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प्रकरि १६ 
 

महाप्रवेिा ऊर्धवव णवस्तार 
 
छोटी मोठी अशा दोन सरण्या 
 

अकराव्या प्रकरणात अभिसरणाच्या इंभियाचंा भिचार झालेला आहे. आता त्याच इंभियव्यूहाचा 
अभिक भिस्तारा े भिचार कराियाचा आहे. दय य हा सिश ीरीरिर रत त खेणिणारा पपं आहे. दय यातू  
 ो  िाटा ंी रत त बाहेर पडते. रत तिाभहनयाचें  ो  हार दय यात ग ंफलेले असतात. एका हाराचा भिस्तार 
केिण पल्म ात असतो तर   सऱ्याचा भिस्तार पल्म े ि दय य यास द्धा सिश अियिात असतो. अर्थातच 
एकातील अभिसरण लहा  तर   सऱ्यातील अभिसरण महा  असते. त्या ंा पल्मनय [Pulmonary.] ि 
सािशभिक [Systemic.] अीीं  ाि े ेतात. दय यातू  पल्म ात रत त  ेणारी प्रिा ती पल्मनी प्रिा. ती दय याच्या 
उजव्या भिसजशकातू  भ घते. ती बरीच रं  असल्याम णे भतला ी डंा [Trunk.] म्हणतात. ती अिघी ५ cm 
लाबं असते. भतचा आरंि उजव्या भिसजशकाचा भ सरिाग म्हणू  जो साभंगतला त्यापासू  होतो. ती 
महाप्रिचे्या प ढू  िर भ घते आभण मागे िणू  महाप्रिा-कमा ीच्या खाली जाते. तेरे्थ डाव्या श्वस ीच्या प ढे 
भतच्या डािी उजिी अीा ीाखा होतात. ी डेंचा ¾ सूिल परीतात असतो. बाकीचा अंी त्याबाहेर असतो. 
ीाखारंिाजिणच डाव्या ीाखेपासू  एक सूिल पट्टी भ घू  महाप्रिचे्या कमा ीच्या खालच्या अंगास 
भचकटलेली असते. गिात ही एक  णी असू , जनमा ंतर ब जलेली असते. या पट्टीस महाप्रिाभ बिं  
म्हणतात. पल्म ीी डेंची उजिी ीाखा डािीपेक्षा लाबं असते. ती भगणणीप ढू  चढत्या महाप्रिचे्या मागू  
उजव्या पल्म ीच्या ब िंापयंत जाऊ  भििागते. पल्म ाच्या एकेका खंडात एकेक ीाखा जाते.  ो  ीाखा 
असतात त्याचं्या उत्तरोत्तर उपीाखा होत जातात. 
 
महाप्रवा 
 

सािशभिक अभिसरण महाप्रितूे  होते. महाप्रिा अंीतः िक्षात ि अंीतः उ रात असते. ती 
पल्मनयी डेंपेक्षा मोठी असते. भतलाही ी डंा म्हणतात. भतचा आरंि डाव्या भिसजशकसंप टाच्या ीिेटी होतो. 
लगेच ती कमा  ार होऊ  पल्म ाच्या ब िंािरू  मागे उतरू  कीरेूच्या प ढू  महापटलाच्या मागू  
उ रात उतरते. चिथ्या कभटकीरेकेच्या समोर भतच्या  ो  अंत्यीाखा होतात. िणश ाच्या सोयीसाठी भतचे 
चार िाग सागंतात. पभहला चढता,   सरा कमा ी, भतसरा उतरता िक्षसी ि चौर्था उ री होय. चढता िाग 
५ cm लाबं असतो. त्याचा आरंि डाव्या भतसऱ्या पी शकाकास्र्थीच्या खालच्या सीमेसमोर होऊ  तो िर 
उजव्या कला े   सऱ्या उजव्या पी शकाकास्र्थीच्या उंचीपयंत जातो. त्याच्या आरंिी ती  फ ग्या असतात त्या 
तेर्थील िल्लबबबाच्या िर असतात. महाप्रिचेा हा िाग पल्मनय ी डेंसमिते एका सभरल ि सूिल 
परीत णीमध्ये ग रफटलेला असतो. या  णीच्या मागे आडि ेभबल (बीण, बण ) असते. या िागाला  ो  
ीाखा असतात त्या दय यतटा ंा रत तप रिठा करतात. त्या ंा मेखभलका असे  ाि भ ले आहे. (प्र॰ ११ 
पहा). 
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आ॰ १६·१ हत पोषक िाभहनया. १ महाप्रिा कंस. २ पल्मनय प्रिा. ३ डािे आ ायक ४ डािी मेखभलका प्रिा 

Left coronary artery ५, ६ भिसजशकानतरीय ीाखा. ७ सीमाीाखा Marginal branch ८ उजिी मेखभलका 
Right coronary artery. ९ ऊध्िश महाप्रभतिा.ं 

 
उजवी मेखणलका महाप्रिचे्या प रःस्र्थ फ गिटीतू  भ घते. पल्मनय प्रिचे्या उजव्या बाजू े भतच्या 

आभण उजव्या कर्णणकेच्या मिे ती जाते.  ंतर ती मागे िणू  उजव्या आ ाभिसजशक चऱ्यातू  मागील 
भिसजशकातंर चऱ्यापयंत जाते. तेरे्थ भतचे  ो  फाटे होतात. एक आडिा होऊ  डाव्या आ ाभिसजशक चऱ्यात 
जाऊ  डाव्या प्रिचे्या ीाखेस भमणतो.   सरा खाली पश्च आंतरभिसजशक चऱ्यात जाऊ  भिसजशके आभण 
त्यामिील अंतराय या ंा रत ताचा प रिठा करतो. 
 

डावी मेखणलका डाव्या पश्च महाप्रिीय फ गिटीतू  भ घते. ती प्रर्थम पल्म ी प्रिेच्या मागे ि मग 
भतच्या डािीकडे जाऊ    िागते. एक ीाखा प ढे ि खाली आंतरभिसजशक चऱ्यात जाते.   सरी मागे ि 
डािीकडे जाऊ  आ ाभिसजशक चऱ्यात राहते.  ो ही मेखभलकाचंा संगम अंती उपप्रिाचं्या द्वारे होतो. 
 

महाप्रिचेा आडिा कमा ी िाग उजव्या   सऱ्या पी शकाकास्र्थीच्या िरच्या काठापाीी स रू होतो. 
प ढू  मागे ि उजिीकडू  डािीकडे असा याचा रोख संभमश्र असतो. डाव्या पल्म ाच्या ब िंािर कमा  
टाकू  हा चिथ्या िक्षीय कीरेकेच्या डाव्या बाजू े त्याच्या खालच्या सीमेपयंत जातो. कमा ीची िरची 
सीमा उरस्याच्या िरच्या काठाच्या २·५ cm. खाली असते. या िागाच्या ीाखा ती , त्या अीा :– १ 
बाह भीरस्या (अ ाभमका), २ डािी समाईक करोटीया ि ३ डािी अिासंीया. 
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बाहुणशरस्या ही आडव्या कमा ीिागाच्या आरंिीच फ गट काठािर उगिते. हे उगमस्र्था  
उरस्याच्या आद्यिागाच्या मध्यामागे असते. तेरू्थ  ती िर जाते. उजव्या उरस्यासंीय साधं्याच्या िरच्या 
सीमेच्या पाणसणीत भतच्या  ो  अंत्य ीाखा होतात. त्या उजिी समाईक करोटीया आभण उजिी 
अिासंीया. या प्रिसे क्वभचत भतसरी ीाखा असते. ती िर श्वस ेच्या प ढ  घंभटक प्रबपडाच्या संयोगी िागास 
जाते. भहला “अिर घंभटकीया [Thyroidea ima.]” असे म्हणाि.े घंभटक कास्र्थीला लागू  प ढे असतो तो घंभटक 
प्रबपड होय. त्याच्या पोषणार्थश  ो  प्रिा असतात, एक ऊध्िश आभण   सरी अिर. त्याचं्या िरीला ही भतसरी 
क्वभचत आढणणारी आहे. 
 

 
आ॰ १६·२ महािम ीीाखा. १ उजिी अिासंीया Right subclavian. २ उजिी समाईक करोटीया. या 

 ो ही ीाखा अ ाभमका बकिा बाह भीरस्या Innominate or brachiocephalic पासू  भ घत आहेत. ३ डािी 
समाईक करोटीया. ४ डािी अिासंीया. महाप्रिारंिी उजव्या डाव्या मेखभलकाचंी ब िें भ सत आहेत. िम ी 

= प्रिा 
 

बाहु-भीरस्या प्रर्थम श्वस ेच्या प ढे आभण मग उजव्या अंगाला असते. आरंिी उरःी गंाटीय ि उरो 
घंभटकीय स् ाय ूत्या प्रिचे्या प ढे असतात. 
 
ग्रीवा–प्रवाणहन्या 
 

समाईक करोटीया म्हणू  ज्या  ो , डािी उजिी अीा प्रिा साभंगतल्या त्याचं्या द्वारा भीर ि ग्रीिा 
या ंा रत त प रभिले जाते. यापंैकी डािी प्रिा रे्थट महािम ीतू  भ घते तर उजिी बाह भीरस्येतू  भ घते. 
करोटीच्या बाहेरच्या अंगाला आभण करोटीच्या आतल्या अंगाला रत त प रिणाऱ्या  ो  प्रिाीाखा असतात, 
त्या ज्या एकेका प्रिाीाखेपासू  भ घतात त्या ंा समाईक करोटीया असे  ाि पडले आहे. या समाईक 
करोटीया सिशस्िी ग्रीितेच असतात आभण त्या ंा अंतर् ि बाह्य अीा एकेकच अंत्यीाखा असतात. त्या ंा 
इतर ीाखा  सतात. डािी समाईक करोटीया महाप्रिचे्या कमा ीच्या उच्चतम स्र्था ी उगिते. ती भतरकी 
होऊ  मा ेत प्रिीे करते. प्रत्येक समाईक करोटीया ग्रीिमेध्ये घंभटक कास्र्थीच्या िरच्या काठाच्या 
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पाणसणीपयंत पोचू    िागते. सािारण मध्यािर ी गंाटस्कंिीय स् ायचूा ऊध्िशिाग अपमध्य पश्चागंा े 
उपमध्य प रःस्र्थागंास जातो. डाव्या उजव्या बाजंूच्या प्रिामंध्ये आरंिी श्वस ा असते. ीिेटी सबंि कंठ मिे 
ि प ढे असतो. या प्रिािोिती पभरष्पटाचे िषे्टण असते त्यास करोटीयािषे्टण म्हणतात. समाईक करोटीया 
प्रिचे्या ीिेटी   िागणीच्या जागी एक लहा ीी फ गिटी असते भतला ‘करोटीयास्फीत’ [Carotid sinus] असे 
 ाि भ ले आहे. 
 

या स्फीताच्या मागे एक बारीक ताबं स बपगी गोणी असते भतला ‘करोटीय ग भलका [Carotid body.]’ 
असे  ाि भ ले आहे. 
 

बाह्य करोटीया प्रिा हा िास्र्थीच्या मा ेपयशत िर जाऊ  अिकणशप्रबपडात गढू  जाते. तेरे्थ भतचे 
 ो  गूढ अगूढ असे फाटे होतात. गूढ ीाखा अगूढेपेक्षा जरा जाडी असते. ती जंि ि ह   याचं्या िोिती 
रत तप रिठा करते तर अगूढ ीाखा त्याच्या िरच्या क ं िप्र ेीास प रिठा करते. अगूढ क ं िीया ि जंिीया 
अीी त्या अंत्य फाट्ाचंी  ाि ेआहेत. बाह्य करोटीया प्रिा अ  क्रमे बकजली गंाटीय, भद्वकाडं ि उरश्चचू कीय 
या स् ायूंच्या आड असते. बकजलभजव्हीय ि बकजलग्रसीय स् ायू भतजपेक्षा खोलिर असतात. या प्रिलेा 
प्रर्थम बकभचत प ढे मग मागे अीी िणणे असतात. या प्रिचे्या प ढच्या अंगापासू  ती  आभण मागच्यापासू  
ती  अीा सहा ीाखा भ घतात. त्या अीा :– (१) ऊध्िश घंभटकीया, (२) भजव्हीया, (३) म खीया. (४) 
आरोही ग्रसीया, (५) मौलीया आभण (६) पश्च कणीया. 
 

(१) ऊध्िश घंभटकीया. या ीाखेचा आरंि ी गंाटास्र्थीच्या मोठ्या बीगाखाली होतो. तेरू्थ  ती 
घंभटकप्रबपडाच्या िरच्या टोकाकडे जाऊ  भििागते. भतचे फाटे   सऱ्या बाजूच्या घंभटकीयेच्या फाट्ाींी 
आभण त्याच बाजूच्या अिर घंभटकीयेच्या फाट्ाींी समसंगम [  सता संगम म्हटला तरी तो समसंगमच समजािा.] 
पाितात. भहचे रत त घंभटकप्रबपड ि आसपासचे स् ायू या ंा भमणते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·३ ग्रीितेील प्रिा.१ बकजली गंाटीय स् ाय.ू २ ी गंाटभजव्हीय स् ाय.ू ३ हा िी गंाटीय स् ाय.ू ४ 
उरःी गंाटीय स् ाय.ू ५ प रःस्र्थ कीरेपी शकीय स् ायू ६ पभरस्कंिीय स् ाय.ू अ॰ क॰ अंतगशत करोटीया प्रिा. 
ब॰ बाह्य करोटीया प्रिा. ि॰ ी॰ ी गंाटस्कंिीय स् ाय.ू ज. जििीया प्रभतिा. च॰ च॰ चेत ीजालक.  ॰ 
भद्वकाडं स् ायू. उ॰ उरश्चचू कीय स् ाय.ू घंभटकप्रबपडािर ऊध्िश घंभटकीया प्रिा भिखरली आहे. 
 

