तीप्रदसद्धहो आहे.याग्रांथार्ी
पदहलीआवृत्तीमार्च१९६५मध्येप्रकादश झालीहो ी.सुमारे३७वषयनां रयाग्रांथाच्यािुसऱ्याआवृत्तीर्ा
हायोगये आहे. 

 
या पुस् काच्या पदहल्या आवृत्तीला त्यावळेरे् मांाळारे् सय माननीय अध्या, लक्ष्मणशास्त्री जा ोशी

याांनी दलदहलेल्या दनविेनावरुन हेपुस् कप्रकादश करयायामागेअसलेलामांाळार्ाउदे्दशववस् ुस्स्थ ी
स्पष्ट केलेली आहे.  ोर् उदे्दश समोर ठेऊनआम्ही ही आवृत्ती प्रदसद्ध करी  आहो . इ क्या प्रिीघच
कालावधीनां रअशा पुस् कार्ीनवीआवृत्ती प्रकादश करयायारे्धाासमांाळकरी आहे. व्यावहादरक
फायद्यापेाादवषयारे्मोलमांाळजा ाण नआहेहेर्यावरुनस्पष्टव्हाव.े 
 
 
मुांबई  रा. रं. बोराडे 
दिनाांक:१६एदप्रल,२००२  अध्या 
  महाराष्ट्रराज्यसादहत्यआदणसांस्कृ ीमांाळ 
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प्रस्ताविा 
 

सवच प्रायायाांमध्ये माणसार्ामेंि आकाराने मोठा वकाययच्या दृष्टीने प्रग ीच्याआघााीवरगणला
जा ा ो.त्या ीलअसांख्यस क्ष्मपेशीएकमेकींशीदनगाी अस ा .त्यामुळेर्त्यापेशींरे्वैयदक्तककायचनक्की
कायआहेहेकळणेकठीणहोऊनबसलेआहे.नुसत्याएखाद्यापेशीसम हार्ादवर्ारकेला रीिेखीलअसे
म्हणावेलाग ेकी, ोएकााणीएककायचकदर ोव िुसऱ्यावळेी ो िुसरेकायचकरुशक ो.मेंि च्या
काययसांबांधीगेल्या२५ े३०वषय पुष्ट्कळर्मादह झालेआहे.पणबरेर्सेमादह व्हावयारे्दशल्लकआहे
आदणजेा मादह झालेनाहीत्यारे्आकलनहोणेबरेर्मनोरांजा कठरणारआहे.जा गा ीलप्रख्या शास्त्रञान
नुसत्याएकेका पेशीच्याकाययर्ा दवर्ार कदर ा .इ केर्नव्हे र पेशी ीलस क्ष्मभागाांच्याकाययर्ाही
अभ्यास करी  आहे . अथय  अशा पद्ध ीने स क्ष्मा  न स क्ष्माकाे जा ाऊन पुनश्च मोठ्या प्रग  मेंि काे
यावयास ेदवसरणारनाही ह्यार्ीखात्रीआहे. 

 
प्रस् ु पुस् का मेंि च्याकाययर्ीसांाेपानेमादह ीिेयायारे्प्रयत्नकेलाआहे.दवषयार्ास्क्लष्टपणा

कमीकरयायासाठीदठकदठकाणी आकृत्याांर्ाउपयोगकेलाआहे. 
 
वार्काांच्या ऐदकवाां  असलेल्या मेंि दवषयककाही महत्त्वाच्या रोगाांरे् दववरे्न येथे केलेआहे.

दवशषे ःमेंि -गुल्म (बे्रनटु्यमर) ह्यासांबांधीपुष्ट्कळाांनीकाहीमहत्त्वाच्यागोष्टीलाा ठेवल्या र,हेगुल्म
लवकरा लवकरउमगणेशक्यहोईलअशीप्रामादणकइच्छाआहे. 

 
मेंि च्याकाययसांबांधीच्याआधुदनकसांशोधनारे्दववरे्नअनावश्यक ेमुळेर्येथेकेलेलेनाही. सेर्,

मेंि च्याकाहीअगिीलहानभागाांरे्हीदववरे्नकरयायारे्टाळलेआहे. 
 
 

११३६,‘अनां ’ }  
म. ग. गोगटे शुक्रवारपेठ,पणेु–२  
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प्रकरण १ ले 
 

माणसाचा मेंदू : एक अजब कारखािा 
 
म               

 
मेंि सारख्याकठीणभागारे्कायचसमजा ाव नघेयायाप वीशरीरा ीलमेंि रे्स्थान,रर्नावमेंि आदण

मज्जासांस्थेच्याइ रभागाांरे्परस्परसांबांधआदणह्यासवांरे्शरीराच्याइ रअवयवाांशीअसलेलेसांबांधहेसवच
माही करूनघे लेपादहजेा  . 

 
माणसार्ा मेंि  सवच प्रादणमात्रामध्येजा ास्  प्रग  मेंि  समजा लाजा ा ो.  ोआकाराने मोठा अस न

त्यावरसुरकुत्याहीपुष्ट्कळप्रमाणा आढळ नये ा .मेंि हााोक्याच्याकवटीमध्येवस अस नाोक्याच्या
कवटीर्ीहााेहीत्यालासुरदा ठेव ा ,दशवायत्याच्याभोव ाली ीनप्रकारर्ीआवरणेआहे .त्याांना
दृढ- ादनका, जा ाल- ादनका आदण मृिु- ादनका अशी नावे आहे . ही आवरणे जा ाा आदण पा ळ
कापाासारखीअस ा .ह्याांपैकीदृढ- ादनका (ड्युरामेटर) हेबाह्यआवरणपुष्ट्कळर्जा ााआदणमजा ब  
अस न ेएकाबाजा  लााोक्याच्याकवटीच्याहाााांनादर्कटलेलेअस ेविुसऱ्याबाजा  ला ेमध्यआवरणा
जा ाल ादनका (ॲरॅक्नॉईामेटर) च्याजा वळअस े.मात्रिोघाांमध्येथोाीजा ागाराह नत्या एकप्रकारच्या
द्रवारे् अस्स् त्व अस े. मध्य आदणआां रावरण--मृिु- ादनका (पाया मेटर) - ही कमी जा ाा व कमी
मजा ब  अस ा .ह्याांमधीलजा ागादठकदठकाणीबरीर्अस ेवत्याजा ागेमध्येिुसऱ्याप्रकारर्ाद्रवपिाथच
अस ो.ह्याद्रवालाप्रमस्स् ष्ट्कमेरुद्रव (सेदरब्रोस्पायनलफ्लुइा) अशीसांञानाआहे.हेद्रवमेंि च्याकाययच्या
दृष्टीनेमहत्त्वारे्आहे.हेद्रवमेंि च्याआ ीलपोकळीमध्येसुद्धाअस े. सेर्हेद्रवमेंि च्याकरड्यारांगाच्या
भागा ीलअसांख्यपेशींपय  जा ाऊनपोहोर् ेवबहुधात्यापेशींनाअन्नपुरवठाहीकरी असावेअसेवाट े.
मेंि च्यागुल्मामध्येवमस्स् ष्ट्कच्छिकोप (दमदननजा ायदटस) ह्यारोगामध्येह्याद्रवार्ािाबवाढलेलाअस ो
वमेंि च्यादनरोगीभागावरसुद्धाह्यावाढलेल्यािाबामुळेिुष्ट्पदरणामहो ो. 

 
हेद्रवमजा ारज्ज च्याहीअव ीभोव ीवआ अस े.मेंि वरीलआां रावरणअगिीनाजा  कअस ेव े

आवरणमेंि च्यापेशींशीजा ास् सांलग्नअस े.त्यामुळेिोघाांमध्येजा राहीपोकळीराहा नाही. 
 
मज्जासांस्थेरे् मुख्य ःिोनभागपा ा  :– (१) मेंि आदणमज्जारज्ज ;व (२) मेंि आदणमज्जारज्ज 

ह्याांनाजा ोालेलेअसांख्यञानान ां  . 
 

   म        म       
 

ह्यािोघाांनाआच्छािणाऱ्या ीनकवर्ाांर्ावरउल्लखेकेलार्आहे.मेंि लााोक्याच्याकवटीच्या
हाााांपास न जा से सांराण दमळ े त्यापेााही जा ास्  भक्कम सांराण पाठीच्या कयायामुळे आदण त्याच्या
भोव ालीअसणाऱ्यास्नाय ांमुळेमज्जारज्ज लादमळ अस े. 

 
मेंि रे्दृश्यअसेखालीलभागसाांग ाये ा :- 
 



 
     म     

 ) म    म    (     म) 
 

मेंि र्ा हा सवय  प्रग आदण म्हण नसवय  मोठा भागआहे.कवटीर्ा बहु ेक भागह्या मोठ्या
मेंि नेर् व्यापलेलाआहे.ह्यामेंि रे्िोनभागअस ा .एकाावीकाीलआदणिुसराउजा वीकाील.ह्या
प्रत्येकालाप्रमस्स् ष्ट्कगोलाधच (सेरेब्रल हेदमस्स्फअर) म्हण ा . त्याांनाजा ोाणाराएकञानान ां  ांर्ा ाांाार्
मेंि च्यामध्यभागीएखाद्या फुलासारखाआदणपाांढरा शुभ्रअसा दिस ो. त्याला युक्त ां  पट्ट ककवासांघीव
अांगअसे म्हण ा . मेंि च्याह्या िोय ही भागाांवर बऱ्यार् प्रमाणा  सुरकुत्या दिस ा आदण  ेथे मेंि  ील
पेशींर्ा भरणा जा ास्  अस ो. म्हण नर् ह्यार्ा रांग कराा अस ो. ह्या पेशी  न असांख्य ञानान ां   दनमयण
हो ा .  ेसवचआ ीलबाजा  लाअस ा . ेपाहयायासाठीमेंि सुरीनेकापावालाग ो.मोठ्यासुरीनेमेंि 
मध्यावरसांप णच याकापलागेला रकापलेल्यािोय हीप्रमस्स् ष्ट्कगोलाधयवरएकमोठीपोकळीदिस े.या
प्रमस्स् ष्ट्क गुहेमध्ये प्रमस्स् ष्ट्क मेरुद्रव अस े व  े दनमयण करणाऱ्या रक्तवादहय याांर्ा गाािेखील  ेथे
दिस ो. 

 
मोठ्या मेंदूची काये 
 

                                           .                            .      
                                                   .                              
                                   .                       घ               . 

 
 .         

 
                                             .                               

घ                              .  े                                               
     .                  इ                    घ        ( .क्र.१). 

 
२. संवदेिा     
 

                                                                              
                                                                                
                                                                                       
                                                                                      
                                                                                        
इ                घ                                     १                                 
                          घ                                   -                       
                                                                                 
              घ                                                 

 



 
     म     

 
आकृती क्र. १ 

 
३.         
 

कानाच्याआ ीलहाााांमध्येनािलहरीमेंि काे नेणारेएक दवदर्त्रयांत्रणाअस े. त्यायांत्रणावर
नािलहरीआिळल्याकी, त्यारे्स क्ष्म दवदु्यत्मध्येरूपाां र होऊन दवदशष्टञानान ां  द्वारा हेसांिेशउपदर-
दनर्दिष्टश्रुद कें द्राकाेजा ा ा . 

 
४.        
 

ाोळ्या ीलमज्जापटलावरप्रकाशपालाकी,त्यामुळेमज्जापटला स क्ष्म-दवदु्यत् दनमयणहोऊनहे
दवदु्यत्-सांिेशदृष्टीमज्जा ां ुद्वारावहा जा ाऊनमेंि  ीलदृदष्टाेत्रापय  पोहोर् ा .(आ.क्र.१) 

 
५.        
 

दजा भेवरूनहेसांिेशकाहीदवदशष्टञानान ां  मध नमेंि काेनेलेजा ा ा . 
 

६. ग       
 
मेंि च्याखालच्याबाजा  लाअस े. ेश्रु ीआदणरुर्ीकें द्राजा वळअस े. 



 
     म     

७. व      
 

शुद्धवार्ाशक्तीहीमनुष्ट्यप्रायायालाप्राप्त हझालेलीिेणगीआहे. हेकें द्रम्हणजेा आञानाकें द्रार्ार्एक
भागआहे.मात्रत्यापास न ेजा रादनराळेअसेिाखदव ायेईल.त्याकें द्रलाब्रोकााेत्रअसेहीम्हण ा . 

 
         वव        वग                
 

मेंि र्ा हा भाग फारर् प्रग  झालाआहे. माणसार्ा दृढदनश्चयीपणा, सारासारदवर्ार करयायार्ी
शक्ती, बरेवाईटजा ाणयायार्ीशक्तीह्यासवच मेंि च्याह्याभागा  वसलेल्याअस ा .ह्यादशवाय मेंि पास न
दनघणाऱ्याअसांख्यञानान ां  ांच्यासाहाय्यानेहामोठामेंि ,मेंि रे्इ रभागवमज्जारज्ज ह्याांवरदनयांत्रणठेवी 
अस ो. 
 
म            ग       म          :- 
 
 )      म    
 

ह्यार्ीही प्रग ी मनुष्ट्यप्रायायाांमध्ये फार झालेली आहे. हा प्रग  मेंि  आपल्या स्नाय ांच्या स क्ष्म
हालर्ालींवर उत्तम  ऱ्हेने िेखरेख ठेव ो व त्या हालर्ालीअर् क होयायाकर ाजा रूरअसलेली मि 
कर ो. सेर्र्ाल ाना,धाव ानावस्स्थरअवस्थे आपला ोलकायमठेवयायारे्हीकायचह्यामेंि का न
हो े.हामेंि मज्जारज्ज शीआदणमोठ्यामेंि शीअसांख्यञानान ां  ांनीजा ोालेलाअस ो. 

 
इ) म  म    ( म     ) 
 

हाभागमध्यभागीअस नह्यामुळेमोठामेंि  मज्जासे  काेजा ोालाजा ा ो. त्या पुष्ट्कळ पेशीसमुह
इ स्  ःपसरलेलेअस ा . ेसम हफारमहत्त्वार्ीकामेपारपाा ा असेआढळ नआलेआहे.दशवाय
मोठ्यामेंि काेसांविेनावाहणारेसवचसांिेशह्यामध नजा ा ा आदणमेंि का नदनमयणहोणारेआञानावाहाक
ञानान ां   मध्यमेंि मध न मज्जासे  , लांबमज्जाआदणमज्जारज्ज काेजा ा ा . मध्यमेंि च्या वरच्या बाजा  लालाल
पेशीसम ह (रेा य युस्ल्कअस) अस ो. त्यामुळे प्रायायाांमध्ये शरीरार्ा  ोल सावरयायास मि  हो े.
माणसाांमध्येत्यारे्कायचफारसेमहत्त्वारे्रादहलेनाही. 
 
 ) म       
 

हाभागलहानमेंि च्यापढुीलभागीअस ो.काहीमहत्त्वारे्ञानान ां  ह्यामध नबाहेरपा ा आदण
ह्याांमध नमेंि आदणमज्जारज्ज ह्याांनाजा ोाणारेसवचञानान ां  जा ा ा . 

 
उ)    म   
 

हाभागमज्जासे  आदणमज्जारज्ज ह्याांमध्येअस ो.ह्यामध नहीमहत्त्वारे्ञानान ां   बाहेरपट ा व
काहीमहत्त्वारे्ञानान ां  लां बमजे्जमध्येसांिेशआणी अस ा .लां बमजे्जमध्येपुष्ट्कळमहत्त्वार्ीकें दे्रअस ा .



 
     म     

ही कें दे्र हृिय, श्वासोच्छछवास, रक्तिाब ह्याांवर  ाबा ठेव ा . ह्याांखेरीजा  लाळदनर्दम ी, वाांद दनर्दम ी, 
दगलनदक्रयाह्यासवांकर ाआवश्यकअसणारीकें दे्रहीयेथेर्आहे . 
 
ऊ) म      
 

हाभागमोठ्यािोऱ्यासारखाआहे. ोलां बमजे्जपास न यारहोऊनपाठीच्याकयायाच्यापोकळी 
उ र ो. त्यार्ा दवस् ार मात्र सांप णच पोकळीपय   नस न फक्तकमरेच्या पदहल्या मणक्यापय  र् हा रज्ज 
दिसयाया ये ो.रादहलेल्याकयायाच्यापोकळीमध्येप्रमस्स् ष्ट्कमेरुद्रवअस े.थोड्याथोड्याअां रावरह्या
रज्ज वरञानान ां  अस ा .िोय हीबाजा  ांनाअसलेलेहेञानान ां  मज्जारज्ज काेसांिेशआण ा वकाहीञानान ां  
सांिेशमज्जारज्ज का नस्नाय ांकाेपोहोर्दव ा .ह्याभागा पेशीआ ीलबाजा  सवञानान ां  बाहेरीलबाजा  स
अस ा . 

 
मज्जारज्जचूी तीि म ख्य काये आहेत. 
 
१) मज्जारज्ज मध नमेंि काेदनघणारेसांिेशस्नाय काेनेलेजा ा ा . 
 
२) मज्जारज्ज ञानान ां  द्वारात्वरे्वरीलस्नाय आदणशरीराच्याकोिामधीलसांिेशमेंि काेनेयायासमि 

कर ो. 
 
३) प्रद दाप्त हदक्रयामज्जारज्ज मुळेहो ा . 

 
मेंि  आदण मज्जारज्ज  ह्याांखेरीजा  अदनच्छाव ी मज्जासांस्था अस े. ह्या सांस्थेमुळे आ ड्या ील

पार्करसउत्पन्नहोणे, आ ड्याांच्याहालर्ालीहोणे, हृियाच्याआकुां र्न-दक्रयेवरबिलहोणे, रक्तिाबावर
दनयांत्रणराहणे, श्वासोच्छछवास, अन्नारे्पर्न-शोषणहोणेआदणनदलकादवरदह ग्रांथींमध नसांपे्ररकदनर्दम ी
वगैरेकायेकेलीजा ा ा .(पहाप्रकरण९वेआ.क्र.२५व२६)ह्यासांस्थेरे्हीिोनभागआहे . 

 
   उ                       -          

 
ह्या सांस्थेमुळे शरीरा ील शक्तीरे् उष्ट्ण ेमध्ये रूपाां र होऊन ही उष्ट्ण ा शरीराच्या वाढत्या

मागणीसाठी उपयोगा  आणली जा ा े. उिाहरणाथच स्नाय  जा ेंव्हा शरीरास व्यायाम घादव ा   ेव्हा
कसपथेदटक सांस्था जा ास्  उते्तदजा   हो े. त्या दृष्टीने पाह ा ह्या सांस्थेला खर्दर्क सांस्था असेही म्हण ा
येईल. 

 
२                              -              
 

शरीरार्ी शक्ती राख न ठेवयायाकाे ह्या सांस्थेर्ी प्रवृत्ती अस े. ह्या िोय ही सांस्था मेंि  आदण
मज्जारज्ज ांशीसांलग्नअस ा , आदणह्यासांस्थाांवरसांप णच या ाबा ठेवणारीकें दे्रमेंि मध्येर्अस ा .पण
त्याांनाआञानािेणेहेआपल्याइच्छेवरअवलांब ननस े. 

 



 
     म     

मेंि  आदण मज्जारज्ज  ह्याांरे् स क्ष्मिशचक यांत्रा  न दनरीाण केले अस ा त्या  असांख्य पेशी आदण
त्याांपास नदनघणारेञानान ां  दिस ा .त्याांनामज्जाघटक-रे् ाकोशाककवापेशीम्हण ा .ह्यामहत्त्वाच्या
पेशींखेरीजा िुसऱ्याहीलहानपेशीअस ा .ह्यालहानपेशीमोठ्यापेशींनाआधारिे ा वमेंि मध्येजा ां  ांर्ा
प्रवशे झाला  र त्याांर्ा नाश कर ा . ह्या लहान पेशी मोठ्या पेशींच्या शरीरराक ठर ा . ह्याखेरीजा 
दनरदनराळ्याभागाांपास नदनघणारेअसांख्यञानान ां  हीमेंि  आदणमज्जारज्ज  दिस ा . 

 
मज्जाघटक-चेता कोशा आहण हतचे कायय 

 
मज्जाघटक-रे् ाकोशारे्मुख्य ःिोनभागअस ा .(आ.क्र.२) 
 

(१) चेताकोशा (मज्जापेशी) 
 
ह्याच्यामध्यभागा य यदष्ट(कें द्रभाग; य युस्ल्कअस)अस ो.कें द्रभागाच्याआजा  बाजा  च्याभागा काही

महत्त्वारे् काळे कण अस ा . ह्या कणाांना दनस्सल कण असे म्हण ा . ह्या कणाांमुळे पेशीरे् कायच
सुरळी पणेर्ाल े. 

 
(२) मज्जापेशी शाखा 

 
बहु ेकसवचमज्जापेशींनाशाखाअस ा .काहीपेशींनाएक, काहींनािोनवरादहलेल्याांनाअनेक

शाखाअस ा .ह्या शाखाांमुळेही मज्जापेशी िुसऱ्या मज्जापेशींशी असांख्य प्रकारेजा ोाल्याजा ा ा . प्रत्येक
मज्जापेशी एका मुख्य शाखा-लाङग ल (ॲक्झॉन) द्वारा िुसऱ्या पेशींशी आदण स्नाय ांशी सांबांध जा ोा े व
िुसऱ्याअनेकशाखाांच्यायोगानेइ रपेशींपास नआदणस्नाय ांका नत्यापेशींकाेसांिेशये अस ा .िोन
पेशी जेा थे दमळ ा  त्या भागास रे् ोपागम (सायनॅप्सस्) असे म्हण ा .लाङग लआदण स्नाय  याांमधील
जा ागेलाअय  ाांगअसेम्हण ा . 

 
माणसार्ा मेंि  म्हणजेा  एक अजा बकारखानार् होय. ाणााणाला मेंि काे दृष्टीवाटे, कानावाटे, 

त्वरे्वाटेवअशाअसांख्यभागाांका नएकसारखेअसांख्यसांिेशपाठदवलेजा ा ा .ह्यासवांका नदमळणारी
मादह ी योग्य  ऱ्हेने साठव न सुध्िा मेंि  कोणत्याही प्रकारर्ा गोंधळ दनमयण करी  नाहीं. जा गा ील
मोठमोठ्याशहरा रहिारीवर ाबाठेवणेअगिीमुष्ट्कीलहोऊनबस ेवकाहीदठकाणाांह नगाड्यादनघ न
जा ावयासअधय-एक ासिेखीललाग ो.एखाद्यावाढीसलागणाऱ्याकारखाय या िेखीलअसेर्घा े.
माणसेकसोशीनेकामकरी असली रीवळेच्यावळेीनीटसाकामार्ाउरकहो नाही.आपल्यामेंि रे्
 से नाही.ह्यारे्               इ                                     १ १००         
                                                                                          
                                                                                
                

 



 
     म     

 
आ. क्र. २ 

 
पृि९वरीलदर्त्रावरुनवरीलकाययच्यादवभागणीर्ीथोाीफारकल्पनायेईल.(आ.क्र.३) 
 
ह्या आकृ ी  मेंि च्या प्रमुख खात्याांवर समजुा  ीसाठी माणसेर् उभी केली आहे . आपल्या

ाोळ्याच्या दठकाणीअशीर्िोनमाणसेउभीआहे .वास् दवकाोळाआदण कॅमेराया म ल ःकाहीर्
फरकनाही.कॅमेरादनजा ीवअसल्यामुळेत्या  नफोटोघ्यावयार्ाम्हणजेा फोटोग्राफरह्याव्यक्तीर्ीजा रुरी
अस े.आपल्यााोळ्या  दनराळाकोणीफोटोग्राफरनस न हेकामाोळासजा ीवअसल्यामुळेआपोआप
घाव नआणी अस ोव म्हण नर्एकााणा जा वळरे्व िुसऱ्यााणा ि ररे्आपणपाह शक ो.ह्या
दक्रयेलादृष्टीर्ामेळअसेम्हण ा .वरिाखदवलेल्यािोनव्यक्तीह्याकाल्पदनकआहे .ह्याव्यक्तीाोळ्याां 
पाणाऱ्यावस्  ांरे्फोटोघेऊन ेमेंि च्यामागच्याबाजा  लापाठव निे ा . ेथेअसणाराएककारागीरत्या
दर्त्रारे्वार्न, मननवगैरेकरून त्या दनरदनरळ्या दर्त्राांर्ीवगचवारीकरूनत्यार्ीयोग्य ीनोंिकरून
ठेव ो.म्हणजेा  ेर्दर्त्रपनुःपुनःपाहयाया आलेकी, ह्याकेलेल्यानोंिणीमुळेमाणसाच्याप वयनुभवा भर
पा ेवत्यामुळेञानानवाढ े. सेर्हामनुष्ट्यिोय हीाोळ्याां  नएकार्वस्  र्ायेणाराफोटोपाह अस ो.
त्यामुळे ीवस्  लाांबअसली रीत्यावस्  र्ीजा ााी,त्यावस्  रे्आकारमानव ी दक ीि रआहेह्या-
सांबांधीर्ीमादह ीअर् कदटप शक ो.उिाहरणाथच, घराजा वळीलझााजा रीलाांबअसलेल्यााोंगरापेााउांर्
दिस असले रीाोंगरहार्जा ास् उांर्अस ो, हेसवांनामाही आहे. हेअगिीसोपे दिसणारेञानान
आपणलहानपणीआपल्यालानकळ दशकलेलेअस ो. 



 
     म     

मेंि च्यावरीलमध्यभागामध्येआपल्याहा ापायाांच्याहालर्ालीवर ाबाठेवयायारे्सामर्थयचअस े.
त्याजा ागीएकाव्यक्तीच्याहा ाां जा हाजा ारे्र्क्रविुसऱ्याच्याहा ाां रेल्वचे्यादसग्नलरे्िाांाेदिलेआहे .
कोणत्याहीइच्छेनुरूपकृ ीकदर ा दनघणारेसांिेशह्याांच्याका न दमळ अस ा .अथय  हेसांिेशबरोबर
आहे  की नाही  हे मेंि  ील सवयदधकारी ठरवी  अस ो. त्या सवयदधकाययरे् काययलय जा वळपासर्
अस े. हेठरदवयायाप वी त्याच्यािप्त हरालाशरीराच्यापुष्ट्कळ दठकाणाांह नसांविेना दमळ अस ा .आपण
करी  असलेली प्रत्येक दक्रया अथचप णच अस े. अगिी साधे उिाहरण दिले  री र्ालयायासारखेआहे.
आपल्याअांगावरमच्छरानेर्ावा घे लाआहेअसेसमजा  या. त्यासांविेनाञानान ां ुद्वारा मेंि काेजा ाऊन
पोहोर् ा व त्यापास नथोड्याशाविेनाहो ा .ह्याबाब ी हावरीलसवयदधकारीझटपट दनणचय घे 
अस ोवआपल्याआञानाधारकसेवकाांनाआञाना िे अस ो.ञानान ां  मागे हेसांिेशशरीराच्याअवयवाांच्या
स्नाय ांनादिलेजा ा ा वआपलाहा मच्छराच्याबाजा  नेजा ा ो. 

 
जेा  नेते्रदद्रयाांबद्दल खरेआहे  ेर् कणेंदद्रय, घ्राणेंदद्रय, रसनेंदद्रय वगैरेच्या बाब ी ही आहे. ह्या

इांदद्रयाांपास नयेणारेसांिेशदनरदनराळ्याखात्याांच्यामाणसाांकाेजा माहो ा .मेंि च्याकाहीरोगाांमध्येज्या
भागाला इजा ा होईल त्या भागारे् कायच नीटसे हो  नाही असे आढळ न ये े. पुष्ट्कळ वळेा िोनर्ार
ञानानेंदद्रयाांपास नएकार्वस्  च्या येणाऱ्याञानानसांञानाांमुळेमेंि  त्यावस्  लानाव िे अस ो. गुलाबारे् फुल
 ाांबाे ककवा भगवे अस े, हे ाोळ्याांनी दिस े.  सेर्                                         
    .                                                                 .              
                     .                                            .                 
                              ,                                          .         
                                                            .                   
       १०-१५                        . 

 

 
 .  . ३ 
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आपल्या मेंि   िोन प्रमस्स् ष्ट्क गोलाधच अस ा . एकाावा व िुसरा उजा वा. हे िोन दकर्कट
गोलाधचआकाराांनीसारखेर्अस ा .िोघाांरे्हीकायचसारखेर्अस े.िोघाांरे्हीसामर्थयचवरसाांदग ल्या-
प्रमाणेअर्ाटआहे.पुढेप्रश्नअसाये ोकी, त्याहालर्ालीवघटनायोग्य ऱ्हेनेर्ाल ा का? प्रत्याा 
मात्र असेआढळ न ये े की, उजा व्या हा ाने काम करणाऱ्या व्यक्तीमध्ये ााव्या बाजा  च्या मेंि रे् वजा न व
आकारउजा व्याबाजा  च्यामेंि पेााथोाेअदधकभर ेआदणसहादजा कर्ह्याााव्याबाजा  लाजा ास् कायचशक्ती
प्राप्त हझालीआहे.बहु ेकाांर्ाउजा वाहा ााव्यापेाा ाकिवानअस ो. सेर्िोय हीाोळ्याांपैकीएकाोळा
जा ास्  काम िे ो. आपल्या वार्ाशक्तीवर  ाबा ठेवणारा मेंि र्ा भाग उजा व्या हा ाने काम करणाऱ्या
माणसामध्ये ााव्या बाजा  ला अस ो. त्याला ब्रोक्रा दवभाग असे म्हण ा .  सेर् िोय ही बाजा  ांच्या
सवयदधकाऱ्याांपैकीएकार्ीशक्तीकमीअस े.येथेसुद्धााावामेंि उजा व्यावरमा कर ो.ााव्याहा ानेकाम
करणाऱ्याव्यक्तीमध्येह्याच्याउलटपदरस्स्थ ीअस े.उजा वीबाजा  ााव्याबाजा  च्यामेंि वर ाबाठेव े. 

 
हे सवच झाले आञानावार्क दक्रयासांबांधी. म्हणजेा  आपण आपल्या इच्छेनुसार आपल्या स्नाय च्या

हालर्ालीमुळे ही काये करू शक ो. मेंि ला याहीपेाा भरप र मोठे सांिेश वारांवार दमळ  अस ा . ह्या
सांिेशाबद्दलआपल्यालाजा राशीहीमादह ीदिलीजा ा नाही.मेंि  ीआपल्यापास नझाक नठेव ो.म्हणजेा 
त्या सांविेना आपल्याला समजा   नाही . ह्या सवच सांविेना पोट, हृिय, आ ाी आदण इ र काही
भागाांपास नएकसारख्याये अस ा .त्याांर्ीदवल्हेवाटद  क्यार्दश ाफीनेलावलीजा ा ेआदणत्यामुळे
त्याअवयवाांच्याकायय कधीखांापा नाही. 

 
       व           म        
 

आपल्यामेंि रे्कायचआकृ ीक्र.३मध्ये केवळसमजा यायाससोपेजा ावे म्हण नर्िाखदवलेआहे.
प्रत्याा  पाह  गेले  र मेंि मध्ये १,०००,००,००,०००शांभर दबलीयन (एकहजा ारकोटी) इ क्या पेशींरे्
जा ाळेपसरलेआहे,म्हण नत्यारे्कायचसमजा  नघेणेर्फारकठीणआहे.मोठ्यासांख्येनेयेणाऱ्यासांिेशावर
वशरीराच्या हालर्ालीवरकोणत्याही ऱ्हेर्ी गाबान हो ा मेंि सवांवरउत्तम ाबा ठेव नसुद्धाआजा 
प्रग ीपथावरआहे.मेंि र्ादवकासअद्यापहीर्ाल र्आहे.दवशषे ःमेंि र्ापढुर्ाभाग(फ्रॉय ालदवभाग)हा
दिवसेंदिवस स क्ष्म प्रमाणा  वाढ आहे, असे काही शास्त्रञानाांना वाट े. परां ु काहींच्या म े मेंि र्ा प णच
दवकासझालाआहे. माणसानेआपल्याअव्याह उच्चमहत्त्वाकाांाेनेआपले स्व ःरे् बलवाफेच्याआदण
दवजेा च्यासहाय्यानेवाढदवलेआहे; आदणमाणसाच्याशक्तीरे्हेमोजा मापकर ायेयायासारखेआहे.माणसाने
अशा ऱ्हेनेआपलीशक्तीवाढदवलीखरी; पणमेंि र्ीप्रत्याशक्तीदक ीआहेआदणमेंि ह्याप्रर्ांादवश्वा  न
येणाऱ्याअगदण सांिेशाांर्ीवासला कशीअर् कलावी अस ो.ह्याकाेमाणसारे्थोाे िुलचार्झाले
आहे असे म्हणावसेे वाट े. ह्या मेंि  ील शक्तीर्ा शोध लागला  र त्याह नही अदधक शदक्तमान यांत्राांर्ा
दवकासव्हावयासमुळीर्वळेलागणारनाही. 

 
       म   व                 
 

मानवमाकाा  नर् दनमयणझालाआहे. िोन पायाांवरउभे राह नर्ालणारा व माकाा  नअय य
प्रकाराांनी प्रग  असा हा आदिमानव पादहल्यानां र इ र माकााांनी त्या वळेेला त्यार्ी टरर् उादवली
असेल.हीएकउत्क्राां ीर्ीर्वाटर्ालआहे.हेसमजा यायाइ कात्याांर्ामेंि  ल्लखहीनव्ह ा.इलेक्रॉदनक
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मेंि च्या ह्या युगा आपणास अशाही काही व्यक्ती आढळ ा  की,  े मोठमोठाली गदण े र्टुकीसरशी
सोादव ा . 

 
हीअद्भ ुदवद्याजा य मापास नर्दिस नये े.काहीमुलेअारेवसांख्याथोड्याप्रमाणा दशकलेली

अस ा ; पणसांख्यादशकावयासपादहजेा र्असेनाही. 
 
एकाअदशदा गृहस्थाने३,७९६,४१६ह्यासांख्येर्ाघनम ळ(क्य बरूट)काहीसेकां िा साांदग ला.

ह्यापेाा दक ी  री कठीणआकाे द्यावे असेही त्याने साांदग ले. हा मनुष्ट्य फारसा दशकलेला नव्ह ा.
आपल्या मेंि   गदण करी अस ानाकाय दक्रया हो े हे वणचनकरूनसाांग अस ा ो म्हणालाकी, 
दर्मयायाांच्यामोठ्यासमुहासारखेआकाेत्याच्यााोळ्यासमोर दफर ा वझााावर येऊनबसल्यासारखे
उत्तरत्याच्यााोळ्यापढेुउभेराह े. 

 
मानसशास्त्रञानाांनीह्यामेंि च्याप्रकृ ीवरअभ्यासकरूनअसेठरदवलेकी, हाकाहीदवदाप्त हपणानस न

मेंि र्ीप्रगद पथावरीलपढुीलपायरीर्आहे, ह्या शांकार्नाही.काही मुलेप्रथमकाही दिवसस्वप्सनाळ 
स्स्थ ी अस ा .बाहेरीलजा गा त्याांनादवशषेगम्यनस ेवकाहीदिवसाांनीत्याांनाहीकलाप्राप्त हहो े.
जा गा ीलइ रगोष्टींबद्दलत्याांनाअञानानअस े.काहीमुलेदलहावार्ावयासलागल्यानां रत्याांर्ीहीशक्ती
लुप्त हपाव े.इ केर्नव्हे रत्याांर्ागदण हादवषयहीशाळे कच्चाराह ो.ह्याशक्तीबरोबरर्काहीमुलाांना
हा ार्ीसहाबोटेअगरपायार्ीसहाबोटेहीअस ा . 

 
आपल्या मेंि   गदण  करी  अस ाना काय काय हो े, हे साांगयायार्ी प्रत्येकार्ी  ऱ्हा वगेळी

अस े. एक व्यक्ती म्हणालीकी, द च्या ाोळ्याांपुढे कोणी री अदृष्ट्य हा  येऊन बरोबर उत्तरअसलेले
आकाे दलह न ठेव ो. काहींना सांख्यारूपा  रांग दिस  अस ा . श य य ह्या सांख्येकदर ा पाढांरा रांग, 
एकाकदर ाकाळा, िोनाकदर ा दपवळा, द नाकदर ा ाांबाावगैरे रांग दिस अस ा वरांग दनरदनराळे
दिसलेकी ेउत्तरसाांग शक ा . 

 
शास्त्रञानाांना ह्यासांबांधी जा ास्  दवर्ार करावयास लागणार आहे. मेंि  ील यांत्रणाां हा ह्या प्रर्ांा

आकड्याांच्याउत्तराकदर ाएखािादनकटमागचशोध नकाढी असेल र ोखरोखरर्आहेकीकायव
असल्यास ोकसाकाढ ायेईल ेसमजा ावयारे्आहे. 

 
 

* * * 
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मेंदूतील हवद्य तशक् ती आहण हतचे कायय 
 

सृष्टी ीलसजा ीवप्राणी वमाणसेआपलेरोजा रे्व्यवहारर्ालदवयायासाठीसारखीधापाअस ा .
त्याांना सभोव ालच्या वा ावरणाशी  सेर् समाजा ा ील प्रत्येक घटकाशी दमळ े घेऊन आपले जा ीवन
सुखमयकरावेलाग े.त्याांच्यामेंि काेाणोाणीअनेक ऱ्हेच्यासांविेनानेल्याजा ा ा वमेंि ह्यासवांर्ा
नीटअभ्यासकरूनकायदनणचयघ्यावयार्ाहेठरदव ोवत्याप्रमाणेआपलेसांिेशसोाी अस ो. 

 
मेंि काेसवचप्रकारच्यासांविेनापोहोर्ाव्या  म्हण न दनसगयनेमेंि लाजा ोालेलीञानान ां  र्ीस क्ष्म

जा ाळीर्सवच शरीरभरदनमयणकेलीआहे .पणया गुां ागुां नठेव ाह्याञानान ां  वरूनएकार्प्रकारेहे
सवच सांिेश पोहोर्दवले जा ा ा .  े म्हणजेा  स क्ष्म प्रमाणा  त्या ञानान ां  मध्ये वीजा  दनमयण हो े व एका
टोकापास न दनघ न  ी ञानान ां  वरूनफार जा लि ग ीने जा ाऊन मेंि काे जा ा ेआदण ज्या ञानान ां  मध न
सांिेशजा ा ील त्याांवर  ेकोणत्या प्रकाररे्अस ील हेअवलांब नअस े. त्यासांविेना पुष्ट्कळप्रकारच्या
अस ा आदण द  क्यार् प्रकाररे् ञानान ां  ही अस ा  उिाहरणाथच त्वरे्वरील वआ ड्यावरीलकाही
ञानान ां   विेना ही सांविेना मेंि ला नेऊन पोहोर्दव ा .  सेर्काही ञानान ां  वरून वस्  ांरे्  ापमान ही
सांविेना नेली जा ा े. काहींवरून स्पशच,  र काहींवरून शरीराच्या हालर्ाली. ह्याहीपेाा महत्वारे् कायच
म्हणजेा पर्नेंकद्रयारे्!आपल्यााोळ्याां प्रकाशककवाकानावाटेआवाजा वगैरेसांिेशसुद्धात्यात्याञानान ां  -
मध्येदवदु्य प्रवाहदनमयणकर ा वअसेसांिेशमेंि लासमजा  ा .जा रीहेसांिेशदवदु्य प्रवाहाांद्वारेमेंि ला
समजा  असले री ेमेंि  ीलदनरदनराळ्याभागा प्रथमजा ा असल्याकारणानेआदणहीखा ीजा ण काय
वाट नदिलीअसल्याकारणानेहेसांिेशकोण ेआहे यासांबधीघोटळाहो नस ो. 

 
हेसांिेशफारजा लिग ीनेजा ा ा ;पणञानान ां  मध नजा ा ानात्याांनावाटे काहीपेशींर्ीठाणी

लाग ा . त्यामुळे त्याांना मेंि  पयच जा ावयासखोळांबा हो ो.  सेर् एका ठायायापास न हे सांिेश िुसऱ्या
जा वळीलठायायाकाेजा ा ा  व द का न द सऱ्याकाे, र्ौर्थयाकाे वगैरे जा ायायार्ा सांभव अस ो. म्हणजेा 
मेंि लाह्यालाांबच्यामागयनेसुध्िासांिेशदमळ ा .ह्यार्ाअथचअसाकी,काहीाणभरमेंि ला ेर् ेर्सांिेश
एकावरएकअसेदमळ अस ा .त्यामुळेआपल्याशरीराका नहोणाऱ्यादक्रयाजा ास् वळेथाांब शक ा .
नाही रत्यादक्रयाही१/१००सेकां िदटकल्याअसत्या. 
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आकृती क्र. ४ 

 
मेंि आपलेसांिेशखालीपाठदव ानाहीदवदु्यत्सांिेशद्वारार्पाठवी अस ो.हेसवचसांिेशआपल्या

मज्जारज्ज  ील पेशींकाेजा ा ा  व त्या त्या पेशीउते्तदजा  होऊनत्याही सल्यार् ऱ्हेरे्सांिेशस्नाय ांकाे
ने ा . कोणत्या स्नाांय काे हे सांिेश य यावयारे्, हे मेंि र् ठरदव ो (आकृ ी क्र. ४ पाहा). हे सांिेश
दवदु्यत्शास्त्रदृष्ट्ट्या स क्ष्म अस ा  आदण  े मोजा यायासाठी “कॅथोा रे ऑदसलोस्कोप” र्ी जा रूरी अस े.
कारणह्यादवदु्यत्प्रवाहार्ीशक्ती६० े१००दमलीव्होल्टअस े. 
 
म        व                       
 
इलेक्रो एिकेफॅलोग्राम 
 

प्रत्येकञानान ां   मेंि ला दवदु्यत्सांिेश पोहोर्दव ा ; इ केर् नव्हे  र मेंि  ींलअसांख्य पेशींसुध्िा
अखांादवदु्य दनमयणकरी अस ा ; ककबहुनामेंि रे्कायचसुरळी र्ालावयासत्या ीलपेशींमध नवीजा 
वाहावयासपादहजेा . हे दवदु्यत्प्रवाह पेशींपास न दनघ न िुसऱ्याअसांख्य पेशींकाेजा ा अस ा व त्या पेशी
उते्तदजा  कदर ा .मोठ्यामेंि  ीलअगदण पेशीदमळ नजा ीदवदु्य दनमयणकर ा द र्ाआराखााएका
अद्ययावां यांत्राच्यासाहाय्यानेकागिावरघे लाजा ा ो.ह्यायांत्रालाइलेक्रोएनकेफॅलोग्रामअसेम्हण ा . 

 
मोठ्यामेंि  ीलभागअशा ऱ्हेर्ीदवदु्य दनमयणकर ा ,हेशास्त्रञानाांनाइ.स.१८७४पास नमाही 

झालेआहे.पणयासांबधीर्ाशास्त्रोक्तअभ्यासहॅय सबगचरनावाच्याऑस्स्रयनशास्त्रञानानेइ.स.१९२९मध्ये
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प्रथमर्सुरूकेला.  ेव्हापास नआ ापय  अशा ऱ्हेर्ाअभ्यासख पर्झालाअस नत्यामुळेमेंि -शास्त्रा 
र्ाांगलीर्प्रग ीझालीआहे. 

 

 
आकृती क्र. ५ 

 
ह्या आराखड्याला मस्स् ष्ट्कदर्त्रण (इलेक्रो-इन-दकफॅलोग्राम) असे म्हण ा . हा आराखाा

दमळदवयायासाठीमाणसालाएकाशाां खोली स्वस्थझोपवावेलाग े.मस्स् ष्ट्कदर्त्रणयांत्रा(इलेक्रो-इन-
दकफॅलोग्राफ)च्यापुष्ट्कळ ारात्याच्यााोक्याच्याअनेकभागाांवरजा ोाल्याजा ा ा वयांत्रसुरूकरयाया 
ये े. माणसाच्या शरीरार्ी जा राही हालर्ाल झाली  री दवदु्य आराखड्यावर त्यार्ा पदरणाम  त्काळ
हो ो. सेर्माणसानेबांिठेवलेलेाोळेनुस ेकाळोखा जा रीउघाले रीत्यामुळेदवदु्य आराखड्या 
फरकदिस नये ो. 

 
आकृ ीक्र.५.मध्येशरीराच्यादनरदनराळ्याअवस्थे आराखड्यामध्येकसेकसेफरकआढळ न

ये ा  ेिाखदवलेआहे.जा ागृ ावस्थे ाोळेदमट नघेऊनमनशाां ठेवल्यानां रिरसेकां िास८ े१३ह्या
प्रमाणा लहरी(ववे्हज्) दिस न ये ा . त्याला ‘बगचरलहरी’  बगचर दरिम)असे म्हण ा .कारणअशा
लहरीबगचरह्याशास्त्रञानानेप्रथमपादहल्यााोळेउघाल्यानां रह्याबऱ्यार्लहानहोऊनत्याफारजा लि
झालेल्या दिस ा .िोय हीप्रकारच्या दनद्रावस्थे ह्याांर्ीग ीमांिाव े.ह्यावरुनझोप दक ीगाढलागली
आहेहेहीकाढ ाये े.बेशुध्िावस्थे त्याफारर्मांिग ीनेजा ा असलेल्यादिस ा . 

 
दवदु्य आराखड्यार्ाउपयोगमेंि च्यारोगामध्येर्ाांगलार्हो ो.अपस्मारह्यारोगारे्प्रकारबरेर्

आहे आदण प्रत्येका  दवदु्यल्लहरी दनरदनराळ्या प्रकारच्या दिस न ये ा . त्यामुळे त्या प्रत्येकारे् दनिान
करयायासमि हो े.मेंि च्या गुल्मारे् दनिानिेखीलपुष्ट्कळवळेामेंि च्यालहरींच्यामि ीनेकर ा ये े.
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मात्र गुल्मारे् दनिानकरयायासाठी ा-दकरण-परीाा, कॅट स्कॅन, एम एनआर वगैरे सवच परीाा होणेही
जा रूरआहे.अपस्मारारे्दनिानहीह्यामुळेहोऊशक े.ह्यारोगा मस्स् ष्ट्कदर्त्रणआ.क्र.५प्रमाणेदिस े. 
 
 

* * * 
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     ३    
 

मेंदू आहण स्िाय ूयाचंा संबंध आहण शरीराचा तोल 
 

आपणआपल्याइच्छेनुरुपआपल्या ोंााच्या, ाोळ्याांच्याआदणहा ापायाांच्यास्नाय ांच्याहालर्ाली
करुशक ो.ह्याहालर्ालींकदर ाआपल्यामेंि  ीलएकदवदशष्टभागप्रत्येकहालर्ालीकर ादनरदनराळे
सांिेशमज्जारज्ज लापाठवी अस ोवमज्जारज्ज अर् कपणे ेवढ्यार्हालर्ालीघाव नआण ो. 

 
हीदक्रयादिस ेएवढीसमजा यायाससोपीनाही.प्रथमस्नाय हेमज्जारज्ज ांशीवत्याद्वारामेंि शीकसे

दनगदा अस ा त्यार्ाआपणदवर्ारकरु. 
 
ह्या आञानाकें द्रापास न एक भला मोठा दपरॅदमाल रॅक्ट नावार्ा ञानान ां  ांर्ा  ाांाा उपजा  ो.  ो

आपल्यामागयवरिुसऱ्याबाजा  लाजा ा ोवत्या ीलपुष्ट्कळसेञानान ां  शरीराच्यािुसऱ्याबाजा  च्यामज्जारज्ज -
काेजा ा ा .असेिोय हीबाजा  ांच्यामोटरदवभागापास नदनघणाऱ्याञानान ां  रे्हो े.म्हणजेा उजा व्याबाजा  ने
उगम पावणारे ञानान ां   ााव्या बाजा  च्या स्नाय ांकाे त्या बाजा  च्या मज्जारज्ज द्वारे जा ा ा  व ााव्या बाजा  च्या
उजा वीकाेजा ा ा .मज्जारज्ज मध्येकाही दवदशष्ट पेशीअस ा .ह्या पेशींकाेमेंि  ीलसांिेश ये ा .अशा
री ीनेउते्तदजा  झालेल्यापेशीत्यार् ऱ्हेनेसांिेशस्व ःमध्येदनमयणकरुन ेस्नाय काेपोहोर्दव ा . 

 
मेंि  ीलप्रत्येकगोलाधयच्यामध्यभागीइस्च्छ दक्रयाघाव नआणणाराएकपट्ट्ट्याच्याआकारार्ा

भागअस ो.आञानाकें द्रहादवभागब्रोकादवभागाच्यावरआदणथोाात्याच्यामागीलबाजा  सअस ो.इस्च्छ 
सांिेशह्याभागापास नजा ायायाप वीत्याभागाकाेमेंि च्यािुसऱ्याअनेकमहत्त्वाच्याभागाांका नसांिेशआणले
जा ा ा वअमुकएक दक्रयाबरोबरआहे ककवानाही, हे त्यासांिेशामुळेठरदवलेजा ा े. ी दक्रयाबरोबर
वाट नसेल र सेसांिेशआञानाकें द्रालादमळ नहा ापायाांमध नकाहीदक्रयाकेलीजा ा नाही. 
 
        व            व         व           म            - 
 

आ ापय  आपणफक्तवरच्यामेंि र्ार्दवर्ारकेलाआहे.हावरर्ामेंि केवळआञानािे अस ो.
त्याआञानानीटघाव नआणयायावरत्यार्ा ाबानस ो. ेकायचलहानमेंि करी अस ो.हामेंि आकाराने
लहानअस न ोमोठ्यामेंि च्याखालच्याभागा एकास्व ांत्रगुहे बसलेलाअस ो.त्यावरीलसुरकुत्या
ह्यावरच्यामेंि -पेाा दनराळ्याअस ा .त्याच्याआ सपयच्यावटेोळ्याच्याआकारार्ाएकपेशींर्ासम ह
अस ो.ह्यासम हाका नञानान ां  दनघ न ेिुसऱ्याबाजा  च्याआञानाकें द्राकाेजा ा अस ा .त्या(आ.क्र.६)
भागाकाे अत्यां  महत्त्वारे् असे शरीराच्या त्यार् अध्यय भागाका न-म्हणजेा  त्या बाजा  ला असणाऱ्या
स्नाय ांका न-सांिेश ये  अस ा , हे मात्र लाा  ठेवले पादहजेा . अमुक एका हालर्ालीमध्ये कोणत्या
स्नाय ांनादक प  ाणपालाआहेआदणकोणत्यावरमुळीर् ाणपालानाही, ह्यासांबांधीबारीकञानानहे
ञानान ां  लहानमेंि लाएकसारखेिे अस ा .हीगोळाकेलेलीसवचमादह ीलहानमेंि मोठ्यामेंि ला
 सेर्इ रकाहीभागाांना िे अस ो.ह्यालहानमेंि च्याकाययमुळेआपणाांलाएकासरळ रेषे र्ाल ा
ये े.आपल्या शब्िाांरे् उच्चार अगिी स्पष्ट हो ा .आपणाांला उत्तम दलदह ा ये े व कलाकारआपल्या
हा ाांनीउत्तमकलाघाव नआण ो.(आ.क्र.६) 
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       . ६ 

 
लहान मेंि च्या िोय ही बाजा   नष्ट झाल्या  र त्या रोग्यामध्ये खालील गोष्टी प्रामुख्याने आढळ न

ये ा :- 
 
(१)नीटउभेराह ाये नाही.काहींनासवयीनेउभेराह ायेईलही; पणसरळरेषे र्ाल ाये 

नाही. 
 
(२) त्यारे् बोलणेएकार् स्वरा असेल.वारे्र्ीग ीबरीर्सांथअस े. व बोलयाया ीलकाही

शब्िस्पष्टउमट नाही . 
 
(३)उजा व्याहा ारे्बोटनाकालालावावयाससाांदग ले रहा ाच्याहालर्ालीबऱ्यार्मांिग ीने

हो ीलवजा सजा साहा नाकाजा वळ नेलाजा ाईल स सा ोजा ास् जा ास् मागेपुढे केलाजा ाईलवही
कृ ी ाोळे दमट न करावयास साांदग ली  र बोट आपला मागच र्ुक न पलीकाेर् जा ा े. अशा रोग्याांर्ी
पदरस्स्थ ीअगिीिीनवाणीहो े.कारणपाणीदप ानाअगरअन्नखा ानाप्रत्येकवळेीअसेर्घा े. 
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थोाक्या म्हणजेा लहानमेंि प्रत्येकस क्ष्महालर्ालीलानीटग ीिे ो.प्रत्येकस्नाय मध्येअमुक

एककृ ीघाव नआण ानादक ीजा ोरअसावाहेठरदव ो.आदणशरीराच्याएकाबाजा  च्यास्नाय ांर्ािुसऱ्या
बाजा  च्यास्नाय ांशीनीट मेळघाव नआण ो.उिाहरणाथच, म ठ दमटणेह्या दक्रयेमध्येपांजा ाच्याबाजा  काील
स्नाय ांरे्र्ाांगल्याप्रकारेआकुां र्नव्हावेलाग ेवत्याच्यादवरुद्धबाजा  रे्स्नाय प्रसरणपाव ा .जा रदवरुद्ध
बाजा  रे्स्नाय आकुां र्नपावले रम ठदमटणेहीदक्रयासाध्यहोणारनाही. 

 
उत्क्राांद शास्त्रा जा सजा शीप्रग ीहो  गेली स सेमाकााांमध्येआदण िुसऱ्याकाही प्रायायाांमध्ये

पुढल्यािोनअवयवाांनाप्राधाय यदमळाले.त्यावरीलबोटेजा ास् लाांबहो गेलीवत्यावरीलस्पशचञानान ीव्र
बन र्ालले.त्यार्बरोबरत्यापायाांच्यास्नाय ांनाकोण ीहीगोष्टपकायायार्ीकलाप्राप्त हझाली.एवढेसवच
माकााांमध्येझालेअसले री  ेप्राणीर्ारपायाांवरर्र्ाल ा .ह्यापढुीलप्रग ीमाणसाांमध्येहोऊन ी
िोनर् पायाांवर र्ाल न आपले शरीर सांप णच उभे ठेवावयास दशकली आदण हा ाांनी असांख्य कामे करु
लागली. 

 
ह्याउभ्याशरीरार्ा ोलस्स्थरस्स्थ ी आदणशरीरार्ीहालर्ालर्ाल अस ानाकायमराह ो.हे

सवच मोठा मेंि , लहान मेंि , मध्य मेंि , मज्जासे  आदणलां बमजे्ज ीलअसांख्य पेशींका न केलेजा ा े.खरे
पादहले अस ा त्या बाब ी  मोठ्या मेंि रे् कायच कमीर् अस े. कारण हा भाग दनरुपयोगी झाला  री
शरीरार्ा ोलफारसाजा ा नाही.त्याऐवजा ीबाकीच्याभागाांनाइजा ाझाली रउभेराहणे, सरळर्ालणेव
हा ापायाांच्याव्यवस्स्थ हालर्ालीकरणेअवघाजा ा े. 
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   . ७ 

 
शरीरार्ा ोलस्स्थरठेवयायासाठीवरीलभागा ीलपेशींनास्नाय , साांधेआदणत्वरे्मध नएकसारखे

सांिेश दमळ  अस ा . स्नाय ांच्या स क्ष्म पेशी दक ी  ाणल्या आहे , हे कळदवयायासाठी त्या स्नाय ांच्या
पेशींच्या आव ीभोव ी स्कां िा (स्स्प्रांगाां) च्या आकृ ीसारख्या दवदशष्ट पेशी अस ा . वरील प्रकारच्या
 ाणार्ा पदरणाम त्या स्कां िावर होऊन त्यामध न दवदु्यत्सांिेश मज्जारज्ज च्या मागील भागा जा ाऊन पुढील
भागा ील ञानान ां ुद्वारा पुनश्च त्यार् स्नाय च्या पेशींकाे ये ा  आदण ह्यामुळे स्नाय  ील पेशी उते्तदजा  
होऊन त्याांरे् आकुां र्न हो े (आ. क्र. ७). मज्जारज्ज मध न काही सांिेश वर जा ाऊन लां बमज्जा व मज्जासे  
ह्यामधील व्हेस्स्टब्य लर पेशीसम ह, रेदटक्य लर पेशीसम ह आदण लहान मेंि  ह्या ील असांख्य पेशींकाे
जा ा ा .ह्या पेशीउद्दीदप होऊनत्याांमध न दवदु्यत्सांिेशमज्जारज्ज च्यापुढीलभागा ील पेशींकाेजा ा ा व
 ेथ निुसरेस्नाय उद्दीदप हो ा आदणशरीरार्ा ोलकायमठेवलाजा ा ो. 
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व्हेस्स्टब्य लर पेशीसम ह हा आां रकणयशी अगिी दनगाी  असलेल्या व्हेस्स्टब्य लर कोटरकीय-
इांदद्रयाशीजा ोालेलाअस ो. व्हेस्स्टब्य लरइांदद्रयारे्िोन मुख्यभागआहे .एकभागमध्यभाग(व्हेस्स्ट-
ब्य लर) व िुसरा भाग  ीन कणचवलयाांर्ा अस ो. कोटरकाला  ीन कणचवलये जा ोालेली अस ा .
मध्यभागआदणकणचवलया अां त्वचर्ाअस ेवत्याच्यापोकळी एकप्रकारर्ाद्रवअस ो. ीनकणचवलये
आकृ ीक्रमाांक२१मध्येिाखदवल्याप्रमाणेअस ा .ाोक्यार्ीहालर्ालकोणत्याहीदिशनेेझाली रएक-
िोन  री कणचवलयाांच्या वर त्या हालर्ालींर्ा पदरणाम हो ो व त्या ील दवदशष्ट पेशी उद्दीदप  होऊन
त्या ीलदवदु्यत्सांिेशव्हेस्स्टब्य लरञानान ां  मध नव्हेस्स्टब्य लरपेशीसम हाकाेजा ा ा .ह्यापेशीमध नसांिेश
लहानमेंि आदणलां बमज्जावमज्जासे  ह्याांमधीलपेशींकाेजा ा ा वह्यामध नसांिेशमज्जारज्ज काेजा ाऊन े
स्नाय ांकाेजा ा ा . 

 
मोठामेंि  नेत्राांच्याद्वाराआदणइ रभागा ीलपेशींच्यामि ीनेशरीरार्ा ोलसावर ो.प्रायायाां-

मध्येमोठ्यामेंि रे्कायचफारसेमहत्त्वारे्नस े.पणमाणसाांमध्येह्यामेंि च्याकाययलार्ाांगलेर्महत्त्वआहे. 
 
 

* * * 
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वाचा आहण ब द्धी 
 

आकृ ीक्रमाांक ीनमध्येिाखदवल्याप्रमाणेमाणसाच्याकवटी ीलकारखाय यार्ादवस् ारफारर्
वाढलेलाआहेआदणदनरदनराळ्याकाययर्ीदवभागणीहीस्पष्टकेलीआहे.ह्यादवस् ारार्ार्फायिाम्हण न
माणसालाअस्खदल वार्ाव ीक्ष्णबुद्धीहीिोय हीप्राप्त हझालीआहे . 