ही प्रर्थम घंभटकी गंाटीय स् ायचू्या अपमध्य सीमेिरू  जाते.  ंतर ही स्कंिी गंाटीय, उरःी गंाटीय 
ि उरोघंभटकीय या स् ायूंच्या आड जाते. भतच्या भउपमध्य बाजूला अिरग्रससमाक ं चक स् ायू असतो. भहच्या 
स् ाय गामी ीाखापंैकी प्रम ख उरस्यचूच कीय स् ायसू जाणारी ीाखा होय. ती खाली ि अपमध्य भ ी ेे 
करोटीयािषे्टण ओलाडूं  जाते. स् ाय गामी ि प्रबपडगामी ीाखाखंेरीज ऊध्िश घंभटकीयेच्या चार ीाखा 
गणल्या जातात त्या अीा : [१] अिःी गंाटीय ही ी गंाटास्र्थीच्या अिःसीमेला िरू  घंभटकी गंाटीय 
स् ायचू्या गूढागंा े जाऊ    सऱ्या अंगाच्या तीाच ीाखेला भमणते. [२] उरःचूच कीया ीाखा करोटीय 
िषे्टणास ओलाडूं  खाली ि अपमध्येस जाते. [३] ऊध्िश कंठीया ही घंभटकी गंाटीय स् ायचू्या गूढागंा े 
घंभटकी गंाटीय पडद्यामिू  कंठात जाते. तेरे्थ   सऱ्या अंगाची ीाखा आभण अिर कंठीया ीाखा याींी संगम 
पािते. [४] क कघंभटकीया ीाखा क कघंभटकीय भ बिं ािरू  जाऊ  ततसदृी   सऱ्या अंगाच्या 
प्रिाीाखेस भमणते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

(२) भजव्हीया ही ीाखा ी गंाटास्र्थीच्या मोठ्या बीगासमोर उगम पािते. ती प्रर्थम िर ि उपमध्येस 
मग मध्ये समाक ं चक स् ायचू्या अगूढागंा े खाली ि प ढे जाऊ  ी गं गाठते. येरे्थ एक भिीषे लक्षणीय पाी 
तयार होतो.  ंतर ती ी गंाटभजव्हीय स् ायचू्या पश्च सीमेखाली जाऊ   ंतर िर चढू  भजिेच्या तणाच्या 
टोकापयंत जाते. या ीिेटच्या िागास गढूभजव्हीया म्हणतात. भहच्या ीाखा अीा :– [१] अभिी गंाटीया. 
ही ी गंाटास्र्थीच्या िरच्या सीमेिरू  िाहते. [२] भजव्हाप ष्ठी ा. या  ो  ती  असतात. त्या ी गंाटभजव्हीय 
स् ायखूाली उगम पाितात. [अिभजव्हीया.] ही ी गंाटभजव्हीय स् ायचू्या प रःस्र्थ सीमेीी उगि ू 
भचब कभजव्हीय ि हा िी गंाटीय स् ायूंमिू  अिभजव्हप्रबपडापयंत जाते. भहचा रत तप रिठा आसपासचे 
स् ाय ूप्रबपड ि कफास्तर या ंा होऊ  संगम तत्सम   सऱ्या बाजूची ीाखा ि म खीयेची ीाखा याींी होतो. 
 

(३) म खीया. भहचा उगम ी गंाटास्र्थीच्या मोठ्या बीगाच्या लगेच िर होतो. ही हा िास्र्थीच्या 
ीाखेच्या आडू  िर िणण घेऊ  अिहा ि प्रबपडाच्या पश्चकाठाच्या चऱ्यात भीरते.  ंतर ती खाली ि प ढे 
िणू  तो प्रबपड ि उपमध्य चािशण स् ायू याचं्या मिू  जाऊ  हा िास्र्थी गाठू  जंि ाभंीक स् ायचू्या 
प रःस्र्थ काठाीी िणसा येऊ  म खप्र ेीात चढते. तेरू्थ  ती गल्लस् ायबूाहेरू  तोंडाचा कोपरा गाठते.  ंतर 
 ाकाच्या काठा े डोळ्याच्या उपमध्य कोपरा गाठते. तेरे्थ ती अश्र कोीाला प रिठा करू   ेिीयाीाखेला 
भमणते. पभरग्रीि, आस्यपराक ं चक ि महा  कपोलीय स् ाय ूया प्रिसे ओलाडंतात. म खीया प्रिा ह  िटीच्या 
हाडाच्या अ  रोिा े चापचली असता आभण गाल योग्य भठकाणी भचमटीत िरला असता िसके  ेत 
असलेली कणू  येते. ही प्रिा प ष्कण  ागमोडी िणणे घेत जाते. मा ेच्या हालचाली होऊ  ेण्यास ही गोष्ट 
उपयोगाची आहे. 
 

 
आ १६·४ मा ेतील प्रिाचंा  काीा. स॰ समाईक. करोटीया Common carotid अं॰ अंतगशत करोटीया 
Internal carotid artery ब॰ बाह्य करोटीया External carotid artery १ ऊध्िश घंभटकीया Superior thyroid 
२ भजव्हीया Lingual ३ म खीया Facial. ४ ग्रसीया Pharyngeal. ५ मौलीया Occipital. ६ पश्च कणीया 
Posterior auricular. ७ अगूढ क ं िीया Superficial temporal. ८. अंतगशत जंिीया Internal maxillary. 



 

अनुक्रमणिका 

प्रर्थमतः म खीया प्रिा भद्वकाडं ि बकजली गंाटीय स् ाय ूयाचं्या आड आभण मध्यम ग्रससमाक ं चक 
स् ायचू्या बाहेर लगत असते. क्वभचत ती बकजलभजव्हीय स् ायचू्या अपमध्य प ष्ठापयशत िर चढते तेरे्थ त्या 
स् ायपूलीकडे लगेच ग्रससमाक ं च स् ाय ूआभण भगलाय गं्रर्थी असते. या प्रिचे्या रत ता े, म खचयेचे स् ायू 
म    तालू, अिहा ि प्रबपड आभण भगलाय याचें पोषण होते. 
 

म खीया-प्रिसे मा ेमध्ये ीाखा असतात त्या अीा :– [१] आरोही तालिीया ही म खीयेच्या 
आरंिाजिणच उगम पाि ू बकजलभजव्हीय ि बकजलग्रसीय या स् ायूंच्या मिू  घीाच्या तटाीी जाऊ  
ऊध्िश ग्रससंकषशक ि उपमध्यचािशण स् ायूंच्या मिू  करोभटतलाकडे जाते. तालूत्सारक स् ायीूी भहच्या  ो  
ीाखा होतात. त्यातील एक म    तालू आभण आसपासचे अियि तर   सरी भगलाय, यास रत तप रिठा 
करते. [२] भगलायगामी. ही उपमध्य चािशण ि बकजलभजव्हीय याचं्या मिू  िर ऊध्िश ग्रससंकषशकास िे ू  
भगलाय ि भजव्हामूल यास रत तप रिठा करते. [३] ती  चार उपहा िीय ीाखा असतात त्या तन्नामक 
प्रबपडास रत तप रिठा करतात. [४] अिभचब कीया. म खीया उपहा ि प्रबपडातू  बाहेर पडताच भहचा उगम 
होतो. हा ि–ी गंाटीय ि भद्वकाडं या स् ायिूरू  प ढे जाऊ  ही भचब क गाठते. तेरे्थ भतच्या अगूढ ि गूढ 
ीाखा होतात. अगूढ ह  िटीस िणसा घालते, तर गूढ हा ि ी गंाटीय स् ायसू रत तप रिठा करते. 
 

म खीया–प्रिेस म खप्र ेीात ीाखा असतात त्या अीा :– [५] अिरोष्ठीया. आस्यकोणाजिण 
उगि ू आस्यकोणािसारकाखालू  िर ि प ढे आस्यकंकण िे ू  अिरोष्ठात पसरते. [६] ऊध्िोष्ठीया. ही 
अिरोष्ठीयेपेक्षा मोठी असते. अिरेप्रमाणेच आस्यकंकण िे ू  ही ऊध्िश ओष्ठात पसरते. भहच्या ीाखा 
 ाकप डी ि  ासातंराय यास जातात. [७] अपमध्य  ासीया. ही  ाकाीजेारीच उगि ू  ाकाची बाजू ि छत 
यात पसरते. 
 

(४) आरोही ग्रसीया. ही बाह्य करोटीयेच्या आरंिाजिणच उगम पाि ू घीाचा तट आभण अंतगशत 
करोटीया याचं्या मिू  िर चढते. ही इतर ीाखापेक्षा बारीक पण लाबंट असते. ही  ीघश करोटीय 
स् ायलूगत असू  बकजलभजव्हीय ि बकजलग्रसीय हे स् ायू भहला ओलाडूं  जातात. ही रे्थट 
करोभटतलापयंत चढत जाते. भहचा संगम म खीयेच्या आरोही तालिीय ीाखेीी होतो. भहच्या ीाखा अीा 
:– [१ ग्रसीया] या ती  चार असतात. या ग्रससमाक ं चक स् ायू, ग्रसश्रभिक  णी, म    तालू ि भगलाय याचें 
पोषण करतात. [२] अिर पटहीया. ही क ं िीयास्र्थीमिू  जाऊ  पटहकोष्ठाचा [Tympanic cavity.] उपमध्यतट 
गाठते. [३] िमशण्या. या प ष्कण असू  लहा  मोठ्या रंध्रातू  करोटीत जातात. [४] स् ायिीया. याहंी 
प ष्कणीा असू  मा ेच्या  ीघश गै्रि ि करोटीय स् ायू, बलफगं्रर्थी इत्याभ  अियिाचे पोषण करतात. त्याचंा 
संगम आरोही गै्रि ि कीरेकीय प्रिाींी होतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·५ म खिट्ाच्या डाव्या बाजूच्या प्रिा. १ भजव्हीया. २ म खीया. ३ अंतगशत करोटीया. ीजेारी 
मौलीया. ४ पश्च कणीया. ५ जंिीया. ६ अगूढ क ं िीया. ७ आडिी म खीया. स् ायूंकरता प्र॰ ४ आ॰ २ पहा. 
 

(५) मौलीया प्रिा. ही ीाखा म खीयेच्या भिरद्ध अंगास बाह्य करोटीयेपासू  उगम पाि ू अंतगशत 
करोटीय ि भतच्या जोडीची प्रभतिा या ंा अपमध्यागंा े ओलाडूं  भद्वकाडंस् ायचू्या पश्च लाच्या गूढागंा े 
क ं िीयास्र्थीचा चूच कप्रसर गाठते. त्या प्रसराच्या उपमध्यागंास एक गव्हर (चरा) असतो. त्यातू  ती 
पलीकडे जाते. चूच कािरू  भ घणाऱ्या आडोीा े मागे जाऊ  ती अपमध्य सरल करोटीय, ऊध्िश भतयशक् 
मौलीय ि उपकंटकीय, याचं्या अपमध्य अंगािर जाते. ीिेटी ती िर िणण घेऊ  उरश्चचू कीय ि 
पभरस्कंिीय याचंा जोड करणाऱ्या पभरष्पटातू  बाहेर पडू  ीीषाच्या अगूढ पभरष्पटािर अ ेक ीाखात 
भििागू  पसरते. भहच्या ीाखा :– [१] उरश्चचू कस् ायिीय या  ो  असतात. त्यातली एक अग ी आरंिी 
अंतगशत करोटीयेच्या संगतीतींल प्रभतिचे्या अलीकडे आभण   सरी भतच्या पलीकडे उगिते. क्वभचत 
अलीकडील ीाखा रे्थट बाह्य करोटीयेपासू  भ घते. [२] इतर स् ाय गामी ीाखा. या भद्वकाडं, 
बकजली गंाटीय, मनयामौलीय, ि स  ीघश करोटीय, या स् ायूं ा जातात. [३] चूच कीया. ही चूच कीय 
रंध्रातू  करोटीत जाते. ही चूच कस भषरके ि पभरिमश याचें पोषण करते. भहचा संगम मध्यम िमशण्य प्रिीेी 
होतो. [४] कणीया. ही का ाच्या मागे जाऊ  कंबिूर पसरते. भहचा संगम पश्च कणीयेीी होतो. [५] 
अिरोभहणी. ऊध्िश भतयशक् मौलीयािर भहचा उगम होतो. लगेच भतला  ो  गूढागूढ फाटे फ टतात. अगूढ 
फाटा मनयामौलीयेच्या गूढागंास जाऊ  अड ड गै्रि ि प्रिीेी संगम पािते तर गूढ फाटा उपकंटकीयेखाली 
जाऊ  कीरेकीया, गूढ गै्रि ि पी शकागै्रि ी डंा याचं्याीी संगम पािते. [६] िमशण्या या अ ेक असतात. 
यापंैकी काही जििीय रंध्रातू  आभण पश्च ग ंठप्रणालातू  करोटीत जाऊ  पश्च प्रखातातील पभरिमाचे पोषण 
करतात. [७] उपमौलीया. या बह िा  ो  असतात. त्या  ागमोडी असतात. त्या त्िचेखाली पसरतात. 
त्यापासू  आसपासच्या स् ायूं ा पोषण भमणते. अिातंर प्रिाींी त्याचंा संगम होतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·६ उजव्या का ामागील प्रिा ि चेत ी. १ भद्वकाडंस् ाय.ू २ भतयशक् ऊध्िश मौलीय स् ायू. ३ भतयशक् 
अिर मौलीय स् ाय.ू ४ उपकंटकीय भीरस्य. ५ कीरेपी शकीय मध्यम Scalenus midius. ६ उत्सारक 
स्कंिीय Levator scapulae. ७ बकजल-ी गंाटीय स् ाय.ू ८ अिकणश प्रबपड. ९ अिहा ि प्रबपड. ि₁ अंतगशत 
करोटीया. ि₂ बाह्य करोटीया. ि₂ पासू  क कडे जाणारी मौलीय प्रिाीाखा. च₁ महा  मौलीय चेत ी. च₂ 
अिभजव्हीय चेत ी. क॰ चूच कप्रसर. 
 

(६) पश्च कणीया. ही क ं िीयाच्या बकजलप्रसराच्या अग्रासमोर उगिते. ही मौलीयेपेक्षा बारीक 
असते. अिकणीय प्रबपडामिू  ही बकजलप्रसरास िरू  का  ि चूच कप्रसर याचं्या मिील गव्हरात जाते. 
तेरे्थ भतचे  ो  फाटे होतात एक का ामागे त्याच्या करोटीकडील अंगात पसरतो आभण   सरा चूच काप ढू  
मागे उरश्चचू कीय स् ायिूरू  भीरःस्य स् ायिूर पसरतो. पभहल्याचा संगम क ं िीयेीी तर   सरीचा मौलीयेीी 
होतो. या अंत्य ीाखाखंेरीज एक भतसरी ीाखा बकजलचूच कीय रंध्रातू  पटहकोष्ठात जाऊ  तेर्थील 
इंभियात भिखरते. 
 

(७) अगूढ क ं िीया. बाह्य करोटीयाप्रिचे्या  ो  अंत्य ीाखापंैकी ही   सरीपेक्षा बारीक असते पण 
बह ीः बाह्य करोटीयेच्याच भ ीते असते. भतचा उगम अिकणश प्रबपडात होतो. तेरे्थ ती हा िास्र्थीच्या 
मा ेमागे असते.  ंतर ती क ं िीयास्र्थीच्या कपोलीय प्रसरास ओलाडूं  ५ cm ऊध्िश भ ी ेे जाऊ    िागते. 
भतचे प रःस्र्थ पश्च असे  ो  फाटे होतात. कपोलीय प्रसरािर ती प रःस्र्थ कणीयाच्या आड असते. ही प्रिा ि 
भतचे फाटे  ागमोडी असतात. ते त्िचेलगत असल्याम णे चाचपणीस स लि असतात. त्यात िसके कणू  
येतात. भहच्या ीाखा : [१] अिकणीया. या अ ेक असतात. अिकणीय प्रबपडात प्रिा असता ाच या ीाखा 
त्या प्रबपडास भमणतात. [२] अड ड म खीय प्रिा ही त्या प्रबपडातील िागाच्या ीिेटी उगिते. त्या प्रबपडाचा 
स्त्रोत ि कपोलकमा  याचं्या मिू  ती जंि ाभंीक स् ाय ूओलाडंते. भतला भठकभठकाणी बऱ्याच ीाखा फ टू  
आसपासच्या अियिामिे भिस्तारतात. जिणच्या प्रिाींी त्याचंा संगम होतो. [३] उपकणीय. या का ाच्या 
प ढील िागास जातात. [४] कपोलीय. ही ीाखा प्रर्थम कपोलकमा ीच्या अ  रोिा े ि  ंतर अंबका  सार 
तेर्थपयंत जाते. तेरे्थ ती  ेिकंकणास पोषण  ेते. ती इतर  ेिपोषक प्रिाींी संगम पािते. [५] मध्यम क ं िीय 
प्रिा. कपोलप्रसराच्या लगेच िर भहचा उगम होतो. ही क ं ि ाभंीक स् ायसू पोसते. [६] अंत्य ीाखा या सिश 
क ं ि ेीिर पसरतात आभण   सऱ्या बाजूच्या तसल्याच प्रिाींी संगम पाितात. 
 