 
इ र प्रायायाांच्या मेंि च्या आकारार्ा अभ्यास करुन व त्याांर्ी आपल्या मेंि शी  ुलना केल्यामुळे

आणखीकाहीगोष्टीकळ नये ील(पहाआकृ ीक्र.८) 
 
(१) बेडकाचा मेंदू 

 
आकाराने लहान व थोाासा लाांबट अस ो. ह्याला इजा ा पोहोर्ली  र सवचसाधारणपणे ह्या

प्रायायावरदिसयाया येणाराअसाकाहीएकपदरणामहो नाही.मात्रहाप्राणीअपलेभक्ष्यपकायायासाठी
पदहल्यासारखाधाव जा ाणारनाहीअगरसपचवगैरेत्यारे्शत्र समोरउभेरादहले री ेथ नहालणारनाही.
त्यालाहालवले रर् ोउाीमार ोवत्याच्या ोंाा अन्नटाकले रर् ोखा ो. 
 
(२) सरडा, पाल याचंा मेंदू 
 

हाआकारानेथोाामोठाववाटोळाहो जा ा ो. 
 
(३) पक्ष्याचंा मेंदू 
 

हाजा ास् वाटोळाअस ोव त्यावरथोड्याथोड्या सुरकुत्यापा जा ा ा . त्या लहानमेंि र्ी
वाढबऱ्यार्प्रमाणा झालेलीअस े. 
 
(४) क त्र्याचा मेंदू 
 

हापुष्ट्कळर्मोठाअस ोवह्यावरसुरकुत्यापक्ष्याांच्यामेंि पेााजा ास् पा ा .काययच्यादृष्टीनेही
हामेंि जा ास् प्रग वाट ो.हामेंि जा रकाढ नटाकला रकुत्र्यार्ीशुद्धजा ा े.त्याच्याहा पायाांरे्स्नाय 
 ाठबन ा आदण ेस्नाय मरेपय   सेर्राह ा .१२-२४ ासाांनीअसेप्राणीमरणपाव ा .त्यामुळे
असेम्हणावेलागलेकी, मेंि खेरीजा हेप्राणीजा ग शक नाही . 
 
(५) माकडाचा मेंदू आहण माणसाचा मेंदू 
 

माकााच्या मेंि र्ीआपल्यामेंि शी बरीर्साम्य ाआहे. त्यार्ाआकार र मोठाअस ोर्; पण
काहीदवदशष्टभागिेखीलर्ाांगलेर्वाढलेलेअस ा .माकााांनाकुत्र्यामाांजा रापेााबदु्धीजा ास् अस े.हे
प्रयोगशाळे िेखीलआढळ नआलेआहे.खाद्यपिाथचशोधयायाच्याकामीिेखीलमाकाेशक्य ोपक्ष्याांच्या
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अांड्याांर्ाककवाअशार्पौदष्टकअन्नार्ाउपयोगकर ा .मात्रह्याप्रायायाांनावार्ाशक्तीनस े.ह्याप्रायायाांर्ा
मेंि काढ नटाकल्यावरत्याांच्यावरइ केगांभीरपदरणामहो ा की,हेप्राणीलवकरर्मर ा . 

 
                                   

 .  .   
 
माणसार्ामेंि हाबरार्प्रगद परगेलेलावाट ो.त्यार्ाआकारमोठाअस नत्यावरीलसुरकुत्याही

पुष्ट्कळअस ा .िरेकसेंदटमीटरवरसुरकुत्याअस ा प्रत्येकसुरकु ीहा ानेबाजा  लाकेलीकी ी एक
भेग दिस ेव द च्यािोय हीबाजा  ांनामेंि र्ापुष्ट्कळसाभागिा नबसलेला दिस ो.हासवच बाहेरीलभाग
करड्या रांगार्ा अस ो. माणसाच्या मेंि च्या काययच्या दृष्टीने एक-िोन गोष्टी प्रामुख्याने साांग ा ये ील.
प्रथमम्हणजेा त्यामेंि मध्येवार्ाशक्तीदनमयणहो ेविुसरेम्हणजेा ह्यामेंि च्याफ्राँटललोबरे्टोकफारमोठे
झालेले अस े. त्यामुळे माणसा  बुदद्धसामर्थयच, दवर्ारशक्तीं, स्मरणशक्ती, सिसद्दववके, महत्त्वाकाांाा, 
ध्येयदनिावगैरेगुणप्रामुख्यानेदिस नये ा . 

 
वार्ाआदणबदु्धीह्यािोनअद्भ ुशक्तींमुळेमाणसानेइ रप्रायायाांवरीलआपलेप्रभतु्वप्राप्त हकेलेव

आपलीस्व ःर्ीअनेकप्रकारेप्रग ीकरुनघे लीआहे.आ ाआपणमाणसाच्यावार्ाशक्तीकाेवळ . 
 
आठ-नऊमदहय याांरे्म लबाबा, मामाअसेओठानेसहजा उमटणारेशब्िबोल लाग े.ह्यादक्रये-

साठी ेशब्िआईवदालाांच्या ोंा नमुलाच्याकाना पाणेआदणमुलानेआपल्याआईवदालाांच्याओठाांच्या
हालर्ालींकाेपाहणेह्याकृ ींनाफारमहत्त्वआहे.मुलारे्वयजा सजा सेवाढ जा ा े स से ेम लजा ास् 
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कठीणशब्िदशकावयासलाग े.हेदशक ानाश्रवणआदणदृष्टीयािोघाांर्ाजा ास् जा ास् उपयोग ेम ल
करु लाग े. त्या कोवळ्या वया  मेंि च्या भागार्ी वाढ फार झपाट्याने हो े. त्यामुळे स्मरणशक्ती, 
श्रवणशक्तीवगैरेदनरदनराळ्याशक्तीजा ोमानेप्रग ीकरी अस ा .श्रवणशक्ती वदृष्टीहीिोय हीर्ाांगल्या
 ऱ्हेनेकामकरी असल्या रर्बोलयायार्ीदक्रयानीटघा नये अस े.मुकीमुलेबहुधाबदहरीअस ा .
 ी मुकी राह ा  ह्यारे् कारण त्याांना बोललेले शब्ि ऐक  ये  नाही . असल्या सवच शब्िाांर्ा सांर्य
श्रवणदक्रयाघाव नआणणाऱ्यामेंि च्याभागावरकेलाजा ा ो.ाोळ्याांनीपादहलेल्यािुसऱ्याांच्या ोंाावरील
हालर्ालीह्याांरे्दर्त्रणिेखीलमेंि  ीलाोळ्याांच्याभागा केलेजा ा े.मेंि च्याह्यािोय हीभागाांर्ासमुच्चय
होऊनमेंि  ीलिुसऱ्याकाहीभागा हेसवचशब्ि“अनुभव”खात्या जा माहो ा .हेखा ेिाांागेअस े.
कारण लहान मुलाच्या वाढणाऱ्या मेंि मध्ये बऱ्यार्  ऱ्हेरे् असे अनुभव फारर् थोड्या वळेा  साठदवले
जा ा ा .हेअनुभव-खा ेआपलेअनुभवञानान ां  द्वारावाक्कें द्रा(ब्रोकाभागा)लािे े(आ.क्र.९).येथ न
सांिेशखाली ोंाा ील स्नाय ांकाे नेलेजा ा ा  वह्या स्नाय ांच्यासाहाय्याने व्यवस्स्थ शब्िोच्चार दनमयण
केलेजा ा ा . 

 

 
    

 . . ९ 
 
हीबोलयायार्ीशक्तीथोाक्यार्वळेा भरप रवाढलेलीदिस े.वयजा सजा सेवाढ जा ा े स सा

अनुभववस्मरणशक्तीह्याजा ागे शब्िकोशार्ाआदणवाक्यरर्नेर्ासांर्यवाढ जा ा ो.माणसाच्यामेंि र्ा
आकार र्ाांगलार् मोठा असल्यामुळे त्या  असांख्य पेशी अस ा . पुढीलकायच म्हणजेा  वयाच्या ६  े ७
वषयपास नशालेय दशाणप्राप्त हकरणे,मागीलअनुभवाच्यासाहाय्यानेर्नवीनगोष्टींर्ासांर्यकेलाजा ा ो
आदण मेंि  ील पेशी एकमेंकीजा वळ जा ोाल्या जा ा ा . पेशी दजा  क्या जा ास्  प्रमाणा  जा ोाल्या जा ा ील
द  क्या प्रमाणा  नवीन नवीन गोष्टी दशकावयास सोप्सया जा ा ा . ह्या मुलाां  नर्काही हुषार बदुद्धमान
माणसे म्हण न दनमयण व्हावयार्ी अस ा . ही माणसे बुद्धीच्या बाब ी जा ास्  प्रग झालेली अस ा .
ह्याांच्यामेंि र्ाआकारथोाामोठार्असावा. दशवायमेंि च्यापेशीएकमेकींशीजा ास् प्रमाणा जा ोालेल्या
अस ा .पाठाां र केलेलाभागजा ास् प्रमाणा ठस नराह ोव  ेपाठाां रउत्तमप्रकाररे्असेल र  े
अभ्यासा ही प्रगद पर ने े. पाठाां राने वाणीही शुद्ध राह े वअशासारख्या पाठाां रानेसुद्धा बुद्धीर्ी वाढ
होऊनजा ा े. 
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मेंि हाआकारानेफारसामोठानसला रीत्या ीलपेशींर्ीसांख्याआदणत्यारे्असांख्यगुां ागुां ीरे्

सांबांधअभ्यास नपादहलेअस ाआपल्यामनालामोठाअर्ांबार्वाट ो.सभोव ालच्यासृष्टी  नअगदण 
सांिेशमेंि काेएकसारखेधाव घे अस ा .आदणमेंि हाएकार्ाणीह्यासवयर्ीनीट व्यवस्थाकरी 
अस ो.काहीसांिेशअसेअस ा की, त्याांनासमपचकउत्तरे ाबा ोबिेऊनमेंि त्याांर्ीदवल्हेवाटलावी 
अस ा . उिाहरणाथच, आपण दलही  ककवा वार्ी  अस ाना जा र एखािे मच्छरआपणाांस र्ावले  र
साहदजा कर्आपलाहा त्वदर ग ीनेत्यादिशनेेजा ा ो.पणवार्याया ककवाइ रकाहीकायय आपल्या
लहानमुलीनेव्यत्ययआणला रसाम, िाम, िांावगैरेउपायआपणयोदजा  ो.म्हणजेा हेसांिेशमेंि च्या
एकार्भागा जा ा नस न ेएकाभागा  निुसऱ्याउच्चभागा जा ा ा व ेथेबऱ्यावाइटारे्दनणचयघे ले
जा ा ा . दवशषे ःमेंि र्ापुढर्ाभागकायचघाव नआणी अस ो.हाभागमनुष्ट्या फारमोठावाढलेला
आहे. ह्या भागाला ‘फ्राँटल लोबʼ असे म्हण ा . माण स  ापट ककवा शाां  स्वभावार्ा असणे, धोरणी, 
मुत्सद्दीआदणध्येयपे्रदर असणेवानसणेहेसवचह्याफ्राँटललोबदवभागाच्यावाढीवरअवलांब नअस े(आ.
क्र.१). 

 
ह्या भागाला हल्लीच्या सांशोधना  फार महत्त्व प्राप्त ह झालेआहे. माणसारे् उच्च गुणआदण त्यारे्

समाजा ा ील स्थान वगैरे ह्या भागावर अवलांब न अस ा . हे वर साांदग लेर् आहे. दशवाय आपल्या
पोटा ीलआ ाीवगैरेभागाांपास नयेणारेसांिेशहीअखेरयेथेर्ये ा .ह्याभागारे्आ ड्याांच्याबाब ी ील
पुढीलकायचम्हणजेा त्यावरप णचपणे ाबाठेवणे.अथय हा ाबाआपल्यानकळ म्हणजेा आपोआपठेवला
जा ा ो; म्हणजेा र्आपणआपल्याइच्छेनुसारआ ड्याांच्याहालर्ालीसहजा ासहजा ीघाव नआणी नाही. 

 
आणखीमहत्त्वार्ामुद्दाम्हणजेा असाकी, ह्याभागामध्येविेनावाहकञानान ां  खालच्याभागाांपास न

येऊनपोहोर् ा .हेञानान ां  ह्यामेंि च्याभागालाशरीराच्याकोणत्याहीभागापास नविेनाझाल्यारे्सांिेश
पोहोर्वी अस ा . हेसांिेशमेंि च्या िुसऱ्याहीभागा पोहोर् ा .पणइकाे हेसांिेशजा ायायारे्महत्त्व
दनराळेर्आहे.हेसवचञानान ां  कापलेगेले रमाणसालाविेनाांरे्आकलनहो े.पणत्याांर्ी ीव्र ामुळीर्
भास  नाही. विेना नष्ट करयायारे् सामर्थयच ह्या  नस े, हे खरे असले  री विेनाांमुळे जा ीव कासावीस
व्हावयार्ा ाबा ोबथाांब ो.दवशषे ःह्यार्ाउपयोगअशार्रोगाांमध्येकेलाजा ा ोकी, ज्यामुळेरोग्याला
एकसारखा असह्य विेना हो  अस ा . ह्या शल्यदक्रयेला “फ्राँटल ल्युकॉटॉमी” असे म्हण ा . ही
शस्त्रदक्रयाफारशीकठीणनाही.आदणह्याशल्यदक्रयेकदर ााोक्यार्ीकवटीउघाीकरावीलाग नाही.
मात्रआधुदनक युगा विेना दनवारणकरणारी पदरणामकारकऔषधेउपलब्धझाल्यामुळे हीशल्यदक्रया
क्वदर् र्केलीजा ा े. 

 
काही मानदसक रोग्याां  िेखील ही शल्यदक्रया करावी लाग े. ज्या रोग्याांना २४  ास केवळ

बाांध नर्ठेवावेलाग ेअशाउय म रोग्याांनाह्याशस्त्रदक्रयेनेपुष्ट्कळआरामदमळयायार्ीशक्य ाअस े. 
 
              व       
 

माण सहाबोलकावहसराप्राणीआहे.जा ागेपणी ोपुष्ट्कळवळेबोल र्अस ो.कपाेघाल ाना, 
काययलयामध्येकामकर ाना, जेा व ानावखेळ ानाआपणअथचप णचवअथचहीनगप्सपामारी अस ो.ह्या
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सवचकल्पनाांर्ाउगममेंि च्यामागल्याबाजा  लाहोऊनत्याब्रोकाभागापयच जा ा ा . ेथ नखालीलपुष्ट्कळ
भागाांनाआञानादिल्याजा ा ा . 

 
हीबोलयायार्ी दक्रयावाट े  ेवढीसोपीनाही. २-३वषयरे्म लवरीलपद्ध ीनेशब्िबोलयायास

र्ाांगलेर् दशकलेलेअस े.  े साधारण २००० शब्ि दशक नजा ा े. स्पष्टशब्िउमटदवयायासाठी दवकदस 
मेंि र्ीप्रथमजा रुरीअस े.पणनुस ामेंि  ल्लखअस नर्ाल नाही.हत्यारवाजा वणाराकारागीरअसला
 री आपली दवद्या जा नसम हापुढे ठेवयायासाठी त्याला त्याच्या हत्यारार्ी जा रुरी अस े. मेंि ला अशा
कलाकारार्ी उपमा दिल्यानां र त्याच्याजा वळअसणारे स ार, बाांसरी ककवा  ांबोऱ्यासारखे वाद्य दक ी
दकर्कटअस ेत्यार्ादवर्ारकरु. 
 

 
 .  .  ० 

 
आकृ ीक्रमाांकिहामध्येिाखदवल्याप्रमाणेहेस्वरयांत्र(लॅकरक्स)आपल्यागळ्यामध्येअस े.त्या 

मुख्यत्वे िोन स्वर ां   (व्होकलकॉाचस) अस ा . ध्वनी उत्पन्नकरयायाकदर ा हे िोय ही एकमेकाांजा वळ
ये ा वकां पपाव ा .ध्वनीउत्पन्नकरयायासलागणारीशक्तीआपल्याफुफ्फुसाां  नदमळ े.म्हणजेा आवाजा 
काढ े वळेी फुफ्फुसाांमध्ये थोाी जा ास्  हवा घे ली जा ा े. कुत्री, माांजा रे व पाी एवढीर् दक्रया करुन
थोाेफार दनराळे स्वर उत्पन्न करु शक ा . फुफ्फुसाां  न स्वरयांत्रा  न आवाजा  दनमयण करुन हवा वर
फेकलीजा ा े व  ी बहुधा  ोंाावाटेसोालीजा ा े. येथे दनरदनराळेशब्ि बोललेजा ा ा . टोपी हा शब्ि
म्हण ानाकायकायदक्रयाहो ा  ेपाह .टहेअारम्हण ानाजा ीभवरच्याटाळ लादर्कट ेवखाल न
ककदर् हवचे्याप्रवाहामुळे ीथोाीबाजा  लाहोऊनत्याजा ागे  नककदर् हवा ोंाावाटेबाहेरपा े.ओहे
अारम्हण ानाआपणओठाांर्ावगालार्ाउपयोगकर ो.नां रओठबांिठेव नथोाेसेगालफुगव नथोाी
हवा त्काळसोा नदिलीकीपर्ाअगरपीर्ाउच्चारहो ो. 

 
वरीलदक्रये स्वरयांत्र, स्वर ां  , जा ीभ, ओठ, टाळ वगालवगैरेभागाांरे्महत्त्वसहजा पट नयेईल.

आपणजेा व्हामनापास नम्हण ोकी, हेफ लदक ीसुांिरआहे?  ेव्हाआपणवरीलस्नाय ांर्ाउपयोग र
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कर ोर्; पणआपण ोंाावररे् हावभाव व हा ारे् हावभाव दवर्ारा  घे ले  र एक वाक्यउच्चार ाना
जा वळजा वळ५०-१००स्नाय कामकर ा असेआढळ नयेईल. 

 
आपलेबोलणेअसेर्भावनाप णचअस े.त्या आनांि, पे्रम, राग, लोभवगरेैसवचभावनाओ प्रो 

भरलेल्याअस ा .म्हण नर्वार्ाशक्तीलाआत्मार्ाध्वदनाेपकअसेम्हण ा . 
 
म लवयाच्या ीनवषयपढेु शुद्ध, स्पष्टआदणअथचप णच बोलावयासलाग े. ोपयच प्रथमशब्िाांर्ा

सांर्यवनां रमोाके ोाकेशब्िजा ोा नवाक्य यारकरयायाकाेप्रवृत्तीदिस े.काहीमुले ीनवषयपयच 
शब्ि व त्याबरोबर वाक्येही जा मवी  अस ा . म्हणजेा  त्या काळापयच  त्याांना बोलयायार्ी शक्ती नस े.
प्रख्या शास्त्रञानअल्वटचआइनस्टाइनयाांच्याबाब ी हेखरेहो े. 

 
लहान मुलार्ी ऐकयायार्ी शक्ती शाब   असली  र वार्ाशक्ती ही झटपट वाढ हो े, हे मागे

साांदग लेर्आहे.इ क्यालहानवया म्हणजेा १ े२वषयच्यामुलाांमध्येकणेंदद्रयबरोबरकामकर ेकी
नाही, हेसमजा णेफारकठीणअस ेआदणलहानपणीर्मेंि ला इजा ा पोहोर् न त्यामुळे ऐकयायार्ीशक्ती
कायमर्ीर्गेलीअसेल रअशीमुलेबदहरीआदणमुकीहो ा .अशामुलाांनाबोल ायेयायासाठीत्याांच्या
ाोळ्याांर्ार् उपयोग करुन घ्यावा लाग ो. आदण त्याांना आपल्या ओठाांच्या अगर दजा भेच्या हालर्ाली
िाखवाव्यालाग ा .वार्ािोषउपर्ारशास्त्रआपल्यािेशा अगिीर्बाल्यावस्थे आहे. 
 

वार्ाशक्ती दकरकोळिोषअनेकव्यक्तींमध्येदिस नये ा . 
 
दलओनााचास्व्हय सी, जा ॉजा चवॉकशग्टन, पे्रदसाेंटरुझवले्टवगैरेलोकाांर्ीहीया गणनाहो े.हेसवच

लोकत्यात्यााेत्रा अग्रगयायअसले रीबहु ेकजा ण ो रेबोल हो े.शास्त्राांच्यासव कषप्रग ीबरोबर
हेहीिोषघालदवयायार्ीकलादवञानानानेपुष्ट्कळशाप्रमाणा हस् ग केलीआहे. 

 
वार्ाशदक्तिोष मुख्यत्वकेरुनिोनकारणाांनीहो ा .पदहलेकारण म्हणजेा मेंि च्याकाही दवदशष्ट

भागाांनाइजा ाहोणेककवाजा य मापास नर्त्याभागार्ीनीटशीवाढनहोणे.ह्यामुलाांनारी सरआदणयोग्य
वळेेवरवार्ािोषउपर्ार(स्पीर्दथरॅपी)दिले रर्ाांगलार्फायिाहो ो. 

 
िुसरेकारण म्हणजेा  मानदसक ाण णाव हे होय.काही मुले शब्ि बोलयायास सुरुवा  र्ाांगली

कर ा .पणिुसरेलहानम लदनमयणझालेआदणआईरे्लात्यालहानमुलाकाेगेलेकीपदहलेम ल
शब्ि दशकावयारे् बांि हो े. काही मुले वृत्तीने अगर स्वभावाने रागीट असल्यामुळे बोलावयास दशक 
नाही . सेर्आईबापाांच्याधाकामुळेमुलाांमध्येभी ी, वगैरेकारणाांमुळेिेखीलत्याांर्ीवार्ाशक्तीखुांट े. 

 
 ो रेबोलणारेलोकपुष्ट्कळ दिस न ये ा .किादर्  त्याांच्यामध्येमेंि च्यािोय हीभागाांपैकीएक

िुसऱ्यावर ाबाठेवी नस निोय हीएकमेकाांवर ाबाठेव इस्च्छ ा .त्यामुळेत्याांरे्दवर्ार, वार्ावदक्रया
हीसवचत्याांनागोंधळा टाक ा . 

 
दहस्टीदरयामध्येवार्ाएकिमबांिपा े.हाएकमानदसकरोगआहेआदणत्यालाउपर्ारहीत्या

पद्ध ीनेकरावयार्ाअस ो. 
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आवाजा ावर मोठ्या  मोठाआघा करणारा रोग म्हणजेा र् स्वरयांत्रार्ा ककच रोग!            
             घ                                                                
                                                                                  
      

 
                                                                           

                                                   घ                                 
              

 
 

* * * 
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प्रकरण ५ वे 
 

प्रहतहिप्त हक्रया 
 

प्रादणशास्त्रा ील उत्क्राां ीर्ा अभ्यास कर ाना दनरदनराळ्या प्रायायाच्या मज्जारर्नेसांबांधी असे
आढळ न ये े की, मेंि र्ी वाढिेखील मज्जारज्ज पास नर् झाली आहे. प्रादणशास्त्रा ील बऱ्यार् खालच्या
प्रायायाांनानीटशीदृष्टीनस ेवशरीराच्याइका नद काेहालर्ालीकरुनस्व ःलाअन्नदमळव न ेजा ग 
अस ा .अशाप्रायायाांमध्येआदणह्यापुढेथोाीप्रग ीझालेल्याप्रायायाांमध्येफक्तमज्जारज्ज हजा रअस े.त्या
मज्जारज्ज रे्कायचफक्तप्रद दाप्त हदक्रयाघाव नआणणेएवढेर्अस े.ह्याप्रकारच्यादक्रयाांमध्येजा ास् गुां ागुां 
मुळीर्नस े.ह्या प्रायायाांपेााजा ास् प्रग ी केलेल्या प्रायायाांमध्ये म्हणजेा --मासे, बेा क, सरपटणारे प्राणी
ह्याांमध्ये--मेंि र्ीथोड्याफारप्रमाणा वाढहो े(प्रकरण४आकृ ी८पाहा)आदणहामेंि मज्जारज्ज वर ाबा
ठेव ोआदण त्यामुळे मज्जारज्ज र्ी प्रद दाप्त ह दक्रया-ाम ा वाढ ेर्. माकााांमध्ये व माणसाांमध्ये मेंि र्ी वाढ
फारर्झाल्याकारणानेमज्जारज्ज रे्कायच दिसयाया  येयायासारखेनस े.मात्र त्या ीलप्रत्येक पेशीरे्कायच
अव्याह र्ाल अस े. ेबांिपाले रत्यामुळेशरीरावरझालेलेिुष्ट्पदरणामर्ाांगलेर्दिस नये ा . 
 
                       
 

आपणबोलयायाच्यानािा अस ानाआपल्यापायाच्याअगरहा ाच्याबोटाांनाइजा ाझाली र ो
अवयवआपणाणाधय शरीराच्याबाजा  लाओढ नघे ोआदणत्याविेनाआपणाांस ाबा ोबसमजा  ा .
 सेर्आपण ाोळे दमट न घे ले अस ाआपल्या  ोंाा  कलबार्ा रस सोाला  र  ाबोा ोब  ोंाा 
लाळेर्ा प्रवाह सुरू हो ो. द सरे उिाहरण म्हणजेा  ाोळ्याां  प्रखर उजेा ा एकिम टाकल्यावर ाोळे
आपोआपदमट ा .ह्यासवचआपोआपघा नयेणाऱ्या दक्रयाांनाप्रद दाप्त हदक्रयाअसेम्हण ा .ह्याबहु ेक
सवचदक्रयाघाव नआणयायारे्काममाणसामध्येसुध्िामज्जारज्ज घाव नआण े.हेसमजा ाव नघेयायासाठीएक
प्रयोगकेलापादहजेा .मज्जारज्ज च्याकाययर्ाअभ्यासकरयायासाठीप्रयोगशाळे कुत्रा ककवामाांजा र हेप्राणी
घेऊन त्याांच्या मज्जारज्ज च्या वरर्ामेंि र्ासवच भागकाप नटाकलाजा ा ो.काही ासाांनी त्या प्रायाया ील
मज्जारज्ज आपल्या शरीरारे् व्यवहार र्ालदवयायार्ी जा बाबिारीआ ा मज्जारज्ज वर पा े. अशा प्रायायाांमध्ये
हृिय, आ ाी याांर्ी काये नीट र्ाललेली अस ा . मात्र ह्या प्रायायाांर्ा श्वासोच्छछवास बांि पा ो. व
त्याकदर ात्याांनाफुफ्फुसाां श्वासोच्छछवासकृदत्रमरीत्यार्ाल ठेवावालाग ो. 

 
वर साांदग लेल्या सवच प्रद दाप्त ह दक्रया येथेही हजा र अस ा  व त्या सुलभ री ीने पाहावयास

दमळ ा .पुढीलआकृ ी िाखदवल्याप्रमाणेप्रयायाांच्याबोटाांनाजा रटार्णीटोर्ली रबोटाां असलेले
ञानान ां  उते्तदजा  होऊन ेहासांिेशमज्जारज्ज च्यामागल्याबाजा  नेमज्जारज्ज मध्येने ा .मज्जारज्ज च्यापुढील
बाजा  लाज्या पेशीअस ा  त्याउते्तदजा  होऊनत्याांमध नसांिेश दनघ न िुसऱ्याञानान ां  च्यासाहाय्याने े
स्नाय ांकाेधावघे ा आदणहा टार्णीच्याटोकापास नबाजा  लाखेर्लाजा ा ो(आ.क्र.११) 
 



 
     म     

 
( .  .   )  

 
अशाअनेकप्रद दाप्त ह दक्रयाआपल्याशरीरा घा न ये ा . त्याांर्ाम लभ   हे  शरीरारे्सांराण

करणे हार्अस ो.आपलेहृियआदणआ ाीह्याांरे् पषु्ट्कळसे व्यवहार प्रद दाप्त ह दक्रयाांमुळेर्र्ाल ा .
 ोंाा  एखािे  ीव्रआम्ल (ॲदसा)टाकले र ाबोा ोबलाळेर्ा भला मोठालोट बाहेर ये ोआदण
आम्लार्ी  ीव्र ा  ात्काळ कमी कर ो.  सेर् उभे रादहल्यावर अगर र्ाल ाना आपला  ोल नीट
साांभाळयायासाठीदकत्येकदकर्कटअशाप्रद दाप्त हदक्रयाघा नये अस ा . 

 
ह्यादक्रयाजा य मापास नर्शरीरा  दनमयणझालेल्याअस ा .म्हणजेा  ाय ह्या मुलामध्येिेदखलत्या

दक्रया दिस न ये ा . त्याकदर ाआपल्या मज्जारज्ज ला कोणत्याही  ऱ्हेरे् दशाण घ्यावे लाग  नाही. ह्या
दक्रयाांनाउपजा  प्रद दाप्त हदक्रयाअसेम्हण ा . 

 
ह्यापेाा थोड्या दनराळ्या दक्रया वैद्यकशास्त्राने पन्नास-साठ वषयप वी शोध न काढल्या आहे .

आयव्हॅन पावलाव्ह नावाच्या प्रख्या  रदशयन शास्त्रञानाांनी अशा दक्रयाांर्ा सखोल अभ्यास केला. ह्याांनी
आपल्याप्रयोगशाळे कुत्र्याांवरप्रयोगकेलेत्याांनीएकाकुत्र्यालाकाहीदवदशष्टवळेीअन्नद्यावयाससुरुवा 
केली.अन्निेयायाप वीकाहीदमदनटेघांटावाजा वी ठेवलीजा ा हो ी.पुढेघांटावाजा दवयायार्ीवळेथोाीथोाी
बिलली गेली; पणअन्न िेयायाप वी घांटा वाजा दवणे र्ाल र् ठेवले. घांटा वाजा  लागलीकी, त्यानां रअन्न
दमळ े, हे कुत्र्याला दशकावयास थोाा अवधी लागला. ह्या कुत्र्यामध्ये असेआढळ नआले की, घांटेर्ा
आवाजा ऐकल्याबरोबरर्ह्या कुत्र्याच्या ोंाा  नलाळजा ास् बाहेर येऊलागली.लाळेच्याप्रवाहाकर ा
अन्निेयायार्ीगरजा र्नव्ह ी.ह्याआदण त्समप्रयोगावरूनअसेदसध्िहो ेकी, आपलीदृष्टीककवामान
ह्याांमध नसांिेश मज्जारज्ज च्या पुष्ट्कळ वरच्या भागा  म्हणजेा  मेंि   प्रथमजा ा ा आदण मेंि रे् दवदशष्ट भाग
उते्तदजा   हो ा . उते्तदजा   झाल्यानां र  े आपल्या सांविेना लां बमजे्जमध्ये सोा ा  व लाळ दनमयण
करयायार्ीदक्रयाह्यापध्ि ीनेसाध्यहो े.ह्याप्रायायाांर्ामेंि काढ नटाकला रहीदवदशष्ट ऱ्हेर्ीप्रद दाप्त ह
दक्रयाआढळ नये नाही.ही दक्रयाउपजा  नस े. ी दनमयणकरावीलाग े. सेकरयायासाठीबाहेरून
एक उते्तजा क शक्तीलाग े. ह्या उते्तजा क शक्तीच्या अनुभवाने मेंि  अमुक एक दक्रया घाव नआणयायास
दशक ो.ह्यादक्रयेलाउपाधीदय प्रद दाप्त हदक्रयाअसेम्हण ा . 
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ह्या दसध्िाय  ावरआधारलेले प्रयोगआजा ही र्ाल आहे . िुसऱ्या एका प्रयोगा  घांटा वाजा वी 
ठेव न कुत्र्यालाअन्न दिलेजा ा े. कुत्राअन्नखायाया गकच झाल्यावर त्याच्या पायालाटार्यायाटोर्याया 
ये ा .पायालाकाहीिुखाप हो आहेअसेसमजा  ार्कुत्रापायशरीराजा वळओढ नघे अस ो.जा ास् 
िुखाप हो असेल रकुत्रात्याबाजा  लााोकेहीवळव ो.ह्यासवचदक्रयाबरेर्दिवसघाव नआणल्या
जा ा ा व त्यानां र कुत्र्यालाफक्तअन्न दिलेजा ारे्.टार्यायानटोर् ाना िेखील ो कुत्राआपलापाय
शरीराजा वळओढ ोवाोकेत्याबाजा  नेहालदव ो. 
 
                        व           
 

अशा दवदशष्ट प्रकारच्या दक्रयाांरे् महत्त्वआपल्या जा ीवना  मोठे असावे असे वाट े. लहान म ल
आजा  बाजा  च्या वा ावरणा अनेकगोष्टी दशक न घे े  ेह्यार् दक्रयाांच्याआधाराने.आपल्यालालागणाऱ्या
सवयीह्यार् त्त्वावरआधारलेल्याअस ा .ककबहुनामेंि ह्यासवयीलाव नघे अस ो.कारणपुष्ट्कळशा
सवयीर्ाांगल्याअस ा . त्यामुळेजा ीवन सुखकरहो े. िुसरे म्हणजेा अशासवयीलागल्याकी त्या त्या
दक्रयाांरे् गदण एवढेसोपे केलेलेअस ेकी, मेंि ला त्या दक्रया दवनायासघादव ा ये ा .सकच समधील
प्राणीह्यार् त्त्वानुसारदशाणघे ा . 

 
माणसालाझोपकशी ये े, ह्यासांबांधीरे्खरेकारणअद्यापही समजा ले नाही.ह्याही दठकाणी  ी

वरीलप्रकारच्याप्रद दाप्त हदक्रयाांमुळेये असावीअसेकाहीशास्त्रञानाांरे्म आहे. 
 
 

* * * 
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प्रकरण ६ वे 
 

सवंेदिा : सामान्य 
 

  व     
 

आपणआपल्या अजा  बाजा  ला पुष्ट्कळ गोष्टी पाह ो. पुष्ट्कळ गोष्टींरे् आवाजा  ऐक ो, काही वस्  
वासानेओळख ो, ाोळेदमटलेलेअसले रीहीत्वरे्वरीलस्पशयनेपिाथचओळख ो, आपल्यामेंि लाह्या
सवच दनरदनराळ्या पिाथांरे्आकलन हो े. ह्यारे् कारण दनरदनराळ्या सांविेना मेंि काे दिल्या जा ा ा .
ाोळे, कान, नाक, जा ीभ, त्वर्ावगैरेशरीराच्यापृिभागावरदवदशष्टआद्यांगेहेकायचघाव नआण ा .ह्या
दवदशष्टपेशीअमुकएकसांिेशपोहोर्दवयायारे्कामकदर ा , असासवचसाधारणसमजा आहे. 

 
सांविेनाांरे्ठळकपणेिोनदवभागपा ा . 
 
१)सामाय यसांविेना(कॉमनसेय सस्). 
 
२)दवदशष्टसांविेना(स्पेशलसेय सस्). 

 
     म      व     
 

(अ)स्पशच, िाब(पे्रशर), थांाी, उष्ट्ण ा, विेना, त्वर्ावनाकआदण ोंाह्याांमधीलअां स्त्वरे् 
उत्पन्नहोणाऱ्यासांविेना; (ब)स्नाय , हााे, हाााांरे्साांधेह्याांमध नउत्पन्नहोणाऱ्यासांविेना; (क)हृिय, 
फुप्सफुसे, मोठ्यारोदहणी, जा ठर, आ ाीवगैरेमध्येउत्पन्नहोणाऱ्यासांविेना. 
 
२   व      व     
 

दृष्टी, श्रवण, रुर्ी, गांधह्यादवदशष्टसांविेनासमजा ल्याजा ा ा . 
 
सामान्य संवेदिा 
 

ह्याांपैकीस्पशच, िाब, थांाी, उष्ट्ण ा, स्नाय वहाााांरे्साांधेह्याांपास नउत्पन्नहोणाऱ्याकाहीसांविेना
आपल्यालासमजा  ा .त्वरे्वरस्पशचकेलाककवाथांापाणीओ ले रआपणाांसत्यात्यासांविेनाकळ ा 
(आकृ ीक्र.१२). सेर्स्नाय ककवासाांध्याांर्ीहालर्ालआपणाोळेदमट नघे लेअस ाहीसमजा  े.पण
स्नाय  आदण साांध्याांमधील काही प्रकाररे् सांिेश आपणाांस समजा   नाही  आदण  े समजा यायार्ी
आवश्यक ाही नस े. हे सांिेश लहान मेंि  आदण िुसऱ्या काही कें द्राांकाे जा ा ा , त्यायोगे आपोआप
आपल्याशरीरार्ा ोलकायमराह ो. सेर्हृिय, फुप्सफुसआदणआ ाीह्याांमधीलसांिेशअदनच्छाव ी
मज्जासांस्थेका नजा ा ा वत्यारे्हीआकलनआपल्यामेंि लाहो नाही. 
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स्पशच, िाब, थांाी, उष्ट्ण ा व विेनाह्यासांविेना त्वर्ाआदण ोंाा ीलअां स्त्वरे्मध न मेंि काे
जा ा ा .आकृ ीक्र.१२मध्येिाखदवल्याप्रमाणेत्वरे्मधीलआ ीलभागा (आां रत्वरे् )ह्यासवचसांविेना
वाहणारी दनरदनराळीआद्यांगे (एय ाऑरगय स) अस ा . स्पशच ही सांविेना वाहणारे दवदशष्ट स्पशचगोलक
(टर्कॉपचस्कल्स्)का ाीच्याआां रत्वरे्मधीलउांर्वट भागा अस ा .का ाीवर हलका स्पशचजा री
झाला री ोगालकउद्दीदप होऊनत्यामध नदवदु्यत्सांिेशदनमयणहोऊन े‘दृक्रे् ादपयााʼ  थलॅॅमस)ह्या
मेंि जा वळीलभागाकाेजा ा ा व ेथ नमेंि काेजा ा ा . 

 

 
 .  .  २ 

 
िाब(पे्रशर)हास्पशचह्यासांविेनेर्ार्प्रकारआहे.त्याकदर ािाब(पॅदसदनयन)गोलकउद्दीदप 

व्हावेलाग ा . हेअांड्याच्याआकारासारखेअस ा .का ाीवरीलिाबामुळे त्याांर्ाआकारबिल ोव
असेझालेकी  ेउद्दीदप हो ा .हीसांविेनाही दृक्रे् ादपयाााकाेप्रथमजा ाऊननां रमेंि काेजा ा े. हे
गोलक त्वरे् , स्नाय ां आदणसाांध्याां  अस ा . त्वरे्वर  ाण पालाकी ही सांविेना स्पशचआदण िाब
गोलकउद्दीदप झाल्यामुळेमेंि लासमजा  े. 

 
शरीरावर दठकदठकाणीस्पशचञानानार्ी ीव्र ासारख्यार्प्रमाणा  दिस न ये नाही. दजा भेरे्टोक, 

हा ाच्या बोटाांर्ी टोके, ओठ वगैरे भागाांवरील स्पशचञानानफार प्रखरअस े व पाठीवर  े बरेर्से स्थ ल
अस े. ककबहुना ज्या भागाांर्ी हालर्ाल जा ास्  प्रमाणा  र्ाल  अस े त्या सवयवरील स्पशचञानान  ीव्र
प्रमाणा  अस े. मनुष्ट्यप्रायाया  बोटाांच्या टोकाांवर ह्या  ीव्र स्पशचञानानारे् महत्त्वफारआहे. ाोळे दमटले
अस ा िोन वस्   एकमेकींपास न २  े ५ दमलीमीटर अां रावर ठेवल्या  रीिेखील त्या िोन असल्यारे्
आपल्यामेंि लाकळ े. 

 
विेना हीसांविेना केवळस क्ष्मञानान ां  ांमध्ये उत्पन्न हो े. त्याकदर ा दवदशष्टआद्यांगे नस ा . हे

स क्ष्म ां  का ाीमध्येसवचत्रअस ा .ह्याांमध्येदनमयणहोणारेसांिेशदृक्रे् ादपयााा(थलॅॅमस)काेजा ा ा 
व ेथेर्विेनाांरे्आकलनहो ेअसासमजा आहे.त्यामधीलकाहीसांिेशमेंि काेजा ा असलेपादहजेा  . 

 
वस्  रे् उष्ट्ण ामान मादह  करून िेयायासाठी िोन प्रकारर्ी आद्यांगे अस ा . “रदफनी”

गोलकामध नउष्ट्ण ेर्ीसांविेनाउत्पन्नहोऊनदृक्रे् ाकपााकाेजा ा ेआदणशी वस्  रे्ञानानहोयायासाठी
“क्राउझी गोलक”का ाी अस ा .ह्यासांविेनाांरे्आकलनही बहुधा दृक्रे् ादपयााामध्येर् हो े. मात्र
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रदफनीआदणक्राउझीआद्यांगार्ीकायेकायआहे ह्यासांबांधीसांप णचञानानप्राप्त हझालेलेनाही. सेर्ह्यासवच
सांविेनादृक्रे् ादपयााामध नमस्स् ष्ट्कापयच पोहोर् असाव्या असासमजा आहे. 

 
स्नाय , साांधेआदणहााेह्याांमध नमेंि लासमजा णाऱ्यासांिेशामुळे त्या त्याभागाांवरीलिाब, खेर्, 

साांध्याांर्ीअवस्था, विेनाह्यासांविेनाांरे्आकलनहोयायासमि हो े.आपल्याहा ापायाांरे्स्नाय हा ाने
िाबलेअस ा त्यािाबयायाने विेना हो ा .कारण स्नाय ांमधीलविेना दनमयणकरणारेञानान ां   त्यामुळे
उद्दीदप हो ा . सेर्आपलेहा पायखेर्लेअस ाहीआपल्याला त्यारे्ञानानहो े. स्नाय आदणसाांधे
ह्याांमध न उत्पन्न होणारे सांिेश मेंि ला कळणे हे महत्त्वारे् अस े. आपण ाोळे दमट न घे ले अस ाही
टेबलावरीलअमुकएकवस्  उर्ल न घेऊशक ो ककवाकोणत्याहीसाांध्यार्ीहालर्ालहोऊन त्याच्या
स्स्थ ीमध्येफरकपाला री ोमेंि लासमजा  ो.आांधळ्यामाणसालाकाठी टेकी सवचत्रजा ावेलाग े.
ह्यामाणसालात्वरे्वरीलस्पशचञानान ीव्रअस ेर्; पणत्वरे्वरीलिाबहीसांविेना, थांा-उष्ट्ण ाह्याआदण
स्नाय ञानानआदणसाांधेञानानहीिेखीलप्रखरअसावीलाग ा . 

 
ाोळे दमट न घे लेअस ाआपल्याहा ा कोण ीहीओळखीर्ी वस्   ठेवलीआदण ीहा ाच्या

बोटाांनीनीट पास नपादहलीअस ा ीवस्  सहजा ओळख ाये े.ह्यादवदशष्टसांवेिनेसवदरमसांविेना
म्हण ा . ह्या  खरे पादहले अस ा पुष्ट्कळ सांविेना कायच कर ा . पिाथयर्ा गुळगुळी  अगर
खाबाी पणाबोटाांच्यास्पशयनेसमजा  ो. सेर्वस्  रे् पमान, वजा न, आकारह्यासांबांधीसांिेशत्वरे्मध न
मेंि काेजा ा ा .प वीच्याअनुभवाांच्यामि ीने ीवस्  नेमकीकोण ीआहे, ह्यादवषयीमेंि लाञानानहो े.
अांधमाणसामध्येहीसांविेनाफारमहत्त्वार्ीठर े, हेदनराळेसाांगावयासनकोर्. 

 
 

* * * 



 
     म     

प्रकरण ७ वे 
 

सवंेदिा – हवहशष्ट 
 

   ग    म               ग  :          
 

आपल्याञानानेंदद्रयामध्येनेत्रेंदद्रयहेफारउज्ज्वलसमजा लेजा ा े.ख पि रवरकाळोखा असलेली
पेट ीमेणबत्तीआपणासर्टकनदिस े.अमावस्येच्याकाळोख्यारात्रीसुध्िाबोटीर्ाकप्त हानआपलामागच
नीटकापी अस ो.आपल्याअम ल्य दृष्टीलाि रिशीयांत्राच्यासहाय्यानेअद ि रदृष्टी प्राप्त हकरुन घेऊन
आजा र्ा शास्त्रञान  माम स यचमांालाकाे वषयनुवषच पाहा आहे. एकीकाे दृष्टी अफाट करयायारे् यत्न  र
िुसरीकाे स क्ष्म-िशचका  न पृर्थवीवरील बारीक कृमी कीटकाांर्ी पाहाणी र्ालली आहे व अखेर ह्या
पृर्थवीवरीलजा ीवकसादनमयणझालाह्यासांबांधीमानवालाउत्कां ठालागलीआहे. 
 
म                                    
 

आपलेाोळेइ केजा वळआणलेगेलेआहे कीत्यािोघाां फक्तनाकर्आहे.मासे, पाी, माश्या
वगैरेरे्ाोळेफारबाहेरच्याबाजा  सअस ा आदणिोनाोळ्याांमधीलअां रहीफारअस े.अथय  े त्या
प्रायायाांनादक ीफायद्यारे्अस े, हेपुढीलआकृ ीवरुनसमजेा ल.त्यामुळेकावळ्यावरअर् किगामारणे
हे अवघा होऊन बस े.आपले ाोळे फारर्जा वळ असल्याकारणानेआपल्यालाआपल्या पाठीकाील
काहीर्दिस नाही.हाएकआपल्यादृष्टीच्याबाब ी  ोटार्आहे.पणत्याउलटआपलामोठाफायिा
झालाआहे;  ोम्हणजेा आपलेिोय हीाोळेएकर्वस्  एकार्वळेीपाहा अस ा .त्यामुळेत्यावस्  र्ी
उलटीिोनप्रद कबबेमेंि च्यािोय हीबाजा  ने एकार्वळेीपहावयास दमळ ा व त्यावस्  र्ीजा ााी, द र्ा
आकार, द च्याआदणआपल्यामधीलअां रयागोष्टीअर् कसमजा ल्याजा ा ा .माकााांनाहीअशीर्दृष्टी
अस े.त्यामुळेत्याांनाद र्ाफारफायिाहो ो.त्याांनाअां रार्ीनीटकल्पनाअसल्यामुळेएकाझााावरुन
िुसऱ्याझााावरउाीमार ानादक ीबळवापरायरे्विुखाप नहो ािुसऱ्यावरजा ावयारे्, ह्यारे्ञानान
त्याांनाफारर्ाांगलेअस े.ह्यादृष्टीलादद्वनेत्रदृष्टीम्हण ा .(आ.कृ.१३) 
 
व                            ? 
 

आपल्यााोळ्याांसमोरपारिशचकपटल(कॉर्दनया)नावार्ीएकदनसगचदनर्दम आदणअत्युत्कृष्टकार्
आहे. स्वीत्झलांा हा िेश घड्याळे बनदवयायासासांबांधी र्ाांगलार् दवख्या आहे. त्या िेशा  ककवा इ र
कोणत्याहीिेशा त्यानैसर्दगककारे्एवढीर्ाांगलीकार्अद्यादप यारझालेलीनाही.ाोळ्याांच्याबँकाांमध्ये
ह्यार्कार्ाांर्ानीटसाठाकेलाजा ा ो ोत्यार्कारणाने.हीकार्िोय हीबाजा  नेगुळगुळी आदणपारिशचक
अस े.त्यामुळेसवचवस् ुमात्राांर्ीप्रद कबबेकोणत्याहीप्रकारेदवकृ नहो ात्याकारे्  ननेलीजा ा ा .हे
प्रकाशारे्सवचदकरणकृष्ट्णमांाल(आयदरस)नावाच्यापाद्यावरपा ा वफक्तमध नजा ाणारेदकरणत्या
पाद्याच्या मध्यभागाकाील दछद्रामध न नेत्रमयायावर (लेय स्) पा ा . हे कभगही मोठे नामी आहे.
कृष्ट्णमांालाच्यामागेअसणाऱ्यास्नाय च्याआधारानेहेकभगआपलीस्व ःर्ीजा ााीकमीजा ास् करुशक े.
जा वळच्यावस्  पाहयायासाठीकभगालाआपलीमधल्याभागार्ीजा ााीवाढवावीलाग ेआदणलाांबर्ीवस्  



 
     म     

पाहयायासाठी ीपुवचव आपोआपहो े. हे कभगिेखीलपारिशचकअस े. नेत्रमणीआदणपारिशचकपटल
याांमधीलनेत्ररस(ऑदक्वअसहु्यमर)हाहीपारिशचकअस ो.कभगामध नजा ाणारेप्रकाश-दकरणिुसऱ्याएका
पारिशचकघटटसरकार्रजा ला(स्व्हदरअसहु्यमर)मध नजा ाऊनदृकमज्जापटलावरजा ाऊनपा ा . 
 

 
 .  .  ३        

 
हेदृकमज्जापटलम्हणजेा  दनसगयर्ीएकमोठीर्कलाआहे.ह्यार्ीआकृ ीफार दकर्कटआहे.

आपण त्या ीलफक्तमहत्त्वाच्याआद्यांगाांर्ार् दवर्ारकरु.प्रथमएकगोष्ट ध्याना  ठेवायर्ी म्हणजेा ह्या
मज्जापटलावर कोणत्याही रांगाच्या वस्  रे् प्रद कबब पाले  री  े उलट पा े, व िुसरे म्हणजेा  ह्या
प्रद कबबामुळेमज्जापटला ीलिाांााकोशा(रॉा)आदणशांकुकोशा(कोन)(आ.क्र.१४)उते्तदजा  हो ा .
                             त्                                                          
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 .  .  ४ 

 
प्रत्येक वस्  रे् उलटे प्रद कबब दृक मज्जापटलावर पा े व एका वस्  र्ी िोन प्रद कबबे िोय ही

ाोळ्याां पा ा , हेमागेसाांदग लेर्आहे.उलटीपाणारीप्रद कबबेमेंि सरळकशीसमजा  शक ोहेएक
गुढर्आहेआदण हे अद्याप समजा लेले नाही. िुसरे म्हणजेा  िोन ाोळ्याांमधील प्रद कबब मज्जापटला ील
िोय ही जुा ळणाऱ्याभागावरर्पाावयासपादहजेा .आपलामेंि  हेकायचाोळ्याांर्ाभोव ालच्या स्नाय ांका न
घाव नआण ो.त्या ीलकाहीमहत्त्वाच्यास्नाय ांपैकीएकारे्कामथोाेसेजा रीकमीझाले रीपाहाणाऱ्या
माणसालाएकावस्  र्ीिोनप्रद कबबेदिसावयासलाग ा . 
 
                              
 

दृकमज्जापटलाच्याकााांच्याबाजा  लािाांााकोशार्ाभरणाजा ास् अस नमध्यभागी ोकमीअस ो.
शांकुकोशामध्यभागीअस नमज्जापटलाच्यामध्याच्याथोड्याशाजा ागे  त्यार्ाभरणाजा ास् अस ो.िाांाा
आदणशांकुकोशाह्याांच्याअशादवभागणीवरुनअसेसमजा  ेकी, िोघाांर्ीकायेदनरदनराळीअसावी .िुसरी
एक ध्याना  ठेवयायासारखीगोष्ट म्हणजेा काळोखा  नउजेा ाा  गेलेअस ाआपल्यााोळ्याां ीलबाहुली
(प्सयुदपल) आकुां र्न पाव े. म्हणजेा  उजेा ाा  असणाऱ्या सवच वस्  ांर्ी प्रद कबबे शांकुकोशाांवर पा ा .
शांकुकोशारे्कायचउजेा ाा ीलवस्  रे्नीटअवलोकनकरणे, त्या ीलबारीकसारीकगोष्टउर्लणेवत्याांरे्
सांिेश मेंि ला िेणे. िुसरे महत्त्वारे् कायच म्हणजेा  वस्  ांरे् रांग ओळखणे हे होय! पुष्ट्कळ प्रायायाांच्या
मज्जापटला शांकुकोशाहजा रनस ा .अशाप्रायायाांनारांगओळख ाये नाही असेआढळ नआलेआहे.
आपल्यामध्येिेखीलअर् करांगनओळखणारेअसेशकेाा१ े२लोकभेट ा .हेलोक ाांबड्याककवा
दहरव्या रांगाला िुसऱ्यार् नावाने ओळख ा . काही महत्त्वाच्या नोकऱ्याांसाठी ाोळ्याांर्ी नीट  पासणी
करावीलाग े ीह्यार्साठी.कारणह्यालोकाांच्याहा  न ाांबड्यावदहरव्यादिव्याांच्यासांिेशाांमध्येघोटाळे
झाले रत्यारे्पदरणामफारघा कठर ा .ह्यालोकाांमध्येशांकुकोशाअस ा , पणत्याांरे्कायचनीटसे
केलेजा ा नाही.  ेइ ररांगबरोबरओळख ा ,  सेर्त्याांरे् िुसरेकायचहीनीटर्ाललेलेअस े.मात्र
त्या र्काहीलोकअसेभेट ा की ेकोण ाहीरांगओळख शक नाही .कोणत्याहीरांगाला ेपाांढरा
अगरकराा म्हण ा . रांगाबद्दलअांधत्व हा एक दवशषे मोठा िोषआहेअसे नाही.सामाय य माणसाच्या
जा ीवना त्यार्ाकाहीत्रासहो नाही. ोिोषजा य मापास नअस ोआदणबहुधापुरुषाांमध्येदिस नयेणारा
हािोषआनुवांदशकहीअस ो. 
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िाांााकोशाांरे् अस्स् त्व मज्जापटलाच्या बाजा  च्या भागावर अस े आदण त्यारे् कायच अांधुक
प्रकाशा ीलवस्  ांरे्अवलोकनकरयायासाठीअस े.ह्याअांधुकप्रकाशा बाहुलीमोठीहो े, त्यामुळेसवच
वस्  ांर्ीप्रद कबबेमज्जापटलाच्यामध्यापास नथोाीशीि रच्याभागावरपा ा .आपणकाळोख्याखोली 
गेल्यानां रकाहीवळेआपणाांसकाहीर्दिस नाही.ह्यावळेा बाहुल्यामोठ्याहो ा .आदणमज्जापटल
काहीदमदनटाांनीकाळोखाशीसमरसहो े.त्यामोठ्याबाहुली  नखोली ीलवस्  ांर्ीप्रद कबबेिाांााकोशाव
थोड्याशाशांकुकोशावरपा ा वमेंि लासांञाना दिल्याजा ाऊनआपणाांसकाळोखा ीलवस्  ांरे्आकलन
हो े.ह्याकाळोखा जा ास् ी जा ास् दिसावयासलागयायारे्महत्त्वा-दकरणाांशीकामकरणाऱ्यामाणसाांनी
ध्याना ठेवयायासारखेआहे.उजेा ाा  नरुग्णा-दकरणपटलावरीलदृश्यासाठी(स्क्रीकनग)नेलाजा ाऊन
िरवाजा ाबांिकरुनकाळोखकेलाजा ो ो.अशाकाळोखा जा ास् स्पष्टसुमारेअध्यय ासानेदिस े.लाल
रांगार्ार्ष्ट्मालावलाकीकाळोखा स्पष्टदिसावयासलवकरलाग े.पणनेहमीच्याकामासाठीएवढावळे
दिलाजा ा नाही.ा-दकरणनळीरे्बटणिाबलेजा ा ेवपटलावरनीटसेदिसलेनाही रनळीर्ीशक्ती
वाढदवलीजा ा े.ा-दकरणारे्अशा ऱ्हेनेप्रमाणवाढदवले गेले ररुग्णआदणाॉक्टरह्यािोघाांनाही हे
धोकािायकठर े. 

 
िाांााकोशाच्याह्याकाययसाठीजा ीवनसत्व ‘अʼ र्ीजा रुरीअस े.  ेशरीरासनीटपोहोर्लेनाही

 र अांधुक प्रकाशा ील दिसयायार्ी शक्ती मांिाव े आदण रा आांधळेपण ये े. दवशषे ः लहान मुलाांमध्ये
जा ीवनसत्त्व ‘अʼ रे् फार महत्त्व आहे. कारण त्यार्ा नीट पुरवठा न झाल्यामुळे ाोळ्याां ील पारिशचक
पटलाच्यागुळगुळी पणावरपदरणामहोऊनपुढेपुढेत्यारे्पारिशचकत्वपारनाहीसेहो ेवकायमरे्अांधत्व
प्राप्त हहो े.हेएकआांधळेपणारे्प्रमुखकारणआहे. 

 
ज्यालोकाांच्यााोळ्याां ीलफक्तपारिशचकपटलनष्टहोऊनअांधत्वआलेअसेल रअशाांरे्पटल

काढ न त्याजा ागीउत्कृष्टपारिशचकपटलबसदव ा ये े. हेउत्कृष्टकायचकरणारेपटल िुसऱ्या िेहा  न
घे लेलेअस ेहेउघाआहे.दवशष ःमृ िोहा ीलनेत्रपटलेलवकरा लवकरकाढ ननेत्रबँके जा  न
केलीजा ा ा .दजा वां माणसालाअशादृष्टीनेदिव्यदृष्टीर्दिलीजा ा े.हीअदभनवशल्यदक्रयानेत्रबकेँच्या
साहाय्याने शक्य झाली आहे. पुढल्या पार्-िहा वषय  शरीराच्या इ रही अवयवाांच्या बँका उघाल्या
जा ा ील, अशीखात्रीधरावयासहरक नाही. 

 
               व    :     म 

 
ह्या सृष्टी  आपले अस्स् त्व सुदृढपणे प्रस्थादप  करुन आपले जा ीवन सुखमय करणारी हीर्

र्मचर्ा ांर्ीदिव्यदृष्टीमेंि र्ीकधीकधीफसवण कहीकर े.पुढीलआकृत्याांवरुनहेदिस नयेईल. 
 

(१) अआदणबह्यारेषाांर्ी(आ.क्र.१५)लाांबीसारखीर्आहे. 
 
(२) अबकाहार्ारीबाजा  सारख्याअसणारार्ौकोनआहे(आ.क्र.१६). 
 
(३) आकृ ीक्र.१७वरसारखीदृष्टीठेवावी ी पुष्ट्कळकाळेर्ौकोनआहे वत्यार्ौकोनाांनावगेळे

करणाऱ्या पाांढऱ्या जा ागा आहे . थोाा वळे टक लाव न पाहा  रादहल्यानां र त्या र्ौकोनाांच्या
प्रत्येककोपऱ्या ककदर् प्रमाणा काळेाागहीदिस लाग ा .ह्यारे्कारणअसेकी, ाोळेत्या
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र्ौकोनाांवरटकलाव नपाहा असले री ेस क्ष्महालर्ालीकरी अस ा र्.त्यामुळेकाळ्या
र्ौकोनाांर्ीप्रद कबबहीत्यार्                       . 
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(४) आकृ ीक्र.१८मध्येअशा ीनलहानमोठ्याआकृत्याअस नप्रत्येकी  दवदशष्टप्रकारारे्र्ौकोन

रर्लेआहे .प्रथमआकृ ीअकाेपाह नबमधीलर्ौकोनमोजा ाव े. ेसा भर ा .नां रक
काेपाह नबकाेपुनःएकिापाहाव.ेआ ार्ौकोनसहाआहे असेवाट े.ह्यारे्कारणहेकी, 
पुष्ट्कळशागोष्टीआपलामेंि मागीलअनुभवावरुनसमजा  नघे अस ो. 

 
(५) आकृ ीक्र.१९च्यामध्यभागीपाांढरा कबि  दिस ो.सकृत्िशचनीअसेवाटेलकी, त्या कबि पास न

एक ारेर्ा  ुकाा दनघ न त्यार्ी स्स्प्रांग बनदवली गेलीआहे; पण प्रत्या हा ा  पेस्य सल घेऊन
काळ्या-पाांढऱ्यारेषेवरुनदफरवी जा ाव.े सेकेलेअस ाअसेआढळ नयेईलकीह्याांपैकीप्रत्येक
व ुचळदनरदनराळेआहे. 

 
(६) आकृ ीक्र. २० मध्ये स्थानकाच्या फलाटावर  ीन माणसे र्ाल ाना िाखदवलीआहे . सवय 

जा वळ दिसणारी मुलगी आहे व त्याांच्या  सवय  ि र असणारा मोठी व्यक्ती िाखदवला आहे.
जा सजा सेि रजा ावे स शीवस्  र्ीककवाव्यक्तीर्ीउांर्ीहीकमीहोणारहेउघार्आहे.दर्त्रा ील
मुलीर्ी उांर्ी व्यक्तीच्या उांर्ीपेाा कमी दिसणे हेही साहदजा कर् आहे. पण दिस े  से नस े.
फुटपटटीघेऊनमुलीर्ीउांर्ीपादहली र ीमाणसाच्याउांर्ीपेााजा ास् आहे. 

 
अशाअनेक ऱ्हेच्यार्ुकाआपलााोळाघाव नआण ो.पणसुिैवानेरोजा च्या व्यवहारा अशा

 ऱ्हेरे्भासफारक्वदर् हो ा .ाोळाहेइांदद्रयमाणसालाफारउपयुक्तठरलेआहे.त्यामुळेत्यानेअशा
 ऱ्हेच्यार्ुकाकेल्याकीलवकरध्याना ये ा .कुते्र,ससेआदणत्याांच्याहीखालीलप्रायायाांमध्येघ्राणेंदद्रय
जा ास्  प्रखरअस े.ह्या प्रखर इांदद्रयाका न िेखीलअशार्  ऱ्हेच्या र्ुका त्या त्या प्रायायाांमध्येआढळ न
आल्याआहे . 
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कणेंदद्रयाच्याबाहेरुनदिसणाराहार्एकभागआहे.रानटीपश कणच-लहरींकाेकानटवकारुन
पाह ा .कारण त्याांरे्कानबरेर्लाांबअस ा वआवाजा ाच्याग ीनेकानटवकारुन ठेवलेकी त्याांना
र्ाांगलेऐक ये असलेपादहजेा .बाह्यकणयरे्िेखीलिोनभागअस ा .त्यापैकीकानार्ीपाळीहाबाहेरर्ा
भाग अस न त्या  लवदर्कपणा अस ो. हा लवदर्कपणा कानाच्या पाळीमधील क रे्मुळे (कार्दटलेजा )
दनमयणहो ो. त्यावरीलत्वर्ाहीपा ळअस े.कानाच्यापाळीवरपाणाऱ्या ध्वदनलहरीकणचनदलकाह्या
बाह्यकणयच्यािुसऱ्याभागामध नजा ाऊनआ ीलपािावरआिळ अस नत्यारे्आवपेन(व्हायबे्रशन)कायच
सुरुकर ा . हीकणचनदलकासाधारणपणे ३सेंदटमीटरलाांब अस न द च्याआ ील त्वरे्वरस क्ष्म केस
अस न त्वरे् ील ग्रांथीमध न एक प्रकारर्ा मेणासारखा पिाथच बाहेर ये ो आदण ध ळ, मच्छरे व िुसऱ्या
कीटकाांर्ानाशकर ो(आ.क्र.२१) 
 
 २  म      
 

बाह्यकणय  वर्दणलेल्या पाद्याच्याआ ील बाजा  सकानदशलाच्या हााा जा ी पोकळी अस े त्या
पोकळीलामध्यकणचम्हण ा .त्यापोकळीच्यापढुच्याबाजा  नेएकयुस्टेदशयननदलकादनघ न ीघशापयच 
जा ा े. द र्ीलाांबी साधारणपणे २  े ३ सेंदटमीटरअस े. मध्यकणच हाह्या नदलकामुळे घशाशीजा ोाला
जा ा ो.ह्यापास नफायिाअसाहो ोकी, बाहेरीलपाद्यावरबाहेरच्याबाजा  नेआदणआ ल्याबाजा  नेहवरे्ा
िाबकायमठेवलाजा ा ो.युस्टेदशयननदलकेरे्घशा ील ोंाबहुधाबांिअस े.जा ाांभईिे ाना ेउघा े.
त्यामुळेकाहीकारणानेबाहेरीलिाबकमीजा ास् झाला रकाना िााबसल्यासारखेवाट े.अशावळेी
जा ाांभईदिली रिोय हीकाीलिाबसारखाहोऊनकाना ीलिाादनघ नजा ा ो. 

 
युस्टेदशयन नदलकेरे्  ोंा घशा ील गाठी (टॉस्य सल) च्या जा वळर् मागच्या बाजा  ला दिस े.

त्यामुळे घशा  रोगजा नकजा ां   झाले  र ककवा गाठीखराबझाल्या  र युस्टेदशयननदलकेमध न  ेजा ां  
सहजा मध्यकणयमध्येजा ाऊशक ा आदणकानफुट नत्या  नप वाहणेवगैरेत्राससुरुहो ो. 

 
बाकीच्यापोकळीमध्येसवचत्रअां स्त्वरे्रे्आवरणअस े.हीर्अां स्त्वर्ाघशा ीलअां स्त्वरे्ला

युस्टेदशयन नदलकाद्वारा जा ाऊन दमळ े. कानाच्या पाद्याच्या आ ील बाजा  स िेखील हीस अां स्त्वर्ा
अस े.ह्याअां स्त्वरे्च्याआ ीलम्हणजेा मेंि काीलबाजा  लाआां रकणचअस ो.मध्यकणचह्यापोकळीमध्ये
 ीन ीनछोट्याहाााांर्ीएकश्रृांखलादिस े.हीशृांखलाएकाबाजा  लाबाह्यकणयच्यापाद्याच्याअां स्त्वेशी
जा ोालेली अस े व िुसऱ्या बाजा  ला  ीआां रकणयशी सांलग्न अस े. ह्या छोट्या हाााांना नावे त्याांच्या
आकाराप्रमाणेदिलेलीआहे . 
 
(१) घण (मदॅलयस्) हे बाहेरील हाा पाद्याशीजा ोालेलेअस न त्यार्ारूां ि भाग ऐरणह्या हाााशी

आ ल्याबाजा  नेजा ोालेलाअस ो. 
 
(२) ऐरण(इांकस)घणाशीहेबाहेरच्याबाजा  नेजा ोालेलेअस नआ ल्याबाजा  ने ेदरदकबीच्याहाााांशी

सांलग्नअस े. 
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(३) दरदकबीरे्हाा(स्टेदपस) हेहााबाहेरच्याबाजा  नेऐरणाशीजा ोालेलेअस न दरदकबीच्या ळार्ा
भागआां रकणयच्याबाहेरच्यापाद्यावरबसदवलेलेअस ो(आ.क्र.२१). 

 
वरील प्रकारच्या श्रृांखलेमुळे बाहेरील पाणाऱ्या ध्वदनलहरीमुळे होणारेआांिोलनआां रकणयच्या

पाद्यावरउमटलेजा ा े. 
 
 ३          
 

ह्या कणेंदद्रयार्ासवय महत्त्वार्ाभागअस ो.येथेध्वनीलहरींरे्रूपाां रदवदु्यल्लहरीं हो ेआदण
त्यासांविेना मेंि काे नेल्याजा ा ा .आां रकणयरे् मुख्य ः  ीन पोटभाग पा ा . एकशांक्वाकृ ी भाग
(कॉकदलया), िुसराभागअधचव ुचलाकृ ीकणचवलयेआदणह्यािोघाांनाजा ोाणाराद सराकोटरकी(मध्य)
भाग अस ो. हे सवच भागकानदशलाच्या हााा  अस न हााारे्र् बनलेले अस ा . त्याांच्याआकृ ीकाे
पादहले  र  ी समजा यायासकठीणआदण बरीर् गुां ागुां ीर्ी अस ा . म्हण न त्याला अस्स्थरकुहर असे
म्हण ा .ह्याहाााांनीबनलेल्याअस्स्थकुहराांमध्येत्यार्आकारार्ीवअां स्त्वरे्सारख्यापा ळआवरणाने
बनलेलीअशी एक दपशवीअस े द ला त्वक-कुहरअसे म्हण ा .अस्स्थ-कुहरआदण त्वक-कुहरह्या
िोय हीपाद्याांमध्येएकप्रकारर्ाद्रवअस ो. सेर्त्वककुहराच्याआ ीलबाजा  लािेखील शार्प्रकारर्ा
द्रवअस ो. 

 
आां रकणयच्या  ीन भागाांपकैी शांक्वाकृ ीभागारे् कायच श्रवणदक्रया करयायारे् अस े व बाकीच्या

िोय हीभागाांमुळेस्स्थरस्स्थ ी वकहा ा-दफर ानाशरीरार्ा ोलसाांभाळलाजा ा ो. 
 
शांक्वाकृ ीभागावरसाधारण२।।वळणेदिस ा .त्याच्याबाहेरीलबाजा  सएकवाटोळ्याआकारार्ा

पािा दिस ो(आ.क्र.२२). त्यापाद्यार्ीबाहेरीलबाजा  मध्यकणयच्याआ ीलबाजा  ला दिस े. सेर्
शांक्वाकृ ी भागावरील लां बाकृ ी द्वारावर िुसरा एक पािा अस न त्यावर दरदकबीच्या  ळार्ा भाग
बसदवलेलाअस ो. शांक्वाकृ ी भागाच्या वटेोळ्या काही दवदशष्ट पेशी अस ा .ह्या ध्वदनलहरींमुळे त्या
उते्तदजा  हो ा वत्याांपास नस क्ष्मप्रमाणा दवदु्य दनमयणहो ेआदणस क्ष्मञानान ां  ांद्वारात्यामेंि काेनेल्या
जा ा ा . दनरदनराळ्या ग ीच्या ध्वनीलहरी शांक्वाकृ ी भागा ील दनरदनराळ्या पेशी उते्तदजा  कदर ा  व
त्यामुळेमेंि लात्याध्वनींरे्प्रकारसमजा  ा . 
 
 व                     
 

आवाजा ाच्यालहरीपायाया खााटाकल्यानां रहोणाऱ्यालाटाांप्रमाणेसवचबाजा  ांनापसर ा .त्या
लाटा आ. क्र. २१ मध्ये िाखदवल्याप्रमाणे कानाच्या पाळीवर जा म ा  व कानाच्या पाद्यावर आिळ न
पाद्यारे् कां पन हो े. ह्या आांिोलनामुळे मध्यकणय ील  ीन हाााांर्ी श्रृांखलाही कां प पाव े. ह्या लहरी
दरदकबीच्याहाााांमाफच  आां रकणयच्याबाहेरील, दछद्राच्यापाद्यावरजा ाऊनपोहोर् ा .त्यामुळेअस्स्थ-
कुहरामधीलपा ळदपशवीत्वककुहरवद च्याबाहेरीलद्रववआ ीलद्रवयामध्येहीलाटाउत्पन्नहो ा .
मध्यकणचआदणआां रकणचयामध नलाटाजा ा अस ानात्याांर्ी ीव्र ादकत्येकपटींनीवाढ े.ह्याकां पनाने
शांक्वाकृ ीभागा ीलदवदशष्टपेशीउते्तदजा  होऊनत्यामध नदवदु्यत्सांिेशएकादवदशष्टञानान ां  मध नमेंि काे
जा ा ा . 
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आपलेनाक हेगांधञानानारे्इांदद्रयआहे.नाका एकउभापािामध्यभागीअस ो. त्यामुळेिोन
नाकपुड्याझाल्याआहे .प्रत्येकनाकपुाीच्याआ ल्याबाजा  सअां स्त्वरे्रे्आवरणअस े.नाकपुाीर्ी
खालर्ी पोकळी रूां ि अस े  ीमध न श्वासोच्छछवासाकरी ा हवा फुफ्फुसा  जा ा े व त्या  न बाहेर ये े.
नाकपुाीच्या वरच्याभागा गांधञानानारे्कायचघा े (आ.क्र. २३अ). येथीलअां स्त्वरे्वर दवदशष्ट पेशी
अस ा  व त्याांच्यामध न केसाांसारखे शेंाे बाहेरआलेले दिस ा  (आ.क्र. २३ ब).ह्या पेशींमध्ये वास
दनमयणकरणाऱ्यापिाथयशीरासायदनक दक्रयाहोऊनह्या पेशीउद्दीदप हो ा .ह्याांच्या  दनमयणहोणारे
सांिेशमेंि च्या                                                                            
                                                                                 
                                         
 

 
 .  . २३ 
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गांधञानान प्रायायामध्ये अद  ीव्र अस े त्याच्या मेंि  ील गांधञानानकें द्र मेंि पेाा फार मोठे अस े व
बाकीच्याकें द्राांर्ाआकारलहानअस ो.त्यामुळे त्याांनाअन्नार्ाशोधकरणेसुलभजा ा े. सेर्घाणेंदद्रय
 ीव्रअसल्यामुळेत्याांनाशत्र पास नबर्ावजा लिीनेकर ाये ो. 
 
       
 

प्राणीमात्रालापिाथयर्ीर्वहीसांविेनादजा भेच्यासाहाय्यानेप्राप्त हहो े. ोंाा ीलअां स्त्वरे्खाली
िुसऱ्याहीकाहीदठकाणीहीसांविेनामेंि काेनेणाऱ्यादवदशष्ट ऱ्हेच्यारुदर्कदलका(टेस्टबास्)अस ा .
त्याही ेर्कायचकदर ा .(आ.क्र.२४) 

 
 ोंाा असणाऱ्यादजा भेभोव ीअां स्त्वरे्रे्आच्छािनअस नदजा भेच्याआ स्नाय अस ा .त्यामुळे

जा ीभआपल्याइच्छेनुसार ोंााच्यापोकळी दफरदव ाये े. 
 
दजा भेच्या वरील बाजा  र्ी अां स्त्वर्ाफारर्खाबाी अस े.कारण ीवरकाट्यासारखेअनेक

स क्ष्म उांर्वटे अस ा . (आ. क्र. २४ अ). उांर्वटे दवशषे ः दजा भेच्या पुढील िोन ृ ीयाांश भागावरर्
दिस ा .प्रत्येकउांर्वट्याच्याउ रांाीच्याअां स्त्वरे् रुदर्कदलका(टेस्टबड्सस्)नावारे्एकप्रकारच्या
पेशींरे्पुांजा अस न त्या पिाथांर्ीरासायदनक दक्रयाहोऊनरुदर्कादलकाउदद्ददप हो ा (आ.क्र. २४
ब).त्याांच्याशीजा ोालेलेस क्ष्मञानान ां  हेसांिेशमेंि काेने ा . 

 

 
 .  . २४  -  

 
आकृ ीक्र. २४अमध्येिशचदवल्याप्रमाणे दजा भेच्या पढुीलिोन ृ ीयाांशभागावरील दनरदनराळ्या

भागाांवर दनरदनराळ्या रुदर्सांविेना हो ा . मधुर, का , आांबट आदण खारट असे र्वीरे् मुख्य प्रकार
आहे .बाकीच्यार्वीह्याप्रकाराांच्या दमश्रणाने दनमयणहो ा . दजा भेच्यापुढीलभागाच्याटोकावरमधुर
पिाथांच्यार्वीर्ीसांविेनाजा ास्  ीव्र प्रमाणा हो े. त्याच्यार्मागेखारटपिाथांच्यार्वीनेआकलन
अदधक ीव्र ेनेहो े. त्याच्यापाठीमागेकाेच्याबाजा  लाआांबटपणावसवय पाठीमागेका पणाआदधक
कळ ो. 
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दजा भेच्या मागील एक ृ ीयाांश भागावर रुदर्ञानान फारसे हो  नाही. काही पिाथयर्ा आस्वाि
आनांिकारकअस ो.हीसांविेनारुर्ीआदणवासह्याांच्यासांयोगानेप्राप्त हहो े. 

 
मेंि लाखाद्यपिाथयर्ीर्वसमजा ल्यावर ोंाा प्रद दाप्त हदक्रयेमुळेलालोत्पािनग्रांथींमध नलाळ

उत्पन्न हो े.  सेर् जा ठरा  पार्करस दनमयण हो ो. नुस ी अन्नाकाे दृष्टी टाकली ककवा अन्नार्ा वास
घे ला रीहीलाळअदणजा ाठररसदनमयणहो ा . 

 
शरीराला अपायकरणाऱ्या पिाथयर्ी र्व बहुधा कावट, अद शयआांबट ककवा द खट अस े.

ह्याांर्ीर्वसमजा ल्यानां र ाबा ोबत्यापिाथयर्ात्यागकदर ाये ो.हािुसराफायिाह्याइांदद्रयापास न
शरीरासहो ो. 

 
  व     व            -    ग   
 

मज्जासांस्था शास्त्राच्या मि ीने दनरदनराळ्या प्रकारच्या सांविेनाांसाठी वगेवगेळीआद्यांगे आहे  हे
मादह  झाले. ह्या आद्यांगाांरे् उद्दीपन होयायास दवदशष्ट उद्दीपक लाग ा . हे िेखील स्पष्ट झाले आहे.
नेत्रेंदद्रया ीलशांकुकोशाआदणिाांााकोशाच्याउद्दीपनासाठीत्यावरउजेा ापायायार्ीजा रुरीअस े.ध्वनी
लहरींच्यामाऱ्यानेत्याउद्दीपी हो नाही . सेर्उजेा ादजा भेवरआदणनाकामधीलघ्राणेंदद्रयावरपाला
 र त्यामधील रुर्ी आद्यांगे आदण गांध आद्यांगे उते्तदजा   हो  नाही . त्वरे्मध न दनमयण होणाऱ्या
सांविेनाांबद्दल  सेर् म्हण ा येईल. त्वरे्मधील आद्यांगाांरे् उद्दीपन योग्य प्रकारे झाले की त्याच्या
आकृ ीमध नएकस क्ष्मदवदु्य लहरदनमयणहो े.उद्दीपनर्ाल रादहले रअशाअनेकलहरीआद्यांगाांमध्ये
दनमयणहो ा आदणआद्यांगाांशी दनगाी असलेल्यामज्जा ां  द्वाराएकेकस क्ष्म दवद्य  प्रवाहएका दवदशष्ट
मागयने मज्जारज्ज , लांबमज्जा, मध्यमेंि ह्या मागयने दृकरे् ा कपाापयच  पोहोर् ा . मागय  बऱ्यार् दठकाणी
येणाऱ्यासांविेनाांर्ीछाननीहो ेअसेसमजा  नआलेआहे.दृकरे् ाकपाा ीलपेशीसम हिेखीलसांविेनाांर्ी
आणखी छाननी करुन ह्या सांविेना मस्स् ष्ट्कामधील सांविेना कें द्राकाे पाठदव ा . हे कें द्र आकाराने
आञानाकें द्रासारखे आहे. आदण  े आञानाकें द्राच्या मागील भागा  वसलेले आहे. नेत्रेंदद्रयामधील सांविेना
दृकरे् ाकपाामध नदृष्टीकें द्रा पोहर् ा आदणश्रवणेंदद्रया ीलसांविेनाश्रु ीकें द्रा प्रवशेकर ा . 

 
या सवचआद्यांगाां  न येणारे सांिेश दवदु्य  लहरींच्याआदण प्रवाहाांच्या रुपाने मेंि  ील महत्त्वाच्या

कें द्रापयच पोहर् ा .अमुकएकसांिेशउजेा ाासांबांधीआदणवस् ुच्यारांगासांबांधीआहे. िुसरासांिेशध्वनी
लहरींका न येऊन त्यामुळे वा ावरणा ील ध्वनी कोठ न ये ो,  ो मांजा  ळ की ककच श आहे.  सेर्
वा ावरणा ील गांध हा मनाला आनांि िेणारा आहे की नाही ह्यारे् आकलन (परसेप्सशन) मेंि  ील
पेदशकाांमध्ये हो े. मज्जासांस्था शास्त्राच्या अभ्यासकाांनी अथक प्रयत्नकरुन प्रत्येकसांविेनाकशी दनमयण
हो े, द र्ाप्रवाहकोणत्यामागयनेहो ो, प्रवाहा  ीकोणकोणत्यापेशीसमुहामध्येकाहीाणदवसावाघे े.
आदणत्यादवसाव्यामुळेसांविेनेमध्येकसकसेबिलहो ा  सेर्द र्ाअांद मप्रवासमेंि च्याकोणकोणत्या
पेशीसमुहापयच आहेहेसवचमाही करुनघे लेआहे.जा ीसांविेनामेंि च्याअांद मस्थानकावरपोहर् े ी
दवदु्य प्रवाहाच्यारुपानेअस े.असेर्प्रवाहरुपीअनेकसांिेशमेंि मध्येप्रवशेकरी असले रीमेंि च्या
पेशींमध्ये त्यामुळे गाबाघोटाळा हो  नाही. विेनाआद्यांगाांमध न येणाऱ्यासांविेनाांरे्आकलन“विेना”
असेर्हो े.नेत्रेंदद्रयाांमधीलसांिेशवा ावरणा ीलवस्  ांरे्रांगरुपिशचदव ा .वा ावरणा ीलध्वनीलहरीरे्
सांिेशकानावरआिळणाऱ्याआवाजा ार्ीनीटकल्पनािे ा . 
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मज्जासांस्थाशास्त्राच्या दृष्टीकोना  न सांविेना (सेंसेशन) मेंि पयच  पोहर्ल्यानां रह्या सांविेनामध न
वा ावरणा ीलवस्  रे्आकलन(परसेप्सशन)मेंि लाकसेहो े हेकोाेमज्जासांस्थाशास्त्रालाउलगालेले
नाही. गेल्याकाहीवषय मज्जासांस्थाशास्त्रञानआदणमनोदवञानानशास्त्रञानएकत्रयेऊनहेकोाेउलगायायार्ा
प्रयत्नकरी आहे .आकलनशास्त्र(सायय सऑफपरछसेप्सशन)असाशब्िवापरला रअसेम्हणावेलागेल
की हे शास्त्र जा ाण न घेणे फार कठीण परय  ु  ेवढेर् महत्त्वारे् आहे. गेल्या काही वषय  पिाथच दवञानान
शास्त्रञानाांनी िेखील त्या आकलनासांबधी बरेर् कु  हल आदण आस्था िशचदवलेली आहे. त्या ील काही
शास्त्रञानआपलीउपकरणेघेऊनमेंि मधीलहीयांत्रणाजा ाणयायाच्याप्रयत्ना गुां लेआहे .ह्यादवषयीथोाे
फारयशनेत्रेंकद्रया ीलशांकुकोशा दनमयणहोणाऱ्यादवदु्य प्रवाहाच्याअभ्यासामध्येदमळालेआहे. 

 
आपले नेत्रेंदद्रयआदण त्याच्याशीसांलग्नअसलेलीदृष्टीकें दे्रही केवळकॅमेरा म्हण नकायचकरी 

नस नआपल्यासृष्टी ीलदिसणाऱ्यावस्  , त्यारे्आकार, रांग, रुपत्यामधील ेजा  सेर्त्याप्रत्येकामधील
अां र वगैरे सवच गोष्टीरे् ञानानआपणास दमळ े. इ केर् नव्हे  र दृष्टीकें द्रा ील पेशीमध्ये प्रत्येक वस्  रे्
प्रद कबब(Model)  यारहो ेआदणहेप्रद कबबआपल्यास्मृ ीकें द्रामध्येस्व ःरे्स्थानप्राप्त हकर े.मना 
आलेकीअशीएखािीवस्  अगरव्यदक्तअगरघटनामनःर्ापुुढेउभीराह े. 

 
आधुदनक  ांत्रार्ा वापर करून मानवाने स्वसांराणसाठी धुराच्या वासाने उते्तजा ी  होणारे

अग्नीशामक यांत्र (Fire Warning detector) आकाशा  न दपसाट सुटलेल्या बॉम्बफेक्या दवमानाच्या
उष्ट्ण ेमुळे उद्दीपी  होणाऱ्या राारर्ा शोध  सेर् वाजा वीपेाा जा ास्  वगेाने धावणाऱ्या गााी ील र्ाके
दफरयायानेउते्तदजा  होणाऱ्यागव्हनचरर्ाशोधह्यासवयर्ाशोधलावलाआहे. पणह्यार्ी  ुलनाआपल्या
शरीरस्थसांविेनाकें द्राशीहोऊशक नाही.ह्यारे्मुख्यकारणम्हणजेा ह्यासवचभौद कयांत्राांमध्येमनही
समस्याप्रस्थादप होऊशक नाहीआदणम्हण नर्हीयांते्रबाहेरीलजा गमाणसासारखेपाह शक नाही. 

 
आपणआपल्यासभोव ालरे्जा गकसेपाह शक ोह्यासांबधीअांधुकशीकल्पनािेखीलशास्त्रञानाना

आलेली नाहीअसे म्हणावेलागेल. जेा आपणासमाही  नाही त्यासांबांधी दजा ञानासा माणसाच्या मनामध्ये
स  राह ेआदणह्या दजा ञानासेच्यापोटी गेल्याकाहीवषय जा ीमादह ीउपलब्धआहेयारे् दववरे्न येथे
करावयारे्आहे. 

 
ह्यासांबधी दृकमज्जापटला ील पेशीसमुहआदणदृष्टीकें द्रा ील पेशीसमुहारे्कायचमहत्त्वारे्ठर े.

दृकमज्जापटला ीलस् रा असांख्यप्रकारच्यापेशीअस ा त्यापैकीिोन ीनपेशीसमुहाांरे्जा ास् महत्त्व
आहे.बाहेरीलवा ावरणा  न येणारेउजेा ाारे् दकरण नेत्रपटलावरीलसवचथराांना भेि निाांााकोषआदण
शांकुकोषयावरपा ा .उजेा ाामुळेदकर्कटरासायदनकफरकघा नये ा आदणिाांााकोषामध्येदवदु्य 
दनर्दम ी हो े. ही दवदु्य  दनर्दम ी दृक पटला ील सवच थरामध न प्रवास करुन शवेटरे् स्थानक म्हणजेा 
गसँ्ग्लऑनपेशींनाउते्तदजा  कर े. 

 
उजेा ा दनमयण करणारा दकरण कबि च्या आकारार्ा असेल  र दृक पटला ील िोय ही आद्यांगे

उते्तदजा   हो ा . (आ. क्र. १४) आदण त्याच्या उते्तजा नामुळे एक गसँ्ग्लऑन पेशी उते्तजा ी  हो े. मात्र
त्याच्याआजा  बाजुा च्यापेशीउते्तजा ी नहो ात्याअनुते्तदजा  हो ा म्हणजेा कबि च्याप्रद कबबार्ीकााजा ास् 
स्पष्टहो े.ह्यार्ार्अथचअसाकीकबि र्ाआकारस्पष्टपणेगसँ्ग्लऑनपेशीमध्येउमट ो.मात्रअद्यापहीहे
सांिेश दवदु्य  लहरी रुपामध्ये अस ा . म्हण न त्याांना साांकेद क सांिेश (कोाेा मेसेजा ) असे म्हणावे
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लागेल. उजेा ााच्या कबि सांबांधीरे् हे सांिेश दृष्टीकें द्रामध्ये पोहोर् ा . ह्या पध्ि ीने उते्तदजा   होणाऱ्या
गसँ्ग्लऑन पेशीखेरीजा  नेत्रपटलामध्ये िुसऱ्या प्रकारच्या गसँ्ग्लऑन पेशी अस ा .ह्याांरे् उते्तजा नअगिी
उलट प्रकारे हो े. उजेा ााच्या कबि मुळे त्याांच्यामध्यावरील पेशी अनुते्तदजा   हो ा  आदण त्याांच्या
सभोव ाला ीलपेशीउते्तदजा  हो ा .मात्रउजेा ाारे्दकरणबांिझालेकी, ज्यापेशीउजेा ाामुळेअनुते्तदजा  
झाल्याहोत्यात्यादकरणबांिझाल्यावर ाबा ोबकाहीाणउते्तदजा  हो ा आदणत्याांच्यासभोव ालच्या
पेशीअनुते्तदजा  राह ा . 

 
अशा प्रकारे मध्यभागा ील पेशी उते्तदजा   अगर अनुते्तजा ी  होऊन सभोव ालच्या पेशी अनुक्रमे

अनुते्तदजा  आदणउते्तदजा  रादहल्यामुळेआपल्यालाआपल्यासमोरीलटेबलार्ीटोकेनेमकीकोठेआहे , 
कभ ीवरप्रद मादक ीलाांबरुां िआहेवगैरेगोष्टीर्ाअांिाजा लाग ो.हीदक्रयाप्रत्यादृकमज्जापटलामध्येसुरु
हो ेआदणमेंि पयच पोहर् े.मेंि मध्येयेणारेसांिेशदृष्टीकें द्रा ीलपेशीमध्येकसकसेबिलघा नआण ा 
ह्यार्ा सखोल अभ्यास नोबल पदर ोषक दवजेा  े ाॉ. हु्यबेल आदण वायसेल ह्याांनी माकााांमध्ये आदण
माांजा राांमध्ये केला.ह्याकदर ाप्रायायाांनाभ लद्यावीलागली.मात्रत्याांरे्िोय हीाोळेउघाे ठेवावेलागले.
त्याांच्या दृष्टीकें द्रा ील पेशीसमुहाच्या दवदु्य  लहरींर्ा अभ्यास करयायासाठी त्या पेशीसमुहाांमध्ये स क्ष्म
दवदु्य वाही  ारा बसदवयाया  आल्या. पिाथयर्ी प्रखर ा आदण अांधारार्ी काा जा ास्  उज्वदल 
करयायापदलकाे नेत्रपटलजा ास् काहीकरु शक  नाही. दवदु्य वाही  ाराांद्वारा येणारे सांिेश पेशीमध न
दनमयणहो गेलेआदणप्रत्येकसांिेशदटपलागेला;  सेर्प्रत्येकसांिेशशास्त्रञानाच्याकानानेऐक येईलअशी
सोयMicro Phone  फेकेलीगेली.प्रयोगर्ाल अस ानाप्रायायाांच्याउघड्यााोळ्यासमोरप्रथमपाांढरा
शुभ्रपािाठेवयाया आला.त्यानां रपाांढऱ्यापाद्यावरएककाळीरेषाकाढयाया आली.ह्यारेषेरे्उलटे
प्रद कबबदृकमज्जापटलावरपा न त्यामधीलगसँ्ग्लऑन पेशीमधीलसांिेशमेंि  ीलदृष्टीकें द्रा ील पेशीमध्ये
उमट लागले.दृष्टीकें द्रामध्येअसांख्यपेशीअस ा .दृष्टीकें द्रा ठेवलेलीस क्ष्म ारकाही पेशीमध्येसांिेश
गोळाकरुशक हो ीम्हण नप्रयोगसुरुअस ानादवदु्य वाही ारवरखालीकरुनद र्ीस्थानेबिलणे
प्राप्त हहो े.पाांढऱ्यापाद्यावरील रेषेमुळेउते्तदजा  होणाऱ्या पेशीगवसल्या  ेव्हा त्याांर्ीनीटनोंिणीकेली
आदणत्याांच्याअस्स् त्वामुळेउमटणारेध्वनीऐक ये अस .स्स्थररेषेमुळेउत्पन्नहोणारेसांिेशदटपलेगेले
कीह्यारेषेर्ीदिशाबिललीजा ा असे.उभीअसलेलीरेषाहळुहळुआावीकरणे सेर्द र्ीलाांबीआदण
दवशषे ःजा ााीकमीजा ास् करणेवगैरेकृ ीकेल्यागेल्या.हेकामफारदकर्कटअस े.एखािेवळेीसांिेश
दनमयणकरणाऱ्यापेशी ात्काळदमळ शक ा .मात्रिुसऱ्याएखाद्यावळेीअसेसांिेशदमळदवयायासाठीफार
 ास पश्चययकरावीलाग े.त्याकदर ाशास्त्रञानाांनाआवश्यकअसणाऱ्यादनधयरार्ीजा रुरीअस े. 

 
ाॉ. हु्यबेलआदणाॉ.वायसेलह्यानोबलेपादर ोदषक दवजेा त्याांनीदृष्टीकें द्रा आणल्याजा ाणाऱ्या

सांिेशाच्याआकलनासांबांधीमहत्त्वार्ीमादह ीएकत्रकेलीअसली रीसांिेशाच्याआकलनारे्सांप णचञानान
त्याांना आवग  झाले असे म्हण ा ये  नाही. ककबहुना हे ञानान अद्यापही ग ढर् रादहले आहे.
दृकमज्जापटला ील पेशी मध न वाहणारे दवदु्य  सांिेश दृष्टीकें द्रा  पोहोरे्पयच  काही महत्त्वाच्या
दृष्टीकें द्रामध्ये वाह न नेले जा ा ा . ह्या प्रत्येक कें द्रा  ह्या सांिेशावर दवदशष्ट प्रदक्रया हो  असाव्या . हे
प्रदक्रयाकेलेगेलेलेसांिेशजेा व्हामेंि स्स्थ दृष्टीकें द्रा पोहर् ा  ेव्हादृष्टीसमोरदिसणाऱ्यासजा ीवआदण
दनजा ीववस्  ांरे्आकलनमेंि लाहो े.आश्चयचअसेकीप्रत्येकार्ीप्रद माउलटीनपा ासुलटसमजा ली
जा ा े. प्रत्येकवस्  रे् रुप, रांग, उांर्ी, जा ााीआदणिोन वस्  मधीलअां र हेसवच गुणजा ाणयायार्ीशक्ती
सगळ्यादृष्टीकें द्रा अस े. सेर्ग ीमानवस्  रे्ञानानदृष्टीकें द्रा ीलपेशींना ात्काळहो े.इ केर्नव्हे
 रग गोष्टीरे्आदणघटनाांरे्दर्त्रणआपणसहजा रीत्याआपल्यामनःर्ा समोरउभेकरुशक ो.मनावर
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खोलवर रुजा लेल्या लहानपणीच्या आठवणींना उजा ाळा िेयायारे्  ांत्र शास्त्रञानाांनी शोध न काढले आहे.
ह्याकदर ाशास्त्रञानाांना व्यक्तीच्यामेंि  ीलदृष्टीकें द्राजा वळीलटेंपोरललोबमधील दवदशष्ट पेशीमध्येधा  च्या
 ारा बसव न त्यामध न दवदु्य  प्रवाह सोाावा लागला. हा दवदु्य  प्रवाह काही सेकां ि वापरल्यानां रह्या
व्यक्तीलाग आयुष्ट्या ीलआठवणीसद्यस्स्थ ी घा आहे असाप्रत्ययआला. 

 
ग आयुष्ट्या ीलआठवणीकाढणाऱ्याांव्यक्तीच्यामेंि मध्येवस्  ांच्याप्रद माकशाउमट ा हेकळणे

फारकठीणआहे. ककबह नाअल्पकालीनआदणिीघचकालीनआठवणीर्ीसाठवणमेंि मध्येकशीहो े हे
अद्यापकळावयारे्आहे. 

 
 

* * * 
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प्रकरण ८ वे 
 

हिद्रा हिर्ममती – शास्त्रीय हववेचि 
 

दिवसा ील८ े१४ ासकामकरणाऱ्यासवचसाधारणमज्जासांस्थेलाझोपेर्ीगरजा अस े.प्रत्येक
प्रादणमात्र अशा प्रकारर्ी दवश्राां ी घे  अस ो. झोप व्यवस्स्थ  दमळाली की िुसऱ्या दिवसारे् व्यवहार
सुरळी हो ा हासवयर्ार्अनुभवआहे. 

 
माण स सवचसाधारणपणेआपल्याआयुष्ट्या ील एक ृ ीयाांश भाग झोपे  घालव ो असेआढळ न

आलेआहे.लहानम लदिवसा ीलजा वळजा वळ२० ासझोप नकाढ े.एक ेसा वषयर्ीमुले१० े१४
 ासझोप ा .प्रौढमाणसे७ े९ ासझोप ा वउ ारवया ५ े६ ासाांर्ीझोपपुरेशीअस े.दिवसा
झोपणाराांर्ीझोपद  कीशीगाढनस े.रात्रीदमळणारीझोप१-१।। ासा र्ाांगलीर्गाढलाग ेवनां र
 ीकमीकमीगाढहो जा ा े.झोपजेा व्हागाढनसेलत्यावळेेसस्वप्सनेपायायार्ासांभवअस ो. 

 
रात्रीर्ीझोपदमळावीम्हण नमनुष्ट्यअांगअांथरुणावरटाक नसवचस्नाय वरील ाणकमीकर ो.त्या

आधी दिव्यार्ाउजेा ाकमीकरणे, रेदाओर्ाल असल्यासबांिकरणे, पाांघरुण यार ठेवणे वगैरे गोष्टी
करी ो.यासवचगोष्टींमुळेआपल्यामेंि लाबाहेरीलसांिेशकमी कमीप्रमाणा  दिलेजा ा ा व त्यामुळे
झोपयेयायासमि हो े. 
 
      ग                                                       
 
१) हृियारे्ठोकेकमीहोऊनरक्तिाबकमीहो ो. दजा  कीझोपगाढ द  केहृियारे्ठोकेकमीव

रक्तिाबहीकमी.स्वप्सनभीद िायकअसेल रह्यािोघाांरे्प्रमाणवाढलेलेअस े. 
२) श्वासोच्छछवासकमीप्रमाणा र्ाल ो. 
३) शरीरा ीलज्वलनदक्रयाकमीहोऊनशरीरा उष्ट्ण ाकमीप्रमाणा उत्पन्नकेलीजा ा े. 
४) पापयाया ाोळे झाक न घे ा . िोय ही ाोळे वरच्या बाजा  ला दफरव न घे लेले दिस न ाोळ्याां ील

बाहुल्याांरे्आकुां र्नझालेले दिस े.ह्यााोळ्याां ीलफरकामुळेमनुष्ट्यझोपलाआहे ककवा त्याने
झोपेरे्सोंगघे लेहेकळयायासमि हो े. 

५) झोपे स्नाय दढलेहो ा .त्यामुळेबसल्याजा ागीझोपघेणारामनुष्ट्यझोकजा ाऊनबाजा  लापा ो. 
६) प्रद दाप्त हदक्रयाांर्ीकायचशक्तीकमीहो े. 
७) जा ठराच्या हालर्ालींवरकाही पदरणामहो नाही.जा ाठररसही यारहोऊनपर्नकायचर्ाल र्

अस े.लाळकमीप्रमाणा दनमयणहो े. सेर्म त्रकपाम त्र यारकरयायारे्कायचकमीप्रमाणा 
कर ा . 

८) घमच-ग्रांथींरे्कायचजा ास् प्रमाणा र्ाल अस े. 
९) मेंि रे् एकां िरकायचकमीप्रमाणा र्ाल े.झोपे ीलमस्स् ष्ट्कदर्त्रण(इलेक्रोएन केफॅलोग्राम)

दनरदनराळ्याप्रकाररे्दमळे असले रीत्यावरुनअसेसमजा  ेकी, मेंि रे्कायचहीकमीप्रमाणा 
र्ाल े.आ.क्र.५वरूनअसेदिस ेकी, मेंि  ीलदवदु्यत्पािनशक्तीमांिावलीआहे. 

 



 
     म     

मस्स् ष्ट्कआलेखाच्यासाहाय्यानेगेल्या ीनिशकाां र्ाल असलेल्याअभ्यासामध्येझोपेरे्नॉनरेम
आदणरेमहेिोनप्रकारमाही झालेआहे .पदहल्या ासािीा ासामध्येलागणाऱ्याझोपेरे्वणचनिेखील
मस्स् ष्ट्कदर्त्रणावरूनदिसणाऱ्यालहरींच्याआधारेनॉन रेमच्यार्ारपायऱ्याांमध्येकर ा येईल.आ.क्र.
२५अमध्येह्यापायऱ्याांरे्दर्त्रणस्पष्टकेलेआहे.शरीरावरझोपेर्ाअांमलजा सजा सावाढ लाग ो स शी
मेंि   न दर्दत्र  होणाऱ्या लहरी वगेाने कमी पण उांर्ीने जा ास्  झालेल्या दिस ा . र्ौथी पायरी
गाठल्यानां रह्यालहरींरे्प्रमाणिरसेकां िास१ े३हो े.ह्याअवस्थे व्यक्तीलागाढझोपलाग ेआदण
त्याच्यासवचशरीरयांत्रणेच्या दक्रयाशक्ती वरवणचन केलेलेबिल दिस न ये ा .ह्याझोपेच्याप्रकाराला
नॉनरेमस्स्थ ी ीलगाढझोपअसेम्हण ा .ह्यास्स्थ ी बहुधास्वप्सनेपा नाही . ासािीा ासाांनी
दनद्रावस्थे जा ोफरकदिस ोत्यार्ीमादह ीमस्स् ष्ट्कदर्त्रणा ीललहरींवरूनस्पष्टदिस नये े.आ.क्र.
२५ ब मध्ये िशचदवल्याप्रमाणे व्यक्ती जा री गाढ झोपी गेली असली  री मस्स् ष्ट्क लहरींर्ी ग ी
जा ागृ ावस्थे ीलग ीइ कीवाढ ेआदणप्रत्येकलहरीर्ीउांर्ीकमी हो े. नुसत्यामस्स् ष्ट्कलहरींच्या
आलेखावरूनअसेम्हणावसेेवाट ेकी, हीव्यक्तीप णचपणेजा ागीझालीअसावी.मेंि  ीलहाबिलकसा
हो ोहेकोाेअजा  नहीनीटसेउलगालेलेनाही.हीस्स्थ ीिहा ेवीसदमदनटेदटक ेआदणझोपीगेलेली
व्यक्ती ह्या नवीन अवस्थेमध न नॉनरेमर्ी र्ौथी पायरी क्रमाक्रमाने गाठ े. र्ौर्थया पायरी ील ही झोप
 ासभरहो ेनहो े ोर्पनुश्चरेमझोपेरे्राज्यसुरूहो े.ह्यािुसऱ्याफेरीरे्आगमननक्कीअमुकएका
टाईमा सुरूहो नसले रीह्यावळेीहीअवस्था१० दमदनटाांपेााजा ास् वळे दटक े. रेमझोपेर्ाअांमल
सांपलाकीगाढझोपेर्ीअवस्थापायरीपायरीनेपहावयासदमळ े.जा सजा शीमध्यरात्रउलट नपहाटेरे् ास
सुरूहो ा  स सारेमझोपेर्ासमयहीवाढ जा ाऊनअध्यय ासापयच दटक ोत्याजा बरोबरगाढझापेर्ा
समयकमीहो जा ा ो. 

 
आकृ ी क्रमाांक २५ अ मध्ये नॉन रेमर्ा टप्सप्सया टप्सप्सयाने अांमल प्रथम सुरू होणेआदण त्यानां र

लगेर्र् रेमरे् राज्य सुरूहोणे हे र्क्र रात्रभरकसेर्ाल े हेलहान मुलाांमध्ये, मध्यमवयीन व्यक्तींमध्ये
आदणउ ारवया ीलव्यक्तींमध्येिशचदवलेआहे.लहानमुलाांमध्येरेमरे्प्रमाणजा वळजा वळ४०टके्कअस े.
जा सजा सेवयवाढ जा ा े स सेहेप्रमाणकमीहोऊनउ ारवया  े२०टक्क्याांपेााखालीजा ा े. 

 
रेमहीअवस्थापदहल्यानॉनरेमअवस्थेपेाादनराळीआहे,हेमेंि  ीलदवदु्य लहरीपट्ट्ट्याांवरून

 सेर्शरीरा घा नयेणाऱ्याबिलाांवरूनस्पष्टहोईल. रेम दनद्रावस्थे इ रइांदद्रयाांमध्येखालीलबिल
दिस नये ा . 
 
(१) शरीरा ीलसवचस्नाय जा ास् ी जा ास् दशदथलअस ा .मात्राोळ्याांच्याहालर्ालीकरणारेस्नाय 

सामअस नत्याांच्याआकुां र्नामुळेाोळ्याांच्याहालर्ालीाोळेबांिअस े रीघा न ये ा .त्या
ाोळ्याांच्याहालर्ालींमुळेह्या दनद्रावस्थेस रॅदपाआय मुव्हमेंट दनद्रा(Rapid Eye Movement) 
ककवारेमदनद्राअसेम्हटलेजा ा े. 
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आ. क्र. २५ अ 

 

 
 .  . २५   
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 .  . २५   

 
(२) आ.क्र.२४बमध्येिशचदवल्याप्रमाणेमेंि  ीलदवदु्य लहरीपट्ट्ट्याांमध्येबिलदिस ो.हापट्टामेंि 

जा ाग ृावस्थे ीलस्स्थ ीसारखा ल्लखअसल्यार्ीग्वाहीिे ो. 
 
(३) ह्याअवस्थेमध्येदनद्राभोगणाऱ्याव्यक्तीलाजा ागेकेलेकीजा वळजा वळ६० े७०टके्कव्यक्तीआपण

एखािे स्वप्सन अनुभवी  हो ो असे साांग ा . म्हण न स्वप्सनावस्था आदण रेम दनद्रा ह्याांर्ा सांबांध
जा वळर्ासमजा लाजा ा ो. 
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(४) मेंि र्ी र्यापर्य शक्ती रेम अवस्थेमध्ये २० टके्क वाढल्यारे्आढळ नआलेआहे. ह्यावरून असे
दिस ेकीरेमअवस्थे ीलकाययसाठीनॉनरेमअवस्थे ील ुलनेनेमेंि लाजा ास् अन्नार्ीजा रूरी
भास े. 

 
(५) स्वप्सन भयिायक असले  र त्या स्वप्सनानुभवामुळे हृियदक्रया जा ास्  प्रमाणा  र्ाल े. रक्तिाब

वाढ ोआदणश्वासोच्छवासहीवाढलेलाअस ो. 
 
(६) िा र्ावणेआदणपरुूषाांरे्दशश्नआकारानेमोठेहोणेहेबिलहीकाहीव्यक्तींमध्येआढळ नये ा . 
 
(७) रेम ह्या अवस्थेपास न वांदर्  केलेल्या व्यक्तींमध्ये िोन- ीन दिवसाांनी मानदसक आरोग्य

दबघाल्यारे्दिस नये े.त्याांच्याशरीरारे्वजा नहीहळ हळ कमीहो े. 
 
(८) हीदनद्रावस्थासवचसस् नप्राणीआदणपक्ष्याांमध्येदिस नये े.इ रप्राणीमात्रा हीअवस्थाआढळ न

आलेलीनाही. 
 
    व                              
 

सवचदजा वां प्राणीमात्राांनाजा ागृ ावस्थेनां रझोपेर्ीआवश्यक ाअस े.हेमाय यझालेअसले री
दनद्रावस्थे सवचर्इांदद्रयिीघचकाळसांप णच दवश्राां ी घे नस ा .ह्यासांबांधीर्ीखात्री रेम दनद्रावस्थे ील
वणचनावरूनस्पष्टहोईल. सेर्नॉनरेमअवस्थे सुद्धाकाहीइांदद्रयाांर्ीकायेर्ाल अस ा .ककबहुना ी
जा ास् सामराह ा हेखालीलदववरे्नावरूनसमजा  नयेईल. 
 
(१) जा ाग ृावस्थे असलेलीमज्जासांस्थाआपल्याअनेकसांविेनाशीलसांस्थाद्वाराअगदण सांिेशग्रहण

करी  अस े. त्या ील पुष्ट्कळसे िेखाव,े ध्वनी, गांध, स्पशच हे शरीराच्या दृष्टीने अगिी टाकाव 
अस ा .जा ाग ृअवस्थे र्त्यासवांरे्दवस्मरणआपणाांस ाबा ोबहो े.काहीसांिेशअगिीर्
त्याज्यनस ा . ेमेंि  नेलेजा ा ा .जेा सांिेशशारीदरकआदणबौदद्धकदृष्ट्ट्यामहत्त्वारे्अस ा 
त्यावरजा ागृ ावस्थे नीटध्यान दिलेजा ा े. दनरदनराळ्या व्यक्तींमध्येस्थलकालादवषयींरे्महत्त्व
वगेवगेळे अस  शकेल. अभ्यास  व्यक्ती एखािे  त्त्व नीट समजा  न घेयायासाठी त्यारे् नीट पठण
करील.एखािीपादहलेली व्यक्ती ककवास्थळ ककवाऐकलेली त्त्वेमेंि मध्येफारकाळ दटकव न
ठेवयायार्ीयांत्रणावगेळीअस े. हेसवचमहत्त्वारे्आदणकमीमहत्त्वारे्सांिेशदनद्रावस्थे मेंि च्या
दनरदनराळ्या कें द्राद्वारे हा ाळले जा ा ा . जेा  सांिेश फार काळ दटक न राहयायाइ के महत्त्वारे्
अस ा .जेा दहपोकँपस्ह्यादनराळ्याकें द्रामध्येपाठदवलेजा ा ा . ेथेत्याांर्ीजा ाणघानहोऊन े
िीघचकाळ स्मरणशक्तीकें द्रा  ठेवलेजा ा ा . जेा सांिेशसकृ िशचनीकमीमहत्त्वारे् वाटले री
क्वदर् प्रसांगीत्याांरे्दटप्सपणकरणेमहत्त्वारे्असेल रहादनणचयमेंि  ीलकें द्रा घे लाजा ा ो ो
रात्रीच्या वळेी!अशा प्रकारे ज्यासांिेशाांच्यासांर्याने व्यक्तीरे्ञानानआदणअनुभव वाढ ा अशा
सांिेशाांर्ासांग्रहकेलाजा ा ो.बाकीरे्सांिेशत्याज्यसमजा  न ेनष्टकेलेजा ा ा . 

 
(२) िुसरेकायच म्हणजेा  दनद्रावस्थे शरीर दवश्राां ी घे अस े.ह्यादवश्राां ीकाळा मनुष्ट्यआदणप्राणी

आपल्याशरीरार्ीशक्तीखर्चकरी नाही .द र्ासांर्यकर ा .स्व ःच्याअनुभवानेप्राणीसुद्धा
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हे जा ाण ा  की वणवण दफरून दिवसभरा आपले भा दमळदवयायासाठी शक्तीखर्च करणाऱ्या
शरीरास दवश्राां ीर्ीआवश्यक ा अस े.  सेर् त्यारे् भक्ष्य िेखील रात्रीच्या वळेी दबळा  िा न
बसलेले अस े.  ीर् पदरस्स्थ ी मनुष्ट्यामध्येही लाग  पा े. दिवसाच्या पोटी ८  ास काम
केल्यानां र दनिान नोकरधाऱ्या व्यक्तीरे् काम त्या दिवसापुर े सांपलेले अस े. रात्रीच्या
दवश्राां ीमध्येदनद्रावस्थे शरीरार्ीशक्तीभरूनयेऊन ीिुसऱ्यादिवशीकामीये े. 

 
(३) द सरे कायच म्हणजेा  आपल्या इांदद्रया ील झीजा  भरून काढयायासाठी आवश्यक असलेल्या

सांपे्ररकाांर्ास्त्राव दनद्रावस्थे जा ास् प्रमाणा हो ो.ग्रोथसांपे्ररक दपटु्यटरीच्यापुढीलभागा ील
दवदशष्ट पेशींमध्ये दनमयण हो े. त्यारे् दनर्दम ी प्रमाण स्त्री-पुरूषाांमध्ये कमी प्रमाणा  स   हो 
असले रीमध्यरात्रीच्यासुमारासत्याच्यादनर्दम ीमध्येअांिाजेा िसपटवाढहो े(आकृ ीक्रमाांक
२५कपहा)ह्या दनर्दम ीसाठी दनद्रावस्थेर्ीजा रूरीलाग े.ह्यासांपे्ररकामुळेशरीरा ीलसवचमृिु
आदणकदठणअवयववाढ अस ा आदणत्या ीलनष्टहोणाऱ्यापेशींर्ीझीजा भरूनदनघ े. 

 
 सेर्पुरूषाांमध्येटेस्टोस्टेरॉनह्यासांपे्ररकार्ीदनर्दम ीमध्यरात्रीच्यावळेीथोड्याप्रमाणावरवाढ े

आदण त्याहीपेााजा ास् प्रमाणा सकाळच्यावळेा वाढ े.ह्यासांपे्ररकामुळेशरीरार्ीएकां िरवाढआदण
जा ननेंदद्रयार्ी वाढ योग्य प्रमाणा  हो े. कॉर्दटसोल हे सांपे्ररक ॲदिनल ग्रांथीच्या बाहेरील भागा ील
पेशींमध नदनमयणहो े.त्यारे्कायच िैनांदिनजा ीवना ीलधकाधकीपास नबर्ावकरयायारे्अस े.रोजा च्या
जा ीवनाां  येणाऱ्या लहान मोठ्या सांभाव्य सांकटाांना यशस्वीपणे  ोंा िेयायार्ी शक्ती कॉर्दटसोल ह्या
सांपे्ररकमुळेप्राप्त हहो े.हेकायचमहत्त्वारे्असल्याकारणानेमज्जासांस्थाअशासांकटाांना ोंािेयायार्ी यारी
झोपसांप ासांप ार्कर े.त्यामुळेशरीरा कार्दटझोनहेसांपे्ररकझोपेच्याशवेटच्याटप्सप्सया दनमयणहोऊ
लाग े. झोप सांप न व्यक्ती िैनांदिन उद्योगास लागली की ह्या सांपे्ररकाांर्ी दनर्दम ी र्ाल र् राह े आदण
सकाळी १० पास न िुपाररे् बारा वाजेा पय   ही दनर्दम ी उच्चाांक गाठ े. अदिनल ग्रांथीमधील गाभ्या  न
दनमयण होणाऱ्या ॲदिनॅदलन आदण नॉरॲदिनॅदलन ह्या सांपे्ररकाांच्या स्त्रावास सकाळी ६ वाजा ल्यापास न
सुरुवा होऊनहास्त्रावसकाळच्यावळेा जा ास् प्रमाणा झालेलाअस ो. 

 
दपटु्यटरीच्या मागल्या बाजा  मध न रक्तप्रवाहा  वाहणारे ॲटीााययुरेदटक सांपे्ररक खरे  र

अधशै्च कामध्येदनमयणहो े.मध्यरात्री त्यारे्प्रमाणजा ास् अस नत्यामुळेरात्री दनमयणहोणाऱ्याम त्रारे्
प्रमाणकमीराह े. दपदनयलग्रांथीमध्येरात्रीच्यावळेीमेलॅटोदननहेसांपे्ररकदनमयणहो े.दनद्रादनर्दम ीच्या
सांबांधीहेप्रव चकमहत्त्वारे्कायचकरी असावेअसासमजा आहे. 
 
म                    व      व   ग                     म  
 

झोप ही प्राणीमात्राच्या शरीराला सांप णच दवश्राां ी िे े. त्यामुळे खर्ी झालेली शक्ती पुनः भरून
दनघ े. दवशषे ःमेंि लाअशा दवश्राां ीर्ीर्ाांगलीर्जा रुरीअस े.कुत्र्यावरीलप्रयोगा असे दिस नआले
आहेकी,१२-१७दिवसाांच्याजा ागरणाने ेमर ा .लहानदपल्ले रपार्-सहादिवसा मृत्य पाव ा . 

 
माणसाांमध्येअसेआढळलेकी, १-२ दिवसाांच्याजा ागरणानेफारसा पदरणामहो नाही. ३  े८

दिवसनझोपलेल्यामाणसामध्ये िेखीलम्हणयायासारखाफरकहृिय,श्वसनदक्रयाह्याांमध्ये दिस नआला
नाही.त्याांच्याशरीरावरकाहीजा ीवरासायदनकपदरणामघा नआलेलानव्ह ा.मात्र ेवृत्तीने ापटझाले
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हो ेआदणत्याांच्याविेनाांर्ी ीव्र ाजा ास् झालीहो ी.साधीआकाेमोािेखीलअर् ककर ाये नव्ह ी
आदणत्याांच्याशरीरार्ा ोलहीजा ा हो ा. 

 
फारकाळजा ागरणघाल्यानेमेंि च्यापेशींमध्येरर्नात्मकफरकदिस नये ोवत्याांर्ीकायचाम ा

बरीर्कमीहोऊनत्याअशाप्रायायाच्यानाशासकारणीभ  हो ा . 
 
       म         म म     
 

शरीरदक्रया शीर्र्ाल राह नआपलीजा ागृ ावस्थाझोपेमध्येनष्टहोऊन ीपुनश्चकशी ये े, हे
ग ढ उकलयाया  दठकदठकाणरे् शास्त्रञान गुां लेआहे .  री िेखीलझोप येयायारे् एकमेवकारणअद्यापी
दमळावयारे्आहे. त्यामुळे दनरदनराळे शास्त्रञानझोप येयायार्ीकारणे दनरदनराळीसाांग  अस ा . प्रत्येक
कारणासथोााबहु प्रयोगार्ाआधारत्याांनीदमळदवलाआहे. ीकारणेअशी:- 
 
(१) अधश्च ेकाच्यामागच्याबाजा  लादनद्रा-कें द्रअस े,असेकाहींरे्म्हणणेआहे. ेउते्तदजा  झालेकी

दनद्रा प्राप्त ह हो े. पण गेल्या काही वषय  झालेल्या प्रयोगाां  असे आढळ न आले आहे की,
अधश्च ेकार्ाहाभागमेंि उते्तदजा  कर ो. ोशाां ठेवी नाही.ह्यादशवायकाहीशास्त्रञानाांरे्म्हणणे
आहेकी, मध्य मेंि मध्ये (दमा-बे्रन) एक दनद्रा-कें द्रअस े. प्रयोगा   े कृदत्रम री ीने उते्तदजा  
केले रप्रायायाांनाझोपये ेअसेआढळलेआहे.सवचर्शास्त्रञानाांनाहेमाय यआहेअसेनाही. 