(८) अंतगशत जंिीया. ही बाह्य करोटीयेच्या  ो  अनत्य ीाखापंैकी मोठी ीाखा होय. ही 
हा िीयास्र्थीच्या मा ेमागे अिकणशप्रबपडात उगम पािते. तेरू्थ  ती प ढे मूिशनयहा ि भ बिं ाजिणू  
अपमध्य चािशणस् ायचू्या अिर िागाच्या गूढ बकिा अगूढ अंगा े त्याच्या  ो  िागाचं्या मिे चािशणतालि 
प्रखातात प्रिेी करते. भतचे ती  िाग कल्ल्पलेले आहेत ते असे :– हा ि, चािशण, चािशणतालिीय. भतच्या 



 

अनुक्रमणिका 

  सऱ्या िागािर क ं ि ाभंीकाचे झाकण असते आभण ीिेटी चािशणजािं फाट (पाभटत) असतो. या प्रि ेे 
 ो ही जबडे, चिशणाचे स् ाय,ू ताल ,  ाक ि करोटीतील पभरिगश, याचें पोषण होते. 
 

जंिीयेच्या प्रर्थम म्हणजे हा ि िागात ीाखा असतात त्या अीा :– [१] गूढ कणीय. ही अिकणश 
प्रबपडातू  िर जाऊ  हा िसंिीच्या मागू  बाह्यकणशमागात भीरते. भह े हा िसंिी श्रिणमागश ि 
श्रिणपटह, या ंा पोषण भमणते. [२] प रस्र्थ पटहीय ही ीाखा भकत्येकात स्ितंि  सू  पभहलीची उपीाखा 
असते. ही प्रस्तर-श्रिीय फाटातू  पटहकोष्ठात जाते. भहचा इतर प्रिाींी संगम होऊ  एक कडे 
पटहािोिती तयार होते. [३] मध्यम िमशण्या हा िाची मा  ि मूिशनयहा ि भ बिं  याचं्या सािंीत भहचा 
उगम होतो.  ंतर ती अपमध्य चािशण स् ायचू्या खालू  मूिशनयातील कंटकरंध्रातू  करोटीत जाते. 
क ं िीयास्र्थीच्या भिभत्तक िागास एक चरा असतो त्यातू  प ढे जाऊ  ही   िागते. भहचे पश्च प रःस्र्थ असे  ो  
फाटे होतात. यापंैकी प रःस्र्थ फाटा ीीषीय हाडाच्या प रःस्र्थ अिर कोपऱ्यापयंत जातो. भहचा संगम भतच्याच 
तोडीच्या   सऱ्या बाजूच्या प्रिीेी होऊ  भीिाय  ेिीय ि ग्रसीय प्रिाींी होतो. मध्यम िमशण्या ही जंिीयेची 
ीाखा सिश िमशण्य प्रिामंध्ये मोठी असते. भहला प ष्कण ीाखा असू  त्या सिोितालच्या चेतनया ि अश्र प्रबपड 
यापयंत पोचतात. [४] अभ्यभिक िमशण्या. ही स्ितंि ीाखा असते बकिा क्वभचत मध्यम िमशण्येची उपीाखा 
असते. ही भिि त्त रंध्रामिू  करोटीच्या आत जाते. [५] अिर  ंतीया. ही जंिीयेच्या खालच्या अंगास उगम 
पाि ू जंिीयास्र्थीस रंध्र असते. त्यात भीरू   ाताचें पोषण करते. या रंध्रात भीरण्यापूिी भहला एक ीाखा 
फ टते ती हा िी गंाटीय स् ायचेू पोषण करते. हा ि रंध्रापासू  खाली हा िीाखेिर एक चरा असतो त्यात 
प्रस्त त ीाखा असते. म्हणू  या चऱ्यालाही हा िी गंाटीय गव्हर म्हणतात. हा चरा हा िी गंाटीय स् ायचू्या 
काठाीीच संपतो. हा िरंध्रापासू  खाली ि प ढे आभण  ाताचं्या खाली हा ि ीाखेच्या ि कबंिाच्या खाली 
प्रणाली असते भतच्यात अिर  ंतीया प्रिा भीरते. पभहल्या उप ाढेखाली गेल्यािर भतला  ो  फाटे फ टतात 
एक फाटा उपमध्य  ी   ंतापयशत जातो आभण तेरे्थ त्याचा तत सदृीाीी संगम होतो. हा िािर तेरे्थ एक 
रंध्र असते त्याला भचब करंध्र [Mental foramen.] म्हणतात. त्यातू    सरा फाटा बाहेर भ घतो. या फाट्ास 
भचब कीयाीाखा म्हणतात. ही ीाखा भचब कास (ह  िटीस) रत तप रिठा करते.  ंतीयाप्रिेच्या इतर 
िागापासू   ाता ंा पोषण भमणते. त्या त्या  ाताच्या म णातू  एकेक प्रिाीाखा  ंतकल्कामिे जाते. [६] 
आरंिीच अिर ंतीया प्रिसे एक भजव्हीय ीाखा फ टते. ती जीि ि तोंड याचं्या कफास्तरात पसरते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·७ उजव्या जंिीया प्रिचेा उपानत्य भिनयास. १ जंिीया प्रिा. २ म खीया प्रिा. ३ अपमध्य चािशण 
स् ाय.ू ४ बाह्य करोटीया प्रिा. ५ मध्यम िमशण्या प्रिा. ६ अगूढ क ं िीया प्रिा. 

 
आ॰ १६·८ संपूणश जंिीया भिनयास. 

 
जंिीया प्रिचे्या   सऱ्या िागाच्या ीाखा भ रभ राळ्या स् ायूं ा जाणाऱ्या आहेत. [१] क ं ि ाभंीक 

स् ायलूा जाणाऱ्या  ो  ीाखा असतात त्या ंा गूढ  ाभंीका म्हणतात. त्या प रःस्र्थ पश्च अीा असतात. 
त्यापंैकी प रःस्र्थ ीाखेचा संगम अश्र प्रबपडगामी प्रिीेी होतो. [२] चािशण स् ायूं ा जाणाऱ्या ीाखा अ ेक 
असतात. [३] जंि ाभंीक स् ायूला जाणारी ीाखा बारीकीी असते ती क ं ि ाभंीक स् ािाच्या मागू  
त्याच्या गूढागंाला जाते. तेर्थील इतर प्रिाींी भतचा संगम होतो. [४] गल्ल स् ायलूा जाणारी एका ी 
बारीकीीच ीाखा असते. ती त्या स् ायचू्या बाहेरच्या अंगास जाते. भतचाही इतराींी संगम होतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·९ जंिीयाीाखाचंा  काीा. १ पटहगामी Tympanic २ मध्यम िमशण्या Middle meningeal. ३ 
अभ्यभिक िमशण्या Accessory meningeal. ४ अिर  ंतीया Inferior dental. ५, ६, ७ चािशण स् ाय गामी. 
To pterygoid muscles. ८ गूढ क ं िीया Deep temporal. ९ जंि ाभंीक Masseteric. १० गल्लगामी 
Buccal. ११ पश्च ऊध्िश  ंतीय Posterior superior dental. १२ अिअंबकीया Infraorbital. १३ तालिीया 
Palatine. १४ भपच्छप्रणालीया To pterygoid canal. Greater palatine. १५ अिरोही तालिीया 
Descending palatine. Lesser palatine. १६ मूिशतालिीया Sphenopalatine. 
 

जंिीया प्रिचे्या भतसऱ्या िागाच्या ीाखा अीा :– [१] पश्च ऊध्िश  ंतीया. या िागाच्या अग ी 
आरंिीच या प्रिचेा उगम होतो. हा िास्र्थीच्या पश्च प ष्ठािर उतरताच भतला अ ेक ीाखा फ टतात. काही 
जंिस भषरात जाऊ  त्याच्या आस्तरात पसरतात, काही  ंतप्रणालात भीरू   ंष्रात ि उप ंष्रात प्रिेी 
करतात, तर राभहलेल्या भहरड्याचे पोषण करतात. [२] अिाबंकीय प्रिा. ही काही जणात पभहलीला 
जोडू च उगिते तर काही जणात भ राणीही असते. अिर अंबकीय पाभटताच्या पश्च िागातू  ती अंबकप्रिीे 
करते. तेरू्थ  एका मागोमाग एक गव्हर ि प्रणाल असतात. त्यातू  प ढे जाऊ  ती अंबकरंध्रातू  बाहेर 
पडते. म खप्र ेीात उतरू  ती ऊध्िश ओष्ठोत्कषशक स् ायचू्या गूढागंापाीी इतराींी संगम पािते. प्रणालात 
असता ंा या प्रिसे ीाखा फ टतात त्यातील काही अंबकातील स् ायू ि अश्र कोी या ंा रत तप रिठा करतात, 
तर काही  ंतीय प्रणालात [Dental canal  ंतप्रणाल.] जाऊ  िरचे कातरे ि स णा या ंा पोषण  ेतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १६·१० डाि े जंिीयास्र्थी, अपमध्य प ष्ठ. ग अिाबंकीय गव्हर. Infraorbital groove. क॰ पश्च 
 ंतप्रणाल. र॰ अिाबंकीय रंध्र. १ ि ४  ेिकंकण Orbicularis oculi. २ उपमध्य पक्ष्मनय भ बिं  Medial 
palpebral ligament ३ ऊध्िश ओष्ठ ासा– उत्सारक. Levator labii superioris et alaeque nasi. ५ अिर 
भतरश्ची  Inferior oblique ६ ऊध्िश ओष्ठ-उत्सारक Levator labi superioris. ७  ासाभिस्फारक. Dilator 
naris. ८ आस्यकोणोत्सारक Levator anguli oris. ९  ासासंपीडक Compressor naris. १० 
 ासानतराय– अिसारक. Depressor septi. ११ जंि ाभंीक Masseter. १२ गल्ल Buccinator. 

 
आ॰ १६·११ भपच्छतालि Pterygopalatine प्रखाताचा पश्च तट, १ मूिशतालि रंध्र Sphenopalatine 
foramen. २ भपच्छ-प्रणाल Pterygoid canal. ३ ग्रसीय प्रणाल Pharyngeal canal. ४ तालव्य महाप्रणाल 
Greater palatine canal. ५ दृीीय रंध्र प्रणाल Optic foramen. ६ ि त्तरंध्र Foramen rotundum. ७ 
भिि त्तरंध्र Foramen. ovale. 
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आ॰ १६·१२ कपोलकंसा े झाकलेला करोभटिाग. १ मूिशजंिीय प्रखात Sphenomaxillary fissure. २ 
भपच्छजंिीय पाभटत Pterygomaxillary fissure. ३ अपमध्य भपच्छपि Lateral pterygoid plate. ४ आकडा 
Hamulus. ५ गतशक Glanoid cavity. ६ बकजलप्रसर Styloid process. ७ बाह्य कणशमागश External 
auditory meatus. 
 

जंिीयाप्रिचे्या भतसऱ्या िागाला चािशणतालिीय असे  ाि िर भ ले आहे. तेर्थील करोभटिागाला 
हेच  ाि आहे. तो एक खणगा आहे म्हणू  त्यास चािशणतालिीय प्रखात म्हणतात. चिशणाचे स् ाय ू तेरे्थ 
उगितात आभण तालिास्र्थी त्याच्या तटात आहे म्हणू  हे  ाि सार्थश आहे. चािशणस् ाय ू मूिशनयभपच्छािर 
उगितात म्हणू  त्याच प्रखातास भपच्छतालि असेही म्हटले तरी चालेल. जंिीयास्र्थीला मागे मूिशनयास्र्थी 
ग ंतलेले असते. त्याचं्या साधं्यात अपमध्यागंाला फाट भ सतो तो अिाबंकीय फाट होय. तो डोळ्याच्या 
खाली असतो. या  ो  फाटाचं्या कोपऱ्यात उपमध्यागंाला तालिास्र्थीचा िाग असतो. या कोपऱ्याखाली जो 
खणगा राहतो तो भपच्छतालि प्रखात होय. मूिशनयास्र्थीरूपी पक्ष्याच्या पायािर जी  ो  भपसे असतात 
त्या ंाच भपच्छे म्हणाियाचे. या प्रखाताच्या मागल्या अंगामिे ती  िाटा बकिा द्वारे आहेत. एक भपच्छप्रणाल 
  सरी ग्रसीय प्रणाल आभण भतसरी मूिशतालव्य रंध्र. चिरे्थ द्वार प्रखाताच्या तणात असते त्याचे  ाि तालव्य 
महाप्रणाल. या चारी द्वारातू  जंिीयाप्रिचे्या ीाखा अनयि जातात. प्रस्त त ीाखा अीा :– [३] अिरोही 
तालिीय प्रिा. ही तालव्य महाप्रणालातू  उतरते. भतला उपीाखा फ टू  लहा  तालिीय प्रणालातू  पार 
जातात. या ंी म   तालू ि भगलाय यां ा पोषण भमणते. याचंा संगम म खीय प्रिीेी होतो. महा  ि लहा  
तालव्य रंध्रातू  ि  ी प्रणालीतू  भहच्या ीाखा तोंडाच्या छतात उमटतात. [४] ग्रसीया. ही ीाखा अग ी 
लहा  असते. ही मागे िणू  ग्रसीय प्रणालातू  घसा ि  ाक यात जाऊ  पसरते. मूिशनय स भषरे आभण 
ग्रसश्रिीय  णी या ंाही हीच पोषण  ेते. [५] भपच्छप्रणालीया. ही ीाखा त्या  ािाच्या प्रणालातू  घीात 
उतरते ती ग्रसश्रिीय  णीला पोषण  ेऊ  पटहकोष्ठास रत त प रिते. ही प ष्कणात महान् तालिीय ीाखेची 
उपीाखा असते. [६] मूिशतालव्या ीाखा ही जंिीया प्रिचेी अग्रीाखा असते. ही मूिशतालव्य रंध्रातू  
 ाकाच्या अ ेक कपाऱ्यापंैकी िरच्या कपारीत जाते. तेरे्थ भतचे अनय प्रिाींी संगम होतात. याभीिाय भतच्या 
प ष्कणीा ीाखा होऊ  त्या  ाकातला अंतराय,  ाकाचे तट ि त्यातील स भषरे या ंा पोषण  ेतात. जंिीया 
प्रिा डाव्याउजव्या असतात. त्याचं्या ीाखाचंा संगम मध्यंतरी भठकभठकाणी होतो. 
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आ॰ १६·१३ तालू ि  ात खालू  पाभहलेले. कातऱ्या  ाताजंिण  ी प्रखातात  ी रंधे्र. ीिेटच्या 
 ाढेजिण मोठे तालि रंध्र आभण तालव्य रंधे्र. Incisive and palatine foramina. 