 
(२) मनुष्ट्यप्रायायाला झोप येयायाच्या वळेेस बाह्य वा ावरणा  न शरीरास येणारे सांिेश कमी  कमी

ये ीलअशीसोय केलीजा ा े.झोपयायार्ीखोली बांिकरणे,अांथरुणपाांघरुण व्यवस्स्थ करणे,
खोली ील प्रकाश कमी करणे, शरीरारे् स्नाय  अांथरुणावर बरेर्से दशथील करणे वगैरे सवच
गोष्टींमुळे बाहेरच्या वा ावरणा ीलसांिेश पुष्ट्कळसेकमी केले जा ा ा . त्यामुळे नेहमी उते्तदजा  
राहणारामेंि कमीप्रमाणा उते्तदजा  केलाजा ाऊनदनद्रावस्थाप्राप्त हहो े.दनद्रावस्थालवकरप्राप्त ह
व्हावयार्ीअसेल र स्नाय  दशथील राह न त्याांमधीलसांिेश बरेर्सेकमी व्हावेलागा ा ,असे
क्लाइटमनह्याांरे्म्हणणेआहे. 

 
(३) जेा वणानां र झोप ये े, ह्यारे् सरळ आदण सोपे कारण म्हणजेा  जेा वणानां र आ ड्याांना रक्तार्ी

आवश्यक ा जा ास्  अस े आदण  सा पुरवठाही होऊन मेंि ला रक्तार्ा पुरवठा थोड्या कमी
प्रमाणा हो ोआदणत्यामुळेमेंि र्ीदक्रयाकमीप्रमाणा र्ाल नझोपये े.मात्रप्रत्येकवळेीझोप
येयायालाहेर्कारणअस ेअसेनाही. 

 
(४) झोप दनमयण करणारा एखािा अां स्त्राव आहे की काय, ह्यासांबांधी शांका असली  री काही

शास्त्रञानाांच्याम ेब्रोमोहॉरछमोननावार्ाअां स्त्रावदपटु्यटरीह्याग्रांथीपास नदनमयणहो ोआदण ोमेंि 
शाां कर ो.अथय हेम्हणणेशास्त्राच्यापुराव्याच्यादृष्टीनेकमकुव ठर आहे.मेंि  कॅस्ल्शयमरे्
प्रमाणकमीजा ास् हो े,त्यार्ाहीपदरणामदनद्रावस्थाप्राप्त हकरयायावरहो ोअसासमजा आहे.अय य
अां स्त्रवाांर्ीर्र्यखालीलपदरच्छेिा आलीआहे. 
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(५) सुप्रदसद्ध रदशयन मेंि शास्त्रञान पावलाव्ह ह्याांनी झोपेर्ी मीमाांसा दनराळ्या  ऱ्हेने केली. त्याांनी
आपल्याप्रद दाप्त हदक्रयेच्याअभ्यासा कुत्र्याांर्ावापरकेला.कुत्र्याांर्ामेंि उते्तदजा  करयायाकर ा
त्याांनी हर ऱ्हेरे् कृदत्रम उद्दीपके वापरुन पादहले. त्या  त्याांना असेआढळ नआले की, काही
कृदत्रमउद्दीपके कुत्र्यालाकां टाळवाणीवाट ा .व ीउद्दीपकेएकसारखीवापरल्याने कुत्र्याला
प्रयोगशाळेच्याकायचक्रमा गोाीवाट नाहीव ेजा वळजा वळझोपीजा ा े.अशाकुत्र्याच्यामेंि मध्ये
दनद्राजा नक उद्दीपक वारांवार वापरल्याने काही दवदशष्ट पेशी एकमेकींशी सांलग्न होऊन मेंि र्ी
कायचाम ा ात्पुर ीकमीकर ा वत्यामुळेप्रायायालाझोपये े. 

 
दनद्राआदणद च्यािोनअवस्थाांर्ीदनर्दम ीह्यादवषयाांवरपादश्चमात्यिेशा असांख्यप्रयोगआजा ही

सुरूआहे .ह्यास्स्थ ीसांबांधीसांप णचमादह ीअद्यापहीदमळालीनसली रीह्यािोनअवस्थामेंि  ीलज्या
कें द्रा  न दनमयण होऊ शक ा  त्या कें द्राांर्ी मादह ी उपलब्ध झाली आहे. ही सवच कें दे्र मस्स् ष्ट्काच्या
खालील भागा खोलवर वसलेलीआहे . मज्जासे  आदण मस्स् ष्ट्क पुच्छह्या  ीन मस्स् कालाआधार
िेणाऱ्याभागा रेदटक्युलरपेशींरे्अनेकपेशीसमुहआहे .शरीराच्याइ रइांदद्रयाांरे्सांिेशजा ागृ ावस्थे 
स  येथेपोहर् ा .रेदटक्युलरपेशींपास नमेंि च्यासवचभागा हेसांिेशनेलेजा ा ा .जा ोपय  हेसांिेश
ये  राह ा   ोपय   जा ाग ृावस्थाकायम दटक े. दिवसभराच्याकामाने प्राणीमात्रारे् शरीर थकलेकी
साहादजा कर्इांदद्रया ीलसांिेशकमीप्रमाणा  दनमयणहो ा आदण रेदटक्युलर पेशीमधीलसांिेशवहनही
कमी प्रमाणा  हो े.  से झाले की हळ हळ  दनदे्ररे् राज्य सुरु हो े. मात्र अशी दनद्रावस्था येयायासाठी
रेदटक्युलर पेशीखेरीजा  अधश्चे काच्या पुढील भागा ील पेशी आदण श्च ेका ील पेशींरे् उते्तदजा   होणे
आवश्यकवाट े.प्रथमप्राप्त हहोणाऱ्यानॉनरेमर्ीवाढपायरीपायरीनेहोयायारे्कारणथोड्याफारप्रमाणा 
दमळालेआहे.मात्रमेंि वरझोपेरे्साम्राज्यगाजा दवयायासाठीरासायदनकद्रव्य-दनर्दम ींर्ीजा रुरीअस े.ही
द्रव्ये रेदटक्युलर पेदशकाआदण इ रकें द्रा ील पेशीआपल्या पास न दनघणाऱ्या ॲक्झॉनह्या शाखाांमध्ये
दनमयणकर ा .ह्या रासायदनकद्रव्यासांबांधी सांप णच मादह ी अद्याप दमळाली नसली  री त्याांर्ी सांभाव्य
काये िे ा ये ील. दसरोटोदननआदण नॉरॲदिदलनच्या दनर्दम ीमुळे जा ागृ ावस्था कायम राह े. अथय 
नॉनरेमर्ाप्रारांभहोयायासत्याांर्ीदनर्दम ीकमीहोणेआवश्यकआहे.हीसांपे्ररकेमध्यमेंि मधीलरेदटक्युलर
पेशींमध्येउत्पन्नहो ा . 

 
पदहल्या नॉनरेम दनदे्रनां र  ास िीा ासाने रेम दनदे्रर्ी दनर्दम ी होयायासाठी मज्जासे  मधील

ॲसेदटलकोदलन दनमयण करणाऱ्या पेशींर्ी जा रुरी अस े. ह्या पेशींच्या शाखा श्वे का ील पेशी आदण
मेंि  ीलमागच्याभागापय  पोहोर् ा .ह्या पेशीउते्तदजा  होऊनत्या  नॲसेदटलकोदलनदनमयणझाले
कीरेमदनदे्रलाप्रारांभहो ो.त्या ीलस्त्रावबांिझालाकी,दनद्रासांप ेआदणनॉनरेमदनद्रापुनश्चसुरुहो े.
ह्या ीनसांपे्ररकाांखेरीजा इ रहीअनेकरासायदनकद्रव्येदनद्राअवस्थादनमयणकरी असावी असेकाही
शास्त्रञानाांरे्म्हणणेआहे.मात्रसवांनार् ेमाय यनाही.त्यापैकीकाहीरसायनेखालीदिलीआहे . 

 
(१) स्लीपपेप्टाईाहेप्रदथनदनद्रावस्थे वाढ े.पणत्यार्ाआदणदनद्रावस्थादनर्दम ीर्ासांबांधनीटसा

कळलानाही. 
 
(२) प्रॉस्टॅग्लँदानाी2 हेद्रव्यअधश्च ेकाच्यापुढीलभागा  दनमयणहो े.त्यामुळेनॉनरेमआदणरेम

दनद्रा सुरुहो असावी, सेर्प्रॉस्टॅग्लँदान ई2 मुळेजा ाग ृावस्था दनमयणहो े.ह्या दवधानाांना
िेखीलशास्त्रीयआधारदमळावा साअद्यापदमळालानाही. 
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(३) मेलॅटोदननहेसांपे्ररकदपदनयलग्रांथीमध नरात्रीच्याकाळोखा जा ास् प्रमाणा वाढ े(पहाआकृ ी
क्रमाांक२५क).मात्रमेलॅटोदननरे्दनद्रादनर्दम ी कायचनीटसेउमगलेलेनाही. 

 
दनद्रा ह्या दवषयावर पादश्चमात्य िेशा  अनेक प्रयोग आजा ही केले जा ा  आहे . कारण ह्या

वरीलपैकीकोण ाहीप्रयोगझोपेरे्ग ढसांप णच यासोावी नाही.त्याहीपेाासमजा यायासकठीणअवस्था
म्हणजेा र् योग्यार्ी अवस्था. ह्या अवस्थेकाे पादश्चमात्य शास्त्रञानाांनी ाोळेझाक केलेली नाही. पण त्याही
अभ्यासालायोग्य ेयशअद्यापआलेनाही. 
 
 

* * * 
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प्रकरण ९ वे 
 

अधशे्चतक आहण अहिच्छावती मज्जाससं्था 
 
                                  
 

हृियाच्याहालर्ालींवरवआ ड्याांच्याकाययवरसामाय यमाण स ाबाठेव शक नाही.आपल्या
मेंि  ीलआञाना-कें द्र(मोटरएदरया)हाशरीराच्याकोणत्याहीस्नाय वरसहजा  ाबाठेव ो.पणहृिया ील
स्नाय  हा दनराळ्या प्रकारर्ा स्नाय अस ो. सेर्आ ड्या ीलस्नाय ह्यािोघाांपेााही दनराळाआहे.  े
आदणहृिया ीलस्नाय अनैस्च्छकअस ा .ह्यािोय हीप्रकाररे्स्नाय आपणम्हण  सेकामिेऊशक 
नाही . हृियआपले कायच अगिी प्रामादणकपणे अांकुरावस्थेपास न मृत्य  येईपय   करी  अस े.  सेर्
पोटा अन्नगेलेकी  ेपर्दवयायासाठी दनरदनराळ्या ऱ्हेरे्पार्करसदनमयणहोऊनपर्नदक्रयाघाव न
आण ा . 

 
ह्याअवयवाांवर दनयांत्रण ठेवणाऱ्या दनराळ्या पेशीप्रमस्स् काच्याखालच्याभागा  मस्स् ष्ट्कगाभा

आदणमज्जारज्ज ह्यामध्येआहे .प्रमस्स् ष्ट्काखालीलभागा ीलपेशीसम हासअधश्च ेक(हायपोथलॅॅमस्)
असेम्हण ा .त्यार्ीलाांबीसरासरी१सेंदटमीटरएवढीर्भरेल.पणअनेकमहत्त्वार्ीकामेयेथेघा ा .
हृिय,आ ाी व पार्क रसह्याांवर  ो दनयांत्रण ठेव ोर्. पण इ रही महत्त्वाच्या ग्रांथीवर त्यार्ा  ाबा
अस ो असे दिस न आले आहे. त्या ग्रांथींना नदलकादवरदह  (ाक्टलेस् ग्लँडस्) असे म्हण ा . ह्या
पेशीसम हाांर्ाआकारअगिीलहानअसला रीकाययच्यादृष्टीनेत्यारे्महत्त्वफारआहे.सवचसाधारणपणे
ह्यामधीलपेशीसम हाांरे् ीनभागकेलेजा ा ा . 
 
( )         ग          

 

ह्यानदलकादवरदह अां स्त्रावग्रांथींशीदनगाी अस ा .ह्यापेशींमध नञानान ां   दनघ न ेदपदह -
प्रकपााकाे जा ा ा .  सेर् ह्या पेशींमधील रक्तही स क्ष्म रक्तवादहय याांच्या द्वारा दपदह -प्रकपााकाे जा ा े.
त्यामुळेअधश्च ेका ीलपेशीदपदह -प्रकपाालाउते्तदजा  कर ा वत्याग्रांथींच्याकाययवर ाबाठेव ा . 
 
( ) म       ग         . 
 
( ) म ग     ग         . 
 
                     म  व                        
 
(१) अधश्च ेका ील पुढील भागाच्या पेशी दपदह -प्रकपााच्या काययवर दनयांत्रण ठेव ा . अां स्त्राव

ग्रांथीमध्ये ही ग्रांथी फार महत्त्वार्ी समजा ली जा ा े. कारण द च्या साहाय्याने इ र अां स्त्राव
(नदलकादवरदह )ग्रांथीआपलेकायचकरी अस ा . 
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(२) अधश्च ेका ीलपेशीअदनच्छाव ीमज्जासांस्थेवरपुष्ट्कळसा ाबाठेव ा .ह्यासांस्थायेथ नर्उगम
पाव ा .ह्यासांस्थे ीलिोय हीभागाांरे्वणचनपुढेदिलेर्आहे.(आ.क्र.२६व२७) 

 
(३) शरीरारे्उष्ट्ण ादनयामककें द्रअधश्च ेकाच्यापेशी अस े.त्यामुळेशरीरारे् ापमानकायमठेवले

जा ा े. 
 
(४) माणसालाककवाप्रायायालाभ कलागणेहीदक्रयाअधश्चे का ीलपेशींमुळेघा े. 
 
(५) स्स्नग्धआदणदपष्टपिाथांरे्र्यापर्य(मेटॅबॉदलझम्)ह्यापेशींवरअवलांब नअस े. 
 
(६) प्रायायारे्लैं दगकव चन(सेक्शुअलदबहेदवअर)बऱ्यार्अांशीह्यापेशींवरअवलांब नराह े. 
 
(७) झोपआदणजा ागृ ीह्याांवरहीकाहीप्रमाणा  ाबाठेवलाजा ा ो. 
 
(८) भावना उद्दीदप  होणे, माणसाला राग येणे, भीद  वाटणे, काळजा ी वाटणे, आनांि होणे वगैरे

भावनाांर्ाबाह्यआदवष्ट्कारअधश्चे का ीलपेशींच्यासाहाय्यानेहो ो. 
 

अधश्च ेकसवचकायेघाव नआणी असल्यामुळे ोशरीरासअत्यां उपयुक्तसमजा लाजा ा ो. 
 
अधश्च ेकाांमध न िोन प्रकारच्या ञानान ां  ांरे् सम ह उत्पन्न हो ा .आदण  ो सम ह हृिय, जा ठर,

यकृ ,आ ाीवगैरेभागाांकाेजा ा ा .आकृ ीक्रमाांक२६आदण२७मध्येिशचदवल्याप्रमाणेत्यापकैीएका
सम हासपरानुकां पी(पॅराकसपथेदटक)सम हव िुसऱ्यालाअनुकां पी(कसपथेदटकसम ह)अशीनावेआहे .
त्याप्रत्येका ीलरे् ा ां  िोनआकृत्याां िाखदवल्याप्रमाणेवरीलइांदद्रयाांपय  जा ा ा .अनुकां पीसम हास
बाहेर पायायास मज्जारज्ज र्ाआधार घ्यावालाग ो व परानुकां पी सम ह मस्स् ष्ट्कगाभाआदण मज्जारज्ज च्या
खालच्याभागार्ाआधारघे ो. 
 
       म            
 

ह्या िोय ही सम हाांरे्कायचआपोआपघा असल्यामुळे  े बहु ेक दठकाणी परस्परदवरोधी अस े
आदण  से असणे फायद्यारे्ही ठरले आहे. उिाहरणाथच, हे िोय ही सम ह आ ाी, हृिय वगैरे भागाांना
जा ा ा .आ ड्या ीलस्नाय स् ब्ध रीराह ा ककवाअन्नखाल्लेगेलेकीहालर्ाली रीकर ा .स  
हालर्ालीर्ाल  ठेवणेशरीराच्या स्वास्र्थयाच्या दृष्टीनेफायद्यारे् नस े;                        
                                                                                       
                                                                                   
                                                                                
                                                                     हृ      
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व्यायामाच्याकृ ी अनुकां पीञानान ां  उते्तदजा  हो ा आदणत्यामध नदनघणाऱ्याॲदिनॅदलनआदण

नॉरॲदिनॅदलनह्या द्रवाांरे् प्रमाण रक्तामध्ये वाढ े. दशवाय ही िोय ही सांपे्ररके ॲदिनल ग्रांथीच्या मधल्या
भागामध नसुद्धा ही द्रव्ये जा ास्  प्रमाणा  उत्पादिली जा ा ा . त्यामुळे हृियार्ाआकुां र्न पावयायार्ा वगे
वाढ ो.अवयवाांरे्स्नाय आदणहृियारे्स्नाय ह्याांच्यारक्तार्ापुरवठावाढ ो.त्यामुळे त्याांर्ीकायचाम ा
वाढ े. रक्तिाब वाढ ो आदण स्नाय  जा ास्  काम करी  असल्यामुळे श्वासही वाढ ो. िर दमदनटाला
हृिया  नजा वळजा वळपार् ेिहापटजा ास् रक्तशरीरासदमळ शक े. 

 
मनुष्ट्या  ककवाकुत्र्या-माांजा रा क्रोध दनमयणझालाकी,जेा जेा बिलआढळ ा  ेसवचअनुकां पी

सम हउते्तदजा  झाल्यामुळेदिस ा .ाोळ्याांच्याबाह ल्यामोठ्याहोणे,रे्हऱ्यावररागारे्हावभावदिसणे,
रे्हरा लाल होणे, रक्तिाब वाढणे, नााी जा लि र्ालणे, स्नाय ांमध्येआकुां र्नामुळे जा ास्  घट्टपणा येणे,
माांजा राच्याशपेटीरे्वअांगावरीलकेसउभेराहणेवगैरेसवचदक्रयात्यामुळेर्हो ा .क्रोधह्यादवकारा मेंि 
िोय हीप्रकाराांनीहीभावनािशचवी अस ो.एक रमेंि हाइस्च्छ कायचघावी असणाऱ्याञानान ां  मध न
सांिेश िेऊन रागाने बोलणे, मुठी वळणे, हाणामारी करणे वगैरे दक्रया घाव नआण ो व िुसरे म्हणजेा 



 
     म     

आपणाांमध नह्यावरीलदक्रयेलापोषकअसेसांिेशअधश्च ेकाकाेपाठव नत्यालाअनुकां पीसम हउते्तदजा  
करावयासलाग ो. 

 
त्या उलट गोष्ट परानुकां पी सम हार्ी आहे. परीाेच्या दनकालार्ी वाट पाहणाऱ्या दवद्यार्थययला

त्यासांबांधी सारखी भी ी वाट  अस े. आपली मुले िुवच चनी दनघालेली पाह न आईवदालाांना त्याांच्या
भदव व्याबद्दल काळजा ी वाट े. आपण कोटय  दनिोषी म्हण न सहजा  सुट  अशी खात्री अस नसुद्धा एक
 ऱ्हेर्ी कर् ा रात्रांदिवसमना घरकरुन बस े.सवचकाळज्याउत्पन्नकरणाऱ्या प्रकाराांमध्ये परानुकां पी
सम हारे्ञानान ां  वाजा वीपेााजा ास् कामकर ा .अशाव्यक्तींनाकामकरयायासदनरुत्साह,आहारकमी
होणे,वगैरेकारणाांनीत्रासहो ो.जा ठरा फोा(पेदप्टकअल्सर)होणेहेिेखीलत्यामुळेहो े,असेआढळ न
आलेआहे.सारखीकाळजा ीकरी असलेल्याांनाहीरक्तिाबार्ादवकारजा ा ो.ह्यारक्तिाबाच्यारुग्णाांमध्ये
अनुकां पीसांस्थेर्ाजा ास् प्रभावअस ो. 
 
      व               ग             
 

आपणवावर असलेल्यावा ावरणा शरीरप्रकृ ीसघा कअसणारेबरेर्रोगदनमयणकरणारे
जा ीवजा ां  अस ा .परां ुत्याांच्याअस्स् त्वामुळेआपणआजा ारीहोऊनमृत्य मुखीपा नाही.त्यापैकीकाही
जा ां   त्वरे्मध न अगर पर्नसांस्थे  न रक्ता  दमसळ  असले  री त्याांर्ा नाश करणारी यांत्रणा प णच वाढ
झालेल्याशरीरा वासकरी अस े.जा य मलेल्याबालकामध्येह्यायांत्रणेर्ीवाढप णचपणेनझाल्यामुळेअशा
मुलाांना आदण दवशषे ः सा व्या ककवा आठव्या मदहय या  जा य माला आलेल्या बालकाांना बाहेरच्या
वा ावरणा ीलजा ां  पास नआजा ारपणलवकरये े. 

 
रोगप्रद बांधकशक्तीप्राप्त हकरुन िेणारीयांत्रणारक्ता ील कलफोसाइटह्या पेशींशी दनगाी आहे.

कलफोसाइटस्िोनप्रकारर्ीअस ा .बीजा ा ीच्या पेशीइम्युनोग्लॉब्युदलय सहीप्रदथने दनमयणकर ा ;
आदणटीजा ा ीच्याकलफोसाइटस्शरीरा प्रवशेकरणाऱ्या दजा वाण आदणदवषाण ांर्ासम ळनाशकर ा .
इम्युनो-ग्लॉब्युदलय सिेखीलघा कदजा वाण आदणदवषाण ांर्ानाशकरयायासकामीये ा .अधश्च ेकआदण
अदनच्छाव ीसांस्थाह्यारोगप्रद बांधकशक्तीवरिोन ीनप्रकारेदनयांत्रणठेव ा .अदनच्छाव ीसांस्थेमधील
मज्जा ां   कलफोसाइटस् उत्पन्न करणाऱ्या “कलफनोास्” वर दनयांत्रण ठेव ा . हे कलफनोास् (गाांठी)
काखे ,जा ाांघे  सेर् ोंाा ीलटॉनदसलस्पोटा ीलॲपेंदाक्सआदणइ रकाहीइांदद्रयाांमध्येवसलेले
अस ा . अधश्चे क पुरस्थ दपटु्यटरी ह्या ग्रांथीमध न अनेक सांपे्ररके दनमयण करु शक ो. त्यापैकी
कॉर्दटकोरॉदफन सारखे सांपे्ररक दनमयण कर े. कॉदटसॉल हे सांपे्ररक रोगप्रद बांधक सांस्थेमध्ये महत्त्वारे्
गणले जा ा ो. अधश्वे कामुळे दपदनयल ग्रांथीमध न मेलॅटोदननर्ा स्त्राव वाढ न त्यामुळे रोगप्रद कार शक्ती
वाढ े. सेर्रोगप्रद बांधकसांस्थेमध नसायटोकाईय स्ह्यारसायनार्ास्त्रावदनमयणहोऊनत्यार्ार्ाांगला
प्रभावमेंि मधीलपुष्ट्कळभागाांवरपा ोअसासमजा आहे. 

 
वरील शास्त्रीय दववरे्नावरून एक गोष्ट स्पष्ट हो े की, अधश्चे कआदण अदनच्छाव ी सांस्थेच्या

उद्दीपनामुळे रोग प्रद बांधक शक्ती वाढ े.  सेर् ज्या व्यक्तींमध्ये मानदसक  ाण णाव वाढ न मानदसक
उिादसन ाआढळ नआली त्या सवच व्यक्तींच्या रक्ता ीलजा ां  ांर्ा सम ळ नाशकरणाऱ्या कलफोसाईटस्रे्
प्रमाणकमीहो े.म्हणजेा र्मानदसक ाण णावार्ापदरणामत्याांच्याअधश्चे कावरपा नत्यामध नदनयांदत्र 
केल्याजा ाणाऱ्याअदनच्छाव ीसांस्थेरे्कायचमांिावले.पदरणामीह्यासांस्थेच्याप्रभावाखालीकायचकरणाऱ्या
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आदणशरीरालासांराण िेणाऱ्या कलफोसाईटस्कायचही थांााव ेअसेअनुमान दनघ े.ह्याउलटआपण
मना  दनश्चय केला  र मनावरीलआलेले िापणआपणकमी करून ऐस्च्छक स्नाय ांमध्ये दरलॅक्सेशन
रेकनग पद्ध ीने दशदथल ा आण  शक ो. ही स्स्थ ी प्राप्त ह झाली की लाळे ील आदण रक्ता ील
इम्युनोग्लॉब्युदलय सर्ीप्रमाणेवाढ ा आदणमानदसक ाण णामुळेउत्पन्नहोणारेइांटरल्युदकनरे्प्रमाणही
वाढ े.ह्यािोय हीकारणाांनीरोगप्र ीकारशक्तीवाढ े. 

 
भार ीय  त्त्वञानानामध्ये योगाभ्यासारे् महत्त्व पाश्चात्य शास्त्रञानाांना पटले आहे. हृद्रोग, िमा,

मधुमेह, रक्तिाबवाढह्यासवच व्याधींर्ा प्रभाव योगाभ्यासामुळेकमी हो ो हे  त्त्व पुष्ट्कळाांना माय यझाले
आहे. सेर्ककच रोगह्याअसाध्यरोगानेजा जा चरझालेल्यारुग्णारे्उवचदर आयुष्ट्यधार्दमक त्त्वञानानामधील
उपिेशानेबरेर्सेसुसह्यकरयाया मानसशास्त्रवते्त्याांनायशआलेआहे. 

 
वरीलदववरे्नावरूनमनार्ाआदणशरीरार्ासांबांधस्पष्टहो आहे.पुष्ट्कळशाव्याधीमनस् ापामुळे

हो ा हेसवचदविआहे.ह्याव्याधीि रकरयायासाठीमानसोपर्ारार्ीजा रूरीअस े.कुशलाॉक्टरहे त्त्व
सहजा पणेजा ाण ोआदणऔषधाांर्ाउपयोगकमी कमीप्रमाणा कर ो. 
 
  ग  म     व                   
 

अधश्च ेकाच्या काययवर आपल्या इच्छेनुसार दनयांत्रण आपणाांला ठेव ा ये  नाही, हे मागे
साांदग लेर् आहे. अथय  दनसगयने हे कर ाना बरार्सा शहाणपणा वापरला आहे. कारण सामाय य
माणसालाआपल्या इच्छेप्रमाणेहृिय,आ ाीवगैरेवर दनयांत्रण ठेव ाआलेअस े र त्यापास नभल े
िुष्ट्पदरणाम दिस नआलेअस े.ह्याअवयवाांच्या दनयांत्रणार्ी गुरुदकल्लीमेंि  ील िुसऱ्यार्भागा िाव न
ठेवलेलीआहेआदणत्यादकल्लीवर ाबाकाहीयोगीमहापुरूषठेव शक ा .हेएकग ढशास्त्रर्समजा ले
पादहजेा . ह्यासांबांधी थोड्याफार प्रमाणा  आपल्या िेशा  व अमेदरके  प्रयोग र्ाल  आहे ; पण
म्हणयायासारखीप्रग ीमात्रझालेलीनाही. 
 
      व   म                        ? 
 

मज्जासांस्थेरे्ढोबळपणेिोनभागआहे .पदहलाभाग म्हणजेा इच्छाव ीमज्जासांस्थाहाहोय.ह्या
भागामुळे हा , पाय, ाोके, ाोळे वगैरे भागाांर्ी हालर्ालर्ाल  अस े. मेंि च्याह्या भागाकाे पुष्ट्कळशा
सांविेनापोहोर्दवल्याजा ा ा .एखाद्यापिाथयच्यास्पशयनेविेनाहो अस ीलअगर ोपिाथचअद थांा
ककवा फार गरम असेल  र प्रद दाप्त ह दक्रयाांद्वारे आपला हा  त्या पिाथयपास नर्ा ि र जा ा ोआदण त्या
पिाथयपास नआपल्याशरीरालाइजा ाहो ेह्यार्ीजा ाणीवइच्छाव ीमेंि मध्येदटक नराह े.आपलेबोलणे,
र्ालणे, वार्णे, खेळणे, नवीन गोष्टी दशकणे वगैरे सवच दक्रया इच्छाव ी नवदवकादस  मेंि पास न उगम
पाव ा .जा ण कायहेर्कायचइ केमोठेआदणदकर्कटअसल्यामुळेआपल्याशरीरस्स्थ इांदद्रयायांत्रणा
र्ाल ठेवयायासाठीदनराळीर्व्यवस्थादनमयणझाली.हृियदक्रयाव्यवस्स्थ र्ालणे,त्याकदर ाआवश्यक
असणारा प्राणवाय  श्वसनदक्रयेमध्ये योग्य प्रमाणा  प्राप्त ह होणेआवश्यकअसेल त्या प्रसांगी त्यार्ा पुरवठा
वाढवणे,रुदधरादभसरणयोग्यप्रमाणा होणे,अन्नपर्नसांस्थेमध्येउ रल्यानां रत्यारे्योग्यप्रकारेपर्न
होऊनत्या ीलमहत्त्वारे्घटकशोष नरक्ता वाह ननेणे, सेर्योग्यवळेीयोग्यप्रमाणा सांपे्ररकाांरे्स्त्राव
उपलब्धहोणेह्यासवचदक्रयाआपोआपर्ाल अस ा .स्वयांर्दल यांत्रालायोग्यअन्नपुरवठादमळालाकी
जा सेत्यारे्कायचअव्याह र्ाल राह े सेर्शरीरा ीलइांदद्रययांत्रणाएकमेकाांच्यासाहाय्यानेशरीरा ील
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कायेसाखळीसारखीर्ाल ठेव े.त्याकदर ाअदनच्छाव ीमज्जासांस्थापुरेशीआहे.इच्छाव ीमज्जासांस्थेर्ी
आवश्यक ा नाही. त्या यांत्रणेकाे थोाे दनराळ्या दृष्टीने पाहणेआवश्यकझालेआहे. नवदवकादस  मेंि 
आदण कलदबकसांस्था ह्या िोय ही सांस्थाांमधील पेशीसमुह उते्तदजा   झाले की भावनादनर्दम ी हो े. ह्या
दनर्दम ीसाठी उते्तजा न बाहेरी वा ावरणा  न ये  अस े. एखािी आनांि िेणारी वा य कानी पाली मन
उल्हादस हो ेत्यारे्भावरे्हऱ्यावरिेखीलउमट ा . सेर्एखािाप्रसांगक्रोधदनमयणकरणाराअसला
 रह्यासांस्थाांमधीलपेशीसम हउते्तदजा  होऊनअधश्चे काद्वारेअदनच्छाव ीसांस्थाउदद्ददप हो ा .ह्यार्ा
पदरणाम हृियदक्रये  वाढ होणे, रक्तिाब वाढणे, श्वसनदक्रया वाढणे, शरीरा ील स्नाय   रे्व येणे,
ॲदिनॅदलनआदणनॉरॲदिनॅदलनह्याप्रव चकाांर्ीवाढहोणेवगैरेबिलदिस नये ा . सेर्िुसऱ्याएखाद्या
िुःखिप्रसांगीशरीराच्याहालर्ालीठप्सपहो ा ,रे्हऱ्यावरअवकळाये े,ाोळ्या  नअश्रुवाह लाग ा .
ह्यासवचपदरस्स्थ ी एकगोष्टस्पष्टहो ेकीइच्छाव ीमज्जासांस्थेच्याउद्दीपनानेअदनच्छाव ीमज्जासांस्थे 
फरकघा न ये ा . सेर्लटकाआनांि ककवालटकेिुःखप्रिर्दश करणाऱ्याकाहीकलाकाराां  सुद्धा
अदनच्छाव ीसांस्थेमधीलफरककाहीप्रमाणा आढळ नआलेआहे . 

 
वरील उिाहरणा  एक गोष्ट स्पष्ट हो े,  ी ही की अत्यानांि ककवा अद िुःखा  नव दवकादस 

मेंि मध्येआदण कलदबकसांस्थेमध्येभावनादनर्दम ी हो ेआदण त्यारे् पासािअदनच्छाव ीसांस्थेरे्उद्दीपन
होयाया दिस ा .हेपदरणामहृियदक्रया,श्वसनदक्रया,पर्नदक्रया,प्रव चकस्त्रावदक्रयायासवयवरआढळ न
ये ा . इ रहीछोट्यामोठ्याभावनाांमध्येअदनच्छाव ीसांस्थाांमध्येफरकथोड्याफारप्रमाणावरआढळ न
ये ा . म ळ प्रश्न असा आहे की नवदवकादस  मेंि  ील पेशी समुहाांच्या आदण दलकबक सांस्थे ील पेशी
समुहाांच्या साहाय्याने अदनच्छाव ी सांस्थेवर दनयांत्रण ठेव ा ये े काां? म्हणजेा र् मनाच्या शक्तीच्या
साहाय्यानेहृियदक्रया,रक्तिाब,श्वसनदक्रयाशरीरा ीलउजा यदनर्दम ीवगैरेदक्रयाकमीहोऊशक ा का?
आजा पय   उपलब्ध असलेल्या मादह ीनुसार असे दिस े की प्रबळ इच्छाशक्ती असेल  र ह्या इांदद्रय
दक्रयाांवरकाहीप्रमाणा  ाबाठेवणेशक्यआहे. 

 
ह्याबाब एकशास्त्रशुद्धप्रयोगारे् दववरे्नथोाक्या करणेआवश्यकआहे.इ.स. १९७०साली

आांध्र प्रिेशा ील रामानांि योगी ह्या प्रयोगासाठी दनवायाया  आले. नवी दिल्लीच्या अदखल भार ीय
आयुर्दवञानानसांस्थे ील(ए.आय.आय.एम्.एस्.)ाॉ.आनांिआदणाॉ. दछन्नायाांनीह्यायोगीराजा ाांनािहा
 ासबांिखोली ठेवले.त्याांच्याशरीरा ीलमहत्त्वाच्याभागाांवरइलेक्रोास्रे्जा ाळेठेव न ेसवचबाहेरील
यांत्राांशीजा ोाले गेले. सेर्श्वसनदक्रयेसाठीआ ील व्यक्तीला दक ीप्राणवाय लागलाआहेआदण दक ी
कबचवाय  बाहेर पा आहेह्यार्ीही नोंि ठेवयाया आली. योगी राजा ानी बांिखोली जा ायायाप वी प्राथचना
केलीआदणखोली जा ाऊनआपलेध्यानसुरु ठेवले.प्रत्येक३० दमदनटानां रयोगीराजा ाांर्ीशरीर दक्रया
कशीकायर्ाललीह्यार्ीनोंिहो गेली.जा सजा शी ेसमादधस्थहो गेले स सेशरीरदक्रयेमध्येबिल
घा गेले.३।। े४ ासानां रशरीरदक्रयाांमध्येखालीलबिलदिस नआले. 
 
(१) हृियदक्रयाबरीर्मांिावली,रक्तिाबकमीझाला. 
 
(२) एकादमदनटालाआवश्यकअसलेलाप्राणवाय २५टक्क्याांवरआला.मात्रशरीरारे् ापमान९७-

९९°दाग्रीफॅरेनहाईट(३७°सेलदशयस्)रादहले. 
 
(३) मेंि  ीललहरीअधचवटदनद्रावस्थे ीललहरींसारख्यादिसल्या. 
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िहा  ासानां र योगीराजा ाांना बाहेर काढयाया आले  ेव्हा त्याांर्ी प्रकृ ी दठक ठाक असल्यारे्
आढळले. 

 
ह्यायशस्वीप्रयोगानेपाश्चात्यजा ग रथोाेसेहािरुनगेले.आत्तापय  शास्त्रञानाांर्ीअशीसमजा   

हो ी की हृियदक्रया रक्तिाब, पर्नदक्रयाआदण  त्समकाये अदनयांदत्र पणे र्ाल ा आदण इच्छाव ी
मज्जासांस्थाह्यावर ाबाठेव शक नाही.हेप्रयोगर्ाल अस ानार्ाॉ.दबलदमलरनेप्रायायाांमधीलप्रयोगा 
िेखील असे िाखदवले की दवदशष्ट पदरस्स्थ ी दनमयण केली अस ा प्राणी िेखील हृियदक्रया, रक्तिाब,
 ोंाा ील लाळदनर्दम ी आां ड्याांमधील हालर्ालींर्ा वगे, म त्रकपाा ील म त्र दनमयण करयायार्ा वगे,
शपेटा ीलरोदहणींरे्आकुां र्नह्यासवांवर ाबाठेव शक ा .हेसाध्यकरयायासाठीउांदिरार्ीयोजा नााॉ.
दमलरनेकेली.त्याांच्यामेंि  ीलदवदशष्टपेशीपुांजा ामध्येलहानसाइलेक्रोाठेव नत्यामध नदवजेा च्याछोट्या
प्रवाहारे्झटके िेयाया आले.ह्याझटक्यामुळेप्रायायालाअत्यांद क सुखलाभ लागले. म्हणजेा र्  े सुख
दमळदवयायार्ी धापा प्रयोगा ील उांिीर करु लागला. मात्र त्याला क्युरारा नावारे् औषध दिल्यामुळे
त्याच्या हा ापायाांच्या हालर्ाली आदण श्वसनदक्रयेमधील हालर्ाली बांि ठेवयाया  आल्या. त्यामधील
श्वसनदक्रया बाह्य यांत्रणेमाफच   कृदत्रम रीत्या र्ाल  केली गेली. शॉकमुळे मनाला अत्यांद क सुख
दमळदवयायासाठीह्या प्रायायालाआपलीहृियदक्रयाकमीकरावीलाग हो ी ककवा रक्तिाबएका दवदशष्ट
पा ळीवरआणणे प्राप्त ह हो े. रक्तिाबाने  ी दवदशष्ट पा ळी गाठल्यावर  ाबा ोब त्या प्रायायाला बाीस
म्हण नदवदु्य झटकादिलाजा ा हो ा.रक्तिाबवाढलाकीझटकािेणेआपोआपबांिहो असे.िोनर्ार
वळेाअसेझालेकीप्रायायालाह्यासांबांधीञानानहो ेआदणसुखिझटकाप्राप्त हकरयायासाठीआपणासआपला
रक्तिाबखालच्या पा ळीवरआणणेआवश्यकआहेह्यार्ी जा ाणीव प्रायायाला हो े. त्यामुळे  ोआपला
रक्तिाबकायमह्याखालच्यापा ळीवरठेव ो. 

 
ह्या प्रायायावरील प्रयोगा  हृियदक्रया ककवा रक्तिाबाऐवजा ी म त्राशया ील म त्रदनर्दम ी वगे ककवा

आ ड्या ीलहालर्ालींर्ावगेवगैरेदक्रयाांमधीलफरकसहजा पणेयशस्वीझालेआहे .प्रायायाांमधीलह्या
प्रयोगा असेआढळ नआलेआहेकीजा ोप्राणीआपल्याहृियारे्ठोकेकमीकरयायास दशकलाआहे ो
प्राणी प्रयोगाच्या वळेी फक्त हृियाच्या स्पांिनार्ी ग ीर् कमी कर ो. हा प्राणी त्यार्वळेी आपल्या
आ ड्यार्ी हालर्ाल ककवा म त्रकपाारे् कायच कमी करी  नाही.  सेर् जा ो प्राणी प्रयोगाच्या वळेी
आ ड्याांच्या हालर्ाली कमी करावयास दशकला आहे  ो प्रत्येक प्रयोगाच्या वळेी फक्त आ ड्याांच्या
हालर्ालीर् कमी कर ो. त्यावळेी हृियदक्रया ककवा इ र कोणत्याही इांदद्रयाच्या कायय  बिल करी 
नाही. 

 
ह्या प्रयोगावरूनएकगोष्ट स्पष्टझालीकी मेंि  ील पेशीपुांजा  इच्छाशक्तीनुसारजा शाअवयवाांच्या

हालर्ाली घाव नआण ा   सेर् बिलशरीरस्थअदनच्छाव ी मज्जासांस्था दनयदम  इांदद्रयाांच्याकायय 
िेखीलह्यापेशीआण शक ा .प्रायायाांच्याप्रयोगा असेआढळ नआलेआहेकीह्यासांबांधीप्रायायालादशाण
द्यावयास हवे आदण प्रत्येक दशाणाच्या वळेी त्या प्रायायाला बाीसही िेयायार्ी आवश्यक ा आहे. ाॉ.
दमलरच्याप्रयोगा प्रायायाांच्या दवदशष्टपेशीमध्येइलेक्रोाठेव नत्यामध नदवदु्य शक्तीसोालीजा ा हो ी.
ह्यादवदशष्टपेशींच्याउते्तजा नानेमेंि च्यामध्यभागा ीलसुखिायीकें दे्र(प्सलेझरसेंटसच)उद्दीदप हो ा आदण
त्या प्रायायाला एक प्रकारर्ाआगळावगेळाआनांि अनुभवास दमळ ो. प्रायायाच्या दृष्टीने हृियदक्रयाकमी
प्रमाणा  ठेवयायाने एक ऱ्हेर्ाआनांि दमळ ो एवढेर्खरेआहे. पण शास्त्रीयदृष्ट्ट्या असे स्पष्टझालेकी
प्राणीिेखीलदनश्चयकरील रआपल्याहृियदक्रयेवरदनयांत्रणठेव शक ो. 
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सन१९७०पास नशरीरस्थइांदद्रयाांवर ाबाठेवयायारे्प्रयोगवैद्यकशास्त्रा हो आलेआहे .काही
शास्त्रञानाांनी िाांाग्या उत्साहाने पुढे पावले टाकली. योगाभ्यासार्ाआधार काहीनी घे ला. पण इ राांना
 ोहीनकोसा वाटला. रक्तिाबवाढझालेल्या व्यक्तींनीमनाां आणले रएका दठकाणी स्वस्थबस न ो
कमीकरावयाससुरुवा करणे. ोएकादवदशष्टप्रमाणा खालीउ रला रत्याव्यक्तीलाबाीसरुपाने
काही री बहाल करणे इथपय   मजा ल शास्त्रञानाांर्ी गेली. पण नां रच्या प्रयोगा  त्यार्ीही आवश्यक ा
भासलीनाही.रक्तिाबवाढझालेल्या व्यक्तीच्याहा ावरजेा रक्तिाबमापकयांत्रबाांधलेलेअस ेत्यामध न
स्पष्टहोणारीवरीलआदणखालीलिाबार्ीप्रमाणेत्याव्यक्तीलासमजा  ा . सेर्हीप्रमाणेयोग्यरी ीने
खालीआणलीगेलीकीएकमृि ध्वनीऐक ये ो.ह्याव्यक्तीनेकाहीवळेेपय  रक्तिाबखालच्याप्रमाणा 
ठेवावाअशीअपेााअस े. ोवरर्ढ गेला रत्याव्यक्तीलादनराळ्याप्रकारर्ाध्वनीऐकवलाजा ा ो.हे
प्रयोगकाहीव्यक्तींमध्येयशस्वीझालेआहे .ज्याव्यक्तींनाध्यानधरूनआदणदर्त्तएकाग्रकरूनमनाच्या
शक्ती एकवटयायार्ी इच्छा (मेदाटेशन)आहेआदण हे करणे शक्यआहे त्यानी असे जा रुर कराव.े ह्या
पद्ध ीमुळे होणारे फायिे- ोटेह्यासांबांधीर्ा दवषय वािग्रस्  होऊशक ो. असे असले  री रक्तिाबवाढ
झालेल्याबऱ्यार्व्यक्तींनाह्यामेदाटेशनककवाबायोदफाबॅकह्यापद्ध ीपास नफायिेझालेआहे . सेर्
ज्यारुग्णाांर्ीहृियस्पांिनदक्रयाजा लिीनेअगर ालबद्धपद्ध ीनेर्ाल नाहीत्यारुग्णाांनाबायोदफाबकॅ
ह्यापद्ध ीनेफायिाझालाआहे.ह्यापद्ध ीर्ावापरकरुनाॉ.दमलरलाअपस्मार(एदपलेप्ससी)झालेल्या
रुग्णाांच्या मस्स् ष्ट्कआलेखा फायिेशीर बिलकरयाया  थोाेफार यशआलेआहे.  सेर् दनद्रानाशाने
दपाी रुग्णामध्येहे ांत्रवापरूनफायिाहोईलअशीआशाबाळगयायासहरक नाही. 

 
शरीरआदणमनह्याांर्ापरस्परसांबांधअगिीघदनष्टआहेअसेपौवयत्यलोकमानी आलेआहे .

पाश्चात्याांनाहेपटव नघ्यावयासबरीर्वषेलागली.आधुदनकवैद्यकशास्त्रा सायकोसोमदॅटकमेदादसनह्या
शास्त्राला एक स्व ांत्र िजा य प्राप्त ह झाला आहे आदण  े योग्य झाले. िमा, एकदझमा, पोटार्ा अलछसर,
रक्तिाबवाढ,हृद्रोग, दहस्टेदरया,अांगिुखीवगैरे व्याधीमनस्वास्र्थय दबघालेकीहोऊशक ा .मनावर
नीट ाबा रादहला र त्यापास नहोणाऱ्या व्याधीकाब   राह शक ीलअशीआशाआधुदनक वैद्यकशास्त्र
बाळग नआहे. मात्र हे  त्वसवचत्र माय य नझाल्यामुळे ध्यान, योगाभ्यासआदण त्यामध न मनःशाां ी प्राप्त ह
करूनघेणेअगरअय यआधुदनकबायोदफडबॅकसारख्याउपायाांनीमनावरआदणपयययानेशरीरस्थइांदद्रय
दक्रयाांवर ाबाठेवणेह्यासारखेइलाजा मुक्तकां ठानेसाांदग लेजा ा नाही . 
 
 

* * * 
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      ० व  
 

मेंदूचे काही महत्त्वाचे रोग 
 

आपल्यामेंि सारखानाजुा कभागहाहाााांच्यामजा ब  पेटी अगिीसुरदा पणेबसदवलेलाअस ो.
 शार् ऱ्हेरे्सांराणआपल्यामज्जारज्ज भोव ीहीअस े. ही मज्जारज्ज  पाठीच्याकयायाच्यामागीलबाजा  ला
अस न द च्यासभोव ीहाााांरे्आदण स्नाय ांरे्कणखरकाेअस े.ह्याखेरीजा मेंि आदणमज्जारज्ज  याांच्या
भोव ी  ीन आवरणाांना मस्स् ष्ट्क-च्छि (दमकनजेा स) असे म्हण ा . त्यापैकी िुसऱ्या आदण द सऱ्या
आवरणाांमध्येमेंि   नवाहणारेआदणमेंि  र्दनमयणहोणारेप्रमस्स् ष्ट्कमेरुद्रवमेंि लामहत्त्वारे्सांराणस् र
ठरलेआहे. 

 
मेंि काे जा ाणाऱ्या व द का न येणाऱ्या बऱ्यार् महत्त्वाच्या रक्तवादहय या अस ा . त्याांरे्

वैद्यकीयदृष्ट्ट्याफारमहत्त्ववाढलेआहे.मेंि रे्बरेर्सेरोगह्यारक्तवादहय याांमुळेहो ा ,असेआढळ नआले
आहे. 

 
मेंि  ील पेशींरे् वैदशष्ट्ठ्य म्हणजेा कोणत्याही पेशींर्ा नाशझाला  र त्या पेशी पुनः दनमयण होणे

शक्यहो नाही.हाएकमेंि लाशापर्दमळालेलाआहे.जा य मापास नआांधळ्याअसलेल्यामाणसालाअगर
कोणत्याहीरोगामुळेदृष्टीजा ाणाऱ्यामाणसालापुनःदृष्टीप्राप्त हहोणेकठीणहो े. सेर्अधांगलुळेपाणे,
एकर्हा अगरएकर्पायअधुहोणेककवालहानपणीर्पोदलओमायलायदटसहोणेह्यासवांमध नसांप णच
बरेहोणेकठीणहो े.कारणह्यावरीलरोगाांमध्येनाशपावणाऱ्या रे् ाकोशापनुश्चकायचामहो नाही .
मात्रत्यारे् ाकोशाांरे्कायचकाहीप्रमाणा इ रआजा  बाजा  च्यापेशीकरी अस ा . 

 
या अद्भ ुरम्य मेंि ला रोग हो ा   े िेखील भयानक अस ा . कारण त्यारोगा  होणाऱ्या

पेशींच्यादवनाशामुळेशरीरावरमोठालेपदरणामघा नये ा .हेरोगहीअनेकआहे आदणसवांरे्र्दववरे्न
येथेकरणेहाउदे्दशनसला रीकाहीमहत्त्वाच्यारोगाांकाेवळ . 

 
       
 

मेंि च्या ह्या िोय ही भागाांना रक्तवादहय याांच्याद्वारा रक्तार्ा भरप र पुरवठा केला जा ा ो. काही
रक्तवादहय याफारर्स क्ष्मअस ा .त्याआकारानेसु ाच्याधाग्याह नलहानअस ा .मात्रत्याांच्यामध न
रक्तवाहयायारे्बांिझाले रपााघा ार्ाझटकाये ो.हाअधांगवाय बहुधाम्हा ारपणीहो ो.सवचशरीर
जा ीणच हो  अस े. त्यार्बरोबर रक्तवादहय याही हो  अस ा . त्याांच्या आ ल्या बाजा  र्ा गुळगुळी पणा
नाहीसा होऊन  ेथे खाबाी पणा दिस न ये ो. एकसारखे वाहणारे रक्त साखळ े व गोठ े.  से
झाल्यामुळे ीरक्तवादहनीआपलेनेहमीरे्कामकरी नाहीआदणमेंि च्यापेशींनाककवाञानान ां  ांनारक्तार्ा
पुरवठापुरेसानझाल्यामुळे ीदनकामीबन ा .उजा व्याबाजा  रे्अांगलुळेपाले रवार्ाहीबांिहोयायार्ा
सांभव अस ो. कारण वारे्वर  ाबा असणाऱ्या ब्रोका दवभागाला (आकृ ी क्र. १ पान ०० पहा) नीटसा
रक्तार्ापुरवठाहो नाहीअशामाणसालाबोललेलेसवचकाहीसमजा  ेवज्याांनाााव्याहा ानेदलदह ाये 
असेल ेलोकपाटीवरआपलेदवर्ारमाांा शक ा .पणबहुधाहेहीलोकउजा व्यार्हा ानेकामकरी 
असल्यामुळेााव्याहा ानेदलहावयासदशकलेलेनस ा . 



 
     म     

 
हा झटका अर्ानकआदण बहुधा सकाळी ये ो.  सेर् दिवसाकाठी रक्तिाब वाढलेला असला

 रीही असा झटका येयायार्ा सांभव अस ो. पुष्ट्कळ वळेा रोगार्ा पदहलाजा ोरजा बर असला  रीकाही
दिवसाांनी थोाीफार सुधारणा होऊन वार्ाशक्ती ही सुधारणा हो े. सांप णच सुधारणा मात्र होऊ शकणे
कठीणअस े.कारणप वीकायचकरी असलेल्या पेशीजा वळजा वळनष्टझालेल्याअस ा .हीहोणारी
सुधारणाआजा  बाजा  च्यापेशींच्याशक्तीमुळेदिस नये े. 
 
म     -       ( म        ) 
 

ह्यारोगारे्नावकाढलेकीजा न ेमध्येघबराहटर्दनमयणहो े.प वीदमकनजा ायदटस,मुि ीर्ा ाप
वगैरेरोगभयानकसमजा लेजा ा .आजा कालपदरस्स्थ ीझपाट्यानेसुधारलेलीदिस े.कारणउत्तोमोत्तम
जा ालीमउपायआपणाांकाेउपलब्धआहे . हा रोगकोणालाही हो ो व  ोअनेकस क्ष्मजा ां  ांमुळे हो ो.
मुलाांरे्टॉस्य सलवाढणेककवाघसाखराबहोणे,खोकलायेणे,क्लोमपाक(य युमोदनया)होणे,हेसवचरोजा 
ज्या जा ां  ांमुळे हो ार्  ेर्जा ां   नाकावाटे, फुटलेल्याकानावाटे अगर रक्तावाटे मेंि च्या  ीनकवर्ाांमध्ये
जा ाऊन पोहोर् ा  वआपल्या दवस् ारास सुरूवा कर ा .  ेथेह्याजा ां  ांर्ी वाढफार झपाट्याने हो 
असल्यामुळेरोगार्ाजा ोरहीफारमोठादिस नये ो. सेर्ह्याजा ां  ांच्यावाढीमुळेफारर्थोाक्याअवधी 
प्रमस्स् ष्ट्क-मेरू-द्रवा  त्यामुळे होणारे फरक दिस न ये ा .  ो जा ास्  वगेाने  यार केला जा ा ो आदण
त्यामुळेमेंि च्याकाहीभागावर ाणपा नाोके िुख े,उलट्याआदणआकड्यायेऊलाग ा .रोगार्ा
जा ोरजा ास् असेल रशुद्धीजा ा े.ह्याबरोबरर्शरीराच्यास्नाय ांमध्येर्ाांगलार्जा ापणाये ो. 

 
ह्यावर ात्कालीउपायम्हणजेा पाठी  नसुईटोर् नप्रमस्स् ष्ट्क-मेरू-द्रवकाढ नत्यार्ािाबकमी

करणे; पेदनदसदलन, स्रेप्टोमायदसन अगर टेरामायदसन, ॲक्रोमायदसन,ऑदरऑमादसन, सल्फााायदझन
वगैरेऔषधसुरूकरणेवरोग्यालास्वस्थझोपलागावीम्हण नझोपेरे्इांजेा क्शनिेणे.रुग्णावरनीटला
ठेव नवरीलउपायलवकरा लवकरयोजा ले रह्यारोगासांबांधीधास् ीबाळगयायारे्सहसाकारणनाही.
अथय हारोगहोयायालाअनेककारणेअस ा आदणदनरदनराळ्याप्रकाराांच्याजा ां  ांमुळेहारोगहो ोहेवर
साांदग लेर्आहे.उिाहरणाथचमुि ीर्ा ाप,क्लोमपाकवगैरेरोगाांमध्येरुग्णार्ीप्रकृ ीआधीच्यारोगामुळे
खालावलेलीअसली रअशारुग्णार्ीफारकाळजा ी घ्यावीलाग े.शरीरार्ीसवचसाधारण ाकिकमी
झालेली असल्यामुळे ए.सी.टी.एच्. ककवा पे्रडदनसोन वगैरे जा ालीम औषधे वापरावी लाग ा . ाय-
रोगजा य य-च्छि-कोपा(टी.बी.दमकनजा ायदटस)र्ीवाटर्ालएवढीजा लिनस े.त्यामुळेदनिानहोयायास
बरार्वळेलाग ो.उदशरादनिानकेल्यामुळेयावा ेवढागुणये नाहीवरोगीसांप णचबरानहो ाटी.बी.
दमकनजा ायदटसरे्अवशषेहा लुळापाणे,ाोळ्याांनीन दिसणे,लहान मुलाांरे्ाोकेमोठेमोठेहोणेअशा
अनेकप्रकाराांनीदिस नये ा . 

 
बहुधा झटपट हल्लाकरणाऱ्या दमकनजा ायदटसह्या रोगा  न व्यवस्स्थ आदण योग्य वळेी उपर्ार

झाल्यानां ररुग्णसांप णचबराहोऊशक ो.िेवी,काांजा याया,गोवरह्यारोगाांमध्येहोणारादमकनजा ायदटसहा
एकप्रखररोगर्समजा लापादहजेा .कारणहेरोगदवषाण (व्हायरस)जा य यअस ा .िुिैवानेह्या ऱ्हेच्या
सवचर्जा ां  ांवरजा ालीमऔषधेअद्यापी दनघालेलीनाही .आपणह्याजा ां  ांच्या बाब ी प्रग ीमात्रकरी 
आहो .कारणसध्याच्यायुगा आपणहेअद स क्ष्मजा ां  इलेक्रोनस क्ष्म-यांत्रामध्येपाह शक ोवजेा आपण
आजा पय  पाहा आलोआहो त्यावरदवजा यदमळदवलाआहेअसेआ ापय  आढळ नआलेआहे.व्हायरस
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हेजा ां  फक्तमेंि च्याकवर्ावर जेा व्हाहल्लाकरी नस नप्रत्यामेंि वरहल्लाकर ा ,  ेव्हा त्या रोगाला
प्रमस्स् ष्ट्क-कोप(एन-केफेलायदटस)असेम्हण ा .ह्यार्ाअथचह्याजा ां  ांर्ीमेंि  ीलकाहीदवदशष्टपेशींर्ा
नाशकरयायाकाेप्रवृत्तीअस े.अशानाशपावलेल्यापेशींरे्कायचकायमरे्र्बांिपायायार्ीशक्य ाअस े.
पोदलयोमायलायदटसहात्यापैकीर्रोगआहे. सेर्ह्याजा ां  ांर्ाफैलावमज्जारज्ज च्यावरच्याबाजा  लाम्हणजेा 
लां बमजे्जलाझाला रत्यारोगालामस्स् ष्ट्कपुच्छपोदलयोअसेम्हण ा .ह्यारोगामध्येमाणसालाशब्िनीट
उच्चार ाये नाही ,दगळ ाये नाहीवश्वासोच्छछवासबांिपायायार्ीहीशक्य ाअस े. 
 
म      ग  म 
 

मेंि र्ा आणखी एक भयानक रोग म्हणजेा  मेंि रे् गुल्म (बे्रन-टु्यमर). ह्या गुल्मारे् िोन प्रकार
आहे . एक दनरुपद्रवी व िुसराआपलापसारालवकरवाढदवणारा.कोणत्याही प्रकाररे् गुल्ममेंि मध्ये
होणे अदनष्टर्अस े. दनरुपद्रवी गुल्म त्वरे्वरही हो ा .लायपोमा,फ्रायब्रोमा अशाांसारखी त्यार्ी नावे
आहे . त्याांर्ा दवस् ारजा ास् हो नाही म्हणजेा   ेअसलेल्याजा ागेवर स्स्थरअस ा . त्याांच्या ील पेशी
रक्तवादहय याांवाटेशरीराच्या िुसऱ्याभागाकाेजा ा नाही .शरीराच्या िुसऱ्याकोणत्याहीभागारे्कायच  े
कोलमा नटाकी नाही .म्हण नअशाांनादनरुपद्रवीगुल्मअसेम्हण ा .िुसऱ्यागुल्माांनाउपद्रवीआदण
उपद्व्यापी गुल्म असे म्हण ा .  ेआपला दवस् ार वाढदव ा आदण त्याांच्या  न पेशी रक्तवादहय याांवाटे
िुसऱ्या भागाला नेल्या जा ाऊन  ेथेहीआपला कवस् ार वाढदव ा . कॅय सर, ग्लायोब्लास्टोमा, साकोमा,
मेलॅनोमावगैरेगुल्मिुसऱ्याजा ा ीरे्आहे आदण ेअद भयांकरसमजा लेजा ा ा .ह्यािोय हीजा ा ींरे्गुल्म
त्वरे्वरदनमयणझाले र ेरुग्णाच्यालवकरध्याना ये ा वत्यामुळेइलाजा लवकरकेलाजा ा ो.पण
मेंि  ीलगुल्माांनाफारमहत्त्वआहे.एक राोक्यार्ीकवटीमेंि मुळेगच्चभरलेलीअस ेआदणगुल्मवाढ 
लागला की  ो मेंि  ील भागार्ी पवय न कर ा वाढ  जा ा ो. िुसरे म्हणजेा  त्या दवस् ाराने झालेल्या
मेंि मधीलपेशींच्यादवनाशामुळेशरीरावरअदनष्टपदरणामघा नये ा .दनरूपद्रवीगुल्ममेंि  उत्पन्नझाले
 रीिेखीलत्यापास नरुग्णालाउपद्रवभरप रहो ो. 