 
आ॰ १६·१४ डाव्या जंिीयास्र्थीचे उपमध्यागं.  ॰ जंिीय स भषरद्वार. Maxillery sinus opening. म मध्यम 
 ासामागश. अ॰ अिर  ासामागश. बाण  ी -प्रणालात आहे. १ पश्च तालि प्रणाल. 
 
अंतगवत करोटीया. [Internal carotid.] 
 

समाईक करोटीयेची अंतगशत करोटीया म्हणू  जी अंत्य ीाखाप्रिा आहे ती करोटीत जाऊ  में ू ि 
 ेि या ंा रत त प रिते. ती अंीतः िाल ेी ि  ासा या ंाही रत त प रिते. समाईक करोटीयेच्या अंती एक 
फ गिटी असते म्हणू  साभंगतले ती फ गिटी अंीतः या अंतगशत करोटीयेच्या आरंिीही क्वभचत आढणते. ही 
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प्रिा करोभटतणापयंत जाऊ  क ं िीयास्र्थीच्या तणात एक प्रणाल आहे त्यातू  करोटीत जाते. तेरे्थ प्रर्थम 
भतचा प्रिीे क हरी सभरिेत [Cavernous sinus.] होतो ही सभरिा मूिशनयास्र्थीच्या कबंिाच्या बगलेला असते. 
भतच्यातू  बाहेर पडू  में ूच्या प रःस्र्थ भिद्धागंाखाली अंतगशत करोटीया प्रिा   िागते. भतच्यातू  प रःस्र्थ ि 
मध्यम मस्तकीय प्रिा उत्पन्न होतात. 
 

अंतगशत करोटीयेच्या मागे पभहल्या ती  गै्रि कीरेकाचें आडि े फाटे असतात. आरंिी बाह्य 
करोटीया भतच्या प ढे ि उपमध्यागंास असते. िरती भद्वकाडंस् ाय ूओलाडंल्यािर माि अंतगशत करोटीया 
बाह्य करोटीयेच्या गूढागंास जाते. क ं िीयास्र्थीच्या तणातू  िरती भ घणाऱ्या प्रणालाला करोटीया प्रणाल 
(प्र॰ ४ आ॰ १४ पहा) असे  ाि भ ले आहे. त्या प्रणालाच्या बाह्यद्वाराच्या अपमध्येस बकजलप्रसर असतो. 
अर्थातच तेरू्थ  भ घणारे ती ही स् ाय ू अंतगशत करोटीयेच्या अगूढागंास असतात.  ीघश करोटीय स् ायू 
अंतगशत करोटीयेच्या मागे असतो. 
 
ग्रीवाणिकोि 
 

ग्रीिा हा ीरीराचा भिीषे महत्त्िाचा अियि आहे. रत तपे्ररक कें ि दय य छातीत असते आभण 
चेत ाकें ि में ू भीरोिागी असतो. भीरोिागास रत त प रिणाऱ्या िाभहनया ग्रीिते असतात. कंठ ग्रीिेत 
असतो, म खप्र ेी िरती असतो. त्यास रत त पोचभिणाऱ्या िाभहनयाही ग्रीिते असतात. ग्रीिा सािारणतः 
िाटोणी असते आभण भतच्यात उिे बकिा भतरके मासंल पटे्ट असतात. या पट्ट्ट्ाम णे ग्रीिेत काही भिकोण 
स्िािाभिकपणेच आखल्यासारखे असतात. यापंैकी एका भिकोणाला करोटीयाभिकोण म्हणतात कारण 
करोटीया प्रिाच त्यात प्रम ख असतात. डाव्या बकिा उजव्या अंगा े पाहता मागे पभरस्कंिीय स् ाय ूआभण 
त्याच्या िरच्या टोकापासू  खाली ि प ढे गेलेला उरश्चूच कीय स् ायू या ंी खालच्या अंसीयास्र्थीीी ब लेला 
भिकोण स्पष्ट भ सतो. याला ग्रीिेचा पश्च भिकोण म्हणतात. याच्या प ढे ग्रीिचे्या मध्यरेषेपयंत असलेला 
भिकोण तो प  ःस्र्थ भिकोण होय. याचे टोक खाली उराच्या हाडाीी असते ि भिस्त त पायारेषा िरती 
ह  िटीच्या हाडा े ब लेली असते. ी गंाटस्कंिीय हा एक लहा सा स् ाय ूआहे त्याचा स्कंिीय िाग पश्च 
भिकोणात आभण ी गंाटीय िाग प रःस्र्थ भिकोणात असतो. भद्वकाडं स् ाय ूप रःस्र्थ भिकोणात असतो. त्याच्या 
 ो  काडंाचं्या म णे आभण ी गंाटस्कंिीयाच्याही  ो  काडंामं णे, या  ो  भिकोणाचें सहा लहा  लहा  
भिकोण ब तात. ते असे :– 
 

(१) भचब कभिकोण. डाव्या उजव्या भद्वकाडंस् ायूंच्या प रःस्र्थ िागाचं्या मिला िाग, 
ीरीरमध्यरेषेजिणचा. (२) भद्वकाडंभिकोण. भद्वकाडंस् ायचू्या िरचा. (३) करोटीयाभिकोण. 
उरश्चचू कीया–लगतचा प रःस्र्थभिकोणाचा िरचा िाग (४) मासंलभिकोण. भतसऱ्याच्या खालचा ि प ढचा 
प रःस्र्थभिकोणाचा िाग. (५) अध्यंसीय भिकोण पश्चभिकोणाचा खालचा िाग (६) मौलीय भिकोण. 
पश्चभिकोणाचा िरचा िाग. 
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आ॰ १६·१५ १ भचब कभिकोण Submental triangle २ भद्वकाडंभिकोण Digastric... ३ करोटीया भिकोण 
Carotid... ४ मासंलभिकोण Muscular... ५ अध्यंसीय भिकोण Supraclavicular... ६ मौलीय भिकोण 
Occipital... ७ ि ९ भद्वकाडंस् ाय.ू १० ी गंाटस्कंिीय स् ाय.ू ११ उरश्चचू कीय. १२ ी गंाटस्कंिीय. १३ 
पभरस्कंिीय स् ाय.ू 
 

भचब कभिकोणात महत्त्िाच्या प्रिा  ाहीत. भद्वकाडंभिकोणात म खीया प्रिा हा िास्र्थीिरू  जाते. 
याच भिकोणाच्या मागील टोकापाीी बाह्य करोटीया प्रिा अिकणशप्रबपडात भीरते. करोटीयाभिकोणात 
समाईक करोटीया प्रिचेा अनत्य िाग असतो. या प्रिेिर उरश्चचू कीय स् ायचूा प ढील काठ असतो. त्या 
खाली बाह्य करोटीया अंतगशत करोटीयेच्या प ढे आभण उपमध्यागंास असते. हा भिकोण सोडल्यािर माि ती 
अंतगशत करोटीयेच्या अगूढ अंगास येते. बाह्य करोटीयेच्या पाच ीाखा प्रस्त त भिकोणात असतात त्या :– 
ऊध्िश घंभटकीया, भजव्हीया, म खीया, मौभलया ि आरोही ग्रसीया. मासंलभिकोणात महत्िाच्या प्रिा  ाहीत. 
अध्यंसीय भिकोणात अिासंीय प्रिा ि भतच्या ीाखा असतात. मौलीय भिकोणात तणाीी आडव्या गै्रि प्रिा 
असतात. 
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आ॰ १६·१६ ग्रीिामूलप्रिा. १ प्राक् कीरेपी शकीय स् ाय ू २ भद्वकाडं स् ाय.ू ३ उरोघंभटकीय स् ाय.ू ४ 
उरश्चचू कीय स् ाय.ू ि₁ समाईक करोटीया प्रिा. ि₂ घंभटक गै्रि ी डंा Thyrocervical trunk, िं॰ 
घंभटककास्र्थी. 
 

अवांसीया प्रवा. मा ेच्या तणात ही प्रिा असते. भहच्यातू  जाणारा रत तप्रिाह म ख्यतः ि जात जातो 
तरी त्याचा काही िाग मा ेतही पसरतो. उजिी अिासंीया बाह भीरस्येची ीाखा असते तर डािी अिासंीया 
रे्थट महाप्रिचे्या कमा ीची ीाखा असते. प्रत्येक अिासंीया पभरपल्मािर कमा  करू  पभहल्या पी शकेिरू  
मा ेत जाते. भतच्या प ढे प रःस्र्थ पी शकीय आभण मागे मध्यम पी शकीय स् ाय ू असतात. यापंैकी पभहल्या 
स् ायचू्या उपमध्यागंास असणारा भतचा िाग तो पभहला, त्या स् ायचू्या मागला तो   सरा आभण 
अपमध्यागंास असणारा तो भतसरा, असे सागंण्याची पद्धत आहे. पभहल्या पी शकेच्या अपमध्य काठाीी ही 
प्रिा प ढे काखेकडे चालू होते. पण भतच्या त्या चालीस कक्षीया असे  ाि आहे. अिासंीयेच्या प ढे पभहल्या 
िागात उरोघंभटकीय, उरःी गंाटीय ि उरश्चचू कीय स् ाय ूअसतात, तर मागे  ीघशगै्रि स् ायू असतो. अग ी 
प ढे पभरग्रीि स् ाय ूअसतो.   सऱ्या िागात प ढे पभरग्रीिाच्या आड उरश्चचू कीय ि प रःस्र्थ पी शकीय हेच तेिढे 
असतात. डाव्या बाजूला प ढे डािी समाईक करोटीया प्रिा असते. अिासंीयेला चार ीाखा असतात त्या :– 
(१) कीरेकीया. (२) अंतगशत स्त ीया (३) घंभटकगै्रि ी डंा (४) पी शकागै्रि ी डंा. 
 

 
आ॰ १६·१७ अिासंीया ीाखा  काीा. १ कीरेकीया. Vertebral. २ अिघंभटकीय. Inferior thyroid. ३ 
आडिी गै्रि. ४ अभिस्कंिीया. Supraclavicular. ५ ऊध्िश पी शकातंरीय Superior intercostal. ६ अंतगशत 
स्त ीया Internal mammary. 
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(१) कीरेकीया प्रिा. ही प्रर्थम िरती ि मग, अिर घंभटकीया प्रिचे्याही मागे जाते. मग प रःस्र्थ 
कीरेपी शकीय ि स  ीघश गै्रि या स् ायूंच्या मिू  सातव्या कीरेकेच्या आडव्या प्रसरातील रंध्रात जाते. ती 
तेरू्थ  तसल्या अनय कीरेकारंध्रातू  िर   सऱ्या चूडाितं कीरेकेपयंत चढते. ती तेरू्थ  अपमध्य सरल 
करोटीय स् ायचू्या उपमध्यागंा े बाहेर पडू  भीरोिरा कीरेकेच्या पाश्वशबपडामागे िणू  भतच्या मागील 
कमा ीिरील गव्हरािरू  पश्च भीरोिरमौलीय पटालाखालू  महारंध्रातू  कीरेप्रणालात भीरते. तेरे्थ 
भतजिर उपकंटकीय स् ायूचे आच्छा   असते. (प्रकरण ११ आ॰ ११·१० पहा) या ंतर प्रस्त त प्रिा पभरिमश 
ि आिमश यास िेिू  मस्त काच्या प ढील अंगा े िर चढू  मस्त ष्काच्या खालच्या काठापयंत उपमध्य कला े 
जाऊ    सऱ्या बाजूच्या तसल्याच प्रिीेी संगम पािते. संगमजनय प्रिसे तलीय (में ूच्या तणातील) प्रिा 
म्हणतात. कीरेकीय प्रिेला ग्रीिते असता ा  ो  प्रकारच्या ीाखा असतात. [१] काही ीाखा 
कीरेकाचं्या सापटीतू  कीरे ालात जातात. त्या काीरेि ीाखा होत. अीा प्रत्येकीला  ो  फाटे 
फ टतात. एक फाटा चेत ीमूलास अ  सरू  जातो. त्या े कीा ि भतची िमे याचें पोषण होते.   सऱ्या 
फाट्ाला ीाखोपीाखा फ टू  खालच्या िरच्यामंध्ये भिप ल संगम होतात. या संगमी जाळ्यातू  
कीरेकाब ंिाचं्या पाठीिर  ो  पाश्वशी खंला तयार होतात. त्या त्याचं्या डेखाजिण असतात. याखेरीज 
डाव्या उजव्या ीाखामध्येही संगम घडतात. त्याच प ष्ठािर एक मध्यिती ी ंखला तयार होते. याचं्या योगा े 
कीरेकाचें पोषण होते. [२] भीरोिरा कीरेकेजिण असता ा अ ेक ीाखा उगितात. त्या आसपासच्या 
स् ायूंचे पोषण करतात. मौलीय प्रिा ि इतर गै्रि प्रिा याींी त्याचें संगम होतात. आ॰ १८ त िरच्या डाव्या 
कोपऱ्यात मौलीयाप्रिा आहे. 
 

 
आ॰ १६·१८ कीरेकीया प्रिा अंक ११. (प्र॰ ४ आ॰ १५) 

 
(२) अंतगशत स्त ीया. अिासंीयेच्या पभहल्या िागाच्या अिरागंापासू  अंसीयाच्या उरस्याकडील 

अंताच्या स मारे २ cm. िर घंभटक गै्रि ी डेंसमोर उगम पािते. र्थोड्या उपमध्य भ ी ेे खाली जाऊ  ती 
पभहल्या पी शकाकास्र्थीच्या मागे पोचते. तेरू्थ  सरणखाली जाऊ  पभहल्या सहा कास्र्थींच्या मागू  ती सहािा 
पी शकािकाी गाठते. या मागात ती स मारे १२ cm. उरस्याच्या काठापासू   ूर असते. अंती भतला  ो  फाटे 
फ टतात. भहच्या सिश ीाखा िक्षो ेीात असतात. (प्रकरण १८ पहा). 
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(३) घंभटक गै्रि ी डंा. ही ीाखा जाडी पण अभतीय आखूड असते. ही अिासंीयेच्या पभहल्या 
िागाच्या ीिेटी प रःस्र्थागंापासू  उगम पािते. भहला अंती ती  फाटे फ टतात. अिर घंभटकीया, अड्ड गै्रिा, 
ि अभिस्कंिीया. 
 

[१] अिर घंभटकीया. ही प रःस्र्थ कीरेपी शकीय स् ायचू्या उपमध्य काठाप ढू  िर जाते. मग 
कीरेकीय िाभहनयाचं्या प ढू  ि करोटीय िषे्टणाच्या मागू  स  ीघश गै्रि स् ायिूर उतरू  घंभटक प्रबपडाचा 
खालचा काठ गाठते. भहची प्रम ख ीाखा आरोही गै्रि ही होय. ही अिरघंभटकीया करोटीयिषे्टणामागे िणण 
घेता ा फ टलेली असते. ही प रःस्र्थ कीरेपी शकीय ि  ीघश करोटीय याचं्या मिे असू  त्या ंा रत ताचा 
प रिठा करते. याभीिाय अिर घंभटकीयेस प्रबपडगामी, भगल ीगामी, श्वस ागामी, ि अिर कंठगामी ीाखा 
असतात. [२] अड ड गै्रिा. ही प्रिा कीरेस्कंिीय स् ायिूरू  ी गंाटस्कंिीयाखालू  स्कंिोत्सारक-
स् ायचू्या अपमध्य काठापयंत जाऊ    िागते. भतचे  ो  फाटे होतात. त्यांपैकी एक अगूढ असतो तो 
पभरस्कंिीय स् ायचू्या प रःस्र्थ काठाखाली चढू  जातो. त्याचा मौलीया प्रिीेी संगम होतो.   सरा फाटा गूढ 
असतो तो स्कंिीयाच्या ऊध्िशकोणाकडे जातो. [३] अभिकस्कंिीया. ही प्रिा उरश्चचू कीय स् ायचू्या आडू  
प रःस्र्थ स्कंिपी शकीय स् ाय ूओलाडूं  स्कंिी गंाटीयाच्या गूढागंा े स्कंिीयाच्या ऊध्िशसीमेिर जाते. 
 

(४) पी शकागै्रि ी डंा. ही उजव्या अिासंीयेच्या   सऱ्या िागाची ीाखा असू  भतच्या मागील 
अंगापासू  उगम पािते. डाव्या अिासंीयेच्या माि पभहल्या िागापासू  भहचा उगम होतो. ही गै्रि पभरपल्म 
पटलाच्या घ मटािरू  कमा  टाकू  पभहल्या पी शकेच्या मा ेीी जाते. तेरे्थ भतचे  ो  फाटे होतात. त्यापंैकी 
एक खाली पी शकातंर अिकाीाकंडे जातो तर   सरा िरती ीीषाकडे जातो. पभहल्यास अभिपी शकातंरीया 
प्रिा तर   सऱ्याला गूढ गै्रिा म्हणतात. गूढ गै्रिा क्वभचत रे्थट अिासंीयेपासू  उगिते. ही ीाखा प्रर्थम 
सातव्या गै्रि कीरेकेचा आडिा फाटा आभण पभहल्या पी शकेची मा  याचं्यामिे असते. तेरू्थ  िरती ती 
भीरस्य ि गै्रि उपकंटकीयाचं्या मिू  चूडाितं कीरेकेपयंत चढते. तेरे्थ भतचा मौलीयेीी संगम होतो. 
अग ी आरंिी भतला एक लहा ीी ीाखा फ टू  ती सातव्या गै्रि ि पभहल्या िक्षस्य कीरेकेमिू  
कीरेप्रणालात जाते. 
 
णशरोगत प्रवा 
 

करोटीया प्रिा क ं िीयास्र्थीमिू  िर करोटीत जाते. याच अस्र्थीत का ाचे द्वार असते, आभण 
श्रोिातू  घीात उतरणारी  णी असते. या सिाचा ीजेार लक्ष्यात येण्याकरता या हाडाची रच ा पाहू  
घेणे अिश्य आहे. या हाडाचे िाग पाच सागंतात. ते असे :– (१) चूच की [Mastoid.]. का ाच्या बाह्य 
द्वाराच्या मागे बोंड ज्याच्यात असतो तो हा िाग. (२) बकजली [Styloid.]. कणशद्वाराच्या खाली टोक ार 
फाटा असतो त्यासंबिंी िाग. (३) भिभत्तक [Squamous.]. पातण उिा बितीसारखा का ीील िाग. (४) 
पटही [Tympanic.]. का ाच्या पडद्यामागली कोठडी ज्यात असते तो हा िाग. (५) प्रस्तरी [Petrous.]. 
का कोठडीच्या उपमध्यागंाला अमण प ढे  गडासारखा कठीण िाग मूिशनय ि मौलीय या हाडाचं्या मिे 
पाचरीसारखा गेलेला असतो तो. या पाचव्या िागात करोटीयाप्रणाल असतो. याच िागाचे ीिेट खचशट 
रंध्राच्या अपमध्यपश्च सीमेिर असते. हे रंध्र क ं िीयाचा प्रस्तरिाग, मौलीयाचा तलीय िाग आभण मूिशनयाचे 
कबंि, महापक्षारंि ि भपच्छप्रसर हे ती  िाग याचं्या साधं्यात असते. हे रंध्र म्हटले तरी स मारे १ cm 
लाबंीची ती  णी असते. या  णीच्या पश्च तटािर करोटीय प्रणालाचे प रःस्र्थद्वार येते. तेरू्थ  करोटीया प्रिा 
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या रंध्राच्या ( णीच्या) िरच्या अग्रामिू  िर जाते. प्रिचे्या खालच्या रंध्रिागात सूिल कास्र्थी िरलेले 
असते. 
 

 
आ॰ १६·१९ मूिशनय-ऊध्िशप ष्ठ करोभटतल. अिाबंक इत्या ीप ढे रंध्र हा ीब्  अध्यादयत ठेिला आहे. खचशटरंध्र 
(भिीीणश रंध्र) Foramen lacerum. 
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आ॰ १६·२० डाि ेक ं िीयास्र्थी आतू  पाभहलेले. बाण १ ि २ याचं्या मिील का ीीलसीमा ीीषीय अस्र्थीीी 
ज णती; बाण २ ि ३ मिील मूिशनय अस्र्थीीी आभण ३ ि १ या मिील मौलीयास्र्थीीी ज णती असते. १ कंस-
उत्सेि Arcuate eminance २ भिष्टपक- भलका Aqueduct of vestibule ३ आडव्या सभरिाचा चरा. 
Groove for transverse sinus ४ पश्च िमशण्य िाभहनयाचंा चरा Groove for posterior meningeal 
vessels. ५ अंतगशत श्रोिमागश. Internal auditory meatus. ६ कंब कप्रणाभलका Coclear canaliculus. ७ 
चूच करंध्र Mastoid foramen. ८ बकजलप्रसर Styloid process. 

 
आ॰ १६·२१ डाि ेक ं िीयास्र्थी, अिर प ष्ठ. क॰ करोटीया प्रणाल Carotid canal. इ॰ बकजलप्रसर Styloid 
process. चू॰ चूच क प्रसर. Mastoid process. बाण बकजलचूच क रंध्रातं आहे. Stylomastoid foramen. 
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आ॰ १६·२२ मध्यश्रोिाचा उपमध्य तट. त टक-रेघी अिोम ख  णी म खीय चेत ीचा प्रणाल. िरती 
भठपके ार उिी  णी, उिी साभमि भत्तका. आडिी भठपके ार  णी, अपमध्य साभमि भत्तका. म खीयाचेत ी-
प्रणालाच्या िरच्या टोकाीी पभ का ि भतला ओढणारा स् ाय.ू त्याखाली डािीकडे िणलेली भठपके ार 
 णी कंब क. क॰ करोटीया प्रणाल. Carotid canal.   ग्रसश्रि णी. आडव्या भठपके ार  णीच्या आभण 
अंीतः अिोम ख त टकरेघी णीच्या िोिती िाित्या रेघेचे कोंडाणे, पभरश्रि-प ट Tympanic antrum 
(प्रकरण २८ पहा) भठपके ार आभण त टत या रेघा ी  ाखभिलेले अियि उपमध्य तटाच्या आतले समजाि.े 
 

या ंतरचा करोटीया प्रिचेा मागश मूिशनयास्र्थीच्या बगलेला असतो. या अस्र्थीच्या कबिंाला (ब िंाला) 
 ो  उंचिटे प ढे मागे असे असू  त्याचं्या मिे खणगा असतो. या खणग्याच्या तणाीी भपभहतप्रबपड असतो. 
या िागाचा  ेखािा एकाद्या घोड्यािर घातलेल्या खोभगरासारखा भ सतो. खणगा ही स्िार बसण्याची जागा 
म्हणू  भतला साभ पीठ¹ असे  ाि असू , मागल्या उंचिट्ाला अ  त्यका² ि प ढल्या उंचिट्ाला 
अभित्यका³ अीी  ाि ेआहेत. सामानय संस्क त िाषेत अभित्यका म्हणजे डोंगरािरची सपाटी. अ  त्यकेच्या 
डाव्या उजव्या काठाला  ो  कोचा असतात आभण अभित्यकेच्या डाव्या उजव्या काठालाही कोचा असतात. 
या चारी कोचा मागे रोखलेल्या असतात. या चार कोचा म्हणजे जणू एका ीय्येची चार टोके कल्पू  त्या ंा 
ीयप्रसर असे  ाि भ ले आहे. या चारी प्रसराचं्या  ोही बगला ंा  ो  गव्हर आहेत त्यातू  करोटीया प्रिा 
जातात. या गव्हराचं्या अपमध्य काठाला आणखी  ो   ो  प्रसर आहेत त्या ंाही ीयप्रसर असेच म्हणतात. 
त्यापंैकी प ढले  ो  प रःस्र्थ ीयप्रसर (तल्पप्रसर प्रकरण ४ पहा) आभण मागले  ो  उपीयप्रसर होत. 
पभहले चार साभंगतले त्यापंैकी प ढले  ो  मध्यम ीयप्रसर आभण मागले  ो  पश्च ीयप्रसर होत. प रःस्र्थ 
ीयप्रसर हे मूिशनयास्र्थीच्या लहा  पंखाचें िाग आहेत तर मागले ि मिले कबंिाचे िाग आहेत. 
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आ॰ १६·२३ डाव्या क ं िीयास्र्थीचा भतरका छे . अ॰ अंतगशत श्रोिमागश क॰ करोटीया प्रणाल. ग्र॰ 
ग्रसश्रि णीचा अल्स्र्थिाग.  ॰ पटहकोटरद्वार. ि बाह्य श्रोि-मागश १, २ पश्च ि अपमध्य साभमि भत्तका ३ 
भिष्टपकगिाक्षाचा अिोिाग. ४ कंब कछे . ज॰ जकार सभरिाचा चरा. 

 
आ॰ १६·२४ मूिशनयास्र्थी ऊध्िशप ष्ठ. १ दृीीय रंध्र Optic foramen. २ ि त्त रंध्र Foramen rotundam. ३ 
भिि त्तरंध्र Foramen. ovale. ४ कंटकरंध्र Foramen spinosum. ५, ६, ७ प्राक्, मध्य, पश्च, ीयप्रसर. Ant. 
mid. post clinoid processes. अभि॰ अभित्यका Tuberculum sellae. साभ पीठात भप॰ भपभहतप्रखात 
Hypophyseal fossa in sella turcica. अ  ॰ अ  त्यका Dorsum sellae. ८ ऊध्िश अंबकपाभटत Superior 
orbital fissure. ९ कंटक Spine. 
 

मूिशनयाच्या कबिंाच्या अपमध्य तटांच्या िरच्या काठाला करोटीया प्रिकेरता गव्हर असतात. 
त्याचं्या खाली त्याचे मोठे पखं आभण उपमध्य भपच्छ ग ंतलेले असतात. कबिंाचा गािा  ो  स भषराचंा 
ब लेला असतो. त्या  ोहोंच्या मिे पातण अल्स्र्थपटल असते. मोठे पंख करोटीयाप्रणालाच्या खाली 
असतात त्यात (१) ि त्तरंध्र असते, त्यातू  जंिीय चेत ी जाते; (२) भिि त्तरंध्र असते त्यातू  उपिमशण्य प्रिा 



 

अनुक्रमणिका 

जाते, (३) कंटकरंध्र असते त्यातू  मध्यम िमशण्या प्रिा जाते. ऊध्िश अंबकीय पाभटताच्या (फटीच्या) खाली 
उपमध्य अंताखाली भपच्छतालि प्रखाताचा पश्च तट असतो त्यात ि त्तरंध्र असते. महापक्षाची कंटकाकडे 
जाणारी सीमा खडबडीत असते भतचाच आरंििाग खचशट रंध्राची प रःस्र्थ सीमा असते. त्यातच 
भपच्छप्रणालाचे पश्च द्वार असते. या प्रणालात एक चेत ी ि प्रिा असते. ही प्रिा जंिीयेची ीाखा असते. 
भपच्छे  ो  असतात ती कबिंाला खाली जोडलेली असतात. कबिंाच्या ज्या प्रसरािर भपच्छे जोडलेली 
असतात तो भपच्छप्रसर होय. या प्रसराचे प रःस्र्थ प ष्ठ रं  ि आरंिी भिकोणी असते. तोच भपच्छतालि 
प्रखाताचा पश्चतट होय. याच प्रखातात जंिीया प्रिचेा भतसरा िाग असतो. करोटीयाप्रिकेरता जो गव्हर 
असतो त्यात केिण ती प्रिा असते असे  ाही. तर भतच्या िोिती सूिल पडद्या ी भिणलेली िमशभसरा असते. 
पडद्यामध्ये प ष्कण पोकळ्या बकिा क हरे असतात. त्यािरू  त्या भसरेला क हरी सभरिा म्हणतात. भतच्यातू  
जाणारा प्रिचेा िाग तो क हरी िाग असेही म्हणणे ओघा ेच प्राप्त होते. या िागाखालीच मूिशनय स भषरे 
येतात. प्रस्त त सभरिेत करोटीया प्रिखेेरीज महत्िाच्या चेतनयाही असतात. 
 

 
आ॰ १६·२५ मूिशनयास्र्थी प्राक् प ष्ठ. १ ि त्तंरध्र. २ भपच्छप्रणाल. ३ क ं ि ाभंीक स् ाय.ू ४, ५ अपमध्य 

चािशण स् ाय.ू ६ भपच्छतालि प्रणाल. ७ चंचू Rostrum प₁ प₂ उपमध्य ि अपमध्य भपच्छपिे.  ॰ महा  पंख. 

 
आ॰ १६·२६ मूिशनयास्र्थी, पश्चप ष्ठ. १ भपच्छ 

त ंगक Pterygoid tubercle. २  ौकाि प्रखात 
Scaphoid fossa. ३ भपच्छप्रखात Pterygoid 
fossa. ४ उपमध्य भपच्छपि. ५ ताल ता क स् ाय.ू ६ 
उपमध्य चािशण स् ाय.ू ७ ऊध्िश ग्रससमाक ं चक 
स् ाय.ू 

आ॰ १६·२७ क हरी सभरिात अंतगशत 
करोटीया प्रिा. क॰ करोटीया च क्रमाकं ३, ४, ५, ६ 
च्या करोटीय चेतनया. उजव्या खालच्या अंगास 
मूिशनय स भषर. 
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अंतगवत करोटीया प्रिलेा ग्रीिते ीाखा  सतात. क ं िीयास्र्थीच्या प्रस्तरिागातू  जाता ा भतला एक 
लहा ीी ीाखा फ टू  ती पटहकोष्ठात जाते. क्वभचत   सरी एक लहा ीी ीाखा भपच्छप्रणालात जाणारी 
आढणते. अं॰ क॰ क हरी सभरिेत असता ा भतच्यापासू  त्या आभण इतर सभरिाचं्या बािंकामा ंा पोसणाऱ्या 
ीाखा भ घतात. याभीिाय भपभहतप्रबपडाला जाणाऱ्या ीाखा असतात. एक िमशण्यभसरा मूिश ाच्या लहा  
पखंािरू  जाते. भत े करोटीच्या प रोिागातील पभरिमाचे पोषण होते. हा प रोिाग म्हणजे मूिशनयाची 
अभित्यका आभण त्याच्याच छोट्ा पखंामागील सीमा ि त्याप ढील करोभटिाग होत. अं॰ क॰ प्रिा क हरी 
सभरिेतू  बाहेर पडण्यापूिी भतला एक मोठी ीाखा फ टते ती  ेिगामी होय. ती  ीशरंध्रातू  अंबकात जाते. 
हे रंध्र मूिशनयाच्या लहा  पखंाच्या आरंिी त्याच्या प ढच्या मागच्या िागाचं्या मिे असते. भतचे िणश  
 ेििणश ात येईल. 
 