 
ह्यािोय ही प्रकारच्या गुल्मामुळे शरीरावरकमीअदधकप्रमाणा सारख्यार् ऱ्हेरे् पदरणामघा न

ये ा .ह्यागुल्माांर्ीएकगोष्टप्रमुख्यानेलाा ठेवायर्ी ीहीकी,त्याांरे् दजा  केलवकरदनिानहोऊन
उपर्ारकेलेजा ा ीलद  के ेरुग्णाच्यादृष्टीनेफायिेशीरआहे.एकेकाणमोलार्ाठरदवलापादहजेा .ह्या
रोगार्ीलाणेअशी:- 
 
 )            
 

हेलक्ष्णबहु ेकरुग्णाांमध्येअनुभवासये े.कधीाोक्यार्ापुढर्ाभाग, रकधीमागर्ाभाग, र
कधीाोक्यारे्सवचर्भागिुख लाग ा .ह्यारे्प्रमाणप्रथमप्रथमसौम्यअसले रीत्यारोगाकाेलादिले
नाही रहेवाढ जा ाऊनअसह्यहो े.त्याबरोबरवाांत्यायेयायाससुरूवा हो े.नां रकाहीदिवसवाांत्याव
ाोकेिुखणेहीिोय हीथाांब ा .ह्याप्रकारामुळेरुग्णालाहायसेवाटणेसाहादजा कर्अस ेव ोाॉक्टरर्ा
सल्लाघेयायासजा ा नाही.हीअवस्थाफारधोक्यार्ीअस े.कारणआ वाढणाराटु्यमरवाढ र्जा ाऊन
मेंि च्याखालच्याभागावरीलअसलेल्यानाजा  कहाााांर्ार्ुराााकर ो.ाोक्याच्याकवटी अशारी ीने
जा ास् जा ागादनमयणकेलीजा ा ेवलहानमुलाांमध्येाोक्यार्ाआकारवाढ ो.त्यामुलाांनाहायिोदकफॅलस
झालाअसेम्हण ा . 
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वात्या येणे, ाोके िुखणे हे वर साांदग लेर्आहे. लहान मुलाांमध्ये वात्या वआकड्या पुष्ट्कळ

कारणाांनीये ा .ह्यागांभीरकारणामुळेयेणाऱ्यावात्याांरे्महत्त्वदवसरूनजा ाणेहेअगिीसहादजा कर्आहे. 
 
२)           
 

ह्याआकड्याअपस्मार(एदपलेप्ससी)ह्यारोगा ीलआकड्यासारख्याअस ा ;पणअपस्मारह्या
रोगा मेंि मध्येअशा ऱ्हेर्ादबघााझालेलानस ो.फक्तमेंि  ीलकाहीभागजा ास् लवकरआदणकाही
कारणनस ानाअर्ानकउते्तदजा  हो ा वत्यामुळेमेंि रे्सवचर्भागउते्तदजा  होऊनसवचशरीराणाधय 
लाकाासारखे घट्ट बन े. असेकाही दमदनटे गेल्यानां र माणसाला शुद्धी ये े व  ो रोजा च्यासारखेसवच
व्यवहार करयायास लाग ो. ह्या आकड्या कोणत्याही ाणाला ये ा  म्हण न अपस्मार हो  असलेल्या
माणसाांनामोटारगााीहाकणे,पोहावयासजा ाणेवगैरेगोष्टीटाळावयाच्याअस ा .मेंि -गुल्मामध्येअशा
 ऱ्हेच्याआकड्या ये ा  व हा अपस्मारार्ार् प्रकारआहे की काय असे वाट े. काही दिवसाांनी अशा
आकड्यावारांवारयेऊलाग ा ववात्यायेणे,ाोकेिुखणे,दृष्टीवरपदरणामहोणेवगैरेप्रकाराां सुरूवा 
हो े. 

 
लहानमुलाांनासाध्या ापामुळेककवामुाि स(दरटेकस्)ह्यारोगामुळेसुद्धाआकड्याये ा .पण

ह्याआकड्याांपेाामेंि -गुल्मामुळेयेणाऱ्याआकड्याांरे्महत्त्वफारर्गांभीरअस े. 
 
(३) हायड्रोहकफॅलस 
 

मुलाांमध्ये बे्रन टु्यमर वाढीस लागला म्हणजेा   ो त्या ील प्रमस्स् ष्ट्क-मेरू-द्रवार्ा मागच रोख न
धर ो. त्यार्ी हााेकोवळीअस ा  व ाोक्यावरच्या मध्यभागावर केवळ एक पापुद्रार्अस ो. त्यामुळे
जा सजा सेद्रवआ साठ जा ा े स सामेंि र्ाकोमलभागिाबलाजा ाऊनहापापदु्रावहााेहीपसरली
जा ा ा वाोक्यार्ाआकारवाढ जा ा ो.ह्यावाढणाऱ्यााोक्यालाहोयिोदकफॅलसअसेम्हण ा .मोठ्या
माणसाांच्याहाााांर्ीवाढप णचझालेलीअस े.त्यामुळेाोक्यार्ाआकारवाढ नाही. 

 
(४) दृष्टीवर द ष्ट्पहरणाम 
 

मेंि   एकिा पायायार्ा िाबवाढलाकीाोळ्याच्या मुख्यञानान ां  ांवर त्यार्ा िाब ये ो व दृष्टीर्ी
कायचाम ााीणहो जा ा े.ह्याञानान ां  वरस जा ये े.हाफरकलवकरलाा यावालाग ो.कारणह्यार्
अवस्थे जा रगुल्मकाढ नटाकला रदृष्टीकायमदटकयायार्ीशक्य ाअस े.जा रटु्यमरकाेिुलचाझाले
अगरअय यकारणाांनीगुल्मार्ासम ळनाशझालानाही रदृष्टीकायमर्ीर्नाहीशीहोयायार्ाधोकाअस ो. 
 
(५) हातपाय ल ळे पडणे 
 

गुल्म जा र मेंि  ील आञानाकें द्रामध्ये ककवा त्याच्यापास न दनघणाऱ्या लाांब ञानान ां  ांच्या आसपास
असेल रएकहा ,एकपायअगरशरीरार्ीएकबाजा  जा ायबांिीहो े.असाबिलहळ हळ हो अस ो.
रुग्णाला प्रथम हा ा  शक्ती कमी भास े. हा ा  न भाांाे पाणे वगैरे गोष्टींमुळे  े लाा  येऊ लाग े.
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जा सजा से दिवस लोट ील  स से शक्ती कमी कमी होऊन हा -पाय हालदवणे मुष्ट्कील होऊन बस े.
पााघा ारे् सेनाही.हाझटकाअर्ानकपणेदनमयणहो ो.हाह्यािोय हीमधीलफरकआहे. 

 
वरीलसवच दववरे्नानां रएकगोष्टनम िकरावीशी वाट े. ी हीकी, गुल्मारे् दनिान दजा  क्या

लवकरकर ायेईलद  केकेलेपादहजेा .त्याकदर ाप्रथमाॉक्टरनेटु्यमररे्महत्त्वध्याना ठेवावयास
हव.ेकारणसवचर्रोग्याांमध्येवरीललाणेदिस नये ीलर्असेनाही. 

 
मेंि -गुल्महाएकदवषयर्होऊनबसलाआहे.गुल्महामेंि च्याकोठल्याहीभागा दनमयणहो ो.

काहीभागा ीलगुल्मकाढणेफारकठीणअस े.पणआधुदनक ांत्राच्यासहाय्यानेबऱ्यार्प्रकाररे्टु्यमसच
काढ नटाक ाये ा . 

 
हा गुल्मकोठेआहे, दक ीमोठाआहेआदणकायिजा यर्ाआहे हेसमजा यायासाठीखालीलगोष्टी

कराव्यालाग ा :- 
 
१) रुग्णालाबोल ा ये असेल रत्याच्याशब्िा त्याच्यारोगासांबांधीमादह ीऐकणेवमहत्त्वाच्या

गोष्टींर्ीनोंिकरणेवबारकाईनेत्यार्ीवैद्यकीय पासणीकरणे. 
 
२) ाोक्यारे् ीन-र्ारबाजा  नीा-दकरणफोटोकाढणे. सेर्शक्यअसेलत्यारुग्णार्ीकॅटस्कॅन

अगरएम्एनआरपरीााकरूनघेणे. 
 
३) मेंि  ीलमस्स् ष्ट्क-दर्त्रणार्ीनोंिकरणे. 
 
४) ाोक्याच्याकवटी  नमेंि  ीलद्रवकाढणेव े पासणेवत्यार्सुई-मध नएकदवदशष्टप्रकारर्ा

द्रवटाक ननां रा-दकरणफोटोघेणे. 
 
५)  सेर्मेंि  ीलरक्तवादहय याां  नएक ऱ्हेरे्औषधटाक ना-दकरणफोटोघेणे. 
 
६) दनिानकरणाऱ्यानेत्यालाशस्त्रदक्रयाकरूनफायिाहोईलअसेवाटल्यावरशस्त्रदक्रया- ज्ञानाकाे

रोग्यालापाठदवणे. 
 

आ ावैद्यकआदणरुग्णयािोघाांनीध्याना ठेवयायासारख्यागोष्टींर्ीहीयािीकरावीशीवाट े. 
 
१) एकिाह्यारोगार्ासांशयआलाकीिोघाांपैकीकोणीहीउपायासाठीथोााहीदवलांबलाव नये. 
 
२) एखाद्यामामुलीसबबीवरसुद्धारोग्याच्यापाठी  नद्रवकाढ नये.कारणहेधोकािायकठर े. 
 
३) मेंि -गुल्मावरीलशल्यदक्रयाअवघाअस े.अशाभी ीनेाॉक्टरकाेजा ायायासरुग्णानेनकारिेऊ

नये.आधुदनक ांत्रञानानार्ावापरकरूनबरेर्सेरुग्णबरेहोऊशक ा . 
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स्मृद भ्रांश घाव न आणणाऱ्या मेंि च्या रोगापैकी हा प्रमुख रोग समजा ला जा ा ो. हा रोग स्त्री-
पुरुषाांमध्येउ ारवया दिस नये ो.रुग्णारे्सरासरीवय६५अस े.हेरुग्णहळुहळ लहानलहानगोष्टी
दवसरूलाग ा .हादवसराळुपणावाढ जा ा ोआदणकालाां रानेत्यानास्थलकालारे्हीभानराह नाही.
त्याांच्याहा  नएकर्गोष्टअनेकवळेा केलीजा ा े; सेर्एकर्गोष्टअनेकवळेाबोललीजा ा े.रोजा च्या
घटनाांर्ीआठवणनीटनरादहल्यानेत्याांनीसाांदग लेल्यागोष्टीकपोलकस्ल्प अस ा .ही व्याधीवाढ 
जा ाऊनरुग्णाच्या वार्ाशक्तीवर दवपदर पदरणाम दिस लाग ो.शब्िबोलले गेले री त्याांरे्अथचकळ 
नही.कठीणशब्िनीटसेउच्चारलेजा ा नाही . सेर्मना ीलदवर्ारशब्िावाटेप्रकटकर ाये नाही .
पुढेपुढेहा ा पेनधरूनकागिावरदलदहणे,िुसऱ्यानाअदभवािनकरणे,हा ाच्याबोटानीहोकारअगर
नकार िेणे, हा ा ीलआगपेटीर्ायोग्यउपयोगकरणेह्यासवच दक्रयारुग्णालाकर ा ये नाही .ह्या
रोगावर योग्य उपर्ार उपलब्घ नसल्याने अखेरीस रुग्ण स्व ःच्या शरीरार्ी काळजा ी घेयायास असमथच
हो ो. ह्या र् दृष्टी आदण कान ह्याांच्या काययवर दवपदर  पदरणाम आढळ न ये ो. पुढेपढेु रुग्णा ील
हालर्ालीकमीहोऊलाग ा आदण ोसवचस्वीपरावलांबीहो ो.मात्रअसेरुग्णह्यापदरस्स्थ ी ५ े८
वषेजा ग शक ा . 

 
ह्या रोगाच्या मुळाशी गेले अस ा असेआढळ नआलेआहे की, नवदवकदस  मेंि  ील फ्राँटल,

पॅरायटलआदण टेंपोरल भागामधील करड्या भागावर “टाओ” नावाच्या घा क प्रदथनार्ा थर दनमयण
होऊन  ो थर ह्या मेंि  ील महत्त्वाच्या कायय  अाथळा आण ो. ह्या रोगारे् जा ीवरासायदनकदृष्ट्ट्या
दवश्लेषणकेलेअस ाअसेदिस नआलेकीमेंि च्यागाभ्या ीलॲदसदटलकोदलनह्यास्थादनकसांपे्ररकार्ी
दनर्दम ी मांिाव े व कालाां राने ठप्सप हो े. त्यार् बरोबर मेंि मध्ये दनमयण होणाऱ्या दसरोटोदनन, नॉर
ॲदिनॅदलन,सोमॉटो-रॉदफनआदणकॉर्दटकोरॉदफनह्यास्थादनकसांपे्ररकार्ीदनर्दम ीिेखीलमांिावल्यारे्
आढळ नआलेआहे.िुिैवानेह्यावरजा ालीमउपायअद्यापप्राप्त हझालेलानाही. 

 
          ग 

 
उ ारवया दिस नयेणाराहािुसराअसाध्यरोगसमजा लाजा ा ो.पन्नाशीउलटलेल्याव्यक्तींपकैी

प्रद श एकटक्कास्त्री-पुरुषाांनाहारोगहो ो.ह्यारोगार्ीवाटर्ालमांिग ीनेर्अस े. ोशरीराच्याएका
बाजा  ससुरूहो ोआदणहळ हळ िुसऱ्याबाजा  लापसर ो.प्रथमावस्थे रुग्णाच्याएकाहा ाच्याहालर्ाल
हळुहोऊलाग ा आदणस्नाय अदधकघट्टहो ा .त्यार्बरोबरबोटेहळुहळ आपोआपहाल लाग ा .
क्वदर्त् प्रसांगी हा ाऐवजा ी पायाांच्या स्नाय मध्ये घट्टपणा येणेआदण त्याांच्या हालर्ाली मांिावणे हीलाणे
दिस  लाग ा . काही रुग्णाांरे् ाोकेिेखील स   हाल  राह े. मेंि  ील रोग दनर्दम ी बरी होयाया ली
नसल्याकारणानेहीव्याधीवाढ जा ाऊनद र्ापदरणामिुसऱ्याहा ावरअगरपायावरदिस नये ो.पढेुपढेु
हा ापाया ीलसवचऐस्च्छकस्नाय घट्टहोऊन,र्ालणे,उठणे,बसणे,मांिग ीनेहोऊलाग े. सेर्हा ाांरे्
आदणक्वदर् प्रसांगीमानेरे्स्नाय आकुां र्नपाऊनस  हालर्ालीसुरूठेव ा .ह्यारोगार्ािुष्ट्पदरणाम
वार्ाशक्ती सहजा पणे हो ो आदण बोलयायास आवश्यक असलेले एस्च्छक स्नाय  घट्ट हो ा . त्यामुळे
 ोंाावाटेशब्िउमटणेिुरापास् हो े.अशारुग्णाांर्ीआकलनआदणस्मरणशक्ती सेर्वार्ाकें द्रशाब  
असली रीत्यानीबोललेलेशब्िस्पष्टऐक ये नाही त्या बरार्धीमेपणाअस ोआदणकाहीकठीण
शब्िा लीअारे गाळलीजा ायायार्ासांभवअस ो. हा ाांच्या हालर्ाली दवदशष्ट प्रकारच्याअस ा .रुग्ण
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स्व ःहोऊन एखािी हालर्ाल करू लागला  र हा ा ील हालर्ाली बांि हो ा   सेर् झोपेमध्ये ह्या
हालर्ाली बांि हो ा . मात्र अशा व्यक्तीमध्ये थोड्याशा कारणाने भावदनक उदे्रक दिस न ये ो. अशा
उदे्रकामध्ये हा ाांच्या हालर्ाली ख प वाढ ा . त्यार्बरोबर अदनच्छाव ी सांस्थेच्या काययवरही दवपदर 
पदरणामकाहीसाआढळ नआलाआहे. बद्धकोि, ोंाा ीललाळदनर्दम ी वाढ,म त्रकपाा ीलम त्राच्या
प्रमाणा वाढ,रक्तिाबारे्प्रमाणकमीहोणेहेफरकअदनच्छाव ीसांस्थेच्याकायय ीलबिलिशचदव ा .
पुढेपुढे अशा रुग्णाांना स्मदृ भ्रांश थोड्याफार प्रमाणा  हो ो. शवेटच्या टप्सप्सया  हे रुग्ण िेखील सांप णच
परावलां बीहो ा . 

 
ह्या रुग्णाांर्ा नवदवकदस  मेंि  पुष्ट्कळअांशी शाब   रादहला  री ऐस्च्छक स्नाय ांच्या हालर्ालीवर

बारकाईने ला ठेवणारे “बझेल गसँ्ग्लया” हे महत्त्वारे् पेशीसम ह हळुहळ  दनकामी हो ा . ह्यामधील
पेशीसमुहा  न दनघणाऱ्याआदण नवदवकादस  मेंि काे पोहोर्णाऱ्या मज्जारज्ज  “ाोपॅदमन” नावारे् सांपे्ररक
मेंि पय   ने ा . “ाोपदॅमन” दनमयण करणाऱ्या पेशी हळुहळ  नष्ट हो  रादहल्यावर रुग्ण ऐस्च्छक
स्नाय ांमधील ृटीजा ाणव लाग ो.त्यार्बरोबरनॉरॲदिनॅदलन,दसरोटोदनन,सोमटॅोस्टॅदटन,सबस्टय सपी,
एय केफॅदलय सह्यासारखीप्रव चकेकमीप्रमाणा आढळ नआलीआहे . 

 
ह्या व्याधीवरजा ालीमउपाय म्हणजेा ज्या दठकाणी “ाोपदॅमन” हेसांपे्ररककमीपा े  ेथे त्यार्ा

पुरवठाकरणेहाहोयपरांय  ुप्रत्याा  हेकरणेकठीणझालेआहे.इांजेा क्शनने दिलेले “ाोपदॅमन”मेंि  
खोलवरअसणाऱ्याबेझलगसँ्ग्लयामध्येपोहर् शक नाही.ह्याकदर ा त्समऔषधइांजेा क्शनमागेद्यावे
लाग े. त्यार्ा लाभ सवच रुग्णाांना सारख्या प्रमाणा  हो  नाही. मानवी अांकुरा ील “बझेल गसँ्ग्लया”
उर्ल न त्यारे् रोपणरुग्णाच्या बझेलगसँ्ग्लयामध्ये केले रकाहीरुग्णाांनाफायिाझाला.पणयशार्ी
शाश्व ी िे ा ये नाही.िोन ीनप्रकारर्ीऔषधे िेऊनरुग्णाांच्यास्नाय ांर्ाघट्टपणाकमीकरणे, सेर्
हा ापाया ीलहालर्ालीकमीकरणेह्यार्गोष्टीशक्य े ल्याआहे . 
 

 
* * * 

 
  



 
     म     

प्रकरण ११ वे 
 

मेंदूच्या मध्यभागातील सधंीव अगं आहण त्याचे कायय 
 

दनसगयच्या दनयमानुसार प्रादणमात्राच्या शरीरा  पुष्ट्कळसे जा ोा अवयव आढळ ा .
उत्क्राां ीशास्त्राने ज्या प्रायायाांर्ी प्रग ी झाली आहे अशाांना शरीराच्या िोय ही बाजा  ांना एकेक हा पाय,
फुफ्फुस, ाोळा, कणच, मुत्रकपा वगैरे अस ा . मेंि रे्ही िोय ही बाजा  ांरे् प्रमस्स् ष्ट्क गोलाधच शरीरा ील
स्नाय वर आदण इ र अवयवाांवर दनयांत्रण ठेव ा . मेंि रे् िोय ही भाग असांख्य ञानान ां  नी एकमेकाांशी
जा ोालेलेअस ा .हाञानान ां  ांर्ािुवामेंि च्यािोय हीबाजा  ांच्यामध्यभागीअस ो.ह्यािुव्यालासांधीवअांग
ककवायुक्तां  ुपट्ट(कॉरछपसकॅलोझम)असेम्हण ा . 

 
मेंि रे् िोय ही भागअशा री ीनेजा ोाले गेल्यामुळे मेंि च्याकायय  एकस त्र ा दिस न ये े. सांधीव

अांगार्ा आकार प्रायायाांच्या उत्क्राां ीबरोबर वाढ  गेला आहे. अशार्  ऱ्हेर्ी प्रग ी सबांध मेंि च्या
आकारामध्येहीझालेलीआहे.कोट्यावधी रे् न ां   सांधीवअांगा  दिस न ये ा आदण त्यामध नअसांख्य
सांिेशमेंि च्याह्याभागा  नत्याभागाकाेनेलेजा ा ा .सांधीवअांगाच्याआकारमानानेअसेअनुमानकाढ ा
येईलकी, त्यारे्कायच नुस ेइका न द काेसांिेश नेऊनपोहोर्दवणेएवढेर्नस न त्याहीपेाामहत्त्वारे्
असावयास हव.े प्रत्याा  मात्र हे कायच उलगायायास फार उशीर लागला. कारण ज्या काही थोड्या
व्यक्तींमध्येह्याअांगार्ीवाढनझालेलीआढळलीत्याांच्यामेंि च्यािोय हीबाजा  ांरे्आकारसारखेर्हो ेआदण
अशा री ीने अलग असलेल्या मेंि च्या कायचशक्तीमध्ये सकृद्दशचनी फारसा फरक आढळ न आला नाही.
मेंि वरील शस्त्रदक्रयेमध्ये जेा व्हा जेा व्हा सांधीव अांग मधोमधकापयाया आले  ेव्हा  ेव्हा मेंि रे् िोय ही भाग
एकमेकाांपास न ि र राह न सुद्धा शरीरामध्ये फारसा बिलझालेला दिसला नाही. पुढे पुढे  र अपस्मार
(एदपलेप्ससी) ह्या रोगा ील उगमार्ा प्रसार मेंि च्या एका भागावरून िुसऱ्या भागाकाे होऊ नये म्हण न
सांधीवअांगार्ामधोमधछेिकरयायार्ीपद्ध सुरूझाली.हेसवचजा रीखरेअसले रीएवढ्यामोठ्यासांधीव
अांगारे् कायच केवळ सांिेश वाहयायारे्र् असेल हेआधुदनक काळा ील शास्त्रञानाांना पटयायासारखे नव्ह े.
अमेदरके ाॉक्टरस्पेरीआदणाॉक्टरमायसचयाांनीप्रयोगशाळे कर्पॅय झीवइ रमाकाेआदणमाांजा रेह्या
प्रायायाांवरआपलेप्रयोग सुरू केले.ह्याांच्या मेंि  ीलसांधीवअांगमधोमधकापलेजा ा असे (आकृ ीक्र.
२८).अशा प्रायायाांमध्ये िोन मेंि रे् भागकाययच्या दृष्टीनेअलगहो ा .ह्या िोय हीभागाांना दनरदनराळ्या
 ऱ्हेरे्प्रायोदगकदशाणदिलेजा ा े.ह्यावरूनिेखीलअसेआढळ नये ेकी,सांधीवअांगकापलेगेल्यामुळे
एका मेंि र्ा िुसऱ्याशी फारर् कमी प्रमाणा  सांबांध अस ो. मेंि च्या एका भागाला दृष्टीकें द्रद्वारा िुसऱ्या
भागाच्याअगिीदवरूध्िदशकवणखालीलप्रयोगा दिलीआहे.ह्यामाकाामधीलसांधीवअांगआदणदृशीय
स्वस्स् क(ऑपदटककायस्मा)मधोमधकापयाया आले.काही दिवसाांनां रप्रायायाच्याएकार्ाोळ्याला
दशकवणदिलीजा ाऊनिुसरााोळाझाक नठेवयाया आला. 
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आकृती क्र. २८ 

 
 ीदशकवणअशी:-जेा व्हाजेा व्हात्यााोळ्याांमध नप्रायायालाव ुचळिाखदवयाया ये असे ेव्हा ेव्हात्याने
आपल्या हा ाच्या साहाय्याने स्वीर् िाबला  र त्याला अन्नारे् कण दमळ  नस . मध नर् केव्हा री
व ुचळाऐवजा ीर्ौकोनिाखदवयाया ये असे.र्ौकोनदिसल्यानां रस्वीर्िाब ार्त्याप्रायायाच्यापढु्या 
अन्नारे् थोाे कण आपोआप पा  अस . ह्यासांबांधीरे् दशाण पुष्ट्कळ वळेा दिल्यानां र प्राणी व ुचळ
दिसल्यानां र स्वीर् िाबयायारे्र् टाळी  अस . मेंि च्या एका भागार्ी अशा  ऱ्हेर्ी दशकवण प णच
झाल्यानां रपदहलााोळाझाकलाजा ाऊन िुसऱ्यााोळ्याच्यासाहाय्याने िुसऱ्याबाजा  च्यामेंि लावरील
दशकवणीच्याअगिीदवरूध्िदशकवणदिलीजा ा असे. ीम्हणजेा र्ौकोनदिस असला रअन्नारे्कण
दिलेजा ा नस नव ुचळ दिसल्यानां रर् े दमळ अस .(आकृ ीक्र.२९अआदणब)िोय हीाोळेअशा
री ीनेव ुचळार्ाअगरर्ौकोनार्ाबोधअगिीदवरूध्िदिशनेेघेऊलागल्यानां रिोय हीाोळ्याांर्ाउपयोग
करून िेयाया  ये असे. नुस ेएकर्व ुचळ ककवार्ौकोनपादहल्यानां र ोप्राणीथोाागाबा ो.पण
त्यानां रस्वीर्िाबणेअगरनिाबणेह्याांपैकीकोण ी रीएकगोष्ट ाबा ोबकर ो.ह्याप्रयोगावरून
असेदिस ेकीपरस्पराांशीसांबांध ुटलेलेिोनमेंि रे्भागस्व ांत्रपणेदनणचयघेऊशक ा . 
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शस्त्रदक्रये सांधीवअांगिुभांगलेल्यामाणसामध्येआणखीकाहीगोष्टीबारकाईनेपादहल्यासदिस न
ये ा .सवचसाधारणपणेउजा व्या हा ानेजा ास् कामकरणाऱ्या माणसाच्या मेंि र्ी ाावी बाजा   उजा वीपेाा
जा ास् कायचशीलअस ेवहीबाजा  उजा व्याबाजा  वरसांधीवअांगा ीलञानान ां  ांद्वारा ाबाठेव े.सांधीवअांग
कापले गेल्यावर हा  ाबा दनघ न जा ा ो व उजा व्या मेंजा  र्ा भाग जा ात्यार् कमी प्रखर असल्यामुळे  ो
शरीराच्या ााव्या बाजा  वर नीटसे दनयांत्रण ठेव  शक  नाही. अशा माणसाांना ाोळ्याांच्या ााव्या बाजा  च्या
ाेत्रा ीलवस्  ांरे्आकलननीटसेहो नाही.ह्यााेत्रा ीलवस्  त्याांनादिस ा पणत्याांर्ीनावेसाांग ा
ये नाही .ाोळेदमट नघेऊनत्याांच्याााव्या ळहा ावरएखािेओळखीरे्नाणेककवाअय यपिाथचठेवले
 रस्पशच,िाब, ापमानवगरेैसांविेनामुळेउत्पन्नहोणाऱ्यावरीलसांविेनेने ेपिाथचत्याांनाओळख ाये 
नाही . दशवाय जेा व्हा ाावीकाील मेंि  उते्तदजा   होऊन उजा व्या बाजा  च्या शरीराच्या हालर्ाली घाव न
आण ो ेव्हाशरीराच्याााव्याबाजा  लाज्याकाहीहालर्ालीर्ाल ा त्याकाेत्यामाणसारे्लार्नस े.
म्हणजेा र्ााव्याबाजा  च्यामेंि लाउजा व्याबाजा  काीलमेंि कायकायचकरी आहेह्यार्ापत्तानस ोआदण
त्यार्ीपवयहीनस े. 
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जा य म ःसांधीवअांगनसलेल्या मुलाांपकैीकाहीमध्येमेंि रे्िोय हीभागस्व ांत्रपणे दशक असलेले
आढळ नये ा .िोय हीबाजा  वरिोनवार्ाकें दे्र,स्मरणकें दे्र,आञानाकें दे्रवगैरेदिस ा व ीआपापल्यापरीने
शरीराच्यािोय हीभागाांवरदनयांत्रणठेव ा . 

 
अशाव्यक्तीमध्येिोनपरस्परदवरोधीप्रवृत्तीहीदिस नयेयायार्ीशक्य ाआहे. 

 
          उ      म               
 

ाॉक्टर स्पेरीच्या प्रयोगानां र शास्त्रञानाांना वाट  लागले की, एवढ्या मोठ्या आकाराांच्या
प्रमस्स् ष्ट्काांर्ीकाये थोड्याफार प्रमाणा  दनरदनराळीअसयायार्ी शक्य ाआहे.ह्यासांबांधी प्रयोग प्रत्या
माणसाांमध्येई.स.१९७०पास नजा ास् प्रमाणा होऊलागले.सुिैवानेहेप्रयोगकरयायासाठीत्याव्यक्तींना
भ लिेयायार्ीआवश्यक ानव्ह ी.मात्रााव्याबाजा  च्यामेंि रे्कायचजा ाण नघेयायासाठीउजा वीकाीलमेंि रे्
कायच ात्पुर ेपणसांप णचपणेबांिठेवणेअवश्यझाले.रदशयनशास्त्रञानव्हायदाम्ाागकलगह्यानीसन१९७५
सालीउजा व्याबाजा  र्ामेंि थांागारवा ावरणा ठेवयायार्ाप्रयोगयशस्वीकरूनत्याभागारे्कायचसांप णचपणे
बांि केले.आ ा त्याला व्यक्तीच्याााव्या बाजा  च्या प्रमस्स् ष्ट्काच्याकाययर्ा बारकाइनेअभ्यासकरयायार्ी
सांधीप्राप्त हझाली.जेा व्हाााव्याबाजा  र्ार्मेंि कायचकरी हो ा ेव्हात्याव्यक्तीदवर्ारलेल्याप्रश्नाांर्ीउत्तरे
र्ोखआदणनअाखळ ािे होत्या.मात्रजा ास् बारकाईनेपादहलेअस ात्याांर्ाआवाजा नेहमीसारखा
खालीवरनहो ाएकार्सुरा हो ा. सेर्आपणप्रश्नाांर्ीउत्तरेदक ीउांर्आवाजा ा िे आहो ह्यारे्
भान त्याांना नव्ह े. खरे र त्याांनी दिलेली उत्तरे रागीटपणा िशचवी  असली  री रूग्णाांना  े उमजा  
नव्ह े. प्रश्नोत्तरे सांभाषणवजा ा र्ाल  अस ाना दवर्ारलेल्या प्रश्न स्त्रीच्याआवाजा ा लाआहे की, पुरूषी
आवाजा ा ला आहे ह्यासांबांधीरे् आकलन ह्या व्यक्ती करू शक  नव्हत्या. त्याांच्यासमोर र्ौकोनी अगर
षटकोनीआकृ ी ठेवली अस ा बाजा  ला ठेवलेल्याआकृत्याांमध न  शार्आकृत्या शोध न काढणे त्याांना
शक्यझालेनाही. सेर्सांप णचफुलाच्यापाकळ्या ीलएखािीपाकळी ेथेहजा रनसेल र ीपाकळी ेथे
उपस्स्थ नाहीहेसाांगणेह्याव्यकक्तनाकठीणजा ा हो े.आपणासहॉस्स्पटलमध्येप्रयोगासाठीआणलेआहे
ह्यासांबांधीरे्दत्रदम ी-ञानानशाब  हो े. सेर्आजा र्ी ारीखआदणवारहीनीटस्मरणा रादहलीअसली
 री हॉस्स्पटलरे् प णच नाव आदण वषय ील सध्यार्ा मोसम वगैरे गोष्टींर्ी स्म ृी ढासळली हो ी.
भावदनकदृष्ट्ट्या या व्यदक्त अगिीआनांिीआदणआशावािी दिसल्या, ह्यावरुन असे दिस े की, दृष्टीला
दिसणाऱ्यावस् ुांर्ी स्मरणशक्तीकमीझालीहो ी.आदणप्रश्नाांर्ीउत्तरेनर्ुक ा दिली गेल्याकारणाने
काना  पाणाऱ्या गोष्टींर्ीआठवणशाब   हो ी असे म्हणावेलागेल.जा ास्  शास्त्रीय भाषे  बोलावयारे्
झाल्यासअसेम्हण ायेईलकीफक्ताावामेंि कायचकरी रादहलाअस ाव्यदक्तर्ीअमूतय हवचार शक्ती
सुधारलेलीवाटली रीकाल्पहिक हवचार शक्तीढासळलेलीहो ी.ह्यावरुनअसे दिस ेकीउजा वामेंि 
ााव्यामेंि च्याहुकम ीपुढेकाहीप्रमाणा िबलेलाहो ा. 

 
ह्याउलट त्यार् व्यदक्तमध्येााव्यामेंि रे्कायच  ात्पुर े बांि ठेव नउजा वीकाीलमेंि च्याकाययर्ी

र्ार्णीकेलीअस ाअसेआढळ नआलेकी,ह्यार्व्यदक्तदवर्ारलेल्याप्रश्नाांर्ीउत्तरेिेयायास ेवढेसेराजा ी
नव्ह े. त्याांच्यामधील शब्िदनर्दम ी शक्ती कमी झाल्या सारखे भासली. त्याांना पदरदर्  असलेल्या वस्  
त्याांच्यासमोर ठेवल्यानां र त्याांना त्याओळख ाआल्या.पण त्याांर्ीनावे त्याांनासाांग ाआलीनाही .
भावदनकदृष्ट्ट्याह्या व्यक्तीआनांिीआदणसमाधानीवाटल्यानाही  म्हणजेा ह्या व्यक्तींर्ीदृकस्मृ ीशाब  
रादहली; मात्र त्याांर्ीश्राव्यस्मृ ीकमीझाल्याकारणानेश्राव्यदनर्दम  दवर्ारशक्तीकमीझाली. दृकस्म ृी



 
     म     

र्ाांगली रादहल्यामुळे एकाद्या गोष्टीर्ी प्रद मा आदण द र्ी स्मृ ी कायम रादहली.  सेर् ह्या व्यक्तींना
दत्रदम ीर्ीजा ाणीवनीटहो ी. 

 
वरील प्रयोगाांवरून असे अनुमान दनघ े की, उजा व्या हा ाने कायच करणाऱ्या व्यक्तीच्या ााव्या

प्रमस्स् षाांमध्येवार्ाकें द्रअस े. हेजा रीखरेअसले रीवार्ा शुद्धआदणपदरणामीहोयायासाठी नुसत्या
शास्ब्िक जुा ळवणुकीर्ीगरजा नस न व्यक्तीर्ावरखालीहोणाराआवाजा ,एखाद्या स्वरावरभर िेणे सेर्
योग्यदठकाणीथाांबणेह्यागोष्टीहीपदरणामकारीसांभाषणाच्यादृष्टीने ेवढ्यार्महत्त्वाच्याआहे .ह्याकदर ा
िोय ही बाजा  ांच्या प्रमस्स् ष्ट्काांर्ीजा रूरीआहे.  से पादहले  रिोय ही भागा  वार्ाकें दे्र, स्म ृीकें दे्रआदण
भावनादनयांत्रक कें दे्र आहे . मेंि   न योग्य सांिेश दनमयण करयायासाठी िोय ही भागाांच्या सहकाययर्ी
आवश्यक ा आहे. ााव्या मस्स् ष्ट्कामध्ये ‘तकय श द्ध’ पण अम  च दवर्ारशक्ती कें द्र आहे,  र उजा व्या
मस्स् ष्ट्का मूतय आहण काल्पहिकहवचारशक्तीकें द्रआहेआदण ीिोय हीकें दे्रएकमेकाांशीजा ोालेलीआहे .
िोय हीबाजा  एकजुा टीनेकायचकरी अस ानात्याएकमेकावर ाबाठेव ा . 

 
ाॉ. ाेगकलगनापुढेअसे म्हणावयारे्आहेकीआधुदनकप्रग मानवाच्याउजा व्यामेंि  ीलवार्ा

कें दे्र,भावदनककें दे्रआदणस्मृ ीकें दे्रहीआदिमानवाच्याााव्यामेंि मध्येिेखीलहो ी.त्याकाळीवार्ाशक्ती
प्राप्त ह न झाल्यामुळे िोय ही मेंि  ील कें दे्र मानवारे् िैनांदिन जा ीवन र्ालदवयायास साहाय्य करी  हो ी.
उत्क्राां ीच्या पुढील प्रवासामध्ये मानवाच्या मेंि र्ी प्रग ी होऊन हाआदिमानव गुहेबाहेर पा न बाहेरील
जा गाशीटक्करिेयायासाठीउजा व्याहा ार्ावापरजा ास् करूलागला.ह्यावापराबरोबरााव्यामेंि र्ीप्रग ी
होऊलागली.कालाां रानेआदिमानवासवार्ाशक्तीप्राप्त हझालीत्यामुळेााव्यामेंि र्ीप्रगद वाढ गेली.
ााव्या मेंि मध्ये वार्ाशक्ती दनमयण झाली हे खरे असले  री त्या ीलकल्पनायुक्त दवर्ार शक्तीर्ालोप
झाला.उजा व्यामेंि मध्येमात्रद र्ालोपसांप णचपणेझालानाही. 
 
व           उ व -  व     
 

वार्ाशक्तीहीमाणसाच्याशोधामुळेप्राप्त हझालेलीअद शयमोठीिेणगीआहे.जा सजा शीवार्ाशक्ती
मानवासप्राप्त हहो गेली स शीमेंि च्याााव्याबाजा  र्ीप्रग ीहो गेली.आपल्यापकैीसवचर्व्यक्तीउजा व्या
हा ानेपुष्ट्कळसेव्यवहारकर ा असेनाही. 

 
लहानमुलआपलेव्यवहारााव्याहा ानेकरूलागलेकी,लौदककदृष्ट्ट्याहे दवदर्त्रवाट ेपण

मेंि च्याआरोग्याच्या दृष्टीनेह्या काही वावगेनाही.ह्या व्यक्तीसवचर्गोष्टींकदर ााावी बाजा   प्रामुख्याने
वापर ील असाही दनयम नाही. काही व्यक्ती दक्रकेटर्ी बॅट उजा व्या हा ार्ा उपयोग जा ास्  करून
फलांिाजा ीकर ील.त्यार्व्यक्तीगोलांिाजा ीकर ानाााव्याहा ानेकर ील. सेर्फ टबॉलउाव ाना
ाावापायपुढेयेणाऱ्यााावखुऱ्याांर्ाउजा वाहा जा ास् कायचकर ानािेदखलदिस ो. 

 
आपल्यापैकीकाही व्यक्तीाावऱ्याअस ा . म्हणजेा ह्यााावऱ्या व्यक्तीमध्येमेंि र्ीउजा वीबाजा  

जा ास् दवकदस झालेलीअस ेअसासवचसाधारणसमजा आहे.सवचलहानमुलाांमध्येजा य म ःमेंि च्यािोय ही
बाजा  ांर्ीवाढआदणप्रग ीसारख्यार्प्रमाणा हो असावी. सेर्हेिोय हीभागसवचकायेसारख्याप्रमाणा 
करी असाव े.हेजा रगृही धरले राावेककवाउजा वपेणहेजा सजा शीवार्ाशक्तीवाढ जा ा े स से
उत्पन्नहो जा ा े.लहानम लजेा व्हामा ादपत्याांका नआदण दशाकाांका नभाषा दशकयायासप्रारांभकरून



 
     म     

 कच शुद्धदवर्ारसरणीकाेवळ लाग े ेव्हाहेसवचआत्मसा करयायासाठीमेंि र्ीाावीबाजा  पढेुसरसाव े
आदण हे ञानान साठवयायासाठी स्व ःर्ी वाढ कर े. किादर्  भाषा दशक ानाआईवदालाांच्या हा ाच्या
हालर्ालीमुलानेउर्लल्याकीत्याांच्या ीलएकाबाजा  च्यामेंि र्ीप्रग ीजा लिहोयायासप्रारांभहो ो.ह्या
बाजा   वार्ाशक्तीकें द्रदनमयणहो े. दशाणिेणाऱ्याांच्याउजा व्याहा ाच्याहालर्ालीजा ास् प्रमाणा हो 
अस ील रम लत्याांरे्अनुकरणकर ेआदणआपल्याउजा व्याहा ाच्याहालर्ालीजा ास् प्रमाणा कर े.
त्याजा बरोबरााव्याबाजा  काीलमेंि र्ीप्रग ीहो जा ा े.ाावउेजा वपेणासहेएकर्कारणअस ेअसेमात्र
म्हण ायेणारनाही. 

 
उजा व्याहा ानेकामकरणाऱ्या व्यक्तींमध्येाावीकाीलमेंि उजा व्यामेंि वर हुकुम गाजा दवणारा

अस ो.आकाराने ो ककदर् मोठाअस ो सेर्उजा वााोळाआदणउजा वापाय हेअवयवसुद्धाााव्या
ाोळ्यापेााआदणााव्यापायापेााजा ास् सामअस ा .ाावखुऱ्याव्यक्तींमध्येउजा व्याबाजा  च्यामेंि र्ीवाढ
जा ास्  झालेली आढळ े त्या  वार्ा शक्तींकें द्र आदण  कच शुद्ध दवर्ार करयायार्ी शक्ती अस े. ााव्या
व्यक्तीमध्ये सुद्धा ाावा ाोळाआदणाावा पाय हे अवयवजा ास् सामअस ा . मात्र हे दनयमाने सवचर्
ाावऱ्याव्यक्तीमध्येदिस नये ेअसेनाही.ककबहुनासकृत्िशचनीाावऱ्याअसणाऱ्याकाहीव्यक्तींरे्वार्ाकें द्र
ााव्यामेंि  र्अस े.त्यापकैीकाहीव्यक्तींमध्येवार्ाकें द्रिोय हीबाजा  च्यामेंि  अस शक े. 
 
  व                  म   
 

उजा व्या हा ाने कायच करणारे लोक  कच शुध्ि दवर्ारसरणी  जा ास्   रबेजा  अस ा  म्हण न
त्याांच्यामध न शास्त्रञान दनमयण होऊ शक ा  असे मानले जा ा े. याउलट ाावखुऱ्या व्यक्तींपैकी काहींर्ा
उजा वीकाीलमेंि जा ात्यार्प्रखरझालाअस न त्या ीलभावदनककें दे्र, स्मदृ कें दे्रआदणवार्ाकें दे्रजा ास् 
उद्दीदप  स्स्थ ी  अस ा . ह्यापैकी बऱ्यार् व्यक्ती कलाकार बन  शक ा . ाावखुरे लोक, सांगी ,
दर्त्रकला, नेपर्थय, वास् ुशास्त्र ह्यासारख्या कलाांमध्ये सहजा  प्रग ी कर ा  असेआढळ न ये े. प्रख्या 
शास्त्रञानआदण उत्तम कलाकार ाॉ. दलओनााो ा स्व्हय सी (सन १४५२  े १५१९) रे् ज्वलां  उिाहरण
ाावखुरेपणाबद्दल दिलेजा ा े. दलओनााो प्रथम उजा व्याआदण ााव्या हा ानी सवच व्यवहार सहजा रीत्या
करी असे.ऐन रूणवया उजा व्याहा ालाजा बरमारलाग न ोजा ायबांिीझालाआदणत्यालाआपले
सवच व्यवहार ााव्या हा ाने करावे लागले अशी शास्त्रञानाांर्ी समजा    आहे. त्याच्या नां रच्या आयुष्ट्या 
त्याच्या मेंि   िा न बसलेल्या अर्ाट शक्तीमुळे दलओनााो हा प्रख्या  दर्त्रकार, उत्तम सांगी कार,
वास् ुस्थापत्यशास्त्र  ञान, नेपर्थयकार, लेखक  सेर् त्या काळा ील पिाथच दवञानानञाना ा, दनसचगार्ा
अभ्यासक, गदण , खननशास्त्र, शरीरदवञानानशास्त्र, अदभयाांदत्रक वगैरे शास्त्रा  पारांग  ठरला. त्याच्या
स्वभावाच्या पुष्ट्कळशाआदवष्ट्कारा  ो स्व ःरे् दर्त्रशास्त्रञानआदणकलाकारअसेउठदव असे.शास्त्रञान
दवरूध्िकलाकारअसेदर्त्रत्याच्याव्यदक्तमत्वा दिस नये नव्ह े. 

 
मात्रइद हासार्ीपानेनीटय याहाळ नर्ाळल्यानां रअसेदिस ेकी,त्याच्यास्वभावा दवरोधाभास

जा ाणव  हो ा. दजा वां  प्रायायाच्या बाब ी  त्याच्या हृिया  कळवळा हो ा म्हण न  र बांि पााांना  ो
कपजा ऱ्या  न सोा न िे  असे. त्याने माांसाहारी अन्नही वजा च केले हो े. त्याच्या म े युध्िखोर माण स हा
कहस्त्रपशुसमानहो ा.त्याजा बरोबरत्याने दसझरबोरछदगयाह्याराजा ार्ा मुख्यअदभयाांदत्रकम्हण नकामकेले
आदण पुष्ट्कळशी नवीन युध्िसामुग्री दनमयण केली. फाशी जा ाणाऱ्या कैद्याांबद्दल त्याला िया न ये ा  ो
कैद्याांर्ीमतृ्युसमयीकशीपदरस्स्थ ीहो असेह्यारे्बारकाईनेदनरीाणआदणदर्त्रणकरी असे.त्यार्ी
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दृष्टी इ की  ीक्ष्ण हो ीकी त्याने उात्या पााांच्या हालर्ालींरे् बारकावेआपल्या कुां र्ल्याने दटपले.  े
 ां ो ां बरोबरठरले. ेबरोबरठरावयासदवसाव्याश का ीलधीम्याग ीनेर्ालणाऱ्यार्ल दर्त्रणाांर्ी
गरजा भासली. 

 
दलओनााोच्याप्रख्या ाायरी त्याच्याााव्याहा ानेदलदहलेलेहस् ाारउजा वीका नाावीकाे

दलदहलेलेहो ेआदण ेहस् ाारम्हणजेा उजा व्याहा ाने दलदहल्याजा ाणाऱ्याहस् ााराांर्ी ीआरशा ील
प्रद मा हो ी. दलओनााोच्या लेखणी  न अशा पध्ि ीरे् दलखाण कसे दनमयण झाले आदण  े  से का
दलदहले गेलेयाबद्दलनीटसेञानानप्राप्त हझालेलेनाही.किादर्  त्याच्याशास्त्रीयआदण कयवरआधारी 
दलखाणामुळेत्याकाळरे्धमचगुरुत्याच्यावरनाराजा हो ीलआदणह्यामुळेस्व ःलाजा बरदशााहोईलया
भी ीपोटी त्यानेआपले मनोग  सहजा पणे वार् ा येईल अशा पध्ि ीने दलहीले नाही. पण अशी अारे
आरशार्ावापरकरुनसहजा पणेकळ ा  हेञानान त्याकाळीहीर्ाांगलेअवग असाव.ेमात्रइटलीमधील
धमचगुरुां नी त्याच्या शास्त्रीय दलखाणाला प्रोत्साहन दिल्यार्ी नोंि कागिपत्रा  दमळाली;  सेर् त्याला
शवदवच्छेिनकरूनमाणसारे्शरीरञानानप्राप्त हकरयायार्ी मुभाहीधमचगुरुनी दिलीहो ी.ह्यागोष्टीलाा 
ठेवावयासहव्या .केवळआरशामध नवार् ायेईलअसेदलदहयायार्ीसवयाावखुऱ्यादनरोगीव्यक्तीमध्ये
आजा हीदिस नये े.दवशषे ःााव्याहा ावरूनउजा व्याहा ानेदलहयायार्ीसवयहो अस ाअशीव्यदक्त
एकाहा ानेकाढलेल्याअाराांर्ीप्रद कबबी अारेिुसऱ्याहा ानेदलह शक े.हीसवयदिवास्वप्सनपाहा 
असलेल्याव्यकक्तमध्येिेखीलपाहावयासदमळ े.उजा व्याहा ालाजा खमझालीम्हण नसवचकारभारत्याला
ााव्या हा ाने करणे भाग पाले. मानदसक ेच्या दृष्टीकोना  न िेखील  ो एक दवदाप्त ह व्यदक्त म्हण न
समजा लाजा ा असे.ह्या दवदाप्त हपणा  दमरर दलखाणसामाव नजा ा े.अद शय हुशार व्यक्तीआदण दवदाप्त ह
व्यक्तीह्या फरकफारकमीअस ोहेदलओनााोच्याबाब ी खरेआहे. 
 
           -            
 

माणसार्ामेंि  हाएकअद शय दकर्कटआदण  ेवढार्शक्तीमानसांगणकआहेअसे म्हण ा .
त्या आिमासे१२००कोटी पेशीअस न त्यापैकीएकेक पेशीआपल्याशाखाांद्वारेअसांख्य िुसऱ्या पेशींशी
सांपकच साध े.असेअसले रीशरीरा ीलप्रत्येकइांदद्रया ीलकायेसरळआदणसुटसुटी पणेर्ाल ा .
त्या  गाबाघोटाळा क्वदर् च्आढळ न ये ो.  सेर् माणसाच्या िोय ही प्रमस्स् ष्ट्काांर्ी काये थोड्याफार
प्रमाणा  दभन्नआदण परस्पर दवरोधी भासली  री मनुष्ट्यमात्रारे् सांप णच दर्त्र उभे कर ाना त्याांर्ी काये
एकमेकाांशी दमळ ीजुा ळ ी वाट ा . मेंि  ील असांख्य पेशींपैकी दक ी पेशी प्रत्या कायच कर  अस ा 
ह्यासांबधी शास्त्रञानाांरे् असे म्हणणेआहे की, मनुष्ट्यप्राणीआपल्या मेंि  ील फक्त १०% पेशींर्ा उपयोग,
कर ो.बाकी९०%पेशी दजा वां असल्या री त्याांच्याकाययर्ीमनुष्ट्याच्याशरीरालागरजा भास नाही.
ककबहुनाआपल्यािैनांदिनहालर्ालींसाठीआदणबौस्ध्िकाम ेसाठीफक्त१०%पेशींर्ावापरकेलाजा ा 
आसावा. त्यापैकी १०% पेशी नेमक्या कोणत्या अस ा  आदण कोणत्या भागामधील पेशी सुप्त हावस्थे 
अस ा हेकळणेकठीणआहे. 

 
ह्याबाब ी मानवीइद हासार्ीपानेउलट नकाहीदसध्िाय  माांालेगेलेआहे .आदिमानवाच्या

काळी माणसार्ा मेंि आकाराने र्ाांगलार्मोठा हो ा. त्याकाळी मानवालासारासार दवर्ारकरयायार्ी
शक्ती नव्ह ीकारण एकमेकाांशी बोलयायासाठी भाषेरे् माध्यमउपलब्ध नव्ह ेआदण मीपणार्ी भावनाही
दवकदस झालीनव्ह ी.ाॉ.जुा दलयनजेा नेसह्याअमेदरकनमानसशास्त्र ञानारे्असेम्हणणेआहेकीप्रार्ीन
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काळा  मानवार्ा उजा वा प्रमस्स् क हा अां ञानयनार्ी शक्ती असलेला मेंि  हो ा. कळपा  राहणाऱ्या ह्या
मानवाांनाि रवरअसलेलाआपलापढुारीकायहुक मसोा आहेह्यारे्नीटञानानहो असे.पुढीलहजा ारो
वषय माणसालाआपल्याबर्ावासाठीआदणप्रग ीसाठीदनसगय ीलअसांख्यशत्रुांशीटक्करद्यावीलागली.
असेहो अस ामेंि र्ीआदणत्याजा बरोबरशरीरार्ीप्रग ीहो गेलीहेखरेआहे.माणसालावार्ाशक्ती,
दवर्ारशक्ती आदण बौदद्धक ा प्राप्त ह झाली आदण त्यारे् सवच दनणचय  कयवर आधादर  होऊ लागले.
अां ञानयनाने समजा ल्या जा ाणाऱ्या गोष्टींरे् सांिेश उजा व्या मेंि मध्ये उत्पन्न होऊन  े जा ास्  प्रग  झालेल्या
ााव्या मेंि काे जा ाऊ लागले. अां ञानयनाने समजा ल्या जा ाणाऱ्या वस् ु आदण घटना दृष्टीसमोर दिस 
नसल्यामुळेाावामेंि त्याञानानारे्अस्स् त्वनकळ नाकारूलागलाआदणकालाां रानेमेंि च्याप्रग ीच्या
प्रिीघचकाळा उजा व्यामेंि मधीलअां ञानयनहीशक्तीलोपपावली. 

 
ाावखुऱ्या लोकाांमधील पुष्ट्कळसेलोकसांगी आदण इ रकलाांमध्ये र्ाांगली प्रग ीकर ा  हे

वरील दववरे्ना वरून स्पष्ट केले आहे. किादर्  त्याांच्या उजा व्या मस्स् ष्ट्कामधील पेशींमध्ये प वचजा ाांच्या
मेंि  ीलगुणकाहीप्रमाणा  दशल्लकरादहलेअसाव े. हे म्हणणेबरोबरअसेल र कच बदु्धीवरआधादर 
वस् ुदनष्ट दनणचय घेणारााावामस्स् ष्ट्कउजा व्यामस्स् ष्ट्कावर ाबा ठेव न त्यामधीलसुप्त हकलादनर्दम ीह्या
गुणापास नउजा व्यामेंि लावांदर् कर ो. 

 
ह्यासुप्त हशक्तीाावखुऱ्यालोकाांमध्येउद्दीदप होणेशक्यहो असेल रअशा सुप्त हशक्तीआपल्या

सवयमध्ये उते्तदजा   होणे शक्यकोदट ील आहे का? ह्या प्रश्नाांरे् उत्तर मेंि शास्त्र ञान  ात्काळ नकाराथी
िेयायार्ी आजा ही शक्य ा आहे. भौद कशास्त्राच्या आदण दवशषे ः इलेक्रॉदनक्सच्या साहाय्याने
मेंि शास्त्र ञानाने मानसशास्त्रजा ाणयायार्ी  यारीख प वषयप वी केली.आदणह्या मागय  मांिग ीने प्रग ीही
केलीआहे.मात्रमेंि  ीलसुप्त हशक्तीमेंि  ीलदवदशष्टपेशीइलेक्रॉदनक्सच्यासाहाय्यानेउद्दीदप करयायारे्
प्रयोगझालेलेनाही .आदणथोड्याप्रमाणा जेा झाले ेयशस्वीझालेनाही .खुद्दपिाथचदवञानानशास्त्र ञान
सध्यायोगाभ्यासह्या दवषया रुर्ीघेऊलागलेआहे .मांत्राच्यासाहाय्याने दर्त्तकाहीवळेशाय  ठेव न
ध्यानस्थझाल्याने दवदशष्टजा ाग ृावस्थे आपला मेंि  जा ाऊशक ोआदण त्यापास न शरीराला पुष्ट्कळसा
लाभ हो ो असा अनुभव प्रत्या आधुदनक युगा ील शास्त्रञानाांना आला आहे. खरेखुरे दसध्ि पुरूष
मांत्रसामर्थययनेकालस्थलाांच्यासीमाओलाांा नकाहीहीजा ाण शक ा .त्याांनालाभणारीदिव्यदृष्टीजा ोपय  
मेंि शास्त्रञानाांच्या उपकरणाांर्ी परीाा पास हो  नाही  ोपय   दसध्ि पुरुषाांना लाभलेले हे अनुभव केवळ
व्यक्तीदनिर्आहे हेमाय यकरावेलागेल. 
 
 

* * * 
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भाविा हिर्ममती आहण आहवष्ट्कार 
 

                 म        
 

प्रत्येक प्राणीमात्राला दजा वां  राहयायासाठी अन्नपाणी आदण सहारा ह्याांर्ी आवश्यक ा आहे.
कळपा राहणाऱ्याप्रायायाांनादिवसअगररात्रीअन्नासाठीत्याांच्याजा गा ीलिाहीदिशाकहाावेलाग े.अन्न
बे ारे्असेल र  े दमळदवयायार्ीधापाआलीर्.प्राप्त हहोणारेसावजा सहजा ासहजा ीगवस नसेल र
त्याकदर ा ीव्रप्रकारर्ीझ ांजा हीअटळठर े.पायायासाठीसुद्धाहेप्राणीवणवटभटक राह ा . सेर्हे
सवचकर ाना त्यानाभस्मसा करणारे त्याांच्याह न बलाढ्यप्राणीअस ा .ह्याशत्र पास न स्व ःरे्आदण
आपल्यादपल्लाांरे्राणकरणेजा रूरीरे्ठर े.िाही दिशावणवणकरूनशरीरथकलेकीघरट्या अगर
सुरदा आाोशाला शरीर टेक न झोप काढावयार्ी. प्राणी कळपा  रहा  असल्यामुळे दनसगच ःर् प्राप्त ह
झालेल्यागुणामुळेनरमािीएकत्रयेऊनप्रजा ोत्पत्तीहेसवचप्राणीमात्रारे्उपजा  गुणहो .ककबहुनात्याांच्या
जा ीवनाां आहारदनद्रा,भयआदणमथुैनह्यापदलकाेकाहीहीनस े. 