 
आ॰ १६·२८ अंतगशत करोटीया प्रिचेा  ेिात ीाखाभिस्तार. क॰ अंतगशत करोटीया. का कारंडगामी 

ीाखा. अ अश्र प्रबपड. चे₂ दृीीया चेत ी. 
 

अंतगशत करोटीया प्रिलेा क ं िीयाच्या प्रस्तरी िागात प ढे ि िर िणण भमणते, तसेच पण अमण कमी 
िणण क हरी िागातही भमणते. क हरी सभरिेतू  िर भ घाल्यािर भतला मागे िणण येते. प रःस्र्थ भिद्धागं 
गाठल्यािर भतचे  ो  फाटे होतात.  ो ही फाटे मस्तकीयच, एक प रःस्र्थ   सरा मध्यस्र्थ.   िागण्याचे 
स्र्था  मस्तकाच्या अपमध्य  भरकेच्या ीिेटी असते. मस्तकाच्या अपमध्यागंािर क ं िीय ि िालीय खंडामध्ये 
खोल चरा असतो तोच िणू  अिरागंातही गेलेला असतो. त्याचे हे ीिेट. त्याजपाीीच प रःस्र्थ मस्तकीय 
प्रिचेा आरंि होतो. ही प्रिा तेरू्थ  प ढे जाऊ  संछ ािर िणते. संछ ाच्या पाठीिरू  ती रे्थट त्याच्या 
पश्चाग्रापयंत जाऊ  पश्च करोटीयेीी संगम पािते. डािी उजिी प रःस्र्थ करोटीया एकमेकीच्या अग ी जिण 
असतात. त्याचं्यातील अंतर स मारे भद्वतीयाीं cm. असते.  ो ही प्रिा ंा जोडणारी एक छोटी संयोगी प्रिा 
असते. क्वभचत अीा  ो  संयोगी प्रिा असतात. या छोट्ा प्रिलेाही आणखी छोट्ा ीाखा असतात. 
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में ूच्या प ष्ठास ज्या  भरका असतात त्यात रत तिाभहनया असतात. त्यापंैकी मस्तकािरील प्रिा 
प्रत्येक बाजूला ती  असतात, प रःस्र्थ मध्यस्र्थ ि पश्च मस्तकीया. त्यापंैकी पभहल्या  ो  अं॰ क॰ च्या अंत्य 
ीाखा होत. त्यातील प रःस्रे्थपेक्षा मध्यस्र्था मोठी असते. तीच पश्च प्रिेपेक्षाही मोठी असते. प रःस्रे्थच्या भिरद्ध 
बाजूलाही अं॰ क॰ प्रिसे एक ीाखा असते. ती मागे तलीय प्रिसे भमणते. भतला पश्च संयोगी प्रिा म्हणतात. 
मध्यस्र्थ मस्तकीय प्रिा अपमध्य मस्तक भरकेमिू  र्थोडेसे अंतर तोडू  िर संग प्त खंडाचे प ष्ठ गाठते. तेरे्थ 
भतच्या अ ेक ीाखा होतात. त्यापैकी काही संग प्त खंडास जातात आभण इतर मस्तकगोलािाच्या अपमध्य 
प ष्ठािर पसरतात. प रःस्र्थ आभण मध्यस्र्थ मस्तकीयेच्या ीाखा  ो  प्रकारच्या असतात. एक प्रकार 
ममशगामी. या आरंिीच उगिलेल्या असू  बारीक बारीक असतात आभण खोलात प्रिीे करतात.   सऱ्या 
त्यापलीकडे असू  लाबं लाबं असतात आभण सालीतच पसरतात. त्या छालगामी होत. ममशगामी 
ीाखाम णेच प रःस्र्थ भिद्धागं हा  ेखािा भ सू  येतो. या ीाखा उपस्र्थली ि अ  स्र्थली यास जातात. 
 

 
आ ॰ १६·२९ में ूच्या तणातील प्रिाभिनयास. खालू  पाभहलेला. येरे्थ मल्स्तक ि मस्त ष्क याचें उजिे 
अिशिाग काढू  टाकले आहेत आभण  ो  प्राक् मस्तकीय प्रिामिील अंतर म द्दाम िाढभिले आहे. िस्त तः 
त्या एकमेकीला लागू  असतात.  ामकरण आ॰ ३२ मिे. 
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आ॰ १६·३० में ूतील प्रिाभिनयास. येरे्थ प्राक् प्रिेचे के्षि ठोकण भठपत या ंी ि पश्चप्रिचेे के्षि बारीक 
भठपत या ी  ाखभिले असू , मध्यम प्रिचेे के्षि कोरे ठेिले आहे. १ मिोमिी प ष्ठ. २ अपमध्य प ष्ठ. ३ तण. ४ 
मार्था. 
 

तलीय प्रवा म्हणू  भजचा उल्लेख केला ती कीरेकीया प्रिा डाव्या उजव्या एकमेकीला भमणू  तयार 
झालेली असते. हा भमलाफ में ूच्या तणाीी होतो म्हणू  तलीय हे  ाि भ ले गेले आहे. ही प्रिा मस्त ष्काच्या 
प रःस्र्थ प ष्ठालगत मिोमि एक चरा असतो त्यात राभहलेली असते. भतच्या खालच्या टोकाीी  ोही अंगास 
साहव्या करोटी चेतनया असतात, तर िरच्या टोकाीी भतसऱ्या करोटीय चेतनया असतात. िरच्या टोकाीी 
भतच्यातू   ो  प्रिा भ घतात त्याच पश्च मस्तकीय प्रिा होत. ज्या ंा येरे्थ पश्चसंयोगी प्रिा म्हटले आहे त्या 
क्वभचत एिढ्या मोठ्या असतात की, पश्चमस्तकीय प्रिा तलीय प्रिचे्या ीाखा आहेत असे म्हणण्यापेक्षा त्या 
अं॰ क॰ प्रिचे्या ीाखा म्हणणे अभिक योग्य ठरते. पश्च संयोगी प्रिेपासू  आभण पश्च मस्तकीय प्रिपेासू ही 
बारीक बारीक ीाखा स्र्थली आभण त तीय भििराचे तट यात भीरतात. म्हणू  या  ेखाव्यास पश्च भिद्धागं असे 
म्हणतात. या ीाखा ममशगामी असतात, हे उघडच आहे. 
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आ॰ १६·३१ मध्यम मस्तकीय प्रिचेा भिनयास. 

 
अं॰ क॰ प्रिेपासू  पश्च संयोगीप्रिीेजेारी एक बारीकीी ीाखा भ घू  मागे अंक ीाच्या उपमध्य 

िागािरू   ीशपर्थ ओलाडूं  मस्तक ि तंाच्या तणाीी येते.  ंतर प  ः  ीशपर्थ ओलाडूं  अपमध्य 
जा  कापाीी येते. ीिेटी ती (अपमध्य) पाश्वश–मस्तकभििराच्या अिर ीाखेत भीरते. तेरे्थ ती 
पोषकजालकात अंत पािते. िाटेतील त्या त्या अियिात भतच्या ीाखा जातात. भििरातील पोषकजाल 
[Tela chorioidea.] हे रत तिाभह ीमय प्रािमशपटल असू  त्यािोिती भििराचे आस्तर ग रफटलेले असते. गोणा 
करू  ठेिलेल्या जाळ्यासारखी ही रच ा भ सते. (में ू ि कीा. प्रकरण १३ आ॰ ३ ि ४.) 
 

प्रवावलय. आता लक्ष्यात आलेच असेल की भीरो ेीात रत त प रिणाऱ्या चार प्रिा,  ो  अं॰ क॰ 
आभण  ो  कीरेकीया अीा असतात. त्या करोटीत गेल्यािर त्याचें एक िलय ब ते.  ो  कीरेकीया 
भमणू  एक तलीय प्रिा ब ते. भतचे  ो  फाटे डािी उजिी पश्च मस्तकीया असे होतात. प्रत्येक 
पश्चमस्तकीया पश्चसंयोगी प्रि ेे त्याच बाजूच्या अं॰ क॰ प्रिसे जोडलेली असते. अं॰ क॰ प्रिपेासू च प रःस्र्थ 
मस्तकीया प्रिा भ घू  त्या एकमेकीला प रःस्र्थ संयोगी प्रि ेे जोडलेल्या असतात. प्रत्येक बाजूच्या ती  ती  
प्रिा ंी मस्तकाचे पोषण होते. तलीय प्रिचे्या पश्च मस्तकीयाचं्या मागे  ो  डािी उजिी अीा ऊध्िश 
मल्स्तकीया प्रिा उगितात. त्याचं्या मागे चारपाच मस्त ष्कीया प्रिा असतात. त्याचं्या मागे एकेक अंतगशत 
श्रोिीया प्रिा असते. त्याचं्यामागे एकेक प रःस्र्थ अिर मल्स्तकीया प्रिा असतात. कीरेकीया एकमेकीला 
भमणण्यापूिी जिणच  ोहीपासू  एक प रःस्र्थ कीीया प्रिा उगिते आभण त्यामागे काही अंतरािर पश्च अिर 
मल्स्तकीया प्रिा असतात. मस्तकाप्रमाणे मल्स्तकाला  ेखील ती  ती  प्रिा ंी पोषण भमणते. कीरेकीया ि 
भतच्या ीाखा यापासू  बऱ्याच बारीक ीाखा भ घू  मस्त काचे पोषण करतात. 
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आ॰ १६·३२ में ूच्या तणाीी प्रिारच ा. आ॰ १६·३३ डाव्या पाश्वशभििराच्या अिर ीाखेत 

पोषजालक. ि॰ Choroid plexus. 
में ूचा व्यिच्छे  खालू  पाभहलेला. 

 
ऊध्िश मल्स्तकीय प्रिा भतसऱ्या करोटीय चेत ीच्या खाली जाऊ  मस्तकि तंास िढेा  ेऊ  चिथ्या 

चेत ी जिणू  मल्स्तकाच्या ऊध्िशप ष्ठािर येऊ  अ ेकीः भििागते. भतच्या ीाखा प्रिमात भमसणतात. त्याचें 
संगम अिर मल्स्तकीयाबरोबर होतात. मल्स्तकाखेरीज भहच्या ीाखा मस्त ष्क, पाय ी ि त तीय भििरातील 
पोषकजालक यात जातात. 
 

प रःस्र्थ अिर मल्स्तकीया प्रिा सहाव्या करोटीय चेत ीच्या मागू  बकिा प ढू  आभण सातव्या 
आठव्या चेत ीच्या प ढू  अंतगशत श्रोिमागात भीरू  र्थोड्या अंतरािर बाहेर भ घते आभण मल्स्तकाच्या अिर 
प ष्ठािर पसरू  भििागते. भतच्या काही ीाखा मस्त ष्कास जातात. 
 

पश्च अिर मल्स्तकीया प्रिा क्वभचत म णीच  सते पण असते तेव्हा सिात मोठी कीरेकीयेची ीाखा 
असते. ती  िव्या  हाव्या करोटीय चेतनयाचं्या मागू  खाली उतरू  मल्स्तकाच्या अिर प ष्ठाच्या मागल्या 
िागािर पसरू  भििागते. भहच्याच ीाखा चिथ्या भििरातील पोषकजालकास जातात. 
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मेंदूतील अणभसरिािे णवशेष 
 

में ूत जाणाऱ्या प्रिाभहनयाचें  ो  व्यहू असतात. एकास ममवण्य [Central.] व्यहू म्हणतात,   सऱ्या 
छालीय [Cortical.] व्यहू म्हणतात. पभहल्यातील प्रिा स्र्थली ि पभरस्र्थली या ंा रत त प रितात.   सऱ्यातील 
प्रिा प्रिमात भििागतात. त्यापासू  में ूची साल आभण त्यालगतची गािे या ंा पोषण भमणते. हे  ो  व्यहू 
स्ितंि त टक असे असतात. त्यात कोठेही संगम होत  ाही म्हणू  त्या  ोहींच्या सीमेिर अभिसरण क्षीण 
असते. ममशण्य व्यहूाच्या प्रिा, प्रिा-िलय बकिा त्याच्या अग ी जिणच्या मोठ्या प्रिा, याचं्या ीाखा 
असतात. ममशण्यव्यहूातील प्रिा छालीयव्यहूातील प्रिापेंक्षा मोठ्या असतात. त्या ंा असंगमप्रिा [End 

arteries.] म्हणतात, कारण त्याचंा कोणत्याही ीाखेीी संगम होत  ाही. एका ी प्रिा ब जली असता भतच्या 
कके्षतील में ूच्या िागाला, तेर्थील ममाला,  ि ेरत त भमणण्याचा संिि  ाहीसा होतो. छालीय व्यहूाच्या प्रिा 
मस्तकाच्या छालीत भतला काटको  करू  घ सतात. त्याचें  ो  प्रकार आहेत. एक  ीघश. या िूसरागंातू  
श्वेतागंात ३, ४ cm पयंत जातात.   सरा ऱ्हस्ि. यातील प्रिा छालीतच राहतात, िूसराखाली जात  ाहीत, 
िूसरातच राहतात.  ीघाबरोबर त्याचें  ाट जाणे होते. छालीय व्यहूाच्या िाभहनया पूणशपणे असंगम असतात 
असे  ाही, पण अंीतः असतात. प ष्ठािर िाभह ीसंगम होतात पण प ष्ठाखाली होत  ाहीत. 
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प्रकरि १७ 
 

भुजप्रवा 
 

कक्षा. ीरीराची ऊध्िश ीाखा ि ज ही होय. ि ज ि कबंि याचं्या सापटीस आपण काख म्हणतो. 
भतच्या छतात अंसीयास्र्थीचा पश्च तट आभण स्कंिीय अस्र्थीचा िरचा काठ ि बाहिाचे िरचे अग्र येते. 
अपमध्यागंास बाहिास्र्थी ि उपमध्यागंास पभहल्या चार पी शका असतात. मासंल िाग िरती महािक्षस्य ि 
कभटबाहि, उपमध्येस पी शकातंरमासं, अपमध्येस कोरकबाहि ि भद्व ल बाहि, प ढे  ो ही िक्षस्य स् ायू 
आभण मागे प्राक्स्कंिीय याचे ब लेले असतात. 
 

 
आ॰ १७·१ कक्षीया प्रिा. अभिस्कंिीया. २ महा  िक्षस्य. ३ लहा  िक्षस्य. ४ प रःस्र्थ क्रकच. ५ 

प्राक् स्कंिीय ६ कभटबाहि. ८ कोरक बाहि. ९ भद्व ल. १० भि ल. ि बाहिा प्रिा (िम ी). च₁ मध्यमा 
चेत ी. च₂ अक्षीया चेत ी. 
 