 
मेंि शास्त्राच्यादृष्टीनेपाह  गेले रबेा क,सराेआदण त्सम,प्रायायाांच्यामेंि   दनसगचित्तउपजा  

गुणाांर्ी दनर्दम ी करणाऱ्या पेशींरे् जा ाळे मज्जारज्ज च्या वरील (पुढील) बाजा  ला अस े. प्रयोगशाळे 
कृदत्रमदरत्या त्याउते्तदजा   केल्याकी हे प्राणीजा ास् उते्तदजा  हो ा आदण त्याांर्ी वृत्ती हल्लखेोर हो े.
त्याांच्या हृियदक्रया वाढ ा . रक्तिाब वाढ ो. त्याांच्या स्नाय ांच्या हालर्ाली वाढ ा . त्याांच्या वास् व
ाेत्रा  नजा र टाकली की हे प्राणी भकेुलेल्या अवस्थे  सैरावैरा दफर ा . आपले भक्ष्य पका ा . हे
सहजा ासहजा ी दमळाले नाही  र त्यार्ा पाठलाग करून त्याला  ब्या  घे ा . म्हणजेा  अन्नप्राप्त हीसाठी
जा ोरिारशक्तीर्ाउपयोगकरूनभाालानेस् नाब  करणेअवश्यहो े.ह्यादक्रये भ कह्याभावनेबरोबर
हल्लेखोरवृत्तीआदणथोाीशीभी ीह्याभावनादनगाी अस ा .त्यार्बरोबरआपणस्व ः िुसऱ्याांरे्भा
हो नाहीहीकाळजा ीिेखीलहेप्राणीाणोाणीघे अस ा .मोठ्याशत्र च्याभी ीनेि रवरकमी कमी
वळेा पळकाढणेह्यादक्रयेसाठीिेखीलत्याांरे्शरीर यारझालेलेअस े.नरमािीसांबांधाां-दवषयीिेखील
दनरदनराळ्याभावनानरामध्येआदणमािीमध्येदनमयणकरणाऱ्यापेशीमज्जा-रज्ज च्यापढुीलभागा अस ा .
त्याांरे्उद्दीपनकाहीदवदशष्टवळेीप्रथममािीमध्येहो े.ह्यामािीरे्िशचनआदणदवशषे ःगांधञानाननराला
झालेकी त्याच्यामज्जा ां   ील पेशीउद्दीप्त हहो ा . एकामािीमुळे एकापेााअदधकनरउद्दीप्त हझाले र
मािीशीसांभोगकरयायासाठीझटापटअटळठर े.जा ोजा ास् शक्तीमानअस ो ोयशस्वीठर ो.एकमािी
आदण एक नरह्याांर्ा सांभोग हो ो  ेंव्हा िोघाांमधील भावना प्रज्वदल झाल्यार्ा अदवष्ट्कार िोघाांमधील
झटापटी दिस नये ो.मात्रहीव चनसुद्धादनसगचित्तम्हटलीपादहजेा आदणत्यारे्रूपाां रप्रजा ोत्पत्तीमध्ये
हो े.सराा,बेा कआदणह्यासारख्याप्रायायाांच्यामथुैना िीघचकालीनपे्रमककवाआस्थावगैरेकाहीदिस न
ये  नसले  री जा य मलेल्या दपल्लाांर्ी काळजा ी मािी काही काळपय   व्यवस्स्थ पणे घे े. त्यानां र
मा ृत्वाच्या भावना नाहीशा हो ा . ह्या प्रायायाच्या भावना दनर्दम ी कें द्रार्ी शक्ती एवढेर् कायच
घादवयायापुर ीअस े. 
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       . ३० 

 
ह्या प्रायायाच्या शरीरा  वरील भावदनक काये घाव न पेशी मज्जासे ु मस्स् ष्ट्क पुच्छा (मेड्यलुा

ऑबलाांगेटा)मध्येवसलेलीआहे .ह्याप्रायायाांर्ामेंि मज्जासे ुच्यापलीकाीलपुढीलबाजा  लाबरार्कमी
दवकदस  झालेलीआहे हेआकृ ी क्रमाांक ३० (अ) वरूनलाा  येईल.ह्या उलट सस् न प्रायायाच्या
मज्जासांस्थेर्ा दवर्ार केला  र भावदनक व चवणुकीवर  ाबा ठेवणारी कें दे्र बऱ्यार् प्रमाणा  दवकदस 
झालेली दिस ा . मज्जासे  आदण मेड्युलाऑबलॉगेटामधील पेशींच्या उद्दीपनामुळेआहार, दनद्रा, भय
आदणमथुैनह्याभावना दनमयणकरणाऱ्यायांत्रणेवरसस् नप्रायायाच्यामेंि मधील दवकदस झालेलीकें दे्र
दनयांत्रणठेव नह्याभावनाांनाआवरघाल ा . 

 
आकृ ीक्रमाांक३०बआदणकमध्येसस् नप्रायायाांच्यामेंि  ीलरेदप्टदलयनभावनाकें द्रआदणत्या

प्रायायाांमध्ये दवकदस झालेलीमज्जासे  च्यापढुच्याबाजुा र्ीकें दे्रिशचदवलीआहे .ह्याआकृत्याांरे् दनरीाण
केल्यावरकाहीगोष्टीसहजा पणे दिस ा .पदहलीगोष्टम्हणजेा माांजा र,माकाआदणमानवह्याांच्यामेंि रे्
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आकार वाढ  गेलेले आहे . मात्र प्रत्येक प्रायायाांमध्ये रेदप्टदलयन भावनाकें दे्र उपस्स्थ  आहे .  सेर्
जा सजा शीमेंि र्ी प्रग ीहो  गेली स शीभावनाकें द्राच्याआकारा वाढहो  गेली. त्याही पेााजा ास् 
स्पष्टपणे हे दिस ेकी नवदवकदस  मस्स् ष्ट्कार्ा आकार मानवी मेंि मध्ये सवयह न अदधक आहे.
 ुलनात्मदृष्ट्ट्या दवर्ार केला  र कुत्र्या माांजा राांच्या भावनाकें द्रमेंि र्ा आकार त्याांच्या ील नवदवकदस 
मेंि च्याआकारापेााफारर्मोठाअस ो.गांधहीसांविेनाह्याप्रायायाांमध्येफारप्रखरअस ेहेसवचश्रु आहे.
भावनादनर्दम ीआदणआदवष्ट्कारासाठीगांधहीसांविेनाह्याप्रायायाांनाफारउपयोगीठर े.ि रवरअसलेल्या
खाद्यपिाथांरे् आकलन केवळ त्या पिाथांच्या वासाने होणे, आपल्या आसमां ा  असलेल्या बलाढ्य
शत्रुपास न वळेीर् ि र पळ न जा ाणे,  सेर् प्रजा ोत्पािनास योग्य असलेल्या मािीच्या शरीरा  न बाहेर
पाणाऱ्या“फेरोमोय स”सारख्याद्रव्यार्ावासजा ाण नद च्याशीसांभोगसाधणेवगैरेकायेकरयायासगांधञानान
कमीये े.उांिीर,माांजा र,कुत्रावगैरेप्रायायाांच्यामेंि मधीलह्याभावनाकें द्रालागांधमेंि (स्मेलबे्रन)असेही
म्हण ा . 

 
मात्रगांधञानानामुळेहेप्राणीसवचर्प्रकारच्याभावनाप्रकटकर ा असेनव्हे.खरे रह्यामेंि च्या

भागा काहीदवदशष्टपेशीपुांजा अस ा .त्याांर्ीदनरदनराळीकायेहीप्रयोगाअां ीमाही झालीआहे .असेर्
पेशीपुांजा  कमी अदधक प्रमाणा  माका आदण मानवी मेंि   अस ा . ह्या कें द्रार्ी ठेवण आदण त्याांरे्
परस्पराांशीआदणनवदवकदस मेंि शीकायसांबांधआहे ह्यार्ादवर्ारकरावयासहवा.हीकें दे्रखालीदिली
आहे . 
 
( )        

 
भावनाकें द्रामधीलअधश्चे कहाभागबऱ्यार्पेशीपुांजा ानीव्याप्त हझालेलाआहे.त्यारे्वजा नमेंि च्या

वजा नाच्या१टक्कासुद्धाभर नाहीपणकाययच्यादृष्टीनेपहा ाअधश्चे कार्ीकायेअसांख्यआदणद  कीर्
महत्त्वार्ीआहे .ह्याकायांरे् थोाक्या  वणचन प्रकरण ९ मध्ये दिलेलेआहे.ह्या प्रकरणीअधश्च ेकारे्
मेंि  ीलस्थानत्या ीलपेशीपुांजा ा ीलपेशींरे्जा ाळे 

 

 
       . ३    
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आदण त्यार्ा दवस् ारआदण मनुष्ट्यप्रायाया ील भावनाांर्ी दनर्दम ीआदणआदवष्ट्कार होयाया अधश्च ेकार्ी
कायेह्यासवांर्ाथोाक्या दवर्ारकरावयार्ाआहे.सवचप्रथमअधश्च ेकहेकें द्रअशादठकाणीवसलेआहे
की एका बाजा  ने  े रेदप्टदलयन मेंि शी जा वळीक साध ेआदण िुसऱ्या बाजा  ने अधश्च ेक हा भाग कलदबक
सांस्थे ीलएकमहत्त्वार्ाघटकसमजा लाजा ा ो. 
 

 
       . ३    

 
            ३१  ,                                            .      ९           
                                                                 .                
        णा                                                                  
                           .                                                     
                                                                                  
                                        ा                                     पे       
                                                                             
                              .                                         .            
                                      .                .                            . 
                                                   .                           टाकला
 रबघ ा बघ ाहा प्राणी त्या खेळा ल्याउांदिरार्ाफाशा पाा ो. त्याच्याहृियार्ाठोकेफारजा लि
र्ाल ा . रक्तिाबहीख पवाढ ोआदणश्वासोच्छवासजा लिीनेर्ाल ो.ह्याउलट ार ठेवयायार्ीजा ागा
थोाीपुढीलबाजुा लाठेवली रहाप्राणीकोपऱ्या भी ीनेबस ोआदणकपजा ऱ्यारे्िारउघाेरादहले र
कपजा ऱ्याबाहेरपळ नजा ा ो. 
 

हे सवच दर्त्र कृदत्रमरीत्या उद्दीदप  केलेल्या पेशी उभेकरु शक ा .ह्यावरुन प्रत्या प्रायायाच्या
शरीरा अधश्च ेकआदणरेदप्टदलयनमेंि  सेर्अधश्चे काच्यासभोव ालीअसलेलीकें दे्रभावनादनर्दम ी 
आदण त्यापास न होणाऱ्याआदवष्ट्कारा  कशी कामी ये ा ह्यासांबांधी दवर्ार करावयार्ाआहे. त्याआधी
अधश्च ेका ील पेशीसम ह शरीरा ीलसवच प्रव चके दनमयणकरणाऱ्या ग्रांथीवर  ाबा ठेव ा  हेही लाा 
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ठेवावयास हव.े ह्यापैकी ॲदिनॅदलन, नॉरॲदिनॅदलन आदण आणखी काही प्रव चके भावदनक व चना 
महत्त्वारे्कायचकर ा . 
 
(२)   म      
 

आकृ ी क्रमाांक ३० ब मध्ये अधश्च ेकाच्या खाली वसलेल्या ह्या पेशीसम हा  काही महत्त्वारे्
उपभागआहे . त्याांर्ी काये थोड्याफार प्रमाणा  दनराळी असली  री भावना दनर्दम ी आदण भावना
आदवष्ट्कारा   ी कें दे्र एकसुत्रीपणाने काये कर ा . अन्नसेवन, भय,  ापटपणा, लैं दगक व चणुक वगैरे
भावनािशचदवणाऱ्याव चणुकीवरॲदमगाालापेशीसम हाांरे्दनयांत्रणराह े,असेसस् नप्रायायामध्येआढळ न
आलेआहे. 
 
(३)                            ग     (ग    ) 
 

आकृ ी क्रमाांक ३१ ब मध्ये अधश्चे काच्या मागील बाजुा ला दहपोकँपस् िाखदवला अस न
त्याच्याभोव ीअसणारीपॅरादहपोकँपस्दगदरकाअसलेल्याजुा य यामेंि र्ाभागअधश्च ेकाच्याखालीदिस 
आहे.काहीसस् नप्रायाया आदणउत्क्राां ीशास्त्रा त्याांच्याखालीलप्रायायाांमध्येगांधहीसांविेनामहत्त्वार्ी
ठर े.ह्यासांविेने ीलसांिेशदहपोकँपस्मध्येपोहोर् ा .दहपोकँपसमधीलपेशीगांधह्यासांविेनेद्वाराप्राप्त ह
होणारेअन्नदक ीि रआहे,  ेखायायासयोग्यकीअयोग्य, हेप्राप्त हकरयाया ीलसांभाव्यधोकेवगैरेगोष्टी
पा ाळ न पहा ा .  सेर् गांधसांविेनाांर्ा उपयोग नर-मािी शरीरसांबांध जा ोायायासाठी केला जा ा ो. हे
दहपोकँपस् मधील पेशीद्वारा मेंि र्ी जा री प्रग ीफार मोठ्या प्रमाणा  झाली असली  री िेखील वरील
कायांसाठीमहत्त्वारे् दनणचय घेयायासाठी प्रग मेंि  दहपोकँपस्मधील पेशींकाे झुक असलापादहजेा .ह्या
भागा जा सेदनणचयलाग ीलत्याप्रमाणेप्रग मेंि सबांधशरीराच्याबाब ी दनणचयघे ो.जेा सांिेशमहत्त्वारे्
आहे असे दहपोकँपस्मधील पेशीठरव ा . त्याांर्ीसाठवणप्रग मेंि कर ो. जेा टाकाऊअस ील  े
स्मृ ी पटलावरुन पुसलेजा ा ा .खरे  र िीघचकाल दटकणाऱ्या स्मृ ीकदर ा दहपोकँपस् मधील पेशींरे्
कायच फार महत्त्वारे् समजा ले जा ा े. शालेय दशाणा ील अनेक गोष्टी, एकाद्या व्यक्तीरे् वणचन, स्थळारे्
वणचन, भल्या बुऱ्या गोष्टी आदण प्रसांग या सवांर्ी स्मृ ीदर्ते्र स्म ृीपटलावर कायमर्ी राहयायासारखी
अस ा .ह्याकायमस्वरूपीस्मृ ी दनर्दम ीसाठीअशास्वरूपारे्सांिेश दहपोकँपस्मध्ये नेलेजा ा ा .ह्या
सांिेशाांरे् मनन, कर् न आदण अभ्यास अनेक वळेा केला गेला  र दहपोकँपस्मधील पेशी आदण प्रग 
मेंि  ीलपेशीमध्येरासायदनकदृष्ट्ट्याएकप्रकारर्ाबिलहो असावाअसाअांिाजा आहे.ह्याबिलामुळेह्या
स्मृ ी स्मृ ीकें द्रामध्येपके्कघरकरूनबस ा .ह्यापदरपक्वहोणाऱ्यास्मृ ींमुळे पे्रम,भी ी,मम ा, ध्येय,
क्रोध,काम,मनीषा,सदिच्छा,दे्वष,शत्र त्ववगैरेभावनाांरे्जा ाळेपसर े. 
 
(४)           ग         म                 ग (             ) 
 

आकृ ीक्रमाांक३१बमध्येह्याभागारे्स्थानअधश्च ेकाच्यावरिशचदवलेआहे.प्रत्याा ह्याभागाांरे्
स्थानमांि च्यासांघीवभागाांच्यावरअस े.त्याांच्याखालीलभागा असलेल्याअधश्च ेकआदणसेप्टलपेशी
ह्या कें द्राशी कसग्युलेट दगदरका मज्जा ां  द्वारा जा ोालेली अस े आदण नवदवकदस  मेंि शी (दप्रफ्राँटल
कॉटेक्स)द र्ासांबांधघदनष्टसमजा लाजा ा ो.कसग्युलेटआदणद च्याशीदनगाी दगदरकाांच्याउद्दीपनामुळे
प्राणी शाां आदण मवाळ वृत्तीर्ा बन ो. याउलट ज्या प्रायायाांमध्ये कसग्युलेट दगदरका िोय ही बाजा  ला नष्ट
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केलीगेलीअसेप्राणीजा ास् रागीटआदणहल्लेखोरझाले. सेर्दपल्लेझालेल्यामािीच्याअांगा आढळ न
येणाऱ्यामा ृत्वाच्याभावनाांकदर ाग्युलेटदगदरकादनरोगीअसणेजा रूरीरे्ठर े.ज्यामाद्याांर्ीदगदरकानष्ट
केलीगेलीत्याांच्या ीलमा ृत्वारे्व चन कप णचपणेनाहीसेझालेहो े. 

 
ह्यावरूनअसेअनुमान दनघ ेकी सेप्टलपेशीआदणअधश्चे काां ील दवदशष्ट पेशीउते्तदजा  झाल्या

कीप्रायायामध्येक्रोधदनर्दम ीहो े. कसग्युलेटदगदरकाआदणमेंि  ीलनवदवकदस दपफ्राँटलदगदरकाकें दे्र
ह्याक्रोधावरनीटदनयांत्रणकर ा .त्यामुळेसस् नप्राणीकायमक्रोधीझालेलाआढळ नये नाही.अशा
पद्ध ीरे्कायचमाकाआदणमनुष्ट्यप्रायाया हीघा नये े. 
 
  व      म          म  व         :– 
 
 )   -       व  

 
अन्नार्ी आदण पायायार्ी गरजा  भासली की सरड्याांसारखे प्राणी वणवण भटक न आपली भ क

भागव ा  हेखरेआहे. पणसस् नप्रायायाच्याअधश्चे का िोनप्रकारच्या पेशी-पुांजा ीआढळ ा . एका
पुांजा ाच्याउद्दीपनानेप्राणीअन्नशोधयायासप्रारांभकर ो.समोरखाद्यपिाथचदमळ ीलत्यावर झापघाल ो
आदण आपली भ क भागव ो. िुसऱ्या पेशीपुांजा ामध्ये अन्न सेवन थाांबदवयायार्ी शक्ती आहे. ह्या पेशीच्या
उद्दीपनानेप्राणीअन्नसेवनकरी असला र ो ेथेर्थाांब ोआदणअन्नार्ात्यागकर ो.प्रयोगशाळे 
असेआढळलेकीहेपेशीपुांजा स  उदद्ददप रादहले रप्राणीअन्नसेवननकर ासा जा ा ोआदण अखेर
प्राणासमुक ो.म्हणजेा प्रायायाच्या नैसर्दगकहालर्ालींर्ादवर्ारकेला रभ कहीसांविेनापोटा दनमयण
हो े,  सेर् रक्ता ील ग्लुकोजा रे् प्रमाणकमी होऊनजा ी सांविेना दनमयण हो े  ी थेट अधश्चे का ील
दवदशष्टपेशीपय  पोहोर् असावी.ह्या पेशीउते्तदजा  हो ा आदणअन्नसेवनासाठीप्राणीबाहेरपा ो.
वाटे  सावजा  दमळदवयायासाठी त्याांच्यावर हल्ला करून  े त्याला हस् ग  करावे लाग े. ह्या पेशींच्या
उते्तजा नाां  प्रायाया  क्रोध दनमयण करयायार्ी शक्ती अस ेर्. त्यार्बरोबर अन्नप्राप्त ही र्ाल  अस ाना ह्या
पेशींच्यादवरुद्धकायचकरणाऱ्याअधश्चे का ीलपेशीसुप्त हअस ा .अन्नजा सजा सेपोटा जा ाऊलाग ेआदण
अन्नपिाथचरक्ता दमसळ लाग ा  स सेआहाराशी दनगाी असलेल्या पेशीसुप्त हहोऊलाग ा आदण
दवरुद्ध कायच करणाऱ्या पेशी उते्तदजा   हो ा  जेा व्हा पेशी सांप णच उते्तदजा   हो ा   ेव्हा प्राणी अन्नसेवन
थाांबव ो आदण सां ुष्ट होऊन आराम कर ो. त्याच्या शरीराला  सेर् वृत्तीला शाां ी दमळ े. अन्न
दमळदवयायासाठीभाावरझापघालावयार्ीअसेल र ेथेद्वांद्वउभेराह े.ह्याद्वांद्वा यशस्वीहोयायासाठी
ह्या प्रायायार्ी कलदबकसांस्थाआदणअधश्च ेकाच्यासाहाय्यानेॲदिनॅदलन, नॉरॲदिनॅदलन, ओदपयॉइडस्, 
आदणइ रकाहीसांपे्ररके दनमयणकर ा . हीसांपे्ररकेॲदिनलग्रांथीर्ा गाभाआदण खुद्द मेंि  ीलमध्य
मास्स् ष्ट्कआदणमज्जासे    यारहो ा .ह्याप्रव चकाांमुळेस्नाय आांकुदर् स्स्थ ी राह ा .आदणजा ास् 
कायचामहो ा . सेर्हृियदक्रयाजा ास् उते्तदजा  होऊनरक्तिाबहीवाढ ो. 

 
प्राप्त ह केलेले भा काही प्राणी आपल्या घरट्या  घेऊन ये ा . मािी आपल्या दपलाांसाठी अन्न

र्ोर्ी ांअगर ोंाा  घेऊनपर  ा . कसहआदण कसहीणयामध्ये कसहीणभक्ष्यमारुनघरीपर  े. कसह
आदणत्याांनाझालेलीदपल्लेकसहीणीनेआणलेल्याअन्नावर ावमार ा .अन्नसेवनह्यादक्रयेमध्येक्रोधआदण
मायाह्यािोघाांरे्िशचनघा े. सेर्दमळालेलेभाखायायासपात्रआहेकीनाहीह्यार्ादनणचयहीहेप्राणी
 ात्काळ घेऊशक ा .खायायालायकअन्नअसेल र  े सेवनास पात्र म्हण न घरट्या आणलेजा ा े.
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दशळेपाके, सालेलेआदणत्याज्यपिाथयनी युक्तअन्नखाल्लेजा ा नाही. म्हणजेा र्आपल्याशरीरप्रकृ ीस
कोण ेअन्नपोषकआहेह्यारे्ञानानहीसस् नप्रायायाांनाआदणमाकााांनाअस े. सेर्कोण ाहीभकेुलेला
प्राणीअन्न ोंाा पालेकी,  ेखा ोआदणशरीरार्ीभ कभागलीकीखावयारे्बांिकर ो.ह्या सेवन
थाांबयायाच्या दक्रयेस प्रत्येक वळेी अन्न पर्न होऊन त्या ले ग्लकोजा , ॲमोयनोआम्लह्या सारखी द्रव्ये
रक्ता  शोष न घेयायार्ी आवश्यक ा नस े. त्या आधीर् प्राणी सां ुष्ट होऊन वाजा ीवीपेाा आदधक खाणे
टाळ ो  सेर् पाणी दपयायाच्या बाब ी  हो े. मेंि  ील ही ग ढ यांत्रणा अद्याप नीटशी समजा लेली नाही.
माणसाच्याबाब ी  सेहो नाही.भ कभागलीअसली रीिेखीलर्ाांगलेअन्नसमोरअसेल रत्यार्ा
भरप रसमार्ारघेणेहामाणसार्ा गुणआहे.प्रायायाांर्ानव्हे! 

 
अन्नसेवनह्यादक्रयेमध्येअधश्चे का ीलिोनककवा ीनपेशीसमुहआवश्यकआहे हेस्पष्टकेले

आहे.पणत्यार्बरोबरअधश्च ेकार्ाकलदबकसांस्थेशीजा वळर्ासांबांधलाा घे ला रअसेसमजा  नयेईल
कीत्या ीलकाहीपेशीसम हअन्नसेवनह्यादक्रये अधश्च ेकालामि ीर्ाहा िे ा .एकाप्रयोगावरुनहे
दसध्िहोईल. 

 
आकृ ीक्र. ३१ ब मध्ये अधश्चे काच्याखालीलर्ौकोनी भागा ॲदमगााला हा भाग िशचदवला

आहे. त्या ील पेशीसमुह अधश्च ेकाशी आदण इ र पुष्ट्कळ पेशींशी दनगाी  आहे . ॲदमगााला ील
पेशींर्ीकायचअनेकआहे .त्यापैकीअन्नप्राप्त हीसाठीप्रायाया असणाऱ्याभावनाांर्ा येथे दवर्ारकरावयार्ा
आहे. 

 
ह्या पेशीमध्ये दवदशष्टधा ुांच्या  ारा बसव न त्याांमधुन दवदु्य लहरीनी या पेशी उद्यीदप  केल्याने

प्रायायाांच्या ोंाा लाळ दनमयणहोणे.आजुा बाजुा रे्पिाथचर्ाटणे सेर्अन्नपिाथचर्ाव ेवळेीजा बड्याच्या
हालर्ालीहोणेह्यासवचहालर्ालीअन्नसेवनामध्येआवश्यकआहे . सेर्ह्या ाराांच्यासाहाय्यानेिोय ही
बाजा  च्यापेशीनष्टकेल्या रप्राणीअन्नवाजा वीपेााजा ास् खा ा आदणशरीरारे्वजा नवाढदव ा . सेर्
पुढेयेणारेदशळेपाकेआदणटाकव असले रीत्याांना ेअन्नसेवनासर्ाल े.ह्याप्रायायामध्येभी ीहीभावना
बरीर्कमीहो े.माकाावरीलप्रयोगा असेआढळ नआहेकी, सापालाअद शयदभणारेहेप्राणीसापाला
हा ा धर ा आदणत्याला ोंाा हीघाल ा . सेर्त्याांच्या ील ापटवृत्तीबरीर्कमीहो े.प्रत्येक
वस्  य याहाळ नपहा ाना े ीवस् ुसहजा पणे ोंाा टाक ा . 

 
 ात्पयच म्हणजेा  अन्नसेवनह्याकाययच्या बाब ी  बोलावयारे् झाल्यासअसे म्हणावे लागेलकी, 

ॲदमगााला ह्या कें द्रा ील पेशीसमुह बरेवाईट अन्न कोण े,  े दमळदवयायासाठी भाावर दक प  र्ढाई
करणेआवश्यकआहे. त्यार्बरोबरभााोईजा ाअसेल र  ेथ न पळकाढणेआवश्यकआहेका वगैरे
दनणचय घेयायासअधश्च ेकासमि कर ो.ह्यार्बरोबरशरीरास दक ीअन्नार्ीजा रुरीआहे हेजा ाणयायारे्
कायचह्यापेशीसमुहामध्येवसलेलेअसाव.े 

 
अन्नसेवनाशी दनगाी असलेलेपाणीशरीरासआवश्यकआहे.एकवळेअन्नादशवायकाही दिवस

दजा वां राहाणेशक्यहो ेपणपायायादशवायजा गणेकठीणअस े.पाणीदपयायावर ाबाठेवणारेकें द्रिेखील
अधश्च ेकाच्या भ क कें द्राजा वळ आहे. ह्या कें द्रावर सुध्िा यशस्वी प्रयोग उांिरासारख्या प्रायायावर झाले
आहे .  हानलेला उांिीर पाणी दमळाल्यानां र  े गटागटा दप ो. शरीरास पुरेसे पाणी पोटा  जा ा 
अस ानार्हाप्राणीपाणीदपणेबांिकर ो.पायायार्ी हानभागलीहेपाणीदप ादप ाप्रायायालासमजा णेही
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दक्रया मज्जासांस्थेमध्ये वसलेली आहे.  ी समजा यायास दकर्कट आहे. किादर्  त्याांच्या घशा ील
आां रस् राांमध्ये प्सयालेले पाणी पुरेसे आहे ह्यासांबधीरे् सांिेश दनमयण हो ा  आदण अधश्चे का ील
 हानकें द्रापय  पोहोर् ा . हानकें द्रसां ुष्टझाल्यामुळेपाणीदपणेबांिहो े. 
 
( )                 -म      व      म   
 

केवळरेदप्टदलयनबे्रनअसलेल्याप्रायायाांमध्येआदणत्याहीपेााकमीमज्जासांस्थाअसलेल्यालैं दगक
प्रायायामध्ये समागमन होयायास योग्य असलेली मािी अधश्चे का द्वारेआपल्या शरीरा  फेरोमोय सआदण
 त्समद्रव्ये दनमयणकर ेआदणत्याच्याकेवळवासामुळे ीआपल्याकळपा ीलनरालाआकर्दष कर े
ह्यार्ीमादह ीमागेदिलीआहे.हेकायचबऱ्यार्सस् नप्रायायाांमध्येिेखीलदिस नये े.त्याप्रायायाांनालैं दगक
आकषचणासाठीआदणप्रत्यासांभोगदक्रयेसाठीप वचदशाणार्ीजा रुरीनस े.हेञानानउपजा  र्अस े.आदण
प्रायायाांमध्ये ही दक्रया नरआदण मािी शरीरा  घाव नआणणारी यांत्रणा कलदबकसांस्था अधश्च ेकआदण
अधश्च ेका दनर्दम ी प्रव चक सांस्था ह्या सवांवर अवलांब न अस े. प्रथम मािीच्या शरीरसांस्थे  द च्या
शरीरार्ीयोग्यवाढझाल्यावरलैं दगकशास्त्रदृष्ट्ट्याकसेबिलघा ा  ेदवर्ारा घेऊया. 
 
( ) म                    

 
काही दवदशष्टकाळापय  मािीरे्पोरवयदटक े.ह्याकाळाच्याशवेटासद च्या ीलअधश्च ेका 

फरकपा ोआदणमािीआपलेलैं दगकआयुष्ट्यसुरुकर े.पुष्ट्कळसस् नमाद्याकाहीदिवसाच्याककवा
मदहय याच्या अां राांनी लैं दगकदृष्ट्ट्या उद्दीप्त ह हो ा  आदण त्याांना आ  न लैं दगक मीलनार्ी गरजा  भास े.
शास्त्रीयदृष्ट्ट्यापादहले रत्याांच्या ीलअधश्चे कदवदशष्टप्रकारर्ीप्रव चकेदनमयणकर ोआदणहीप्रव चके
अधश्च ेक आदण दपटु्यटरीर्ा पढुील भाग यामधील रक्तस्त्रावावाटे दपटु्यरीमध्ये पोहर् ा . ह्याांच्या
उपस्स्थ ीमुळेपुरस्थदपटु्यटरीमधीलदवदशष्टपेशीत्याांर्ीस्व ःर्ीिोनप्रव चकेदनमयणकर ा .हीप्रव चके
रक्तस्त्रावाद्वारे मािीच्या ओटीपोटा ील स्त्रीदबजा दनमी ीग्रांथीमध्ये (ओव्हरी) आणली जा ा ा . ह्या िोन
प्रव चकाांच्या प्रभावामुळेस्त्री दबजेा  दनमयणहो ा . त्यार्बरोबरस्त्रीदबजा  दनर्दम ीग्रांथीआपली स्व ःर्ीिोन
प्रव चकेउत्पन्नकर े.एकप्रव चकइस्रोजेा नप्रथमपैिाहो ेआदणह्याप्रव चकार्ाप्रभावमािीच्याशरीरावर
आदण द च्यामधील लैं दगक बिलावर दिस ो. आ ापय   लैं दगकदृष्ट्ट्या उिास राहीलेली मािी
इस्रोजेा नच्या प्रभावाने उद्दीदप  होऊनआपल्या हालर्ाली ख प वाढव े. अन्न अगिी कमी खा ेआदण
नरार्ाशोधघे े.काहीप्रायायाांमध्येनरालाआकर्दष करयायारे्ही ांत्रवापरलेजा ा े.अशाप्रकारेउद्दीदप 
झालेलीमािीकाही ासककवाकाहीदिवसउद्दीदप राह े.उांिीरामध्येहीमािी८ े१२ ासउते्तजा ी 
राह ेआदणमोठ्याआकाराच्याप्रायायाांमध्ये हेउद्दीपन४ े५ दिवसदटक े.योग्यमीलनघाले रस्त्री
प्रकपाा  न प्रोजेा स्टेरॉन नावारे् प्रव चक दनमयण हो े आदण त्या काळापास न गभचधारणा आदण गभयर्ा
गभयशया दवकाससुरूहो ो.गभचधारणाझालीनाहीअगरनरमािीयोगजुा ळलानाही रहेसवचप्रयत्न
दवफलझाल्यासारखेहोऊनस्त्रीदबजेा फुकटजा ा ा .मािीपुनश्चप वचस्स्थ ी ये े.िुसरेर्क्रउांिरासारख्या
प्रायाया  केवळ ४-५ दिवसाांनी ये े. अधश्च ेक हाजा ण काय स्व ःजा वळकालमापकयांत्रणा प्रस्थादप 
करुनर्ारपार्दिवसाांनीमािीलाउद्दीदप कर ोआदणसांप णचनदवनर्क्रसुरुहो े.उांिराच्याआयुष्ट्या 
अशीपुष्ट्कळर्के्रयेऊनजा ा ा .मोठेप्राणीमाकाआदणमानवयासवांमध्येजा वळजा वळहीर्दक्रयाघा न
ये े.मात्रह्यार्क्राांरे्प्रमाणदिवसावरमोजा लेजा ा ेआदणलैं दगकव चणुकी बरार्फरकझालेलाअस ो. 
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अधश्च ेका ील पेशीमािीच्याशरीरा ीललैं दगक हेलकावेघाव नआण ा  हेखरेअसले री
सस् न प्रायायाांमध्ये िेखील कलदबक सांस्थे ील अधश्चे कावर वसलेले पेशीपुांजा  आदण नवदवकदस  मेंि 
लैं दगक व चनावर दनयांत्रण ठेवी  असाव े असे आढळ न आले आहे. कुत्र्यामध्ये िोय ही बाजा  काील
ॲदमगााला दनकामीकरयाया आलेअस ा त्यामधीलनरलैं दगकदृष्ट्ट्याफारउते्तजा ी झालेलेआढळ न
आले.  ेउदु्यक्तनसलेल्यामािीशीअगरिुसऱ्याप्रायायाांशीअगरदनजा ीववस् ुशीसमागमनकरुलागले.
 सेर्ज्यामाद्याांमध्येकसग्युलेटकॉटेक्सआदणनवदवकदस दप्रफ्राँटलकॉटेक्सदनकामीकेलीगेलीअशा
माद्याांच्याशरीरा  इस्रोजेा नरे् प्रमाणख प वाढलेअसले री त्या नरार्ाशोधकरी  नव्हत्या. मात्रह्या
दनकामीझालेल्या मेंि  ीलभागाांमुळे अधश्चे कपीटु्यटरीआदणस्त्री प्रकपायाांच्याकायय फरक दिस न
आलानाही.योग्यनराच्याउपस्स्थ ी नर-मािीसमागमा अाथळाआलानव्ह ा.ह्यावरुनअसेदिस े
की, योग्यवळेीनरार्ाशोध घेयायारे्काये कसग्युलेटआदणनवदवकदस मेंि काे गेलेलेआहे.ह्याउलट
अधश्च ेकाच्यापुढीलभागाच्यापेशीनष्टकेल्यागेल्या रमात्रउरलेल्यापेशीसांपे्ररकेनेहमीप्रमाणेदनमयण
करुनदपटु्यटरीकाेरवानाकर ा आदणदपटु्यटरीआपलीसांपे्ररकेस्त्रीप्रकपााकाेसोा ा .पदरणामी
स्त्रीप्रकपाा इस्रोजेा नर्ीदनर्दम ीयोग्यप्रमाणा हो े.स्त्रीकपािेखील यारहोयायासअार्णपा नाही.
आश्चयचअसेकीिोय हीभागा ीलअधश्च ेकाच्यापुढीलभागाच्या पेशीनािुरुस् झाल्यामुळेमािीऐनवळेी
नरार्ा शोधही घे  नाही आदण उपलब्ध नरार्ा स्वीकारही करी  नाही. अशा दर ीने द च्या लैं दगक
व चणुकी झालेलाहाफरकआमुलाग्रसमजा लापादहजेा .ह्यावरुनअसेअनुमानदनघ ेकीमािीयोग्यवळेी
नरप्राप्त हीसाठी जा ी धापाकर े त्या धापाीसाठी कसग्युलेट नवदवकदस  गायरसआदण अधश्चे काच्या
पुढीलभागा ील पेशीप ांजा ीकायचर असयायार्ीजा रुरीआहे. त्याबरोबरअधश्च ेकाच्यामागीलभागा ील
सांपे्ररकेदनमयणकरणाऱ्यापेशीपुरस्थदपटु्यटरीआदणस्त्रीकपाह्या प्रव चकेदनमयणकरयायारे्कायचआदण
त्यामध नस्त्रीबीजेा  यारहोणेहीकायेएकमेकाांच्यासहकाययनेहो ा .मेंि  ीलकें दे्रआदणअधश्चे का ील
िोय हीकें दे्रएकमेकाशीसमय वयसाध नहेदकर्कटकायेप णचकर ा . 

 
अशीर्यांत्रणामनुष्ट्यप्रायाया आदणमाकााांमध्येदिस नये े.फरकइ कार्कीलहानप्रायायाांमध्ये

ऋ ुर्क्र ४-५ दिवसाांरे् अस े. प्रग  प्रायायाांमध्ये  े २८ दिवसाांपय   लाांब े गभचधारणा झाली नाही  र
गभचशया ील रक्तवाहीय या फुट न २८ दिवसाांनां र रक्तस्त्राव सुरु हो ो.  ो ३-४ दिवस दटक ो.ह्यानां र
अधश्च ेका ीलपेशीठरादवकवळेीप्रव चके दनमयणकरूनसाधारणपणे१४ व्या दिवशीस्त्रीप्रकपाा  नएक
स्त्रीबीजा दनमयणकर ा . ेकाहीकाळसामराह े.ह्याकाळा नरदबजा ाशीगाठपाली रफलधारणा
हो े. त्यानां र गरोिरपणा ील फरक आढळ न ये ा . स्त्रीबीजा  स्त्रीपुांजा ा  न बाहेर पा े वळेी स्त्रीच्या
शरीरा प्रायायाांसारखेफरकदिस न ये नाही .सामादजा कआदणनै ीकम ल्याांच्यािापणामुळे हेफरक
दृष्टीसपा नसाव े. 
 
(२)                     
 

नरलैं दगकदृष्ट्ट्याअपदरपक्वअस ानामािीप्रमाणेर्त्याांर्ीजा ननेंदद्रयसुप्त हस्स्थ ी अस ा .शरीर
वाढ जा ाऊननरवया  येयायाच्यावळेसअधश्च ेका ील पेशीउते्तदजा  हो ा आदण त्यामधीलसांप्ररके
पुरस्थ दपटु्यटरी ील पेशीउते्तदजा  कर ा . दपटु्यटरीमधील पेशी स्व ःर्ीिोनप्रव चके दनमयणकरुन
रक्तस्त्रावा सोा ा . रक्तस्त्रावावाटे पोहर्णारी ही प्रव चके नरकपाामधीलिोन प्रकारच्या पेशी उद्दीदप 
कर ा . त्यापैकी एक प्रकारच्या पेशी टेस्टोस्टेरॉन नावारे् प्रव चक दनमयण कर ा . ह्या सांपे्ररकामुळे
पुरुषाच्याशरीरा प्रौढपणारे्फरकपा जा ा ा .जा ननेंदद्रयाांरे्आकारवाढणे, आवाजा बिलणे,  ोंाावर
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िाढीदमशादिस लागणे, काखे आदणजा ननेंकद्रयाच्याआसपासकेसयेणेयावरुनव्यदक्तवया आल्यारे्
समजा  े. दपटु्यटरीमध नवाहणाऱ्या िुसऱ्यासांपे्ररकामुळेनरप्रकपाा वीयच यारहोऊलाग े.नरआदण
मािीयाांच्याशरीरा जा ननेंदद्रयाांच्यावाढीसांबांधीआदणकाययसांबांधीमोठाफरकम्हणजेा मािी ीलअधश्च ेक
मािीच्याशरीरा स्त्रीबीजा  दनमयणकरयायारे्र्क्रस  र्ाल  ठेव ो.आदणनरा ीलअधश्च ेक सेर्क्र
र्ाल ठेवी नाही.त्यामुळेनराांमध्येलैं दगकभावनाांरे्र्क्रआढळ नये नाही.प्राणीसषृ्टीर्ादवर्ारकेला र
नराच्यालैं दगकव चनावरदनयांत्रणकलदबकसांस्थाआदणअधश्च ेकारे्अस े.िोय हीबाजा  रे्ॲदमगाालानष्ट
केलेले प्राणी सजा ीवआदण दनजा ीव प्रायायाशी समागमकर ा  हे स्पष्टझालेआहे. माणसाांमध्ये िेखील
ॲदमगााला रोगामध्ये दनकामी झाला असेल  र ह्या रुग्णाांमध्ये लैं दगक भावनाांर्ा अद रेक पाहावयास
दमळालाआहे.  सेर्जा ाग ृ प्रायायाांमध्ये अधश्चे का ील दवदशष्ट पेशी उद्दीदप  केल्या  रह्या प्रायायाांच्या
दशश्नार्ाआकारवाढ ोआदणअसेप्राणीसमागमास यारहो ा . सेर्ज्याप्रायायाांरे्पुरुषकपाकाढ न
टाकले आहे  े प्राणी मािीशी समागम करु शक  नाही. मात्र टेस्टोस्टेरॉनर्ी स क्ष्म मात्रा त्याांच्या
अधश्च ेका इांजेा क्शनच्यासाहाय्यानेठेवल्यानां रहेर्प्राणीलैं दगकदृष्ट्ट्याउद्दीदप हो ा आदणमािीशी
समागमकर ा .ह्यार्ाअथचलैं दगकव चण कनरामध्येदनमयणहोयायासाठीमेंि  ीलकाहीभाग, अधश्चे क, 
ॲदमगाालाआदणखुद्दपुरुषकपाा  नदनमयणहोणाऱ्याटेस्टोस्टेरॉनर्ीजा रुरीअस े.नरआदणमािीमध्ये
लैं दगकभावनाांर्ी दनर्दम ीहोऊनसमागमाद्वारेपुरुषबीजेा मािीच्यागभयशया पोहोर्दवलीजा ा ा .पुरुष
बीजेा  असांख्य अस ा  आदण त्याांर्ी दनर्दम ी स   हो  अस े. ह्याकदर ा िेखील अधश्च ेक पुरुस्थ
दपटु्यटरी आदण पुरुषकपा ह्याांच्या सांपे्ररकाांरे् दत्रकुट जा मणे आवश्यक अस े. ह्यापैकी एखाद्या सांपे्ररके
दनर्दम ीग्रांथीरे्कायचकमीपा े रपुरुषबीजेा दनमयणहोयायासअाथळाये ो. 
 
(३)           म                 म   
 

आहार, दनद्राआदणमथुैनह्या दनसगचित्तगुणाांशीक्रोधआदण दभ ीह्याभावना दनगाी अस ा 
ह्यारे्वणचनअधश्चे कासांबधीच्यावणचना  दिलेआहे .अन्नप्राप्त हीसाठीप्रायायाांनाकमीसामप्रायायाांरे्भक्ष्य
दमळदवयायासाठी द्वांद्वकरावेलाग े. त्या क्रोध ही भावना प्रकट हो े. क्रोधाखेरीजा  भाावर हल्ला होऊ
शक  नाही. भक्ष्य जा र  ुल्यबल असेल  र क्रोधाबरोबर पळ काढयायार्ी  यारी हवी. ह्या भावनेपोटी
िालेलीभी ीहीभावनाहीप्रायायामध्येआढळ नये े. सेर्आपल्यास्व ःलाभासमजा णारािुसराप्राणी
पदरसरा  असयायार्ा वास प्रायायालालागला  र  ो प्राणी त्याजा ागेवरुन मरणाच्या भी ीने ि रवर पळ
काढ ो.  सेर् मथुैन ही दक्रया साध्य करयायासाठी दवशषे ः नर क्रोधआदण भी ी ह्या िोय ही भावनारे्
प्रिशचनकर ा .ह्याभावनाकुत्रीआदणमाांजा रेयामध्येसहजा दिस नयेयायासारख्याआहे . 

 
मज्जाशास्त्रदृष्ट्ट्यादवर्ारकेला रअधश्चे का ीलजेा पेशीपुांजा आहारह्यादक्रयेवरदनयांत्रणठेव ा 

 ेर् पेशीपुांजा  उते्तदजा   हो ा .ह्या प्रसांगी प्रायायामध्ये क्रोधही दनमयणकर ा .ह्यार्ाआदवष्ट्कार माांजा र
ककवा कसह भाार्ा समार्ार घे ाना दिस न ये ो. आपल्या  ोंाा ील अन्न आपल्यापेाा बलवान शत्र 
आपल्यापास नदहराव नघेईलयाभीद नेकुत्रीआदणमाकाे ेअन्नघेऊनि रपळ ा . 

 
अधश्च ेकाखेरीजा  कलदबक सांस्थेमधील इ र पेशीपुांजा ाच्या उते्तजा नाने क्रोध आदण भी ी ह्या

भावना ीलबिलआढळ नये ा .प्रयोगशाळे ीलअभ्यासानेॲदमगाालाआदणत्याच्याआजा  बाजा  र्ामेंि 
दनकामीकेल्यानेमाकाामधीलसपयपास नर्ीभीद हीभावनानाहीशीहो े.आदण ेसपचनीटहा ाळ ा 
आदण े ोंाा हीघाल ा .ह्यारे्वणचनमागीलपदरच्छेिा दिलेआहे. सेर्माकाामधीलनवदवकदस 
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मेंि  सेप्टल पेशीपुांजा  आदण अधश्च ेकार्ा मध्यभाग यापकैी कोण ाही एक भाग ााव्या उजा व्या बाजा  ांनी
दनकामी केला  र हे प्राणी  ापट बन ा . त्याांना थोाासा त्रास पोहर्ला  री  े  ात्काळ क्रोधार्ा
अदवष्ट्कारकर ा . 

 
ह्या दववरे्नावरुन असे दिस े की, क्रोधआदण भयह्या भावना दनर्दम ीसाठी नवदवकदस  मेंि , 

कसग्युलेटदगदरकाआदणत्याच्याशीदनगाी दगदरका, ॲदमगााला, अधश्च ेकआदणटेस्रोस्टेरॉनसारखी
प्रव चकेआवश्यकआहे .हीसवचकें दे्रशाब  असलीकीक्रोध, भयआदणइ रकाहीभावनासहजा पणे
प्रकटहो ा .मात्रयाकें द्राच्याएकमेकाांशीअसणाऱ्यासहकाययमुळेक्रोधआदण त्समभावनाांवरयोग्य े
दनयांत्रणराह े.आवश्यकअसेल ेथेआदण ेवढ्यार्प्रमाणा ह्याभावनाांरे्प्रिशचनहो े. 
 
( ) म        -                         
 

एकिामना सांकल्पदनमयणझाला रत्यार्ीदसध्िीझालीपादहजेा हीप्राणीमात्राांर्ीइच्छाअस े.
मनुष्ट्यप्रायाया सांकल्पआदणदसध्िीयाशब्िाांरे्अथचभारिस् समजा लेजा ा ा .मना सांकल्पकसादनमयण
हो ोह्यारे्दववरे्नकरणेकठीणआहे.सांकल्पदसध्िीसाठीशरीराच्याआदणमनाच्याधापाीसुरुहो ा .
आदणसांकल्प दसध्िीर्ी प  च ा झालीकी, मन शाां  हो े.ह्या उच्च दवर्ाराांपास न थोाे ि र जा ाऊन पाह 
गेल्यास सांकल्प दनमयण करणारी यांत्रणा आदण  ो  ाीस नेणारी यांत्रणा मानवाच्या आदण प्रायायाच्या
मज्जासांस्थे  वसलेली आहे. प्रायायाांरे् सांकल्प त्याांच्या िैनांदिन जा ीवनाशी दनगाी  अस ा . मानवी
सांकल्पाइ के े स्क्लष्टनस ा .भ कलागलीकीअन्नाच्याशोधाथचभटकणे, अन्नदमळालेकी, आत्म्यार्ी
शाां ीदमळदवणे,  हानलागलीकी हानभागदवणे, अशासारखीउिाहरणेसांकल्पदसध्िीआदणत्याच्याशी
दनगाी असलेल्याहालर्ालीसांबांधीिे ाये ील.ज्यादक्रयाकेल्यानेप्रायायाांनासुखप्राप्त हहो ेअशादक्रया
प्राणीकर ानाआढळ ा .अन्नपायायार्ाशोधआदणप्राप्त हीमथुैनसाध्यकरयायासाठीप्रायायार्ीधापाआदण
 े प्राप्त ह झाले की त्यापास न दमळणाराआनांि भोग ा आदण त्यार्ा कां टाळाआला की त्या थाांबव ा .
म्हणजेा  या गोष्टी केल्याने त्याना एक  ऱ्हेरे् सुख दमळ े आदण म्हण न हे प्राणी आपल्या शरीरा ील
अवयवाांच्या हालर्ालीद्वारा ह्या भावनाांरे् प्रिशचन कदर ा . शास्त्रीयदृष्ट्ट्या दवर्ार केल्यास असे म्हण ा
येईल की कलदबकसांस्था आदण अधश्च ेकाांमधील काही दवदशष्ट पेशीपुांजा  उते्त  होऊन प्रायायामध्ये एक
प्रकारर्ाआनांिआदणसुखदनमयणकर ा . 

 
उांिीर आदण माका ह्या िोन प्रायायामध्ये अशा प्रकाररे् प्रयोग करयाया आलेआहे . त्याांच्या

मेंि  ील सेप्टल पेशीपुांजा  ॲदमगााला पेशीपुांजा , अधश्चे कार्ा मध्यभाग, नवदवकदस  मेंि , (फ्राँटल
काटेक्स)आदण मध्य मेंि  ील मध्यव ी पेशीपुांजा  ह्यापकैी कोणत्याही भागा  दवदु्य वाहक  ारा बसव न
त्या  न दवदु्य प्रवाहसोालाअस ाप्रायायाच्यामेंि  एकप्रकारच्या सुखारे्भावना दनमयणहो असावी.
प्रत्याकेल्यागेलेल्याप्रयोगा इलेक्रीकबटनप्रायायाांनीस्व ःिाब नदवदु्य प्रवाहदनमयणकरयायार्ीसोय
केली गेली.प्रत्येकवळेी दवदु्य सकीटस्व ःप्राणीबांिकरुलागला रसकीटर्बांि केल्याने त्या  न
ाणीक वाहणारा दवदु्य  प्रवाह प्रायायाांच्या वर उल्लेखलेल्या दवदशष्ट पेशी उद्दीदप  करु लागला. प्रत्येक
उद्दीपनानेप्रायायालाआगळेवगेळेसुखदमळ लागलेआदणहेप्राणीसुखदमळदवयायाच्याअदभलाषेनेपनुःपुय हा
सकीटबांिकरुनपेशीउद्दीपी करी रादहले.सुखप्राप्त हीसाठीप्राणीसकीटबांिकरयायारे्कायचदजा  क्या
जा लिग ीनेकर ा येईल ेवढ्याग ीनेकरुलागले.उांिरामध्येहावगेजा ास् ी जा ास्  ाशी१२०००
हो ा रमाकाामध्ये ो १७०००पय  र्ढला.ह्या प्रायायाांनाअन्नपायायार्ीआदण िुसरीकसलीही शुध्ि
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रादहलीनाही. केवळफारथकवाआल्यामुळे स्व ःहोऊनउद्दीपनारे्कायचथाांबदवलेजा ा हो े. िुसऱ्या
प्रकारच्याप्रयोगा  ाराांरे्स्थानबिल निुसऱ्यापेशीकें द्रा बसदवलेअस ाह्यार्प्रायायाांमध्येसकीटबांि
केल्यानेएकप्रकारर्ीभी ीदनमयणझाली.अशाप्रकारेहीदनराळीपेशीकें दे्रउद्दीपी झाल्यामुळेप्रायायाांना
आनांिप्राप्त हनहो ा दवजेा रे्र्टकेजा ाणव लागलेअसाव े.एक ऱ्हेने हेर्टकेत्याांनाविेनाअगरदशाा
झाल्यासारखे वाट  लागले म्हण न त्याांनी पनुःपुय हा सकीट बांि करयायारे् टाळले. अशा प्रकाररे् प्रयोग
माणसामध्ये िेखीलयशस्वीपणेकरयाया आले. ज्या व्यकक्तनासकीट बांिकरूनआनांि दमळ लागला, 
त्याांरे्म्हणणेअसेहो ेकीदवदु्य प्रवाहपेशीसमुहाांमध्येजा ाऊनत्याउद्दीदप झाल्यामुळेमनावररे्िापण
कमी हो े, मनःशाद  दमळ े. एक प्रकाररे् सुख दमळ े. काही व्यकक्तना एक प्रकारर्ा अत्यानांि दमळ 
लागलापणह्यापकैीकोणालाहीमथुैनामध्येप्राप्त हहोणाऱ्यासुखासारखेसुखअनुभव ाआलेनाही.दवदु्य 
 ाराांरे् स्थानथोाेसे बिलल्यानेह्या व्यदक्तच्या मेंि मधीलनवीन पेशींच्याउद्दीपनाने एकप्रकारर्ी भी ी
दनमयणझाली.आदणत्यामुळेअसेउद्दीपननकोसेवाटले.ह्याप्रयोगावरुनअसेदिस ेकी, प्राणीएखािी
दक्रयाआनांि िेणारी ककवा बाीस िेणारी अस े म्हण न त्यार्ी पुनरावृ ीकर ो.  सेर् िुसऱ्या एखाद्या
गोष्टीमुळेविेनाअगरदशााहोणारअसेल रत्यागोष्टीपास न ोपरावृ हो ो.मनुष्ट्यप्रायायाांच्यामेंि मध्ये
िेखीलबाीसिेणारीआदणदशाा िेणारीकें दे्रनवदवकदस मेंि आदणकलदबकसांस्थेमध्येआहे . दनरोगी
शरीरा ह्या िोन मज्जासांस्थेपास नफायिाञानान प्राप्त हीसाठी हो ो.लहान म लशालेय दशाणआदण इ र
नव्यानव्यागोष्टीदशक े ेव्हाप्रत्येकञानानाजा चना बदासार्ाभागथोड्याशाप्रमाणा असेल र ेम लत्या
गोष्टी जा ास्   त्पर ेने दशक े.  सेर् दशवीगाळ करणे, र्ोरी करणे, मारामाऱ्या करणे ह्या सारख्या
नीद मते्तवरआधारलेल्या गुय ह्याांनाशाळे आदणस्वगृही सुध्िा दशााहो े. द्व  त्यापास नि र राहणे हे
दह वहआहे.हेसमजा ल्यावरअशावाईटसवयीशरीरालाजा ा नाही . 

 
व्यसनी व्यक्तीपुय हापुय हा त्या व्यसनाच्याआहारीजा ा े. त्या  न त्यार्ी सुटकाहोणेसोपेनस े.

ह्याकदर ािेखीलकलदबकसांस्थे ीलकें दे्रकारणीभ  हो ा असेगृही धरावयासपादहजेा .त्याकें द्रा ील
पेशींच्याआां रस्त्रावा होणारेबिलनीटसेअभ्यासलेगेलेनाही .ह्यार्ाशोधलागल्याांनां रह्याव्याधीवर
इलाजा  नक्कीर्सापाेल. भावना दनर्दम ीआदण त्याांरे् िशचनह्या िोय हीकाययसाठीआवश्यकअसलेल्या
मेंि  ीलकें द्रामध्येप्रायायाांच्याउत्क्राां ी बिलहो गेलाह्यार्ीकल्पनायेईल.सरपटणाऱ्याप्रायायाांमध्येह्या
काययसाठीअवजा ामेंि र्ीआवश्यक ानव्ह ी.त्याांच्या ीलरेदप्टदलयनबे्रनच्यासाहाय्यानेत्याांच्या उत्पन्न
होणारे आदण त्याांच्या अस्स् त्वासाठी आवश्यक असणारे भावदनक आदवष्ट्कार योग्य आहे . सस् न
प्रायायामधील भावदनक आदवष्ट्कार दनराळे दर्त्र उभे कर ा . त्याांच्या सभोव ालरे् दवस् ारलेले दवश्व
त्या हीप्रत्येकारे्अगरप्रत्येकसमुहारे्ाेत्रीयप्रभतु्व, अन्नपाणीदमळदवयायासाठीधापा, प्रजा ोत्पत्तीसाठी
अहमहदमका, काहीप्रायायाांमध्येनर-मािीयाांमधील ात्परु ेपे्रम, दपल्लाांदवषयीमायाआदणआस्था, जा खमी
प्रायायाांदवषयी थोड्याफार प्रमाणाां कळपा ील इ र प्रायायामध्ये दिसणारी करुणा या सारख्या भावदनक
आदवष्ट्काराां पदरस्स्थ ीनुसारफेरफारदिस नये ा .ह्यासवचआदवष्ट्काराांवरकलदबकसांस्थाआदणत्या र्
सामावलेल्याअधश्चे कह्याांमधीलपेशीप ांजा ीर्ाप्रभावपालेलाआहे.ह्याप्रायायाांमध्येकलदबकसांस्थाआदण
थोड्याफार प्रमाणा  नवदवकादस  मेंि  ील कें दे्र दवकदस  झाली आदण भावदनक दनर्दम ी आदण
आदवष्ट्कारावर ाबाठेव लागली.खरे रभावदनकआदवष्ट्कारप णचपणेदवकदस होयायासाठीकाहीदमदनटे, 
ककवा ासककवाकाहीदिवसाांर्ाअवधीलाग ो.मज्जासांस्थे ीलइ रकायेकाहीदमलीसेकां िा अगरफार
 र सेकाांिा घा न ये ा . त्याांच्या  ुलनेनेभावदनकआदवष्ट्कार त्याांच्या दनर्दम ीाणापास नफारउदशरा
दिस न ये ा .ह्यारे्एककारण म्हणजेा काहीआदवष्ट्कारसांपे्ररकाांच्यासाहाय्याने दिस न ये ा . बहु ेक
सांपे्ररकाांरे्पदरणामदिस नयावयासबरार्वळेलाग ो.ह्यालाअपवािॲदिनॅदलनआदणनॉरॲदिनॅदलनर्ा
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िे ायेईल.भीद आदणक्रोधह्याअवस्थाांमध्येहीिोय हीसांपे्ररकेदनमयणहो ा आदणत्याांरे्पदरणामहृिय
आदणरक्तिाबयाांवरकाही सेकां िा आढळ न ये ा . िुसरीगोष्ट म्हणजेा  जेा आदवष्ट्कार दिस न ये ा   े
सेकां िा  ककवा दमलीसेकां िा  दनमयण झाले आदण  ेवढ्यार् वळेा  लोप पावले  र त्यार्ा फायिा 
प्रायायाांच्याशरीरासहोणारनाही.अन्नपाणीप्राप्त ही, नरमािीसांयोगआदणह्यायशस्वीसांयोगा  नहोणारी
प्रजा ोत्पत्ती, जा ीदव ाला धोका टळेपय   भी ीने िबा धरून राहणे,  सेर्सावजा  येयायार्ी वाट  ासां ास
पहाणेआदणयोग्यवळेीत्याच्यावरझापघालणेह्यासवचदक्रयाझटपटप णचहोयायासारख्यानस ा . 