स्कंधीया व कक्षीया. [Axillary.] अिासंीया प्रिचेी चाल काखेत होते भतलाच कक्षीया प्रिा म्हणतात. 
ि जातील म ख्य रत तप्रिाह याच प्रितूे  येतो. तर्थाभप  ो  लहा ीा प्रिाीाखा ग्रीितूे  ि जात उतरतात 
त्याही ध्या ात ठेिण्याजोग्या आहेत. एक आडिी गै्रिा आभण   सरी अभिस्कंिीया.  ो ही अिासंीयेपासू  
भ घणाऱ्या घंभटकगै्रि ी डेंच्या ीाखा असतात. आडव्या गै्रि प्रिेची गूढीाखा स्कंिीयाच्या ऊध्िशकोणापासू  
त्याच अस्र्थीच्या उपमध्य सीमेस िरू  त्याच्या को ापयंत उतरते. ती स्कंिचत रस्त्र, कभटबाहि ि 
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पभरस्कंिीय यास रत त प रिते. भहचे संगम अभिस्कंिीया ि प्राक् स्कंिीया प्रिाींी होतात. अभिस्कंिीया प्रिा 
स्कंिफलकाच्या अपमध्य काठािरू  स्कंिीयास्र्थीच्या मागे उतरते. या जागी कोरकप्रसर आभण ीजेारचा 
स्कंिीयाचा काठ या मिे खाच असते भतचे िरचे काठ जोडणारे एक भ बिं  असते त्यास अभिस्कंिीय 
भ बिं  म्हणतात. त्याजिरू  प्रस्त त प्रिा जाते. िलिाखालील खणग्यात ती अस्र्थीलगत असते. तेरे्थ ती 
पभरि त्ता प्रिीेी संगम पािते. िाटेत भतच्या ीाखा भठकभठकाणच्या संभिस् ाय्िाभ का ंा जातात. पभरि त्ता ही 
बाहिा प्रिचेी उपीाखा आहे. 
 

कक्षीया प्रवा प ढे बाहिा म्हणू  चालू असते. पभहल्या पी शकेबाहेर कक्षीयेचा आरंि असतो आभण 
महा  कक्षीय स् ाय ूओलाडंताच बाहिा स रू होते. आरंिी ती बरीच खोल असते पण ीिेटी पभरष्पटालगत 
असते. मध्यंतरी लहा  िक्षस्य स् ाय ूभतला ओलाडंतो. या स् ायचू्या अलीकडे  े ीय अंगाला पभहला िाग, 
मागे लपलेला तो   सरा आभण पलीकडे  िीय अंगाला असतो तो भतसरा, असे भतचे ती  िाग सागंतात. 
पभहल्या िागात कक्षीय प्रिा प्रभतिा आभण ीजेारी चेतनया या सिां ा ग ंडाणणारा एक सूिल पापोिा असतो 
त्याला कक्षीय ग ंठ  असे  ाि भ ले आहे. हे ग ंठ  ग्रीितेील गूढ पभरष्पटाीी सलग असते. या पभरष्पटािर 
महा  िक्षस्य स् ाय ूआभण िक्षःपभरष्पट असतो. मागल्या अंगाला पी शकातंर स् ाय ूआभण प रःस्र्थ क्रकच 
स् ायचेू पभहले  ो   ाते असतात.   सऱ्या िागात कक्षीयेच्या प ढे  ो ही िक्ष्यस्य स् ायू आभण मागे प्राक् 
स्कंिीय स् ाय ू असतात. या प्रिचे्या पभहल्या िागापासू   ो ,   सऱ्यापासू  बह िा  ो  आभण 
भतसऱ्यापासू  ती  ीाखा भ घतात. 
 

 
आ॰ १७·२ कक्षीयेच्या ीाखाचंा  काीा. १ ऊध्िश िक्षस्या Superior thoracic. २ अभतक्रमी िक्षस्या 

Acromiothoracic. ३ अ  िक्षस्या Alar thoracic. ४ अपमध्य िक्षस्या Lateral thoracic. ५ प्राक् स्कंिीया 
Subsca pular. ६ पश्च पभरि त्त बाहिीया Posterior circumflex humeral. ७ प्राक् पभरि त्त बाहिीया 
Anterior circumflex humeral. 
 

(१) ऊध्िश िक्षस्या प्रिा. लहा  िक्षस्य स् ायचू्या िरच्या काठास िरू  ही ीाखा उपमध्य भ ी ेे 
जाऊ  अंतगशत स्त ीया प्रिेीी संगम पािते. 
 

(२) अभतक्रमी िक्षस्या प्रिा. ही पभहलीपेक्षा अमण जाड असते पण अग ी आखूड असते. लहा  
िक्षस्य स् ायचू्या िरच्या काठािरू  अग ी र्थोड्या अंतरािर ती पभरष्पटातू  िर भ घते. तेरे्थ भतला चार 
फाटे फ टतात. ते असेः [१] एक िक्षस्या ही  ो  िक्षस्य स् ायमूिू  जाऊ  भििागते. या स् ायखेूरीज 
भहच्या उपीाखा पी शकातंरात जातात आभण काही स्त ासही जातात. तेर्थील प्रिाींी भतचे संगम होतात. 
[२] अभतक्रमीया ही अभिस्कंिीय स् ायूखालू  कोरकप्रसरािरू  अभतक्रमी प्रसरािर भििागते. तेरे्थ भतचे 
इतराींी संगम होतात. [३] अंसीयगामी ही उरस्य–अंसीय सािंा ि प्राक्स्कंिीय स् ाय ूया ंा रत त प रिते. 
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[४] अभिस्कंिीया. ही महा  िक्षस्य ि अभिस्कंिीय या ंा रत त प रिते. या पभहल्या िागाच्या ीाखा झाल्या. 
आता   सऱ्या िागाच्या ीाखा अीा :– 
 

(३) अ  िक्षस्या प्रिा. ही एक लहा ीी ीाखा पभहलीच्या जिणच  िीय अंगाला उगम पािते ती 
कक्षीय बलफप्रबपड ि उपभहत गाि यास रत तप रिठा करते. प ष्कणामिे ही ीाखा  सते आभण भतचे काम 
भतसऱ्या ीाखेची एक उपीाखा करते. 
 

(४) अपमध्य िक्षस्या. ही ीाखा लहा  िक्षस्य स् ायचू्या अपमध्य काठा े खाली िक्षस्तटािर जाते. 
तेरे्थ भतचे इतर अ ेक प्रिाींी संगम होतात. कक्षीय बलफप्रबपडा ंाही ती रत त प रिते. भस्त्रयामध्ये ही मोठी 
असू  ीिेटी महा  िक्षस्य स् ायचू्या खालच्या काठािरू  प ढे िणू  स्त ास रत तप रिठा करते. भहला 
बाह्य स्त ीया [I Ext. mammary.] म्हणतात. कक्षीयेच्या भतसऱ्या िागाच्या ीाखा ती  असतात त्या अीा :– 
 

(५) प्राक्स्कंिीया. ही ीाखा कक्षीयेच्या सिश ीाखात मोठी असते. प्राक् स्कंिीय स् ायचू्या 
खालच्या काठाीी उगम पािते. तेरू्थ  ती स्कंिीयाच्या अिर को ाकडे जाते. तेरे्थ भतचे अ ेक ीाखाींी 
संगम होतात. उगमापासू  र्थोड्याीा अंतरािर भतला एक ीाखा फ टते. ती िणण घेऊ  स्कंिीयास्र्थीच्या 
मागे जाते. भतला पभरितीस्कंिीया म्हणतात. प्राक् स्कंिीया प्रिा एका स् ाय भिकोणात प्रिीे करते. या 
भिकोणाची िरची भतरकी बाजू प्राक्स्कंिीया े, खालची भतरकी महा  कक्षीया े, तर उिी अपमध्य बाजू 
भि लाच्या  ीघश  ला े ब लेली असते. पभरिती प्रिा लहा  कक्षीयस् ायचू्या आडू  अििलिीय प्रखातात 
जाते. तेरे्थ भतचा अभिस्कंिीया ि आडिी गै्रिा याींी संगम घडतो. 
 

 
आ॰ १७·३ स्कंिीयामागील प्रिा. १ आडव्या गै्रिचेी गूढ ीाखा. २ अभिस्कंिीया ३ अभतक्रमी 

िक्षस्येची अभतक्रमी ीाखा ४ पभरि त्त स्कंिीया. ५ पश्च पभरि त्त. बाहिा ६ प्राक् स्कंिीया. 
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(६ ि ७) बाहिास्र्थीच्या मा ेिोिती भिणखा घालणाऱ्या  ो  ीाखा अक्षीयाप्रिपेासू  भ घतात, एक 
प रःस्र्थ ि   सरी पश्च.  ोहींचा संगम त्या अस्र्थीच्या अपमध्यागंाला घडतो. प रःस्र्थ ीाखा लहा  असते आभण 
आडिीच पसरते. भतची एक ीाखा भद्व लाच्या  ीघश लास िरू  स्कंिसंिीत जाते.   सरी पश्च ीाखा अमण 
खालू  मागे िणते आभण साधं्याखालच्या चौको ी फटीतू  बाहिाच्या मागे जाते. ही चौको ी फट अीी 
असते :– िरती लहा कक्षीय स् ायू, उपमध्येस भि लाचे  ीघश ल, खाली महा  कक्षीय आभण उपमध्येस 
बाहिाची मा . ती खादं्याचा सािंा आभण सिोिारचे स् ाय ूया ंा रत त प रिते. 
 

 
आ॰ १७·४ बाहिाप ढील िाभहनया. १ अभिस्कंिीय. २ महा  िक्षस्य. ३ कोरकबाहि. ४ भद्व ल. ५ 
बाहिारीय. ६ भि ल. ७ प्रिा  पयासक. स॰ स् ायू, कभटबाहि महा  कक्षीय. च₁ अरीया चेत ी. च₂ 
ीजेारी त टकी, अक्षीया चेत ी, च॰ मध्यमा चेत ी. ि॰ बाहिा प्रिा (िम ी). ीजेारी भठपके ार प्रभतिा. 
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आ॰ १७·५ कोपराप ढील प्रिा. १ गूढ बाहिा. २ बाहिा. ३ अक्षीय सहचरी. ४ अभिचक्रीया. ५, ६ प्राक् ि पश्च 
पराि त्त अक्षीया. ७ पश्च अंतरास्र्थीया. ८ अक्षीया. ९ अरीया. १० समाईक अंतरास्र्थीया. ११ पराि त्त अरीया. 
१२ गूढ बाहिेची पश्च ीाखा. 
 

बाहवा [Brachial.] प्रवा. ही प्रिा कक्षीयेची चाल असते. आरंिी महा  कक्षीयेच्या खालच्या काठाीी 
ती असते. अर्थात तेरे्थ ती बाहिास्र्थीच्या उपमध्यागंास असते. ती त्या अस्र्थीच्या प ढू  कोपर-साधं्याच्या 
रेषेच्या बकभचत खाली येऊ    िागते. ीिेटी ती बाहिास्र्थीच्या अभपग ंठाचं्यामिे असते. बाहिास्र्थीिर 
 ाबली असता भतचे िसके चाचपणी े समजतात. भतच्या अपमध्य अंगास भद्व लस् ाय ूआभण उपमध्य अंगास 
कोरकबाहि स् ायूंचे पेीीबपड असतात. भतच्यामागे क्रमा े भि लाचे  ीघश ल,  ंतर भि लाचे उपमध्य 
 ल, कोरकबाहिाचा अंत्य िाग आभण बाहिीयस् ाय ूअसतात. कोरकबाहि ि भद्व ल या स् ायूचे पेीीबपड 
र्थोडर्थोडे या प्रिचे्या अगूढागंास येतात. 
 

कोपराच्या प ढल्या अंगाला एक भिकोण आहे, म्हणू  पूिीच प्रकरण ६ (प्रकरण ६ पहा) मध्ये 
साभंगतले. त्याला कोपरभिकोण [हा भिकोण खोलगट असल्याम णे याला कूपशरप्रखातही म्हणतात. Cubital fossa.] म्हणाि.े त्या 
भिकोणाचा पाया म्हणजे बाहिास्र्थीचे अभपग ंठ जोडणारी रेषा होय. त्याची अपमध्य बाजू बाहिारीय स् ायचूा 
काठ आभण उपमध्य बाजू म्हणजे प्रिा  पयासक स् ायचूा काठ अीी असते. याच्या तणात बाहिीय ि 
उत्ता क स् ायूंचे पेीीबपड असतात. भद्व लस् ायचूा स् ाि बाहिा प्रिचे्या अपमध्यागंास असतो. 
अरीयास्र्थीच्यासमोर बाहिा प्रिा   िागते. बाहिचे्या ि कोपरसाधं्याच्या मिे बाहिीय स् ाय ूअसतो. 
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बाहिा प्रिलेा स् ाय गामी ीाखाखंेरीज चार ीाखा असतात. आरंिाजिणच  ो  असतात एक 
उपमध्यागंास ि   सरी अपमध्यागंास. भतसरी मध्याच्या स मारास असते आभण चिर्थी ीिेटच्या त तीयाींाच्या 
आरंिी असते. (१) महा  कक्षीय स् ायचू्या खालच्या सीमेीी पभहलीचा आरंि होतो. ही खोलिर जाणारी 
असल्याम णे भहला गूढ बाहिा म्हणतात. ही प्रर्थम भि लस् ायचू्या उपमध्य ि  ीघश  लाचं्या मिू  
भि लाच्या अपमध्य  लाखालील बाहिास्र्थीच्या िले्लसीतामिू  बाहूच्या अपमध्यागंास जाते. तेरे्थ भतचे प्राक् 
पश्च असे  ो  फाटे होतात.  ो ही खाली उतरू  कोपरसाधं्याच्या प ढे ि मागे राहू  कोपरापलीकडू  
अलीकडे येणाऱ्या प्रिाीाखाींी संगम पाितात. 
 

बाहूमध्ये  ो  स् ाय गत अंतराय आहेत, एक बाहिास्र्थीच्या अपमध्यागंास, एक त्याच्या 
उपमध्यागंास. बाहिास्र्थीच्या िरच्या अग्राीी भद्व लस् ायचूा एक स् ाि साधं्यात जाण्याकरता एक चरा 
आहे. त्याच्या ि अपमध्य ि उपमध्य काठािरू  एकेक सूिलपटी अंतराय खाली अपमध्य ि उपमध्य 
अभपग ंठापयंत जातो. त्यातील अपमध्य अंतराय अभिस्कंिीय स् ािाीी भमलाफ पािलेला असू  त्यापासू  
मागे भि ल ि प ढे बाहिीय, बाहिारीय ि  ीघश अरीय करिकप्रसारक स् ाय ू भ घतात. गूढ बाहिा प्रिचेी 
प रःस्र्थ ीाखा या अंतरायास िेटू  खाली जाते. बाहिचेी भतसरी ि चिर्थी ीाखा उपमध्य अंतराय िे ू  
जातात. या   सऱ्या अंतरायाचा भमलाफ कोरकबाहिीय स् ायचू्या स् ािाीी होतो. त्यापासू  मागे भि ल ि 
प ढे बाहिीय याचंा उगम होतो. 
 

 
आ॰ १७·६ बाहिाीाखाचंा  काीा १ गूढ बाहिा Profunda bracii. २ बाहिाल्स्र्थपोभषका Nutrient 

to humerus ३ अक्षीया सहचरी Ulnar collateral. ४, ५ स् ाय गामी ६ अभिचक्रीया Supratrochlear. ७, ८ 
अरीय ि अक्षीय पराि त्ता. recurrent ९ समाईक अंतरास्र्थीया Common interosseous. १०, ११ पश्च ि 
प्राक् अंतरास्र्थीया Posterior + anterior interosseous (प्राक् = प रःस्र्थ). 
 