 
मानवाच्यानवदवकदस , कलदबकमेंि र्ीआदणत्याां सामावलेल्यापेशीपुांजा ार्ीवाढथोाीदनराळ्या

पद्ध ीनेझालीआदणह्याकें द्रार्ाआकारहीवाढला.मात्रहीप्रग ीहो अस ानागांधञानानहळ हळ कमी
हो  गेले आदण हे कायच प्रायायाांमध्ये करणाऱ्या दहपोकँपस् ह्या महत्त्वाच्या कें द्राला माणसाच्या मेंि मध्ये
दनराळेर्कायचहा ाळावेलाग आहे.भावनादनर्दम ीआदणआदवष्ट्कारह्याकायांसाठीमानवालाखरे र
 ीनमोठालीकें दे्रप्राप्त हझालीआहे . ीअशी 
 
( )              

 
ह्यामेंि रे् वणचनसरपटणाऱ्या प्रायायाांच्या मेंि सारखेर्अस े.आपल्यासवांमध्ये हा मेंि  उपलब्ध

आहेआदणत्यार्ीकायेसरपटणाऱ्याप्रायायाच्यामेंि प्रमाणेर्आहे . 
 

 २                 उ          म      उ     वग          म     
 

ह्यामेंि  कलदबकसांस्थेरे्जा ाळेपसरलेअस नहीसांसथानवदवकदस मेंि आदणअधश्चे कह्याांच्या
सहाय्याने रेदप्टदलयन बे्रनवर  ाबा ठेव े. त्यामुळे भावदनकआदवष्ट्कारा  बिलघा नआलेले दिस ा .
मानवीमेंि  ीलकलदबकसांस्थे आदणसस् नप्रायायाांच्याकलदबकसांस्थे म लभ  फरकआढळ नये नाही. 
 
(३)  व व           ,           ग                        इ            
 

 से पादहले  र नवदवकदस  मेंि मुळेआपल्याां आढळ न येणाऱ्या भावनाांरे् दर्त्रअगिी दनराळे
आहे. रानावना  टोळीने राहणाऱ्या मानवाला अन्नपायायासाठी िाही दिशा आजा ही भटकाव्या लाग 
असाव्या .अन्नशोधापोटीजुा नी ककवाआधुदनकशसे्त्रआदण रीभाावरमा करणे हेअटळआहे.राग, 
क्रोधीभी ी, माया, मम ा, हेसवच गुणरानटीमानवा आढळ न ये ा आदणत्यारे्आदवष्ट्कारकिादर् 
प्रायायाांसारखेर्अस ीलही.प्रग मानवाच्याबाब ी ह्याभावनादनमयणहोयायार्ीमज्जासांस्थे ीलयोजा ना
 शीर्असली रीह्याभावनाांर्ाआदवष्ट्कारदनरदनराळ्यापद्ध ीनेहो अस ो.भकेुल्यादजा वालाअन्नासाठी
घराबाहेरभटकावेलाग नाही.प्रत्येकानेभकेुच्यावळेीअन्नप्राप्त हकरयायार्ीव्यवस्थाकेलेलीअस े.अन्न
प्राप्त हीसाठीधापाफारशीनाही.क्वदर् प्रसांगसोाले रत्याकदर ाक्रोधनाही.समाजा ा शत्र असले री
त्यापास नशरीरावरदिसणारेपदरणामनाही , पलायननाही.हृिया भीद मात्रराह े.त्यार्ाआदवष्ट्कार
शरीरावरहो नसला री ोमनावरहो े.पुरुष-स्त्रीवया आलीकीलैं दगकआकषचणजा रूरदनमयणहो े.
मात्र ह्या भावना दनर्दम ीरे् आदवष्ट्कार सस् न प्रायायाांप्रमाणे दृष्ट्य नस ा . आपल्यामधील नवदवकदस 
मेंि मुळे नीद म ल्याांर्ी बांधने दनमयण झालेली अस ा . त्याांरे् पालन आदण जा  न करयायार्ी दशकवण
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लहानपणापास नदमळ अस े.मात्रकाहीव्यक्तींमध्येत्याांच्या ीलरेदप्टदलयनमेंि उद्दीदप हो ोआदणह्या
व्यक्तीदस्त्रयाांवरबलात्कारकरयायासप्रवृत्तहो ा . 

 
मानवीशरीर यांत्रणे ीलभावनादवश्व प्रायायामधीलआहार, भय, मथुैन, क्रोधह्या म लभ   भावना

दनमयणकरणाऱ्यादवश्वाह नफारमोठेआहे.आपल्यादकत्येकदक्रयाांमागेभावनाजा ोालेल्याअस ा .उत्तम
घरर्ालदवणारीगदृहणीपाकशास्त्रारे्ञानाननीटकरूनघेयाया आपलीमानदसकआदणशारीदरकशक्तीखर्च
कर े.घरा ीलसवांनायोग्यप्रकारेआदणरूर्करअन्नदमळावेअशी पे्रमभावनाआदणभक्तीभावना ठेव न
आपल्याञानानार्ाउपयोगकर े.खाणाऱ्याप्रत्येकव्यक्तीने शार्भक्तीभावानेआदणआिराने ेअन्नसेवन
कराव.ेर्ाांगलेम ल, सुवादसकफ ल, उत्तमसृष्टीसौंियच, रांगीबेरांगीपााांरे्मधुरगी ह्यासवचसांविेनामनाला
आनांििेणाऱ्याअस ा .कवीमनअसलेलीव्यक्तीहाआनांिकाव्या प्रकटकर े.सवचसाधारणमाणसेह्या
सवच गोष्टींर्ी वाहवा कर ा . याउलट अपशब्ि बोलणारी करांटी व्यक्ती समोर उभी रादहली  र
आपल्यापकैीसवांनार् त्या व्यक्तीर्ा राग ये ोआदण द रस्कारवाट ो. सेर्एखाद्या दनराधार व्यक्तीरे्
िुःखपाह नअगरअांथरूणावरदखळलेल्याव्यक्तीरे्िुःखजा ाण नघेऊनआपल्यालात्याव्यक्तीबद्दलअनुकां पा
दनमयणहो े.आपल्यासभोव ालच्याकाही व्यक्तीआपल्यालानआवाणाऱ्यागोष्टीकरी अस ा .त्या
नात्या ीलअस ील रत्यापास नआपणाांसमानदसकत्रासहो ो.रागये ोपण ोव्यक्तकर ाये नाही.
दे्वष दनमयणहो ो. पणइलाजा नसल्यामुळेआपणम ग दगळ न स्वस्थबस ो. एखाद्याजा वळच्या व्यक्तीर्ा
आपघा ी मृत्य , िुसऱ्याच्या र्ुकीमुळे अगर जा ाण न बजुा  न आपल्याला केली गेलेली जा खम, आपल्या
भागीिाराच्यागैरव्यवहारामुळेआपल्यालाझालेलेआर्दथकनुकसानवगैरेप्रसांगिुःखिायकअस ा .अशा
सवचप्रसांगाांर्ीस्मृ ीकायमस्वरूपीहोऊनबस ेआदण ीवारांवारमानदसक ाण णावदनमयणकरूशक े. 

 
ह्यासवचभावनाांर्ीजा ाणीवनवदवकदस मेंि आदणकलदबकसांस्थेमध्येहो े.दहपोकँपसमध्येसुखमय

आदणिुःखमयप्रसांगार्ीिीघचकालआठवण(लाँगटमचमेमरी)ठेवयायार्ीयांत्रणाआहेहेदवदि आहे.िुःख
िेणाऱ्याप्रसांगाांच्यावारांवारस्मृ ीमुळेदे्वष, द रस्कार, स ाभावना, अगद कमानदसक ा, क्रोधह्याभावना
दनमयणहो ा .जेा प्रसांगसुखिेणारेहो ेत्याांर्ीस्मृ ीझालीकी व्यक्तीच्याहृिया ीलपे्रमआदणआिर
वाढ जा ा ो.हेप्रसांगपनुःपुय हाआठवावसेेवाट ा .कारण ेआनांििायीअस ा . 

 
ह्याखेरीजा  माणसा-माणसाांमध्ये दप ृपे्रम, मा ृपे्रम, बांधुपे्रम, राष्ट्रपे्रम, गुरूबद्दल आिर, इच्छा, 

आकाांाा, ध्येय, लोभ, मोह, मि, मत्सरवगैरेअनेकभावनादिस नये ा . 
 
 

* * * 
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प्रकरण १३ वे 
 

मज्जासंस्था आहण शरीरस्थ कालमापि यतं्रणा 
 

िैनांदिनजा ीवना ीलकालमापन घड्याळाच्या सरकत्याकाट्याांवरुन ग कालापास न रुढझाले
आहे. दिवस आदण त्यामाग न येणारी रात्र यामुळे होणाऱ्या पृर्थवीच्या स्व ःभोव ीच्या प्रिदाणेरे्
कालदवषयक मोजा माप र्ोवीस  ासारे् आहे असे माणसाने ठरदवले आहे. िुसऱ्या दिवशीच्या प्रारांभास
पृर्थवीरे् िुसरे भ्रमण सुरु हो े आदण िुसऱ्या रात्रीच्या शवेटास  े सांप े. मात्र नव्या दिवसार्ा प्रारांभ
मध्यरात्रीश य य ासापास नहो ोहेिेखीलजा गा ीलसवचमानवजा ा ीलामाय यझालेआहे.दिवसार्ालख्ख
स यचप्रकाशजा वळजा वळपृर्थवीवरीलअधेअदधकप्रादणमात्रआदणवनस्प ीबाराहीमदहनेउपभोग ा . सेर्
अध्ययह नअदधकपृर्थवी लावर हा प्रकाशजा वळजा वळबारा  ास राह ो.ह्या ऋ ुमानाप्रमाणेथोाेफार
फरकपा ा .हेसवांनाञाना आहे.दिवसभराच्याबाहेरीलवा ावरणा जा सेफरकपहावयासदमळ ा 
 सेर् बिल प्राणीआदण वनस्प ीसृष्टी  घा न ये ा . बरेर्से प्राणी दिवसाच्या उजेा ाा  जा ास्  साम
अस ा . पााांरे् कुां जा न, दकलदबल आदण हालर्ाली, इ र प्राणी मात्राांरे् अन्न पायायासाठी भ्रमण, 
मुलाबाळाांर्ीआदण मोठ्याांर्ीआपापल्या कायचस्थळी पोहोर्यायार्ी धापाआदणह्यासारख्या हालर्ाली
सकाळच्यावळेीपहावयासदमळ ा .दिवससांप नअांधारपायायाप वीप्रत्येकप्राणीमात्रआपल्याआसऱ्याला
पोहोर्यायाच्या  यारी अस ो. पुष्ट्कळ वनस्प ीिेखील फुलेआदण पाने दिवसाच्या उजेा ाा  उघा ा 
आदणसायांकाळच्यासमयी ीबांिकर ा . 

 
र्ोवीस ासाांच्यार्क्राां  गुरफटलेलामनुष्ट्यप्राणीआपल्याशरीराच्या हालर्ालीर्ोवीस ासा 

कमी जा ास्  करी  अस ो. रात्री काम करून दिवसा दवश्राां ी घ्याव्या लागणाऱ्या व्यक्ती सोाल्या  र
बहु ेकलोकदिवसाकामकर ा आदणरात्रीदवश्राां ीअनुभव ा .बाहेरीलबिलत्यास यचप्रकाशाबरोबर
आदण ापमानाबरोबरशरीरदक्रये िेखीलथोााफारबिलघा नये ा .ह्याबिलाांर्ादवर्ारआदणत्याांर्ी
कारणमीमाांसाह्याप्रकरणा करावयार्ीआहे. 

 
दिवसआदणरात्रह्यार्ोवीस ासाच्याकालर्क्राां आपल्याशरीरा खालीलबिलघा नये ा . 

 
(१) रात्रीच्या वळेी दनद्रावस्थे  हृियदक्रया मांि प्रमाणा  र्ाल े. रक्तिाबही खालच्या पा ळीवर

राह ो.िुपारच्यावळेीहृियदक्रयाआदणरक्तिाबजा ास् वाढलेलाअस ो. 
 
(२) नॉनरेमदनद्रावस्थे शरीरारे् ापमानकमीअस े.उष्ट्माांकदनर्दम ीआदणवापरहीकमीप्रमाणा 

अस ा . 
 
(३) म त्रकपाा म त्रदनर्दम ीरे्प्रमाणदनद्रावस्थेमध्येकमीहो े.दिवसाच्याउजेा ाा  ेवाढ े. 
 
(४) सांपे्ररकदनर्दम ी:ग्रोथसांपे्ररकरात्रीदनमयणहो े सेर्टेस्टोस्टेरॉनदनर्दम ीदनद्रावस्थे थोाीशी

वाढ े.कॉर्दटसोनआदणएसीटीएर्ह्यासांपे्ररकाांर्ी प्रमाणे प्रभा समयीआदणसकाळच्याकाही
 ासा  वाढलेली अस ा . (पहा आकृ ी क्रमाांक २४ क प्रकरण ८ व)े अधश्चे काच्या पुढील
भागा ील पेशीअँटीााय युरेदटकसांपे्ररकमध्यरात्रीच्यावळेी दनमयणकरयायासप्रारांभकर ा .
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ह्या सांपे्ररकाच्या स्त्रावारे् जा ास् ी  जा ास्  प्रमाण पहाटेला आढळ न ये े. ह्या सांपे्ररकामुळे
म त्रकपाा ीलम त्रदनर्दम ीरे्प्रमाणरात्रीच्यावळेीकमीप्रमाणा राह े.ॲदिनॅदलन, नॉरॲदिनॅदलन
प्रौलॅकटीन, इनशुदलन-ग्लुकॅगॉन आदण मेलॅटोदनन ह्या सांपे्ररकाांमध्ये सुद्धा दिवसाकाठी बिल
दिस नये ा . 

 
(५) दिवसाकामकरणाऱ्याव्यक्तीरात्रीिहा ेसकाळीसा ह्यािरम्यानकमीअदधकप्रमाणा झोपी

जा ा ा . 
 
(६) रात्रीच्याबारा ासा शरीराच्याहालर्ालीकमीप्रमाणा हो ा . 
 
(७) सकाळच्यावळेीमानदसककायच त्पर ाजा ास्  ीक्ष्णअस े.सायांकाळीआदणरात्रीच्यासमयी ी

कमी त्परअस े.शरीरसांस्थेमधीलहोणारे हेबिलअिमासे२४ ासाच्याकालावधी हो ा .
िुसऱ्या दिवसाच्यार्ोवीस ासा ह्या बिलाांरे् नवीनर्क्र सुरूहो े.र्ोवीस ासाांमध्ये दिस न
येणाऱ्याह्याप्रत्येकबिलाना‘सरछकेदायनस्ऱ्हिम्’ [दिन-रात्र ालबद्ध ा]असेम्हण ा . 

 
ह्या उलट शरीरा ील काही दक्रयाांच्या  ालबद्ध ेला काही दिवसाांर्ा अवधी लाग ो. वया 

आलेल्यादस्त्रयाांमधीलअधश्च ेकप रस्थदपटु्यटरी-स्त्रीकपार्क्रा ीलउते्तजा नदक्रयाना२८ े३०दिवसाांर्ा
अवधीलाग ो.ह्याअवधीनां र ीनर्ारदिवसाांर्ामादसकस्त्रावसांपलाकीत्यानव्यादिवसापास नवरील
 ीनसांपे्ररकग्रांथीएकादवदशष्टग ीनेसांपे्ररकएकापाठोपाठएकदनमयणकर ा .ह्यासांपे्ररकाांर्ापदरणाम
गभयशयाच्या आकृ ी  आढळ न ये ो. हे र्क्र २८ दिवसाांरे् असल्यामुळे ह्याला इांनफ्रादायन स्ऱ्हिम
(बहुदिवसीय  ालबद्ध ा) असे म्हण ा . वषय ीलऋ ु बिललेकीऋ ुमानाप्रमाणे पााांरे् स्थलाां र, 
काही प्रायायामधील मथै न, हायबरनेशन, फुलाांरे् बहरणे ह्या दक्रया िेखील इांनफ्रादायन मध्ये समादवष्ट
हो ा . 

 
 सेर् शरीरा ील काही दक्रया र्क्र-पद्ध ीने हो  असल्या  री िोन दक्रयाांमधील काल काही

सेकां िे, अगरकाही दमदनटे अस  शक ो. म्हणजेा ह्या दक्रया दिवसाकाळीफार वळेा हो  अस ा . प्रौढ
व्यक्तीच्या दनद्रावस्थे िोनप्रकारआढळलेआहे .पदहल्या९० दमदनटेदटकणाऱ्यानॉनरेमदनदे्रनां र रेम
दनदे्ररे्राज्यसुरूहो े ेफक्त१० े२०दमदनटेराह े.ह्यानां रपयु हानॉनरेमदनद्रासुरूहो े. ीहीफक्त
९०दमदनटेराह े.रेमरे्राज्यपुनःसुरूहो े ेहीफक्त१० े२०दमदनटाांकदर ाअस े.ह्यािोनप्रकारच्या
झोपे ीलबिलसबांधरात्रीच्याझोपे आढळ नये ा .ह्यावळेोवळेीघा नयेणाऱ्याबिलानाअलछटादायन
स्ऱ्हिम(अल्पकालीन ालबध्ि ा) म्हण ा .नवजा ा बालकार्ीर्ोवीस ासा ीलझोपथोड्याथोड्या
वळेानेदिस नये े.म्हणजेा दनद्राआदणजा ाग ृावस्थाअशीर्के्रर्ोवीस ासा र्ाल अस ा ह्यार्र्क्राना
अलरादायनस्ऱ्हिमम्हणावेलागेल.आपल्याशरीरा ीलश्वासआदणत्यामाग नउच्छवासहीदक्रयाआदण
ह्या िोय ही दक्रयाांर्ी र्के्र अहोरात्र र्ाल  अस ा .  सेर् हृिया  वसलेल्या स्वयांर्दल  दवदु्य  दनर्दम ी
करणाऱ्या महत्त्वाच्या स्नायुांमुळे (पेस मेकर पेशीमुळे) हृियदक्रया योग्य  ालावर स   र्ाल  अस े.
श्वासोच्छवासआदणहृियदक्रयाह्यापैकीएकेकर्क्रफक्तअनुक्रमे४आदणपाऊणसेकां िापय  दटक े.ह्या
र्क्राांना सुद्धा अलरादायन स्ऱ्हिम मध्ये समादवष्ट केले आहे.  सेर् ग्रोथ सांपे्ररक, टेस्टोस्टेरॉन आदण
इस्रोजेा न-प्रोजेा स्टेरॉन ह्या सांपे्ररकारे् स्त्राव प्रौढत्व प्राप्त ह झाल्यावर वाढत्या शरीराच्या गरजेा प्रमाणे
दिवसाकाठीबऱ्यार्वळेादनमयणहो ा आदणकाहीाणा र्बांिहो ा .ह्याखेरीजा मज्जासांस्थे ीलकाही
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पेशीआदणकाहीस्नाय ांमधीलपेशीस्व ःच्याआकृ ी  नदवदु्य शक्तीदनमयणकर ा .ह्यादवदु्यत्शक्तीमुळे
त्यास्व ःउद्दीदप होऊनत्याांच्याशीसांलग्नसवचपेदशकाांनाउते्तदजा  कर ा .स्वयांर्दल दवदु्यत्दनर्दम ी
करणाऱ्यापेशीअमुकएकादवदशष्टग ीनेदवदु्य दनर्दम ीकरी नाही .येथेिेखीलअसेम्हण ायेईलकी
त्याांरे्उद्दीदप होणे हेशरीरा ीलइांदद्रयाांच्याआवश्यक ेवरअवलांब नअस े. हीसवच ादणक दटकणारी
कायेअलरादायन ालबदे्ध मोा ा . 
 
      म             म          
 

वर दिलेल्या बिलाांपैकी काही बिल बाहेरील वा ावरण बिलल्यामुळे घा न येयायार्ी शक्य ा
आहे. बाहेरील वा ावरणारे्  ापमान, उजेा ाारे् प्रमाण आदण हव ेील हालर्ाली ह्या सवांर्ा प्रभाव
प्राणीमात्राच्या शरीरावर पालाकी त्या त्या प्रभावार्ा पदरणामशरीरा ील इांदद्रयाांवर पा  शक ोआदण
इांदद्रयाांर्ीकायेकमीजा ास् झालेलीदिस नये ा .उिाहरणर्द्यावयारे्झाले रग्रोथसांपे्ररकदनर्दम ीरे्
िे ा येईल. रात्रीर्ी झोप घेणाऱ्या व्यक्तीमध्ये ग्रोथ सांपे्ररकार्ी दनर्दम ी नॉनरेम दनद्रावस्थे  हो े. (पहा
प्रकरण८वेझोपआकृ ीक्रमाांक२५ब).रात्रपाळीकरणाऱ्याव्यक्तीलारात्रीच्याकाळोखा कामकरावे
लाग ेआदणदिवसाच्यावळेीखोली अांधारकरून ोदिवसाझोपीजा ा ो.ह्याव्यक्ती ग्रोथसांपे्ररकार्ा
स्त्राव सुध्िा दिवसाझोपेच्यावळेीहोऊलाग ो म्हणजेा  त्याच्याशरीरा ीलग्रोथसांपे्ररकार्ास्त्राव त्याच्या
झोपेरे् ासबिलल्यामुळेदिवसाहोऊलागला.िुसरेउिाहरणआपल्याउांर्ीसांबांधीिे ायेईल.आपल्या
शरीरार्ी उांर्ी शरीर झोपल्यानां र एका इांर्ाने वाढ े. ह्यारे् कारण म्हणजेा  शरीर भईुसपाट झाले की
पाठीच्या कयायाला शरीरारे् वजा न पेलयायार्ी गरजा  नस े. पाठीच्या मणक्यामध्ये जेा  कार्दटलेजा 
(कोमलास्थी)अस े त्याां  रक्ता ील रस दशरल्यामुळे त्यासवचकोमलास्थींर्ीजा ााी वाढ े.ह्या वाढीव
जा ााीमुळे शरीरार्ी उांर्ी ही वाढ े. जा ागृ ावस्थे  शरीर मणक्यावर आदण पायाांवर उभे रादहल्याने
कार्दटलेजा मधीलरक्तरसशरीराच्यावजा नानेिाब नबाहेरपा ोआदणशरीरार्ीउांर्ीप वचव हो े. व्यक्ती
रात्रीकामकरणारीअसोअगर दिवसपाळीकरणारीअसो,शरीरअांथरुणावरपालेकीशरीरार्ीलाांबी
वाढ े. द सरे उिाहरण म्हणजेा  गौरवणी लोकाांच्या त्वरे्र्ा रांग उय हाळ्या  काळपट हो ो. दहवाळ्या-
पावसाळ्या   ो प वीइ कार् गोरा हो ो.ह्या सवच बिलाांकदर ा वा ावरण बिल होणेआवश्यकअस े
म्हण नत्याांर्ीदनर्दम ीशरीराबाहेरीलकारणानीहो े.रादहलेल्या ालबद्धबिलाांबद्दलकारणशोध गेले र
असे बिल एक र बाह्य आदण आां रकारणामुळे ककवा फक्त मेंि स्स्थ  आां रकारणाांनी घा न ये ा .
त्याबद्दलशास्त्रञानाांनाखात्रीपटलीआहे.खालीदिलेल्याप्रयोगाांकाेय याहाळ नपहाणेआवश्यकवाट े. 
 
(१) वा ानुक ल घरामध्ये कायम राहावे लागणाऱ्या व्यक्तींच्या सभोव ालच्या वा ावरणारे्  ापमान

आदणबाष्ट्पह्याांर्ीप्रमाणेर्ोवीस ासकायमराह ा .ह्याव्यक्तीसकाळीजा ाग्याझाल्याकीहीर्
खोलीजा ास् गारवाट ेआदणसायांकाळी ीगरमवाट े.ह्यारे्कारणअसेकीवा ानुक लघरा 
हालर्ालीकरणाऱ्या व्यक्तीच्याशरीरारे् ापमानसकाळीकमीहो ेआदणसायांकाळच्यावळेी  े
ककदर्  वाढ े.  ापमान वर खाली करणारी यांत्रणा शरीरस्थ अस े आदण द च्यावर बाहेरील
वा ावरणामुळेफरकपा नाहीअसेम्हणावयासहरक नाही. 

 
(२) ज्याव्यक्तीरात्रपाळी कामकरूनदिवसाझोपयायाच्याखोली पुरेसाअांधारठेव नझोप इस्च्छ ा 

त्याांनाकाहीदिवसदिवसानीटशीझोपलाग नाही.म्हणजेा व्यक्तीच्याजा ीवनाां दिवसरात्रहेर्क्र
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बिलले असले  री शरीरस्थ कालमापन योजा ने   सा फरक घा न आलेला नस ो.  ो
घाावयासवळेलाग ो. 

 
(३) रात्रीझोप ेवळेीएखाि, प्सयालाि धअगरकॉफीघे ल्यावररात्रीच्यावळेा म त्रकपाा  नलघवी

दनमयणकरयायारे्प्रमाणफारसेवाढ नाही.मात्र ेवढार्प्सयालादिवसाघे ल्यानां रदिवसाच्या
समया  लघवीरे् प्रमाण वाढ े. रात्रीच्या समयी म त्रकपाार्ी म त्रदनर्दम ी दक्रया कमी प्रमाणा 
र्ाल े. 

 
(४) जेा टदवमानानेप्रवासकरणाऱ्यासवांर्ाअनुभवअसाआहेकी ीन-र्ारकालाेते्र(टाईमझोनस्)

पारकरूनरात्रीच्याकाळोखा एकाद्याशहरा आगमनझाले रत्याकाळोख्यारात्रीआपणाांस
झोपये नाही.कारणशरीरस्स्थ कालमापनसांस्थेच्यादृष्टीकोना  नबाहेरीलवा ावरणहीरात्र
नस न दिवसार्ा भाग अस ो. ह्या अवधी  सकाळी  ाजेा  वाने होऊन काम करयायार्ी सवय
शरीरालाझालेलीअस े. 

 
(५) एखाद्याव्यक्तीनेसबांधरात्रजा ाग नकाढलीअगरकाहीअय यकारणानेत्याव्यक्तीला सेकरणेप्राप्त ह

झाले रत्याव्यक्तीरे्ाोळेमध्यरात्रीच्यावळेीपेंग लाग ा आदणशरीरा ीलथकवावाढ ो.मात्र
 ीवळेदनघ नपहाटेरे्५।। े६वाजा  ाआपल्याशरीरा ीलथकवाकमीहोऊनसकाळरे्पुढील
काही  ास आपण  ाजेा  वाने राह ो. जा सजा शी सांध्याकाळ आदण रात्र हो  जा ा े  स सा
आपल्या ीलथकवावाढ जा ा ो.जा ाग्रणार्ीआवश्यक ानसेल रशरीरलवकरझोपीजा ा े.
ह्यावरूनअसे दिस ेकीशरीरा थकवाहीसांविेना दनमयणकरणारीयांत्रणाकाही दवदशष्टवळेी
कमीजा ास् बिलघाव नआण े. 

 
(६) व्यक्तीच्या शरीरारे्  ापमान दनद्रावस्थे कमी हो ेआदण  ेजा ागृ ावस्थे  वाढ जा ा े. र्ोवीस

 ासा घा नयेणारे हेफरकसभोव ालच्यावा ावरणा ीलस यचप्रकाशआदणअय यउद्दीपनामुळे
हो ा  ककवाशरीरस्थवसलेल्याकालमापनयांत्रणेमुळेहो ा . हेजा ाण नघेयायासाठीएकप्रयोग
आठदनरोगीव्यक्तींमध्येकेलागेला.ह्याव्यक्तींच्याशरीराच्या ापमानार्ीनोंििर ासालाकेली
गेली.ह्यानां र त्यापकैी प्रत्येक व्यक्तीलार्ोवीस ासराहयायासाठी एकाबांिखोली  ठेवयाया 
आले. खोली वा ानुक ल हो ी. त्या ील प्रकाशारे् प्रमाण कायम स्वरूपारे् हो े. झोपयायार्ी,
थोाीफारहालर्ालकरयायार्ी,अन्नपायायार्ीआदणटॉयलेटर्ी व्यवस्थाखोली केलेलीहो ी.
 सेर् ह्या व्यक्तींना पहाटे र्ार वाजा  ा जा ागे करून त्याांच्या शरीरारे्  ापमान िर  ाशीआदण
दबनर् कपणे घे ा ये हो े.अशा ऱ्हेने दनद्रावस्थे ीलआदणजा ागृ ावस्थे ील ापमानार्ीनोंि
केलीगेली.आकृ ीक्रमाांक३१मधीलआलेखाकाेदनरख ननजा रटाकली रअसेआढळ नये े
की नेहमीच्या दिवशीह्या व्यक्तीसकाळीआठवाजेा पय  झोप घे ा .झोपे  नजा ागे व्हावयाच्या
वळेेसशरीरारे् ापमानवाढ जा ा े.जा ाग ृावस्थे सकाळच्यावळेे र् ेआपलीपा ळीगाठ े.
झोपेर्ी वळे जा वळ ये  र्ालली की  ापमाना  थोाी जा ास् र् वाढ ३७·४° सेंदटगे्रापय   हो े.
नेहमीर्ीझोपलागलीकीशरीरारे् ापमानजा वळजा वळ१ दाग्रीनेखाली ये े.प्रयोगशाळे ील
खोली  र्ोवीस  ास वास् व्य करणाऱ्या व्यक्तींर्ी जा ागृ ावस्था पहाटे र्ार पास न सुरू हो े.
आधीच्याखोली ील दनद्रावस्थे र्ार ास दनघ नजा ा ा आदण त्याअवधी शरीरारे् ापमान



 
     म     

३७° दाग्री पास न ३६·५° दाग्री सेलछदशयस पय   खाली जा ा े. र्ार वाजा  ा जा ाग आल्यापास न
 ापमानवाढ जा ा े.व्यक्तीझोपीगेल्यावर ापमानहीखालीये े. 

 
ह्यावरूनएांकगोष्टस्पष्टहो ेकीदनद्रावस्थे ीलशरीरारे् ापमानकमीकरणारीयांत्रणाबाहेरील

वा ावरणा ीलसांिेशावरअवलांब नअस ेअसेनाही. ीस्व ांत्रपणेकायचकरयायाससमथचआहे.मात्रह्या
यांत्रणेमुळेघा न येणारेबिलनेहमीच्यावा ावरणा ीलबिलाांपेााकमीसामअस ा . सेर्शरीरस्थ
यांत्रणेमुळेघा न येणारे बिल नेहमीच्यावा ावरणाांमुळेहोणाऱ्याबिलाांच्यावाटे  येऊन त्यानाअाथळा
करी नाही.उलटत्यालामि कर ा . 

 
ह्यावरून असेही अनुमान दनघ े की  ापमान बिल करणाऱ्या यांत्रणा बाह्यदनर्दम  आदण

आां रदनर्दम आहे . 
 

 
       . ३२ 

 
ताशी सरासरी तापमािाचे आलेख 

 
आठ व्यक्तींच्या शरीराच्या तापमािाचा आराखडा 
 

—      व                             म                           म     
व   व           ग   . 

 
 . . . .                                       म                        

    व   व णा      व     व         म          ग   . 
 
ह्याशरीरस्थकालमापनयांते्रणेरे् गुणधमचअभ्यासयायासाठी दब्रटनमध्ये २५० दवद्यार्थयांवरखालील

प्रयोगकरयाया आले.ह्याप्रयोगा भाग घेयायासाठी ीन  ेर्ार दवद्यार्थयांच्यागटाला१२  े२२ दिवस
एका प्रशस्  बांि खोली  ठेवयाया  आले. खोली वा ानुक ल हो ी. दिवस आदण रात्र ह्या बाहेरच्या
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वा ावरणाच्यार्क्रार्ीछाया िेखीलत्याांच्याशरीरावरपा नयेअशीसवच व्यवस्थाकेली गेलीहो ी.ही
प्रशस् खोलीिुसऱ्याएकात्याह नमोठ्याप्रशस् खोली बसदवलीहो ी.बाहेरीलरहिारीच्याहािऱ्याने
सकाळआदण रात्रह्यार्ाअांिाजा आ ील दवद्यार्थययना येईल म्हण नआ ल्याखोलीच्याखाांबाांच्याखाली
रबरारे् ुकाेबसदवलेहो े.त्यामुळेरहिारीरे्हािरेआ राहणाऱ्याव्यक्तीनासमजा  नव्ह े.अन्न, पाणी, 
टॉयलेटयाांच्यासोयी सेर्दवद्यार्थयांनाअभ्यासार्ीपुस् केआदणइ रसाधनेउपलब्धहो ी. सेर्पते्त, 
बुद्धीबळ असले खेळ खेळ ा ये  हो े. मात्र व चमानपते्र, टेदलफोन, रेदाओ, टी.व्ही, आदण  त्सम
कालिशचक सादहत्यापास न प्रत्येक दवद्यार्थययला ि र ठेवले गेले हो े. म्हणजेा र् बाहेरील वा ावरणा ील
कालिशचकआदणप्रकाशिशचकसांिेशआ ल्याखोली  येऊशक नव्ह े.प्रत्येक दवद्यार्थययच्याशरीरारे्
 ापमान, रक्तिाब, हृियदक्रया, खायायादपयायाच्यावळेा, झोपेच्यावळेाआदण ासह्याांसवयर्ीनोंिकेली
गेली. 
 
प्रयोगाअां ीखालीलगोष्टीनजा रेसआल्या:- 
 
(१) शरीरारे्  ापमान जा ाग ृावस्थे आदण दनद्रावस्थे  नेहमीप्रमाणे अनुक्रमे वरीलआदणखालच्या

पा ळीवरनोंिलेगेले. 
 
(२) दवद्यार्थययच्याअन्नसेवनाच्यावळेा काहीहीफरकआढळ नआलानाही. 
 
(३) दवद्यार्थययच्याझोपेच्या ासा आदणउठयायाच्यावळेे काहीबिलझालेलानव्ह ा.मात्रखोली 

इ के दिवस राहणाऱ्या दवद्यार्थययच्या शरीर यांत्रणे ील दिवसाच्याकालमापना  बिलआढळ न
आला.स यचप्रकाश दनर्दम  दिवसर्ोवीस ासार्ाअस ो.पणशरीरयांत्रणेनेठरदवलेले दिवसारे्
कालर्क्रबहु ेकाांमध्येपांर्वीस ासाांरे्भरले.प्रत्येकदवद्याथीरोजा िहा ासाांर्ीझोपघे हो ा
असेआढळ नआले.त्याच्याशरीरयांत्रणास्स्थ कालमापनाच्यादृष्टीनेझोपेरे्िहा ासहेपांर्वीस
 ासा ीलहो े.म्हणजेा र्पदहल्यादिवशीदवद्याथीरात्रीिहावाजा  ाझोपलाअसेल र ोिुसऱ्या
दिवशीरात्री११वाजा  ा, द सऱ्यादिवशीरात्रीबारावाजा  ाह्याकाला झोप लागला.असेअसले
 रीझोपेच्या ासा फरकपालानाही.एखाद्यारात्रीएखािादवद्याथीएक ासअगोिरझोपला
असेल र ोएक ासझोपजा ास् घे असे.त्याच्याशरीरस्थयांत्रणे उठयायार्ीवळेठरलेली
हो ी. 

 
 सेर्एखािादवद्याथीएक ासउदशराझोपलाअसेल रीत्यार्ीझोपएका ासानेकमीहोऊन

त्यालानेहमीच्याठरलेल्यावळेीजा ाग ृीये असे. 
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 वातावरण-हियहंत्रत खोलीतील बंहदस्त व्यक्तीतील झोपी जाण्याच्या वळेाचें आहण जागे होण्याच्या 
वेळाचे आलेख वरील आकृती त्या व्यक्तीतील प्रयोगा पूवीच्या वेळा दशयवीत आहे. खालील आकृती अ) 
झोप लवकर लागली, ब) झोप उहशरा स रू झाली. 
 

या प्रयोगावरून असे म्हणावे लागेल की मानवी शरीरा  कालमापन यांत्रणा कायचर  अस े.
बाहेरील वा ावरणा ील सांिेश शरीरा  प्रवशे करणे बांि ठेवले  री िेखील शरीरा ील कालमापक
साधारण२४ ासाच्याअवधी शरीरा ीलइांदद्रयाांच्याकायय फेरफारघाव नआण ो.मात्रहेमापकयांत्र
वळेिशचदवयायाबाब ी पृर्थवीभ्रमणामुळेिशचदवल्याजा ाणाऱ्याकालमापकाइ केसामनाहीहेमाय यकरावे
लागेल.एकपृर्थवीभ्रमणर्ोवीस ासाां प णचहो ेआदणनवीनसुरूहो े.शरीरस्थकालमापकएकर्क्रपुरे
करावयासअांिाजेा  २५ ास घे ो.असेअसले रीशरीरस्थकालमापकसभोव ालच्या वा ावरणा ील
सांिेशाच्या साहाय्याने आपले र्क्रही २४  ासा र् प णच कर ो. सभोव ालच्या सकाळच्या वा ावरणा 
पााांर्ी दकलदबल, माणसाांर्ी विचळ, स यचप्रकाशआदण त्याबरोबरआजुा बाजा  ांच्या वा ावरणा ील हवचे्या
 ापमाना थोाीशीवाढ, माणसाांर्ीविचळ, रस्त्या ीलवाहनाांरे्आवाजा . सेर्स्व ःच्याशरीरालाआपण
लाव न घे लेल्यासवयीयासवांमुळेआपल्या रोजा च्या व्यवहारा ील दिवस २४ ासाांर्ा राह नआपल्या
शरीराच्या इांदद्रया ील बिलाांरे् र्क्रही २४  ासारे्र् होऊन बस े. पृर्थवीच्या पाठीवर राहणाऱ्या काही
लोकाांनाथांाीच्यामोसमा बाहेरीलवा ावरणपहावयासआदणअनुभवासदमळ नाही.त्याांच्यामध्येयोग्य
वळेी य याहारी, िुपाररे्आदणसांध्याकाळरे् जेा वण,  सेर्अमुक वळेी कुटुांबा ीलआदण कुटुांबा बाहेरील
व्यक्तींच्यागाठीभेटीवगैरेसवचसवयींमुळे२४ ासाच्याबांधना शरीरठेवलेजा ा े.दवशषे ःअांधव्यक्तीमध्ये
वरीलगोष्टी२४ ासार्ादिवसहेकालमापनठेवयायासाठीपुष्ट्कळअांशीकामीये ा . 
 
                          म म     
 

र्ोवीस ासाच्याकालावधी घा न येणारे बिलआदण त्यापेााकमीआदणजा ास् कालावधी 
घा न येणारे बिल हे शरीर स्स्थ  यांत्रणेमुळे घा न ये ा  हे वरील दववरे्नावरून स्पष्ट हो आहे. या
यांत्रणेच्याखोला जा ाऊनअसेअनुमानदनघ ेकीह्यादक्रयाघायायार्ीिोनकारणेअस शक ील. 
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(१) र्क्रीय दक्रया करणाऱ्या मज्जाकें द्रारे् उद्दीपन ठरादवक काला  कमीजा ास्  करणाऱ्या
मज्जाकें द्राबाहेरीलसांस्था(फीाबॅककां रोललुप) 

 
(२)मज्जाकें द्रदनयांदत्र सांस्था(बॉाीक्लॉक) 
 
(१)पदहल्यायांत्रणेरे्कायचश्वसनदक्रयाह्यार्क्रीय दक्रयेमध्येआढळ न ये े.जा सेहृियारे्स्पांिन

ठरादवक ालबध्ि ेमध्येसुरूअस े सेर्श्वसनदक्रयािेखीलअहोरात्रर्ाल अस े.श्वसनदक्रयेमध्येश्वास
घेणेआदणश्वाससोाणेह्यािोनपरस्परदवरोधीदक्रयासमादवष्टआहे .िोय हीदक्रयाघाव नआणणारीिोन
दनरदनराळीकें दे्रमस्स् ष्ट्कपुच्छआदणमज्जासे ुमध्येअस ा .श्वास घेयायाकदर ाअसलेल्याइनस्स्परेटरी
कें द्रा ीलपेशीस्वयांभ असल्या रीत्याांरे्कमीजा ास् उद्दीपनकबचवाय रे्रक्ता ीलप्रमाणआदणव्हेगस्ह्या
फुफ्फुसस्स्थ  मज्जारज्ज ां मधील सांिेशावर अवलांब न अस े. फुफ्फुसे फार  ाणली गेली की व्हेगस् ह्या
मज्जारजु्ज ील सांिेश मस्स् ष्ट्कपुच्छ आदण मज्जासे  मधील श्वास घाव न आणणाऱ्या कें द्रारे् उद्दीपन कमी
कर ा .  सेर्श्वासबाहेर टाकयायारे्कें द्रउद्दीदप झालेकीाणभर रक्ता ीलकबचवाय रे् प्रमाणकमी
हो े.मात्रएकश्वासप णचझाल्यानां रश्वसनदक्रयेलाएखाि सेकां िार्ी दवश्राां ी दमळ े.  ेवढ्या दवश्राां ी 
रक्ता ीलकबचवाय रे्प्रमाणवाढ ेआदणमस्स् कपुच्छस्स्थ श्वासघेयायार्ीदक्रयाकरणाऱ्यापेशींनाउदद्ददप 
कर े.ह्यामुळेनवीनश्वासघेयायार्ीदक्रयाघा े.ह्यावरूनअसेदिस ेकीश्वासोच्छवासघाव नआणणाऱ्या
कें द्रारे् उद्दीपन करयायासाठी रक्ता ील कबच वाय रे् प्रमाणआदण व्हेगस मज्जारांज्ज  का न येणारे फुफ्फुसे
 ाणल्यारे् सांिेश हे िोय हीआवश्यकआहे . िोय ही प्रकाररे् सांिेशआदण मस्स् ष्ट्कपुच्छआदण मज्जासे ु
मधीलकें दे्रश्वासेच्छासहीदक्रयासमय वयसाधनकरी अस ा . 

 
िुसरेउिाहरणआपल्याशरीरा ील ापमानाच्या स्स्थर ेरे् िे ा येईल. हे ापमान स्स्थरराहणे

अत्यां आवश्यक अस े. हे प्रमाणाबाहेर खाली अगर वर र्ढले  र हृिय, मेंि  आदण शरीरा  उत्पन्न
होणारीदवकरेह्याांर्ीकायेठप्सपहोऊशक ा .कोणत्याहीपदरस्स्थ ी आपल्याशरीरारे् ापमानकायम
राहावेह्याकदर ाआपलीशरीरयांत्रणापराकािाकर े. व्यायामकरयायानेआपल्यास्नाय  ीलर्यापर्य
वाढ े आदण उष्ट्ण ेरे् प्रमाण वाढ े. वाढलेल्या उष्ट्ण ेमुळे रक्तारे्  ापमान वाढ े आदण पयययाने सवच
इांदद्रयाांरे् ापमानवाढ े.रक्ताच्यावाढलेल्या ापमानामुळेअधश्चे का ीलदवदशष्टपेशीउते्तदजा  हो ा .
असेझालेकी ाबा ोबशरीरा ीललहानलहानरक्तवादहय याप्रसरणपाव ा आदणत्वरे्मधीलधमचग्रांथी
उते्तदजा  होऊनघाम ये ो. त्वरे्वरीलघामा ील पायायारे् बाष्ट्पीभवन हो ेआदण बाष्ट्पीभवनाच्या दक्रये 
शरीरा ीलभरप रउष्ट्ण ाबाहेरदनघ े.अशारी ीनेअधश्चे का वसलेलीपरानुकां पीसांस्थाउद्दीदप हो े.
 सेर्थांाीच्यामोसमा शरीरउघाेरादहले रशरीरा ीलउष्ट्ण ाभराभरबाहेरीलथांाीमुळेबाहेरपा 
लाग े.ाणभरअसेहो रादहले रत्वरे्मधीलरक्तवादहय यामध नजेा रक्तवाह अस ेत्यारे् ापमान
कमी हो े. अखेर असे थांा झालेले रक्त अधश्चे का ील िुसऱ्या दवदशष्ट पेशींपयच  पोहोर् े. ह्या पेशी
 ात्काळ उद्दीदप  होऊन त्याांच्या मध न उते्तदजा   झालेले सांिेश अदनच्छाव ी सांस्थेमधील उरकदटरे् ा
सांह ी(अनुकां पी)सम हानाउते्तदजा  कर ा .ह्याउते्तजा नामुळेत्वरे् ीलरक्तवादहय याआकुां दर् हो ा .
आकुां दर् झालेल्या रक्तवदहय याां  न रक्तकमी प्रमाणा वाह े. त्यामुळे त्वरे्मध न बाहेर पाणारीउष्ट्ण ा
कमी प्रमाणा  हो े. त्याजा बरोबरआपले स्नाय  जा ास्  कायचाम हो ा आदण पुष्ट्कळ वळेा  ेआकुां र्न
पाव ा .थांाी हुाहुाीभर े ेव्हाआपलेस्नाय आकुां दर् होऊनजा ास् उष्ट्ण ादनमयणकर ा . सेर्
अनुकां पी सांस्था उते्तदजा   झाल्यामुळे शरीरा ील अदिनल ग्रांथीच्या मध्यभागापास न ॲदिनॅदलन आदण
नॉरछदिनॅदलनहीसांपे्ररकेजा ास् प्रमाणा उत्पन्नहो ा .ह्याप्रव चकाांमुळेअवयवाांरे्स्नाय आदणहृियाच्या



 
     म     

स्नाय ांनाजा ास् बळकटीये े.ह्यासवचदक्रयाांच्यामुळाशीशरीरयांत्रणाशरीरारे् ापमानवाजा वीपेााजा ास् 
खालीजा ाऊनयेहाएकर्उदे्दशसाध्यकर े. 

 
अधश्च ेका ील अनुकां पी आदण परानुकां पी ह्या िोन परस्परदवरोधी वाटणाऱ्या पेशीसमुहाांरे् हे

महत्त्वारे्कायचथोड्याफारप्रमाणा स  र्ाल अस े.ह्यासामपेशीसमुहाांमुळेआपल्याशरीरारे् ापमान
कायमराह े.लाा ठेवयायासारखीगोष्टअशीकीही दक्रयािेखीलर्क्रीयपद्ध ीनेकायचकरी अस े; 
आदण द लाउते्तदजा  करयायासाठीअधश्च ेका पोहोर्णाऱ्यारक्तारे् ापमानवर-खालीहोणेआवश्यक
आहे.म्हणजेा र्ह्याअधश्च ेक-स्स्थ  ापमानयांत्रणेच्याकाययसाठीफीाबॅककां रोललुपर्ीआवश्यक ा
आहे. 
 
२) म                    (         ) 
 

आपल्याशरीरा दठकदठकाणीअशापेशीआढळ ा कीत्याांच्या दवदु्य दनर्दम ीकरयायार्ीाम ा
अस े.ह्या अथयने  ी सवच स्वयांर्दल समजा ली पादहजेा  . मेंि आदण मज्जासांस्थेमध्ये अशाअसांख्य पेशी
आहे . सेर्स्वयांर्दल दवदु्य दनमयणकरणारेपेशीसम हहृिया पहावयासदमळ ा .गभय असलेल्या
अांकुरारे्हृियर्ाल होयायाच्यााणापास नअां ापयच हृिया असलेल्या पेशीस्व ःच्याआकृ ी  दवदु्य 
दनर्दम ीकरूनहीदवदु्य हृिया ीलप्रत्येकस्नाय पेशींकाेपोहोर्दव ा .ह्यापेशीअदनच्छाव ीसांस्थेच्या
िोय ही भागाांच्या दनयांत्रणाखाली ये असल्या  री त्याांच्या अखांदा काययसाठीफीाबॅककां रोलल पर्ी
आवश्यक ा नस े.ह्या हृियस्स्थ   ालबद्ध दक्रयेर्ा वगे दमनटाला ७०असाअस ो.ह्यावरर्आपल्या
हा ावरीलनााीरे्ठोकेअवलांब नआहे .ह्याखेरीजा पोटा ीलआ ड्याांच्यास्नाय मध्येस्वयांर्दल पेशींरे्
अस्स् त्वआहे.मात्रह्यापेशींमुळेआ ड्या ीलस्नाय आकुां दर् हो असले रीह्यापेशींनाएकािीदवदशष्ट
 ालबद्ध ानाही.त्याांच्याकाययकदर ाफीाबॅकल पर्ीआवश्यक ादवशषेकरूनलाग नाही. 

 
आ ा अधश्चे का ील एका दनराळ्या पेशी समुहामुळे शरीर सांस्थे  २४  ासा ीलफरक घा न

ये ा ह्यार्ा दवर्ारकरावयार्ाआहे.अधश्चे का  ापमानकायमठेवणाऱ्यािोन पेशीसमुहाांर्ा दवर्ार
केला आहे. ह्या काययकदर ा फीा बॅक ल प र्ी गरजा  अस े असेही दवषि केले आहे. ह्या खेरीजा 
अधश्च ेकाच्या पुढील भागा ील सुप्राकायाझमदॅटक य युस्क्लयस् नामक पेशीसम हाांना र्ोवीस  ासाांरे्
कालमापन िशचदवणारे बॉाी क्लॉक ही सांञाना दिली जा ा े. ह्या सांबांधी दवर्ार प्रायायाांवर केलेल्या काही
प्रयोगाांच्याआधारेखालीस्पष्टकेलाआहे. 

 
(१) एका प्रयोगा  अधश्चे का  असलेल्या सुप्रकायाझमदॅटक य युस्क्लयस् मधील पेशी समुह

अधश्च ेकापास न आदण मेंि  ील इ र पेशींपास न छेि घेऊन अदलप्त ह ठेवला. पेशींर्ा रक्तस्त्राव
कायम स्वरूपीहो ाआदण त्या ील पेशींनाधक्का पोहोर्लानव्ह ा.ह्या प्रयोगा असेआढळ न
आलेकीह्या पेशींसमुहामधीलदवदु्यत्दनमयणपद्ध ी२४ ासाांच्याफरकानेप वचव र्ाल रादहली
म्हणजेा र्ह्यापेशींमधीलदवदु्य दनर्दम ीसाठीमेंि च्याइ रपेशींर्ीगरजा नव्ह ी. ीस्वयांर्दल 
समजा लीगेली. 

 
(२) िुसऱ्याप्रयोगा सुप्राकायाझमदॅटकय युस्क्लयसपेशींसम हसवचप्रायायाांच्याअधश्चे कामध नबाजुा ला

काढलागेलाआदणशरीराबाहेरपुरवल्यागेलेल्यायोग्यवा ावरणा त्या ीलपेशीजा  नकेल्या
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गेल्या. त्या प्रयोगाअां ीअसेसमजा लेकीशरीराबाहेर दजा वां  ठेवलेल्या पेशी सुद्धा २४ ासा ले
दवदु्य दनर्दम ीबिलिशचदव होत्या.म्हणजेा त्याांच्याकायचाम ेकदर ामेंि  ीलइ रपेशींर्ीजा रुरी
नव्ह ीअगरमेंि मध नदनमयणहोणाऱ्याएकाििुसऱ्याप्रव चकार्ीआवश्यक ानव्ह ी. 

 
(३) द सऱ्याप्रयोगा सुप्रकाांयाझमदॅटकय युस्क्लयस्मधीलसवचपेशींसम हकाढ नटाकयायाां आले.ह्या

य युस्क्लयस-दवरही  प्रायायाांरे् र्ोवीस  ासा  दवदशष्ट वळेी पाणी दपणे शक्य झाले नाही.  सेर्
त्याांच्या र्ोवीस  ासाांच्या हालर्ालीवर बरार् फरक झाला हो ा. ह्या पढुील प्रयोगा 
सुप्राकायाझमदॅटक य युस्क्लयसच्या मोकळ्या जा ागे  त्या प्रायायाच्या जा ा ीच्या अांकुरा ील
अधश्च ेकार्ा पुढील भाग प्रस्थादप  केला गेला. ह्या अांकुरा ील अधश्च ेकपेशींना योग्य स्थान
आढळले. आदण त्याांर्ी वाढ त्या स्थानी झाली. पदरणामी ह्या प्रायायाांच्या शरीरा ील र्ोवीस
 ासाांच्याअवधी ीलदबघालेलीयांत्रणाप वचव सुरूझाली. 
 
वरीलप्रयोगा ीलशास्त्रीयअनुमानावरूनअसेदसद्धहो ेकीसुप्राकायाझमदॅटकय युस्क्लयसमधील

पेशीसमुहामध्येशरीरयांत्रणे २४ ासा बिलघाव नआणयायार्ीपे्ररणाशक्तीआहे.दनद्रा-जा ाग ृीर्क्र
शरीरारे् ापमानबिलर्क्र, ए.सी.टी.एर्.ह्या दपटु्यटरी ीलसांपे्ररक-स्त्रावारे्र्क्र, र्ोवीस ासा ील
प्रायायाांर्ी शरीरा ील हालर्ाल आदण दपदनयल ग्रांथा ील मेलॅटोदनन सांपे्ररक स्त्राव र्के्र ह्या सवयसाठी
सुप्राकायाझमदॅटक पेशीसमुहाांर्ी गरजा  आहे. ह्या दक्रया र्ोवीस  ासा  घाव न आणयायासाठी
वा ावरणा ीलस यचप्रकाशार्ीजा रुरीअस े.प्रा ःकाळाच्याउजेा ाारे्सांिेश नेत्रा ीलआां रपटलावरून
सुप्राकायाझमदॅटकपेशीसमुहापयच पोहोर् ा आदणत्याांनाउद्दीदप कर ा .उद्दीदप झालेलेपेशीसम ह
स्व ः मध न दवदु्य  दनर्दम ीकरूनशरीरा ीलर्क्रीयकाये घाव नआण ा .ह्याबाब ी  दपदनयलह्या
सांपे्ररक दनमयण करयायारे् कायच करणाऱ्या ग्रांथीच्या काययर्ी र्र्य होणे येथे आवश्यक वाट े. वैद्यक
शास्त्राच्याएकां िरइद हासा  गेले र दपदनयलग्रांथीमध्ये दशवार्ा द सरााोळाअसावाअसासमजा दृढ
हो ा.काहीप्रायायाांमध्ये द सरााोळाहो ाआदण त्यार्ार्अवशषे दपदनयलग्रांथीआहेअसाएकसमजा 
आहे. सेर्१७व्याश का ीलफ्रें र् त्त्वव ेारेनेाेकाटचच्याम ेमनआदणशरीरहीिोय हीवगेळीअसली
 र दपदनयलग्रांथीह्यािोघाांर्ासमय वयसाधणारीग्रांथीआहे.ह्याशक्तीला ोआत्मा(सोल)ह्यानावाने
सांबोदध  असे. आधुदनक शास्त्राद्वारे उपलब्ध झालेल्या मादह ीनुसार सुप्राकायाझमटॅस पेदशकाांच्या
शाखाांमध नउद्दीदप करणारेसांिेशदपदनयलग्रांथीमध्येपोहोर् ा असेसमजा  नआलेआहेत्यासांिेशामुळे
दपदनयल ग्रांथीमध न होणाऱ्या मेलॅटोदनन ह्या सांपे्ररकाच्या स्त्रावावर पदरणाम हो ो. मलॅॅटोदननर्ा स्त्राव
रात्रीच्या काळोखा  जा ास्  हो ो आदण वा ावरणा ील स यचप्रकाशाच्या सादन्नध्या   ो कमी हो ो असे
प्राणीशास्त्रा ीलअभ्यासा आढळ नआलेआहे(पहाप्रकरण८आकृ ीक्रमाांक२५क).स यचप्रकाशसुरू
झाल्यारे्सांिेशसुप्राकायाझमदॅटकपेशीपुांजा ामध नदपदनयलग्रांथीमध्येये ा .शास्त्रञानाांनाअदभपे्र असलेला
अथचअसाकीगािअांधःकारसांप नस यचप्रकाशसुरूझालाआहे.त्यासांबांधीरे्सांिेशशरीरस्थर्क्रीययांत्रणे 
आणयायासाठीसुप्राकायाझमदॅटकपेशीपुांजा आदणत्याांनामि करणारेमेलॉटोदननहेसांपे्ररकह्यािोघाांच्या
सहकाययर्ीजा रुरीआहे. 

 
आकृ ीक्रमाांक२५क(प्रकरण८व)ेमध्ये मेलॅटोदननरे् रक्ता ीलप्रमाणवाढलेलेिाखदवलेले

आहे.दिवसाच्याप्रकाशा  ेकमीहो े.मलॅॅटोदननह्यासांपे्ररकारे्कायचप्राणीशास्त्रा नर-मािीसांभोगाशी
जा ोालेजा ा े.ह्यावरही पुष्ट्कळर्र्य होऊननीटसा दनष्ट्कषच दनघाला नाही.किादर् र्ोवीस ासा ील
उजेा ा आदण अधःकार ह्याांच्या वळेे  फरक पाले की हे सांिेश मेलॅटोदननद्वारा त्याच्या जा ननेंदद्रयाांशी
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दनगाी असलेल्याअधश्चे कदपटु्यटरीर्ापुढीलभागआदणस्त्रीकपाअगरनरकपायामधीलसांपे्ररकाांवर
पा ो.सांपे्ररकाांर्ीयोग्यप्रकारेदनर्दम ीझालीकीनर-मािीसांभोगहोऊनजा ननदक्रये मि हो े. 

 
शरीरस्थ कालमापि संस्था आहण त्यापासूि फायंदे-तोटेर्ोदवस ासा बिलहो असलेल्या

बहु ेकसवचदक्रयाांकदर ाबाहेरीलवा ावरणा ीलबिलाांर्ीगरजा नस े.म्हणजेा हेबिलघा नयेयायासाठी
दफाबॅककां रोलल पर्ीजा रुरीनस े.जेा थेदफाबॅकल पर्ीजा रुरीअस ेत्यामधीलफरकहेबाहेरील
वा ावरणा  फरक झाल्यामुळे हो ा . म्हणजेा र् शरीर सांस्थेमधील बिल हे वा ावरणा  फरक
झाल्यानां ररे्अस ा .ह्याउलटर्ोवीस ासा ीलशरीराच्या ापमाना वाढहोणेहेपहाटेच्यावळेीसुरू
हो े. सेर्ॲदिनॅदलनह्याप्रव चकार्ीदनर्दम ीपहाटेच्यावळेीव्यक्तीजा ागीहोयायाच्याआधीसुरूहो े.ह्या
िोन दक्रयाांकदर ाअांधःकारसांप नस यचप्रकाशाला प्रारांभहोयायार्ीजा रुरी नस े.ह्या िोन बिलाांर्ा उदे्दश
म्हणजेा यािोनबिलाांमुळेमानवारे्शरीरजा ागृ ावस्थे धावपळकरावयाच्या यारी आणलेजा ा े. सेर्
सांध्याकाळच्यावळेीशरीरारे् ापमानहळ हळ कमीहोऊनॲदिनॅदलनरे्प्रमाणहीकमीहोऊलाग े.ह्या
िोन दक्रयाांमुळे शरीरास आराम दमळ ो आदण त्यामुळे शाय   झोप दमळयायास मि  हो े. मात्र जेा थे
आवश्यक ा असेल  ेथे दफाबॅक ल पर्ा उपयोग शरीरयांत्रणा करुन घे े. उिाहारणाथच रात्रीच्या
 ापमाना अर्ानकगारवाआला रहे ापमानखालीगेल्यारे्सांिेशअधश्चे कापयच पोहोर् ा आदण
 ात्काळशरीरा उष्ट्ण ाजा ास् दनमयणकेलीजा ा े. सेर्घामावाटेशरीरा ीलउष्ट्ण ाशरीराबाहेरजा ाणे
बांि हो े. याउलट बाहेरील वा ावरण फार  ापले  र शरीरयांत्रणा अधश्च ेकाच्या मि ीने शरीरारे्
 ापमानखालच्यापा ळींवरआण े. 

 
प्रत्या पदरस्स्थ ीर्ा दवर्ार केला  र पहाटेच्या सुमारास शरीरस्थ यांत्रणा शरीरा ील  ापमान

वाढव े  सेर् ॲदिनॅदलनर्ा स्त्रावही वाढव ो. बाहेरील  ापमान फार कमी हो े  ेव्हा त्वरे् ील
रक्तवादहय याांरे् आकुां र्न होऊन त्या  वाहणारे रक्तही थांा हो े. ह्या  ापमान बिलाच्या सांविेना
अधश्च ेकाकाे गेल्या की शरीरा ील उष्ट्ण ा वाढ  जा ा े. पदहल्या दक्रयेसाठी बाहेरील वा ावरणा ील
खाली गेलेल्या ापमानार्ीजा रुरीनस े पण िुसरी दक्रयाही वा ावरणा ील ापमानकमीझाल्यामुळे
हो े.िोय हीदक्रयाांमध्येसमय वयअस ोआदणह्यािोय हीदक्रयाशरीरालाफायिेशीरअस ा आदणत्यामुळे
आपलेशरीरवा ावरणा ीलसांभाव्यबिलाांना ोंािेयायासाठीसज्जराह े.रात्रीच्याअांधारानां रयेणाऱ्या
पहाटेच्यावळेीथांाीभरप रवाढणारअसेल रशरीरत्याकदर ाअगोिरर्थोड्याप्रमाणा  यारीकर े
आदणप्रत्याथांाीर्ामाराअांगालाझोंब लागलाकीफीाबॅकल पद्वाराशरीरा जा ास् उष्ट्ण ाउत्पन्नहोणे
सुरुहो े.ह्यामुळेशरीराससांराणप्राप्त हहो े. 

 
साराांश, र्ोवीस  ासा ले बिल घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे घाव नआणणारी शरीरस्थ यांत्रणा

स्वयांभ असली रीफीाबॅगल पमुळे ीजा ास् सामहो े.हे त्वलाा ठेव नखालीलमादह ीसमजा ाव न
घेणेआवश्यकआहे. 

 
१) शरीरारे्  ापमान रात्रीच्याझोपेच्या वळेा कमी कमीअस ेआदणसांध्याकाळच्या वळेी त्यारे्

प्रमाणजा ास् ी जा ास् अस े.दनरोगीशरीराबद्दलहेजा सेखरेआहे सेर् ापआलेल्याव्यक्तीमध्ये
ककवाअय यआजा ारा िेखीलअसेर्फरकदिस नये ा . 
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२) सकाळीसहा-सा  वाजा  ाउठ नर्हापाणीकरुनथोाासा व्यायामकरयायार्ीसवय पुष्ट्कळाना
अस े.यादवषयीएकिोनगोष्टी ध्याना  ठेवावयासहव्या . रात्रीच्या दनद्रावस्थे आपलीउांर्ी
आपल्यापाठीच्यािोनमणक्यामधीलकोमलास्थींर्ाआकारवाढल्यानेएकइांर्जा ास् भर ेशरीर
उभे राह नआपले उद्योग हळ हळ  करु लागले की ही उांर्ी कमी होऊन प वचवत् स्स्थ ी  ये े.
थोाासाव्यायामकेलाअस ाआपल्याशरीरा आवश्यक ेवढीउष्ट्ण ादनमयणहो े. शीउष्ट्ण ा
आवश्यकअस े, कारणसकाळीसहाच्यासुमारासआपल्याशरीरार्ीउष्ट्ण ादनर्दम ीशक्तीसवय 
कमी पा ळीवरअस े.  सेर्थोाासा व्यायामकरुन “वॉमच अप”झाल्यानेआपले हा ापायाांरे्
साांधेहलकेझाल्यासारखेवाट ा .मात्रह्यावळेीअवजा ासामानउर्लयायारे्धाासनकेलेले
दह ावह आहे. असे केल्याने मणक्या ील कोमलास्थींरे् आकार अगोिरर् मोठे झाले
असल्याकारणाने त्यापकैी एखािी कोमलास्थी आपली जा ागा सोा न मज्जारज्ज काे सरकयायार्ी
भी ी अस े. असलेजा ाकामकरणेआवश्यकअसेल  र  े िुपारी  ीन र्ार वाजा  ाकराव.े
एक र मणक्या ीलकोमलस्थीना धोका पोहोर्यायार्ीशक्य ाकमीअस ेआदण िुसरेकारण
म्हणजेा  िुपारच्या वळेी आपल्या शरीरार्ी उष्ट्ण ादनर्दम ी शक्ती उच्च पा ळीवर अस े. सकाळी
थोड्याशाप्रमाणा व्यायामकरयायाच्यासवयीनेर्हाककवाकॉफीसेवनकेल्यानेआदणथांाअगर
गरमपायायानेआांघोळकेल्यानेशरीरस्थकालमापनयांत्रणेलामि हो े.अांगा कामकरयायार्ी
इच्छावाढ े. 

 
  ह्या सवयीमुळे ॲदिनॅदलन आदण नॉरॲदिनॅदलन ह्या सांपे्ररकाांर्ी दनर्दम ी वाढ े असे

आढळ नआलेआहे.ह्याउलटसांध्याकाळच्यावळेीव्यायामकरणे, थांाअगरगरमपायायानेआांघोळ
करणे ककवा गहन दवषयावर िुसऱ्याशी बार्ाबार्ी करणे,  सेर् र्हा ककवा कॉफी दपणे आदण
सांध्याकाळरे् जेा वण मोठ्याआकारारे् घेणे वगैरे सवयीमुळे शाां  झोप येणे कठीणजा ा े. वरील
बहु ेकसवच सवयींमुळे ॲदिनॅदलनआदणनॉरछॲदिनॅदलनह्यासांपे्ररकाांर्ी प्रमाणे वाढ ा . र्हा, 
कॉफीमधीलद्रव्याांनीमेंि  ीलपेशी ल्लखहो ा आदणमोठेजेा वणसेवनकेल्याने ेपर्यायासाठी
फारवळेदनघ नजा ा ो.हावळेझोपेकदर ाराखणेआवश्यकआहे.र्ाांगलीझोपयावीम्हण नकाही
लोकध्यानधरूनदरलॅक्सेशन ांत्रसुद्धाअवलांब ा . 

 
३) अन्नसेवनआदणसेवनदक्रयेशीसांलग्नदक्रया 
 
 आपणशरीरालापालेल्यासवयींमुळेस  २४ ासखा नस नइ राांच्यासांग ी ठरादवकवळेी

र्हा-कॉफी कदर ाआदण िुपारच्या जेा वणाकदर ा दवश्राम घे ो. ह्याखेरीजा  दमत्राांबरोबर दनराळे
खाणेआदणदपणेवगैरेसवयीआपलाआहारवाढव ा .ह्याउलटपशुपाीआदणलहानबालकेही
भ कलागलीकीअन्न घे ा आदण  हानलागली  रर् पाणी माग ा . भ क नस ाना िेखील
खाद्यपिाथच सेवनकरयायार्ीसवयफक्तजा ाणत्यामाणसाांनार्अस ेअसासमजा आहे.हीसवय
सभोव ालच्या वा ावरणा  इ राांच्या सादन्नध्या  लागयायार्ी शक्य ा आहे. अशा व्यक्तींना
प्रयोगाकदर ा दनराळ्या बांिखोली काही दिवस ठेव न दिले  र त्याांच्या अन्न पाणी सेवनाच्या
वळेाांमध्येआदणआकाराांमध्येकाहीहीफरकदिस नआलेनाही . 

 
  एकाकीअवस्थे  दिवसकां ठणाऱ्या व्यक्तींमध्येमात्रअन्नसेवनाच्यापद्ध ीअगिीबिल न

गेलेल्या दिस ा .ह्यापकैीकाहीलोकाांना य याहारीनकोशीहो े. रकाहीफक्तसांध्याकाळच्या
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जेा वणावर आपला गुजा रा कर ा . इ राांमध्ये अन्नसेवनाच्या वळेा अगिी बिल न गेलेल्या
आढळ ा .हेबिलकेवळएकाकीपणामुळेआढळ नये ा . 

 
  व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये सभोव ालच्या वा ावरणाने अन्नसेवनाच्या वळेा बिलत्या अस ा  हे

स्पष्टझाल्यानां रप्रत्येकव्यक्तीच्याशरीरा ीलकालमापनयांत्रणे अन्नसेवनाच्यावळेेप्रमाणेबिल
घाव न येणेसाहदजा कआहे.अन्नउदशरा सेवन केले र त्यार्ीपर्नदक्रयाअन्नसेवनानां र सुरू
हो े. 

 
  वळेीअवळेीघे लेल्याअन्नारे्पर्ननीटनहोयायार्ीशक्य ाजा ास् अस े.रात्रीरे्जेा वण

आकाराने मोठे आदण उदशरा घे ले  र त्यारे् नीट पर्न हो  नाही.  सेर् सकाळी य याहारी
घेयायारे् टाळले  रजा ठरा ील हायिोक्लोदरकआम्लथोड्या प्रमाणा  दनमयण हो  अस े.  े
जा ठरा ीलआां रस् रालाहानीकारकठर े. सेर्रात्रीच्यावळेीत्याच्यादनर्दम ी लाणीयवाढ
हो े.रात्रीरे्अन्नसेवननकरणाऱ्याव्यक्तींनारात्रीपोटा िुख लाग े.ह्यारे्कारणजा ठरा ील
हायिोक्लोदरकआम्लहोय.ह्यामुळेपुढेमागेजा ठरार्ाअलसरहोयायार्ासांभवअस ो. 

 
  पर्लेलेअन्नआ ड्यामध्येशोषलेजा ाऊनअखेर ेशरीराच्यावाढीकदर ाआदणइांदद्रयाांर्ी

झीजा भरूनकाढयायासाठीउपयोगीपा े.अन्ना  नशोषल्या गेलेल्याग्लुकोजा मुळेस्वािुकपाा  न
इय शुदलन हे सांपे्ररकजा ास्  प्रमाणा  दनमयण हो े. ह्या प्रव चकाच्या मि ीने रक्ता ील ग्लुकोजा 
शरीराच्या इांदद्रया ील सवच पेशींच्या पोटा  प्रवशे कर ोआदण  ेथे ग्लुकोजा र्ा योग्य दवनीमय
हो ो.  सेर् इय शुदलनमुळे स्स्नग्ध पिाथांर्ाआदण प्रदथनाांपास न दमळणाऱ्या अमायनोआम्लाांर्ा
नीट दवदनयोग हो ो. मात्र इय शुदलनर्ी दनर्दम ी ग्लुकोजा च्या वाढीव माते्रमुळे होयायारे् प्रमाण
सकाळच्या वळेा  जा ास्  अस े. िुपारी आदण सायांकाळी  े प्रमाण कमी अस े. मधुमेह ह्या
व्याधीमध्ये रुग्णाांना सकाळच्या वळेीर् ग्लुकोजा र्ी मोठी मात्रा दिली जा ा े. ह्यामुळे रक्ता 
ग्लुकोजा रे्प्रमाणवाढ नइय शुदलनदनर्दम ीप्रमाणहीवाढ े, हीपरीााजा रिुपारीकेली रत्यावळेी
 ेवढ्यार् ग्लुकोजा च्या माते्रने इय युदलनदनर्दम ी कमी प्रमाणा  हो े. ह्या पदराेवरून ही गोष्ट
स्पष्टपणेदिस े. 

 
४) हृद्रोगआदणपााघा होयायार्ीघा वळे 
 
 र्ोवीस ासा हृियदक्रयारक्तिाबआदणरक्तगोठयायार्ीाम ाह्यासवचदक्रयाांमध्येबिलहो ा .

सकाळी६वाजा ल्यापास निुपारी१२वाजा यायाच्याअवधी हृियदक्रयावाढ े, वरीलआदणखालील
रक्तिाबवाढलेलाअस ो. सेर्रक्तगोठयायार्ी दक्रयाहीजा लिीनेहो े. हेबिलदनरोगीआदण
रोगीशरीरा आढळ न ये ा .ह्यासकाळच्यावळेा रक्तिाबवाढझालेल्या व्यक्तींनाशारीदरक
आदण मानदसक  ाण णावाांना  ोंा द्यावे लाग े. त्यामुळे त्याांच्या शरीरा  ॲदिनॅदलन आदण
नॉरछॲदिनॅदलन ह्या सांपे्ररकाांरे् प्रमाण नेहमीपेाा जा ास् र् वाढ े. ही िोय ही सांपे्ररके हृियाच्या
स्नाय ांनाउद्दीदप कर ा . सेर्रोदहयायाांमधीलस्नाय ांरे्आकुां र्नघाव नआण ा .ह्यािोय ही
पदरणामाांमुळे रक्तिाबही वाढ ो.ह्यार् वळेाां  रक्तगोठयायार्ा वगेही वाढ ो. वाढलेला रक्तिाब
आदण रक्तगोठणे ह्या दक्रया शरीराला हादनकारक आहे . यावर औषधइलाजा  योग्य आदण
दिवसा ीलयोग्यवळेीकरणेआवश्यकहोऊनबस े. 
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  आकृ ीक्रमाांक३२मध्ये दनरोगी व्यक्तीच्याशरीरा ीलसरासरीरक्तिाबामधीलफेरफार
र्ोवीस  ासाांच्या कालावधी  कसे हो ा  हे िशचदवलेआहे. सोयीसाठी वरीलआदणखालील
रक्तिाब दनराळेनिाखदव ा त्यािोघाांमधीलसरासरीनोंििशचदवलीआहे. दनरोगीशरीरा ील
रक्तिाब आलेखाच्या वरच्या बाजा  ला रक्तिाबवाढ झालेल्या व्यक्ती ील रक्तिाबाां ील बिल
िाखदवले आहे . ह्यावरून स्पष्ट होईल की सकाळच्या प्रहरापास न रक्तिाबा  वाढ िोय ही
व्यक्तींमध्येहो ेआदणिुपारच्याबारावाजेा पय   ीउच्चाांकगाठ े.रक्तिाबवाढझालेल्याव्यक्तीला
योग्यवळेीऔषधोपर्ाराांर्ीजा रुरीआहे.औषधाांच्यापदरणामालाअधय ासहाअवधीधरला र
आदणत्यार्ापदरणामअद्मासे२० ासापय  दटक ोअसेगृही धरले रहेऔषधसकाळीसा 
 ेआठ(आकृ ीक्रमाांक३४अह्यादठकाणी)ह्यािरम्यानदिले रिुपारीबारावाजा  ाहोणारी
रक्तिाबवाढ टाळ ा येईल आदण ह्या रक्तिाबवाढीमुळे                         
                   घ                     . औ          १२                 
             (      ३४            ) 

 

 
 

            
( ) औ          -                

( ) औ          -                      
       . ३४ 

 
 हृद्रोगाने मृत्य  येयायारे् प्रमाणिेखील सकाळी ८  े ११ वाजा पय   जा ास्  अस े. रक्तिाबवाढ

हृद्रोगारे्म ळकारणअसेल ररक्तिाबसांबांधदिवसभरप्रमादण ठेवणेमहत्त्वारे्आहे. िुपारी
१२च्यासुमारासवरर्ढणारारक्त िाबकमीकरावयासपादहजेा .पणएखाद्याऔषधारे्अधययुष्ट्य
(हाफलाईफ)शरीरा फक्त१० े१२ ासापयच  दटक असेल रह्याऔषधार्ी िुसरीमात्रा
सायांकाळीिेणेअगरह्याऔषधाच्याजा ोाीलािुसरेऔषधेिेणेआवश्यकआहे.िुसऱ्याऔषधामुळे
उरलेल्या रात्रीच्या समयी आदण सकाळच्या काही  ासा  रक्तिाब प्रमादण  राह ो. रक्तिाब
काब  राहीला रहृियदवकारार्ाझटकाआदणपााघा ार्ाझटकाटाळ ाये ा . 
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५) प्रयोगशाळे ील पासणीसाठीरक्तकाढावयारे्वळेापत्रक 
 
 आकृ ीक्रमाांक२५कवरूनस्पष्टहो ेकीग्रोथसांपे्ररकार्ीदनर्दम ीरात्रीच्यादनद्रवस्थे हो े.ग्रोथ

सांपे्ररकशरीरा जा ास् प्रमाणदनमयणहो असेल रबालपणा मुलाांर्ीउांर्ीआदणशरीरबाांधाही
ख पवाढ ा .जा रप्रौढव्यक्ती ग्रोथसांपे्ररकवाढलेअसेल रशरीरार्ाबाांधार्वाढ ो.शरीरार्ी
उांर्ीवाढावयासवावनस ो.ह्यारोगाांनाअनुक्रमे“जा ायगदँटझम” आदण“ॲक्रोमेगलॅी” अशीनावे
आहे .ह्या रोगाांच्या दनिानासाठी रुग्णाच्या रक्ता ीलग्रोथसांपे्ररकारे् प्रमाणकाढणेआवश्यक
आहे. सकाळच्या वळेा  सहा सा  वाजा  ा रक्तकाढले  र हे प्रमाणफार वाढयायार्ी शक्य ा
अस े.कारणरात्रीच्यासमयीग्रोथप्रव चकजा ास् प्रमाणा दनमयणहो ेम्हण न पासणीसाठीरक्त
िुपारच्यावळेीघेणेआवश्यकवाट े. सेर्खुज्याव्यक्तीमध्येग्रोथसांपे्ररककमीप्रमाणा दनमयण
हो े.अशा व्ाॉर्दफझमझालेल्या व्यक्तीच्यारक्ता ग्रोथसांपे्ररकारे्प्रमाण दक ीकमीझालेअगर
त्यार्ी दनर्दम ी रात्रीच्या समयी दक प  हो  आहे हे जा ाणयायासाठी खुज्या व्यक्तीरे् रक्त
 पासणीसाठीसकाळच्यावळेा घेणेजा रुरीरे्आहे. 

 
   सेर् कॉर्दटझोनरे् रक्तार् ील प्रमाण “कुशींग” रोगामध्ये वाढ े आदण ‘ॲदासनʼ 

रोगामध्ये कमी हो े. सकाळच्या वळेा  दनरोगी शरीरा  कॉर्दटझोनरे् प्रमाण वाढलेले अस े.
ॲदासनरोगामध्येरक्त पासणीसाठीसकाळीघ्यावयारे्आदणकुकशगरोगामध्ये ेसायांकाळीघेणे
आवश्यकआहे. 

 
  हत्तीरोग झाल्यार्ी शांका असलेल्या व्यक्तीरे् रक्त मध्यरात्री  पासणीसाठी घे ले  र

त्यामध्येफायलेदरयारे्जा ां  आढळ नये ा .दिवसाहेजा ां  िाीमारुनबस ा  सेर्मलेदरयाच्या
दनिानासाठीरक्तदिवसाकाढणेआवश्यकआहे. 

 
६) दनरोगी व्यक्तीमध्ये िुपारच्या वळेी फुफ्फुसा ील असांख्य श्वसननदलका ख पशा रुां ि अस ा .

त्यामुळे श्वसनदक्रया व्यवस्स्थ  होयायास मि  हो े. िुपारच्या वळेेनां र हळुहळ  त्या थोड्याशा
दनमुळत्या हो  जा ा ा आदण रात्री त्या सवय  जा ास्  दनमुळत्या हो ा . दनरोगी शरीरावरह्या
दनमुळ ेपणामुळेकाहीहीफरकपा नाही.श्वसनदक्रयेसाठीलागणाऱ्याउष्ट्माांकाांरे्प्रमाणअगिी
अल्पप्रमाणा रात्रीच्याश्वसनासाठीवाढ े.िमाझालेल्या व्यक्तींनािम्यार्ात्रासरात्रीच्यावळेी
सुरुहो ो.ह्यारे्कारणश्वासनदलकारात्रीआधीर्आकुां दर् झालेल्याअस ा .िमेकऱ्याांनािमा
सुरु होयायारे् कारण दमळालेकी त्याकारणामुळे श्वासनदलकाजा ास् र्आकुां दर्  हो ा आदण
त्यामुळेश्वसनदक्रये बरार्अाथळादनमयणहो ो.ज्यािमेकऱ्याांनाऔषधोपर्ारर्ाल अस ा  े
स्व ः आपल्या फुफ्फुसाां ील श्वासनदलकाांका न होणाऱ्या अाथळ्यार्ा आिमास (एअरवे
रेदझस्टय स्)एकासाध्यायांत्राद्वारेघेऊशक ा .ह्यायांत्राच्यासाहाय्यानेऔषधोपर्ारानेदक प 
गुण ये  आहे ककवा एखाद्या रात्री िम्यार्ा उठाव होयायार्ी शक्य ा पा ाळ न पहा ा ये े.
ह्याकदर ाश्वासनदलकाां ीलअाथळामोजा यायार्ीवळेसायांकाळीअसणेफायद्यारे्आहे. 
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७) शादररीकाम ा 
 
 शरीरार्ी व्यायाम र्ाांगल्या प्रकारे करयायार्ी ाम ा िुपारच्या प्रहरी सवय  जा ास्  अस े.  ी

रात्रीच्या वळेी सवय कमीअस े.ह्यारे्कारण शोधावयारे् झाल्यास व्यायामा  घा न येणाऱ्या
खालीलबिलाांकाेलाद्यावेलागेल. 

 
 (अ) अवयवाांरे् स्नाय  आकुां दर्  पावले की त्याांच्या पेशींमधील ग्लायकोजा न नावाच्या दपष्ट

पिाथयरे्दवभाजा नहो ेआदणत्यापास नग्लुकोजा दनमयणहो ो. 
 
 (ब) हा ग्लुकोजा  व्यायाम करणाऱ्या शरीराला आवश्यक आहे कारण त्याच्या दवघटणामुळे

शरीरा  उष्ट्ण ा दनमयण हो े. हे कायच पुष्ट्कळ पेशींमध्ये हो े. मात्र ह्या दक्रयेसाठी अदधक
प्राणवाय र्ीजा रुरीभास े.श्वणसनदक्रयावाढल्यानेहीआवश्यक ापुरीकरयाया ये े. सेर्ह्या
वाढलेल्या श्वसनदक्रये वाटे वाढलेला कबचवाय  आदण लॅस्क्टक आम्ल ही अनावश्यक द्रव्ये
शरीराबाहेरटाकलीजा ा ा . 

 
 (क) हे सवच घा  अस ाना व्यायामाच्या दक्रयेमुळे अदनच्छाव ी मज्जासांस्था हृियारे् स्पांिन

वाढव नआदणरक्तिाबहीवाढव नव्यायामकरणाऱ्यास्नाय नाजा ािारक्तपुरव े. 
 
 (ा)  सेर्त्वरे्मधीलरक्तवादहय याप्रसरणपाव ा आदणव्यायामामुळे दनमयणहोणारीप्रर्ांा

उष्ट्ण ात्वरे्वाटेशरीराबाहेरनेलीजा ा े. 
 

शरीरा ीलस्नाय ांर्ा व्यायामथाांबलाकीश्वासकाहीवळेवाढलेला राह ो.श्वासावाटेआवश्यक
असलेला प्राणवाय  स्नाय ना त्याांरे् आकुां र्न थाांबले असले  री पुरवला जा ा ो. आदण त्यार् प्रमाणा 
कबचवाय श्वासावाटेशरीराबाहेरजा ा ो. 

 
प्रयोगाअां ी असे आढळ न आले की सकाळच्या वळेी शरीरार्ी वा ावरणा  न प्राणवाय  शोष न

घेयायार्ी ाम ा कमी अस े. सांध्याकाळी  ी जा ास्  अस े. अथय  व्यायाम करणाऱ्या स्नाय ांना पुरेसा
प्राणवाय  सायांकाळच्या वळेे  पुरवला जा ा ो. त्यामुळे त्याांरे् आकुां र्न िुपारी आदण सायांकाळी जा ास् 
प्रमाणा हो े.हेबिलकमीप्रमाणा हो असल्यामुळेसामाय यमाणसाांना ेजा ाणव नाही .मात्रज्या
व्यक्तींना शयच ी  भाग घ्यावयार्ा असेल त्याांच्या ील ाम ा सांध्याकाळी जा ास्  अस ेआदण  ी उत्तम
ठेवयायासाठीइ रहीकाहीपर्थयेपाळावीलाग ा . 

 
रात्रपाळीकरावीलागणाऱ्या व्यक्तींर्ीशारीदरककामकरयायार्ीाम ा दिवसा केल्याजा ाणाऱ्या

कामाच्या  ुलनेने कमी अस े. हेही रात्रपाळीवाल्यानीआदण त्याांच्या मालकानी ध्याना  ठेवयायासारखे
आहे. वाहनर्ालक, दगरणीमजा  र, गल्ल्यावर रात्री कामकराव्या लागणाऱ्या व्यक्तींमध्ये ही ाम ा कमी
झाली असेल  र त्यामुळे दवपदर  पदरणाम घा न ये ा . ह्याकदर ा त्याांच्या मानदसक ेवर दिवसाच्या
र्ोवीस ासाां कसेफेरफारहो ा हेजा ाणणेआवश्यकआहे. 
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८) बौदधकाम ा(मानदसकाम ा) 
 
 बौद्दधककुशाग्र ासकाळीआदणिुपारीर्ाांगल्या स्स्थ ी अस ेअसाप्रत्येकार्ाअनुभवआहे.

ह्यासांबांधीशास्त्रीयआधारघेणेसोपेनाही.जेा दनकषलावलेगेलेआहे  ेदवर्ारा घे लेअस ा
हीगोष्टस्पष्टहो े.मनआदणबुध्िी र री राहयायासाठीइ रहीवा ावरणपोषकअसावेलाग े.
दशाण घेणाऱ्या दवद्यार्थययला अन्न,पाणी, दनवासआदण दशाणासाठी योग्य पदरस्स्थ ी ह्या गोष्टी
आवश्यकअसल्याकीअसे म्हणावेलागेलकी दशाणआत्मसा करणेही दक्रयासकाळीआदण
िुपारीर्ाांगल्यापैकीहो े.अथयत्ह्याबाब ी व्यक्तींव्यक्तींमध्येफरकआढळ नये ा .काहीव्यक्तीं
दिवसाच्या१०-१२ ासा जा ास् सामअस ा  रइ रकाहीव्यक्तीरात्रीच्यावळेीजा ास् ञानान
दमळव  शक ा . ही बाब व्यक्तीने लावलेल्या सवयींवर अवलांब न अस े. ज्याांर्ी ाम ा दिवसा
जा ास् असेलत्याांच्यामधीलरात्रीआढळ नयेणारीाम ाकमीअस े.ह्याउलटिुसऱ्याव्यक्तीमध्ये
आढळ नये े.ह्यााम ेर्ासांबांधिोनप्रकारच्या व्यक्तींसमध्येमज्जासांस्थाआदणद च्याउद्दीपनाने
होणाऱ्या ॲदिनॅदलन आदण नॉरॲदिनॅदलन ह्या स्त्रावाांवर अस ो. ह्या स्त्रावाांच्या उत्पत्तीमुळे
मस्स् ष्ट्कपचु्छमज्जासे  आदणमध्यमेंि ह्यामधील रेदटक्युलर पेशीउद्दीदप हो ा आदण त्यापेशी
मस्स् ष्ट्काां ीलपेशीउते्तदजा  ठेव ा . 

 
  ह्याबाब ी आणखीएकागोष्टीर्ाउल्लेखयेथेकरावालागेल.एखािीगोष्टअगरकाम

एकसारखेकरयायार्ीपाळीआपणावरआलीकीकाही ासामध्येर्आपणालात्यागोष्टीर्ाकां टाळा
ये ोआदणत्याकाययमुळेशारीदरकआदणदवशषे ःमानदसकथकवा(मेंटलफदटग)ये ो.थकवा
मोजा यायार्ीपद्ध फारदकर्कटअस े.काहीव्यक्तींना७२ ासजा ागेठेव नत्याांच्यामध्येथकवाहा
कसाकसाआदणदक ीप्रमाणा आलाह्यार्ाअांिाजा घे लागेला.प्रयोगाअां ीअसे दिस नआले
कीपदहल्यार्ोवीस ासा थकवावाढ  गेलाआदण१४ ासा त्यानेउच्चाांकगाठला. त्याांच्या
म त्रा ीलॲदिनॅदलनप्रमाणहीपदहल्या१४ ासा कमीहो गेलेआदणथकवासवय जा ास् हो ा
त्यार्वळेीॲदिनॅदलनरे्प्रमाणहीसवय कमीहो े.१४ ासानां रथकवाथोााकमीझालाआदण
२४ ासानां र ोवाढ लागला.मात्र त्यारे्प्रमाणपदहल्या दिवसाच्याथकव्यापेााजा ास् हो े.
िुसऱ्या दिवशीच्या १४  ासाच्या अवधी  थकव्याच्या प्रमाणाने उच्चाांक गाठला आदण
ॲदिनॅदलनच्या प्रमाणाने नीर्ाांक गाठला द सऱ्या दिवशीच्या र्ोवीस  ासा  प्रथम थोाा कमी
पा ळीवरअसलेलाथकवावाढ गेलाआदण१४ ासानां रत्यानेत्यादिवसार्ाउच्चाांकगाठला.
हा उच्चाांक सवय  जा ास्  हो ा. ॲदिनॅदलनच्या प्रमाणाने नीर्ाांक गाठला. मात्र ॲदिनॅदलनच्या
प्रमाणा द य ही दिवसा २४ ासा होणाऱ्याबिलाखेरीजा एकां िरप्रमाणा फरकझालानाही.
म्हणजेा  रक्ता ील ॲदिनॅदलनसारख्या सांपे्ररकामध्ये फार मोठ्या उलाढाली झाल्या नाही . पण
व्यक्तीलावाटणाऱ्याथकव्या मोठ्याउलाढालीआढळल्या. सेर्ह्याव्यक्तींनाझोपेपास नवांदर् 
केलेहो े.हेिेखीलकारणथकवावाढयायारे्आहे.मात्रथकव्यारे्प्रमाण२४ ासा वरखाली
होणेहेशरीरस्थकालमापनसांस्थेमाफच  हो असावेअसेवाट े. 

 
९) रोगाांर्ीलाणेआदणऔषधोपर्ार 
 
 काहीरोगाांमधीललाणेदिवसा ीलठरादवकवळेा अगरठरादवकऋ ुमध्येअनुभवलीजा ा ा .

रुमटॅॉईासांधीवा झालेल्यारुग्णारे्साांधेसकाळीआखा ा आदण त्याना विेना हो ा .ह्या
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विेना िुपारच्या वळेीकमीहो ा . विेनाांर्ी  ीव्र ासकाळच्या प्रहरीजा ास्  प्रमाणा होणेह्या
दक्रयेसिोनकारणेअस शक ील.शरीरस्थकालमापनयांत्रणेमुळेठरादवकवळेेसविेनाहो ील
आदण िुसरे कारण म्हणजेा  रुग्ण रात्रभर स्स्थर अवस्थे  रादहल्यामुळे विेना अनुभवल्या जा ा 
अस ील. रुग्णाने रात्रभर हालर्ाल र्ाल  ठेवली  र सकाळच्या विेना काही प्रमाणा  कमी
हो ा .मात्रविेनासकाळीप णचनाहीशाहो नाही .कमीजा ास् विेनाहोणेहेप्रमाणॲदिनल
कॉरछटेक्स ग्रांथी ील कॉर्दटसोन ह्या प्रव चकाच्या स्त्रावाशी दनगाी  आहे. हा स्त्राव शरीरस्थ
कालमापनसांस्थेवरअवलांब नअस ोहेआपणअभ्यासलेआहे(पहाआकृ ी२५कप्रकरण८) 

 
  िमेकऱ्यार्ािमारात्रीच्यावळेीसुरुहो ो.ह्याच्याहीमुळाशीश्वासनदलकाांरे्आकुां र्नरात्री

हो  अस े हा खुलासा वर केलेलाआहे. त्यावरऔषधोपर्ार र्ाल  अस ील ह्याांर्ा जा ास् ी 
जा ास् पदरणामरात्रीच्यावळेीझालापादहजेा . 

 
  सवचसाधारणपणे रोगदनर्दम  विेनाांरे् प्रमाण सकळच्या प्रहरी कमी अस े आदण  े

सायांकाळीवाढ े.रोगार्ी ीव्र ात्याप्रमाणा वाढ नस नशरीरस्थविेनासहनकरयायार्ीशक्ती
सांध्याकाळी कमी हो े त्यामुळे विेना जा ास्   ीव्र वाट ा .  सेर् जा ठरा ील फोा (पेपदटक
अलछसर)आदणदपत्ताषयाच्यािाहामुळेहोणाऱ्याविेनारात्रीच्यासुमारासजा ास्  ीव्रवाट ा .सवच
व्याधीं ीलविेनाअमुकएकावळेी ीव्रहो ा असेम्हण ाये नाही.काहीविेनाव्यायामानां र
सुरु हो ा . काही विेना अन्नसेवनामुळे त्रास िेऊ लाग ा . स्वस्थ झोपल्यानां र शरीराच्या
हालर्ाली थाांब ा  आदण त्यामुळे रुमटॅॉईा साांधेिुखीच्या व्यक्तीमध्ये सकाळच्या वळेी साांधे
आखा ा .ह्यार्ाअथचअसाकीविेनाजा ास् कमीहोणेह्याकदर ािेखीलशरीरस्थकालमापन
यांत्रणाआदणबाह्यवा ावरणा ीलपदरस्स्थ ीहीिोय हीकारणीभ  अस ा . 

 
  पुष्ट्कळशा रोगाांर्ीलाणे दिवसाच्या र्ोवीस ासा  ठरादवक वळेीकमीजा ास्  होणारी

अस ा .औषधार्ीयोजा नाकर ानाह्यासांबांधीनीटकाळजा ीघ्यावीलाग े.रक्तढिाबामधीलवाढ
मध्याय हाच्यावळेीजा ास् प्रमाणा अस े. ीत्यासमयीलाग पाणारीऔषधे िेऊनकमीकेली
नाही रह्यावाढीमुळेमेंि  ीलरक्तवादहय याअगरइ रइांदद्रयाां ीलरक्तवादहय या फुट शक ा .
 सेर् रक्ता गोठयायार्ी दक्रया ही सकाळीसहा वाजा ल्यापास न बारा वाजेा पय  कमी वळेा  पार
पा े. रुग्णा ील रक्ती गोठणे ही दक्रया लाांबवयार्ी असेल  र त्याच्या दशरे  न “दहपॅरीन” हे
हमखास गुणकारीठरलेलेऔषध दशरे  न दिल्याजा ाणाऱ्यासलाईनवाटे ासान ास िेयायार्ी
प्रथाआहे.हीप्रथाघा कठरुशक े.कारण दहपॅदरनमुळेसकाळच्यावळेा ीलरक्तगोठयायार्ी
दक्रयापदरणामकारकरीत्यामांिावलेआदणह्याअवधी शरीरा कोठेहीरक्तागोठयायार्ीशक्य ा
कमीहोईल.िुपारी१२नां ररक्तगोठयायार्ीग ीमांिाव े.दहपॅदरनर्ास  माराठेवल्यामुळेही
ग ीख पमांिाव ेआदणशरीरा रक्तागोठयायाऐवजा ीरक्त स्त्रावसुरुहोयायार्ीशक्य ावाढ े. 

 
  दनरदनराळ्यारोगाांमध्येऔषधोपर्ाराांर्ीयोजा नाकर ेवळेीत्याऔषधाांच्यागुणधमयप्रमाणे

मात्रा आदण रोगा ील विेनाांर्ी आदण प्रग ीर्ी  ीव्र ा लाा  घ्यावी लाग े. विेनाांर्ी  ीव्र ा
जा ाण न घे ल्यावर गुणकारीऔषधार्ी वळे ठरव नह्याऔषधार्ीकमी कमी मात्रा ठरदवयायास
मि हो े.शरीरस्थकालमापनआदणत्याप्रमाणेकरावीलागणारीऔषधयोजा नाह्यािोनपरस्पर
सांबांदध गोष्टीनाक्रोनोफारछमकॅॉलॉजा ीलाएकस्व ांत्रिालनखुलेकेलेआहे. 
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   -                   म          (   म     ) 
 

पृर्थवीर्ीस्व ःभोव ालर्ीप्रिदाणार्ोवीस ासाांच्याअवधी प णचहो असल्यामुळेपृर्थवी लावर
उभ्याअसलेल्याव्यक्तीच्यादृष्टीनेस यचप वेसउगव ोआदणअिमासेबारा ासानां र ोपदश्चमेच्यादिशसे
मावळ ो.रात्रीच्याबारा ासानां रस यचजा ण कायपुनःप वेसउगव ोआदणहेउजेा ा-अांधारारे्र्क्रर्ाल 
राह े. सेर्गोलाकारपृर्थवीर्ाआकार दवर्ाराां  घे ाप वेकाीलिेशा सकाळलवकरहो े.भार ीय
वळेेनुसारसकाळी७-७।। वाजा लेकीग्रीदनर्टाईममध्यरात्रीर्ािीािशचदव ो.म्हणजेा भार ीयवळेग्रीदनर्
वळेेपेाा-६ ासपुढेआहे. सेर्भार ा जेा व्हादिवसार्ाउजेा ाअस ो. ेव्हाअमेदरके अांधःकारार्ीवळे
अस े. 

 
सोयीच्यादृष्टीनेपरृ्थवी लावरीलवळेेर्ीिर१५° दाग्रीरेखाांशधरूनएकां िर२४कालाेते्रदहशोबा 

घे लीजा ा ा . 
 
एकोदणसाव्याश कापय  पदश्चमेका नप वेकाे येणारेप्रवासीहोड्याआदणबोटी  नप वच दकनारा

गाठी अस . त्याांर्ा प्रवास प णच होयायास दकत्येक दिवसलाग अस . दिवस रात्रह्या र्क्राां ीलह्या
प्रवाशाना समजा   नसे आदण ह्या बिलामुळे त्याांच्या शरीरस्थ कालमापन यांत्रणेमध्ये बिल फार कमी
प्रमाणा हो अस .सध्याच्यायांत्रयुगा प्रवासाच्यासुखसोयीवाढल्याआदणप्रवासालाजेा टदवमानाांमुळे
फारकमीवळेलाग ो.दिल्ली-मुांबई ेलांानहाप्रवासकेवळ७-८ ासा प णचहो ो. 

 
पुढीलय य यॉकच पय  च्याप्रवासाला६ ासलाग लागले.ह्यादु्र ग ीनेहोणाऱ्याप्रवासारे्पदरणाम

शरीरस्थकालमापनावरदक प हो ा ह्यार्ादवर्ारयेथेकरावयार्ाआहे. 
 
मुांबईह नरात्रीच्यावळेीजेा टदवमानानेय युयॉकच लादनघालेलीव्यक्तीरात्रीच्यावळेीदवमाना स्वस्थ

झोपघेऊशक े.आठ ासाांर्ीझोपसांपव नजा ागृ ावस्थाआलीकीबाहेरच्यावा ावरणा सवचत्रकाळोखा
दिस ो.प्रवासालादनघाल्यापास नआठ ासाांनीदवमानलांानलापोहोर् े.ह्यावळेीलांानमध्येसकाळरे्
आठहेनहो ापहाटेरे्िोनवाजा लेलेअस ा .शरीरस्थकालमापनयांत्रणेच्यादृष्टीकोना  नदवर्ारकेला
 रसकाळीआठवाजा  ाप्रवासी व्यक्ती ाजा ी वानीहोऊनर्हापाणीनास् ा सेवनकरयायाच्या यारी 
अस े.त्याांच्याशरीरारे् ापमान, रक्ता ीलॲदिनॅदलन, स्नाय ांर्ीकायचाम ाआदणबौदद्धकशक्तीहीसवच
वाढत्याप्रमाणा अस ा .पुढीलय य यॉकच च्याप्रवासालालांानमधीलपहाटे४वाजा  ासुखा प्रारांभहो ो.
 ेव्हा शरीराच्या यांत्रणेच्या दृष्टीने सकाळरे् िहा वाजा लेले अस ा . सहा  ासानी म्हणजेा  अमेदरके ील
सकाळच्या ८ वाजा  ा (लांानमधील सकाळी िहा वाजा  ा) य य यॉकच र्ा प्रवास प णच हो ो. व्यक्तीच्या
शरीरा ीलयांत्रणेच्यागदण ा हीआगमनार्ीवळेसांध्याकाळच्यासहार्ीअस े.शरीरयांत्रणे फरकहीह्या
दृष्टीने पालेले अस ा . स्थादनकलोकाांच्या वळेापत्रकाप्रमाणे सकाळर्ी वळे उत्साहार्ीआदणजा ोमाने
कामकरयायार्ीअस े.प वेकाीलिेशा  नयेणाऱ्याव्यक्तींकदर ासकाळच्यावळेा महत्त्वार्ीबौदद्धककामे
आदणमहत्त्वाच्याव्यक्तींच्यागाठीभेटीअसलीकामेकरणेवळेेच्याअभावीआवश्यकहोऊनबस े.सकाळ
उलट निुपाररे्बारावाजा लेकीशरीरयांत्रणेर्ीकायचाम ाकमीहो े.कारणबाहेरीलवा ावरणा िुपाररे्
बारा वाजा ले असले  री शरीर यांत्रणेच्या दृष्टीने  ी रात्रीच्या बारार्ी वळे अस े. अशा वळेेलाआपल्या
शरीरा ील कालमापनयांत्रणा आदण बाहेरील उजेा ा-अांधारारे् र्क्र यामधील  ाळमेळ दबघाल्यावर
कालमापनयांत्रणापनुःरूळावरयेयायासाठीिोनर्ारदिवसजा ावेलाग ा .ह्याअवधी ‘जेा टलॅग’ मधील
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लाणे दिस न ये ा .शरीरस्थयांत्रणाठीकठाकहोयायासाठीबरार्वळेलाग ो. हे एकाअथीशरीराला
दह ावहठर े.जा रबाहेरीलउजेा ा, अांधःकारह्यामधीलबिलाांमुळेआपल्याशरीरा ीलबिल ात्काळ
दिस न आले अस े  र दिवसा काळोख्या दसनेमागृहा  ३-४  ास काढल्यानां र शरीरा  दिवसाच्या
बिलाांऐवजा ीह्या ीनर्ार ासा रात्रीं ीलबिलदिस नआलेअस े. सेर्एकाद्यारात्रीकाहीकारणाने
जा ागरणझाले रशरीरा रात्रीऐवजा ी दिवसाघा न येणारेबिलआढळलेअस े.रात्रपाळीकरणाऱ्या
व्यक्तीमध्ये शरीरस्थ कालयांत्रणा आपली दक्रया हळ हळ  व्यक्तीच्या कामाच्या वळेेबरहुक म आपले र्क्र
र्ालावावयासलाग े.आदणहीकालानुव ीदक्रया(ॲाॅपे्टशन)पुष्ट्कळशीसामठर े. 

 
मात्रबरीर्शीकालाेते्रओलाांा नएकािी व्यक्तीलांानह नप वेकाेहाँगकाँगमध्ये जेा ट दवमानाने

आली रजेा टलॅगमुळेदनमयणहोणारीलाणेजा ास् त्रासिायकठर ा .कारणह्याप्रवासा जा वळजा वळ
आठ कालाेते्र ओलाांाावी लाग ा . आदण शरीरा ील दनद्रावस्था आदण जा ागृ ावस्था ही स्थादनक
व्यक्तींमधीलअवस्थाांच्याअगिीदवरूद्धदिशनेेकायचकर ा .अशापदरस्स्थ ी बौदद्धककायचघा नयेयायास
त्रासहो ो. 

 
जेा टलॅगर्ीसवचलाणेप वेका नपदश्चमेकाेककवाउलटदिशनेेदवमानार्ाप्रवासकरणाऱ्याकाही

व्यक्तीमध्येर् आढळ न ये ा . कालाेते्र न ओलाांा ा उत्तर िदाण ककवा िदाणोत्तर प्रवास करणाऱ्या
प्रवाशाांमध्येहीलाणेदिस नये नाही .शरीरा थोााथकवावाट ोअशावळेीकाही ासझोपदमळाली
 रआरामवाट ो. 

 
पार्सहापेााजा ास् कालाेते्रओलाांा नप्रवासकरणाऱ्याव्यक्तींच्याप्रकृ ी हामेळदबघालेला

राह ो. दवमानाच्या प्रवासार्ी सवय असलेल्या व्यक्ती आपल्या शरीरयांत्रणेच्या  ांत्राप्रमाणे सहजा  झोप
प्रवासा काढ शक ा .दवशषे ःप वेका नपदश्चमेकाेरात्रीर्ाप्रवासकरणाऱ्याव्यक्तीप्रवासा र्आपली
झोपप णचपणेभोग शक ा .पणपदश्चमेका नप वेकाेरात्रीप्रवासकरणाऱ्याप्रवाशानािोनर्ार ासा र्
बाहेरलख्खउजेा ादिस लाग ो.त्याांनाप्रवासा जा ागेराहयायार्ामोहहो ो.सवयीरे्प्रवासीमात्रत्याही
प्रवासा  झोप काढ  शक ा . जा दमनीवर पिापचण केल्यानां र पदश्चमेका न प वेकाे येणाऱ्या प्रवाशाच्या
शरीरा ीलकालयांत्रणे  ाळमेळहोणेआवश्यकआहे. 

 
अशा री ीने प्रवासकरणाऱ्या बऱ्यार्शा व्यक्तींच्या शरीरा   ाळमेळ २-४ दिवसा  हो ो. मात्र

काही व्यक्तीनाप्रवासामुळेहोणाऱ्याशरीरयांत्रणे ील दबघााामुळे “जेा टलॅग”र्ात्रासहो ो.“जेा टलॅग”
मध्येहोणारीलाणेखालीलप्रमाणेअस ा . 
 
१) नव्यावा ावरणा ीलदिवसा मानदसकथकवा, रात्रीच्यावळेीझोपनयेणे. 
 
२) महत्त्वाच्याकाययसाठीलागणारीबौदद्धकाम ाकमीहोणे. 
 
३) महत्त्वाच्याशयच ीसाठीआवश्यकअसणारीशारीदरकशक्तीकमीहोणे. 
 
४) अन्नावरीलइच्छाकमीहोणेआदणअपर्नार्ात्रासहोणे. 
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५) ाोकेिुखीआदणमानदसकसम ोलने दबघााहीलाणेदिस नये ा . 
 
 जेा टलॅगमधीललाणेसवांमध्येदिस नये नाही .त्यार्ीकारणेखालीलदिलीआहे . 
 
१) सवयीच्याप्रवाशानाजेा टलॅगर्ात्रासहो नाही. 
 
२) ज्याांनारात्रीउदशराझोपयायार्ीसवयआहे.अशाव्यक्तींनाजेा टदवमानार्ात्रासहो नाही. 
 
३)  रूण व्यक्तीना त्रास हो  नाही. वयार्ी साठी उलटलेल्या व्यक्तीनाजा ास् त्रास हो ो.कारण

उ ार वयार्ी माणसे आपले झोपेरे्  ास आदण इ र व्यवहाराांरे्  ास ह्यामधे नीट  ाळमेळ
ठेव ा .  ो  ाळमेळ दबघाला की त्यार्ा उ ार वयाच्या व्यक्तीला जा ास्  त्रास हो ो, अथयत्
सवयीसवयीनेहाहीत्रासकमीहोयायार्ीशक्य ाअस े. 

 
 

* * * 
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सूची 
 

अ   
अदनच्छाव ी
मज्जा ासांस्था 

Autonomic अल्पकाल स्मरण Short Term Memory 

Nervous System  अधश्च ेक Hypothalamus 
अनुकां पी., Sympathetic अधययुष्ट्य Half life 
अनैस्च्छक Involuntary अनुकां पी सांस्था Sympathetic 

System 
अां स्त्वर्ा Mucous membrane आस्वाि Flavour 
ॲदिनॅदलन 
ॲदिनलग्रांथी 

Adrenaline  
Adrenal gland 

आवाजा  Voice 

अय  लचसीका Endolymph आांबट Sour 
अपस्मार  Epilepsy आवपेन Vibrations 
अां रस्त्राव  Hormones आभरत्न रे् न य    Afferent Nerves 
अय  ाांग Motor End Plate अम  च (दवर्ार शक्ती) Abstract (thought) 

आ इ 
आ ाी Intestines इच्छानुव ी स्नाय  Voluntary muscle 
आकलन Interpretation 

(Perception) 
इांदद्रय Organ 

आां रकणच Internal Ear इलेक्रॉन स क्ष्मयांत्र Electron 
Microscope 

आां रत्वर्ा Dermis उ 
आकड्या Convulsions उच्छछवास Expiration 
आम्ले Acids उष्ट्ण ादनयामक कें द्र Temperature 

Regulating Center 
अपभरत्व रे् न य    Efferent Nerves उद्दीपक उते्तजा क Stimulus 
ओठ Lips उद्दीपन उते्तजा न Stimulation 
अस्स्थकुहर Bony Labyrinth उपाधीदय  प्रद दाप्त ह 

दक्रया 
Conditioned Reflex 
Action 

आकुां र्न Contraction उपजा   प्रद दाप्त ह दक्रया Unconditioned 
Reflex Action  

आद्यांग End-organs 
(Receptors) 

उपद्रवी गुल्म Malignant Tumours 

क्राउझी आद्यांग Krause End organ उत्क्राांकीवाि, प्रायायाांर्ा Animal Evolution 
रदफनी आद्यांग Ruffini End organ उरकदटरे् ा सांह ी 

(अनुकां पी) 
Tharaco Lumbar 
Symathetic System 

उपद्रवी, उपव्यापी Malignant कायीक घड्याळ Body Clock 
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उष्ट्माांक Calorie कार्रजा ल Vitreous,humour 
    

ए.सी.टी.एच्. A.C.T.H. 
Adrenocorticotrophic 
Hormone 

खारट Salt 

ऐरणीरे् हाा Incus of the middle ear. खेर् Stretch 
  ग 

कवटी Skull गोलक Corpuscle 
कपचरदत्रकरे् ा 
सांह ी,परानुकां पी 

Craniosacral or 
Parasympathetic 
system 

 पमान गोलक Temperature 
corpuscles 

कणचनदलका External Auditory canal स्पशच गोलक Touch (Corpuscle) 
कणचवलये Semicircular canals िाब गोलक Pressure 

(Corpuscle) 
का  Sour गुहा Ventricle 
कणचपल्लव Pinna of the Ear प्रमस्स् ष्ट्क गुहा Cerebral Ventricle 
कणचगहन Labyrinth of the Ear पटह गुहा Tympanic cavity 
कानार्ा पािा Tympanic membrane गांधञानान रे् न ां   Olfactory nerve 
कानार्ी पाळी Pinna of the ear दगलन Swallowing 
कानदशलारे् हाा Temporal Bone गहन Labyrinth 
कुर्ा कोमलास्थी Cartilage गांध Smell 
कां ठस्वरयांत्र Larynx गांधञानान Sence of smell 
कृष्ट्णमांाल Iris गांधञानानकें द्र  Centre of smell 
क्लोमपाक Pneumonia दगदरका Gyrus 
क्रोध Rage, Anger गोलाधच Hemisthere 
कोटरक Vestibule of the ear   
कोटरकीय ञानान ां   Vestibular Nerve घण Malleus 
काल्पदनक 
(दवर्ारशक्ती) 

Imaginal (Thinking) घसा Pharynx 

कोलाेत्र Time Zone घशा ील गाठी Tonsils 
कालदनयांत्रक Zeitgeber   
कोि Viscera  
  र्य Anabolism 
रे् ाकोश Neurone र्यापर्य Metabolism 
दर्दकत्सा Therapy रे् ोपागम Synapse 
वाकदर्दकत्सा Speech Therapy   
रे् ालोम Dendrites नदलकादवरदह  ग्रांथी Ductless gland 

  दनद्रा Sleep 
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जा ठर Stomach दनद्राकें द्र  Sleep centre 
जा ाग ृी Activation.,Awareness नत्रपिाथच, प्रदथने Proteins 
जा ाठररस Gastric juice नाक Nose 
जा ीभ दजा व्हा Tongue नाकपुाी Nose cavity 
जा ीवरासायदनक Biochemical य यष्टी Nucleus 
जा ाग ृावस्था Consciousness नेत्ररस Aqueous Humour 
जा ाठरफोा Gastric ulcer नेत्रमणी Lens of the eye 
जा ाल ादनका Arachnoid mater नेत्रभ्रम Optical illusions 

  दनरुपद्रवी गुल्म Benign tumours 
ाोके Head नॉरछॲदिनॅदलन Noradrenaline 
ाोळा Eye नवदवकदस  (मेंि ) Neo cortex 
त्वरे् ील सांविेना 
गोलक 

Cutaneous Receptors   

त्वक्कुहर Membranous पाठीर्ा कणा Vertebral column 
त्वर्ा Skin पारिशचक पटल Cornea of the Eye 

  दपष्ट पिाथच  Carbohydrates 
दृदष्ट Vision दपदह  प्रदपयाा Pituitary gland 
दृदष्टकें द्र  Visual centre पेशी Cell 
दृष्टीाेत्र Field of Vision पेशीद्रव Protoplasm 
दृष्टीर्ा मेळ Accommodation (Vision) पााघा  Paralysis 
दृढ ादनका Dura Master पे्ररक Motor 
दृदष्टमज्जा ा ां   Optic Nerve पे्ररक प्रकायच Motor function 
दृकरे् ादपयाा., 
श्वे क 

Thalamus प्रमस्स्मष्ट्क रक्ताघा  Cerebral Apoplexy 

िाब Pressure प्रमस्स्मष्ट्क गोलाधच Cerebral 
Hemisphere 

दृक मज्जा ापटल Retina प्रमस्स्मष्ट्क कोप Encephalitis 
िीघचकाल (स्मरण) Long term Memory पापणी Eyelid 
िबलेला Non dominat पेशीसम ह Collection of Nerve 

cells Nucleus 
दिनरात्र 
( ालबद्ध ा) 

Circadian Rhythm लालपेशीसम ह Red Nucleus 

दद्वनेत्र दृष्टी Binocular Vision System परानुकां पी सांस्था Parasy mpathetic 
पोदलओमायलादटस Poliomyelitis मज्जा ा ां   Nerve 
पेशीरे् आवरण Cellwall मज्जा ापटल Retina 
प्रमस्स् क 
(नवदवकदस ) मेंि  

Cerebrum मज्जा ारज्ज  Spinal Cord 

प्रमस्स् ष्ट्क गोलाधच Cerebral hemisphere मस्ष्ट् ष्ट्क पृच्छ पोदलओ Bulbar Poliomyelitis 
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प्रद दाप्त ह दक्रया 
(प्रद ाेप) 

Reflex Action  मज्जा ासे   Pons 

प्रव चक सांपे्ररक Hormone मस्स् ष्ट्क Brains.(Cerebrum) 
पुरस्थ Anterior (Pituitary) मध्यमस्स् ष्ट्क,मध्य मेंि  Mid Brain 
प्रकपा Gouads लहान मेंि  दनमस्स् ष्ट्क Cerebellum 

  मस्स् ष्ट्कच्छिकोप Meningitis 
फ्रॉांटल लोब Frontal Lobe मुि ीर्ा  ाप Typhoid fever 
फुफ्फुस Lung मेरुद्रव CerebroSfinal 

Fluid 
    

बगचर लहरी Burger Rhythm युस्टेदशयन नदलका Eustachian tube 
बाहुली Pupil युक्तय  ुपट्ट CorpusCallosum 

    
भावना Emotions रक्तवादहनी Blood Vessel 
भ क Hunger रुर्ीकदलका Taste bud 

म रुर्ी Taste 
मज्जा ाकें द्र Nerve Centre रूदर्सांविेना Taste sensation 
मज्जा ासांस्था Nervous System रांग अांधत्व Colour blindness 
मध्यकणच Middle Ear रुर्ीकें द्र Centre of taste 
मध्यभाग Vestibule of the ear दत्रदम ीर्ी जा ाणीव Orientation in 

space 
मेंि  Brain रक्तिाब वरील Blood Pressure 

Systolic 
मस्स् ष्ट्क पुच्छ  Bulb of the spinal Cord 

(Medulla oblongata) 
खालील Diastolic 

मस्स् ष्ट्कच्छि Meningeal   
मस्स् ष्ट्क दर्त्रणा Electroenecphalography लाङ्ग ल Axon 
मृि ादनका Pia Mater लांबगोलक द्वार Oval Window (Ear) 
वदरम सांविेना Stereognosis लाळ Saliva 
वार्ावाणी Speech लांबमज्जा ा Medulla Oblongata 
वार्ािोष Speech defects लालोत्पािक कपा Salivary glands 
वास Smell लैं दगक व चन Sexual behavior 
दवषाण  Virus व 
दवदशष्ट सांविेना Special senses साांघीव अांग Corpus callosum 
वार्ाकें द्र  Centre for speech Broca’s 

Area 
साांधा Joint 

वाां ी Vomiting स्कां ध Spring 
दवकर Enzyme स्स्नग्ध पिाथच मेि पिाथच Fats 
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  स्पशच सांविेना Touch sensation 
शरीर Body स्त्राव 

स्वरयांत्र 
Secretion 
Larynx 

शरीरदवञानान Physiology स्मरण Memory 
शस्त्रदक्रया Surgical operation स्मरण कें द्र Centre for Memory 
श्वसन,श्वासोच्छछवास Respiration स्नायु Muscles 
शांकुकोशा Cones स्वायत्तमज्जा ासांस्था Autonomic 

Nervous System 
शरीरार्ीस्स्थ ी Body posture स्पशच Touch 
शरीरार्ीसम ोल ा Body Equillibrium स्वर ां   Vocal Cords 
शांखकास्थी Temporal bone सुखिायीकें द्र Pleasure Center 
शांखाकृद दवभाग,
शांक्वाकृद भाग 

Cochlea सांपे्ररक Hormone 

श्रवण,श्र ुी Hearing सांघीव )मेंि र्ा(  Hemisphere 
(Cerebral) 

श्रवणकें द्र Centre for Hearing   
श्चे क Thalamus हााे Bones 
शरीर Body हा पाय Limbs 

                     , 
        

Vestibular Nerver 

सांविेना Sensations हायिोदकफॅलस् Hydrocephalus 
सामाय यसांविेना Common sensations हृिय Heart 
वदरमसांविेना Stereognosis हुकुम गाजा वणारा Dominant 
सांविेनााेत्र Sensory Area   
  ाार Salt 
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