 

अनुक्रमणिका 

(२) बाहिेची   सरी ीाखा बाहिास्र्थीच्या आत भीरते आभण त्याचे पोषण करते म्हणू  भतला 
पोभषका म्हटले आहे. ती आत जाण्याकरता प्रणाल असतो त्यास पोभषकाप्रणाल म्हणतात. हा प्रणाल 
कोरकबाहिाच्या अंताजिण असतो. (३) भतसरी ीाखा   सरीच्या समोरच जिणपास उगम पाि ू उपमध्य 
स् ाय गत अंतरायास िे ू  मागे अक्षीयास्र्थीचा फणा आभण उपमध्य अभपग ंठ याचं्या मिू  खाली जाते. तेरे्थ 
भतचा इतराींी संगम होतो. भहला अक्षीय सहचारी म्हणतात. (४) अभिचक्रीया. ही ीाखा बाहिीय स् ायचू्या 
पेीीबपडािरू  उपमध्य स् ाय गत अंतराय िे ू  भि लस् ाय ू ि अस्र्थी याचं्या मिू  बाहिामागे िणसा 
घालते तेरे्थ पभहल्या म्हणजे गूढ बाहिीेी भतचा संगम होतो. या संगमा े फण्याच्या िोिताली एक कमा  
तयार होते. फणा बसण्याकरता एक खणगा असतो त्याच्या िोिती ही कमा  असते. (५) याभीिाय अ ेक 
ीाखा िगेिगेळ्या स् ायकूडे त्याचं्या पोषणार्थश जातात. 
 

अरीया [Radial and ulnar.] प्रिा. बाहिा प्रिचेे जे  ो  फाटे ीिेटी होतात त्यातला एक अरीयास्र्थीला 
अ  सरू  आभण   सरा अक्षीयास्र्थीस अ  सरू  जातो. त्या ंा अ  क्रमे अरीया ि अक्षीया अीीच  ाि ेभ ली 
आहेत. अरीयेपेक्षा अक्षीया अभिक रं  पण अरीयाच बाहिचे्या भ ीते असू  अक्षीया भ राळ्या भ ीते असते. 
आरंिी अरीया बाहिारीय स् ाय पेीीच्या आड असते आभण भद्व लस् ाि ि उत्ता कस् ाय पेीी भतच्या मागे 
असतात. जिणच भतच्यातू  परािती ीाखा भ घते. ती िर जाऊ  कोपरसाधं्यािर गूढ बाहिचे्या प रःस्र्थ 
अिरोही ीाखेीी संगम पािते. अक्षीया प्रिा  पयासक स् ाय पेीीच्या आड जाते तेरे्थच भतला परािती ीाखा 
फ टते. ती बाहिीय स् ाय पेीीिरू  िर जाऊ  अक्षीय सहचरी ि अभिचक्रीया या बाहिाीाखाींी संगम 
पािते. भहच्या जिणच   सरी एक अक्षीयेची ीाखा भ घते ती बाहिाच्या अभपग ंठाच्या मागे जाऊ  अक्षीय 
सहचरी या  ािाच्या बाहिा प्रिचे्या ीाखेीी संगम पािते. अीा रीती े कोपरसाधं्यािोिती प्रिाभहनयाचे 
उत्तम संगम घडू  येतात. अक्षीयेचे जिणच भतसरी ीाखाही उगम पािते. भतचे  ाि समाईक अंतरास्र्थीया. 
अरीय ि अक्षीय अस्र्थीं ा जोडणारे जे सूिपटल आहे त्याच्या काठापयंत जाऊ  या ीाखेचे  ो  फाटे 
होतात. एक त्याच्या मागे जातो आभण एक प ढे जातो. या अ  क्रमे पश्च ि प रःस्र्थ अंतरास्र्थीय उपीाखा होत. 
यापंैकी पश्च ीाखेला   य्यम उपीाखा फ टते ती परािती असते. ती िर कोपरामागे तेर्थील संगमात सामील 
होते. 
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आ॰ १७·७ प्रबाह िाभहनया. १ भद्व ल. २ बाहिारीय. ३ प्रिा  पयासक. ४ अरीय करिकाक ं चक. ५ 
 ीघशप्रहस्तीय. ६ अक्षीय करिकाक ं चक. ७ अगूढ अंग भल-आक ं चक ८ ऱ्हस्ि अंग ष्ठ-प्रसारक ९ अक्षीय 
करिकाक ं चक. ि॰ बाहिा प्रिा. ि₁ अरीया ि₂ अक्षीया प्रिा. (िम ी). च₁ अक्षीया चेत ी. च₂ मध्यमा 
चेत ी. ीिेटी अगूढ प्रहस्तीय प्रिाकंस. 
 

अरीया प्रवा आरंिापासू  रे्थट म गटापयंत सरण जाते. बाहिारीय स् ाय पेीी संपल्यािर त्याच 
स् ायचूा स् ाि भतच्या अपमध्यागंास असू  उपमध्यागंास प्रिा  पयासक ि अरीय करिकाक ं चक स् ाय पेीी 
ि स् ाि असतात. ीिेटी अपमध्यागंास अरीयास्र्थीच्या प रःस्र्थसीमेचा अिरिाग असतो. या भठकाणी भतचे 
स्प ं चाचपणी े चागंले कणू  येतात. या ंतर ती करिकाच्या अपमध्यागंास िणसा घालू  पभहल्या   सऱ्या 
करिीयास्र्थींच्या  े ीय अंगामंिील फटीत प्रिीे करते. तेरू्थ  ती पभहल्या  ो  प्रहस्त-प ष्ठी  अस्थ्यंतरीय 
स् ायचू्या  ो   लाचं्या मिे तणहातात उमटते. िणसा घेता ा ती  ीघश अंग ष्ठ–उपसारक आभण  ीघश ि 



 

अनुक्रमणिका 

ऱ्हस्ि अंग ष्ठ-प्रसारक स् ायूंच्या आड असते. येरे्थ ती म गटाचे अपमध्यभ बंि  ि ऱ्हस्ि अंग ष्ठ–अपसारक 
याचं्या मिे असते. 
 

उत्ता क स् ाय पेीी संपल्यािर अरीयेच्या मागे क्रमीः  िीयागंास प्रिा  पयासक स् ायचूा ीिेट, 
अगूढ अंग भलप्रसारक,  ीघश अंग ष्ठ–आक ं चक ि चत रस्त्र प्रबाहि हे असतात.  ंतर ती  ौकाि ि पयाण या 
अस्र्थीिर उतरते. 
 

हस्तामिे अरीयाप्रिा पभहल्या अस्थ्यंतरापासू  तणहातािर आडिी जाते. प्रर्थम ती अंग ष्ठ–
उपसारकाच्या भतरत या  लाच्या गूढागंास असते.  ंतर ती त्या स् ायचू्या आडव्या  लास िेिू  बकिा 
भतरत या ि आडव्या  लाचं्या मिू  जाऊ  पाचव्या करिास्र्थीच्या आरंिी अक्षीय प्रिचे्या गूढ ीाखेीी संगम 
पािते. अीा रीती े गूढ हस्ततलीय कंस प रा होतो. 
 

आता अरीया प्रिचे्या ीाखा पाभहल्या पाभहजेत : (१) एक परािती ीाखा अगो रच साभंगतली आहे. 
प्रबाहूमध्ये अरीया प्रिलेा (२) स् ाय गामी ीाखा भठकभठकाणी असतात. त्या तेर्थील स् ायूंकरताच असतात. 
(३) म गटापाीी चत रस्त्र प्रबाहि स् ायचू्या  िीय अंताजिण एक ीाखा फ टू  समोरच अक्षीय प्रिलेाही 
तीीच ीाखा असते भतच्याीी संगम पािते. संगमा े तयार झालेल्या संगत उियीाखेला प रःस्र्थ करिकीया 
म्हणतात. ही ीाखा ही आक ं चकस् ािाचं्या आड असते. भहला िरू  प रःस्र्थ अस्थ्यंतरीयेची ीाखा आभण 
खालू  गूढ हस्ततलीय कंसेची ीाखा येऊ  भमणतात. 
 

(४) अरीय प्रिा जेरे्थ म गटािोिती िणण घेते तेरे्थ एक ीाखा उद ििते. ती अंगठ्याच्या ब िंाच्या 
मासंगोलामिू  बकिा बाहेरू  जाते आभण त्या मासंपेीीला पोषण  ेते. क्वभचत ती अक्षीयेच्या अंत्य िागाीी 
संगम पािते. अीा रीती े अगूढ हस्ततलीन कंस (आ. ७) प रा होतो. 
 

(५) आंगठ्याच्या प्रसारक स् ािाचं्या गूढागंाीी उद ििणारी एक ीाखा असते ती प्रसारक 
स् ािाचं्या आडू  करिकाच्या पश्च प ष्ठािरू  आडिी जाते. अक्षीय प्रिचे्या पश्च करिकीय ीाखेीी ती संगम 
पािते. (आ. ८) प रःस्र्थ पश्च अस्थ्यंतरीय ीाखा  ेखील भतच्याीीच संगम पाितात. अीा रीती े एक पश्च 
करिकीय कंस तयार होतो. या कंसापासू  उगम पाि ू  ो  ती  चार क्रमाकंाचं्या करिीय ीाखा त्या त्या 
अस्थ्यंतरीय स् ायूंिर उतरतात. त्या   िागू  त्याचं्या ीाखा तजश ी, मध्यमा ि कभ भष्ठका या बोटाचं्या 
ीजेार-ीजेारच्या िागा ंा रत तप रिठा करतात. अगूढ हस्ततली  कंसाच्या तली  अंग भलगामी ीाखाींी 
त्याचंा संगम होतो. त्याचं्या उगमाजिण ऊध्िश पभरिेिी प्रिाचं्या द्वारे त्याचंा गूढ तली  कंसाीी संगम होतो 
आभण अिर पभरििेी प्रिाचं्या द्वारा त्याचंा अगूढ तली  कंसाच्या तली  अंग भलगामी प्रिाींी संगम होतो. 
 

(६) पभहली प ष्ठी  करिीया प्रिा, अरीय प्रिा पभहल्या प ष्ठी  अस्थ्यंतरीय स् ायचू्या  ो   लामंध्ये 
जाण्यापूिी भतजपासू  उगम पािते. लगेच भतचे  ो  फाटे होतात. ते अंगठा ि तजश ी याचं्या ीजेारी 
िागास रत त प रितात. आंगठ्याच्या अरीय बाजूस रत त प रिणारी ीाखा अरीया प्रिपेासू  स्ितंिपणे 
उद ििते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १७·८ प ष्ठी  करि प्रिा. 

 
(७) प्रिा  अंग ष्ठीया. (आ. ११) तणहातात गेल्या ंतर उपमध्येस िणण्यापूिी, अरीयाप्रिपेासू  ही 

ीाखा भ घते. ती पभहल्या करिीयास्र्थीच्या तली  अंगािर उतरते. तेरे्थ ती अंग ष्ठ उपसारकाच्या भतरप्या 
 लाच्या आड असू  पभहल्या तली  अस्थ्यंतरीय स् ायचू्या अपमध्यागंास असते.  े ीय अंग लीयास्र्थीच्या 
आरंिी ती  ीघश अंग ष्ठ आक ं चक स् ािाच्या मागे असते. तेरे्थच ती   िागते. या  ो  ीाखा अंग ष्ठ-
उपसारकाच्या उपमध्य ि अपमध्य ग तािाचं्या मिे उमटतात. आभण अंगठ्याच्या  ो ही बाजंू ा तली  
अंगा े जातात. 
 

(८) अरीय तजशनय प्रिा (आ. ११) ही तजश ीच्या अरीयागंात जाणारी प्रिा होय. ही बह िा अरीयेची 
ीाखा असते पण क्वभचत ती प्रिा  अंग ष्ठीयेपासू ही उगम पािते. क्वभचत  ो ही एका समाईक ी डेंपासू  
उगम पाितात. ही प्रर्थम प ष्ठी  अस्थ्यंतरीय ि अंग ष्ठ-उपसारक याचं्या मिू  खाली जाते. भहची एक ीाखा 
अगूढ तली  प्रिलेा भमणते. 
 

(९) गूढ हस्ततली  कंस. [Deep palmar arch.] अरीय प्रिेचा अंत्य िाग आभण अक्षीय प्रिचेी गूढ ीाखा 
भमणू  हा कंस तयार होतो. करिास्र्थींची  े ीय टोके आभण अस्थ्यंतरीय स् ायू त्यामागे असतात आभण 
त्याप ढे अंग ष्ठोपसारक स् ाय ू ि अंग लीच्या आक ं चकाचें स् ाि आभण हस्तलूभमक स् ाय ू असतात. या 
कंसाला ीाखा ती  प्रकारच्या असतात. [१] तली  करिीया प्रिा. [Palmar metacarpal artery.] या ती  
असतात. या फ गट काठापासू  भ घतात. त्या २, ३, ४ क्रमाकंाच्या सापटीतील अस्थ्यंतरीय स् ायलूगत 
जातात. बोटाचं्या बेचकात अगूढ तली  कंसाच्या ीाखाींी त्याचंा संगम होतो. [२] पभरििेी प्रिा. 
[Perforating artery.] याही ती  असतात. या २, ३, ४ क्रमाकंाचं्या सापटीतू  मागे जाऊ  प ष्ठी  अस्थ्यंतरीय 
स् ाय  लाचं्या मिू  जाऊ  प ष्ठी  करिीया प्रिाींी संगम पाितात. [३] परािती ीाखा. [Recurrent branch.] 
या खोलगट बाजूस उगम पाि ू म गटाच्या प ढे चढतात. करिास्र्थीतील साधं्या ंा त्या पोषण  ेतात आभण 
प रःस्र्थ करिीय कंसात अंत पाितात. 
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अक्षीया प्रवा. बाहिीयेच्या अंत्य ीाखापंैकी ही मोठी ीाखा आरंिापासू  भतजिगेळ्या भ ीते 
प्रबाहूच्या मध्य अक्षीय िागाकडे जाते. तेरे्थ ती म गटाकडे िणू  गोलािास्र्थीपयंत जाते. तेरे्थ भतला एक 
गूढ ीाखा फ टते भतचा प ढची चाल अगूढ कंसरूप होते. प्रबाहूमिील भतचा पभहला िाग भतरका असू  
खोलही असतो. त्याप ढे प्रिा  पयासक, अरीय करिकाक ं चक,  ीघश प्रहस्तीय, अगूढ अंग भल–आक ं चक, 
ि अक्षीय करिकाक ं चक हे स् ाय ूअसतात. भतच्या मागे बाहिीय आभण गूढ अंग भल–आक ं चक हे स् ायू 
असतात. अक्षीयेच्या  िीय अध्यामागे गूढ अंग भल-आक ं चक स् ायू असतो. या िागाच्या अपमध्यागंास अगूढ 
अंग भल-आक ं चक स् ाय ूअसू  उपमध्यागंास अक्षीय करिकाक ं चक स् ाय ूअसतो. म गटापाीी अक्षीय प्रिा 
ऱ्हस्ि प्रहस्तीय स् ायचू्या आड असते. भतच्या उपमध्येस गोलािास्र्थी असते. या प्रिचे्या ीाखा अीा :– 
 

 
आ॰ १७·९ गूढ प्रबाह िाभहनया १ भद्व ल. २ बाहिारीय. ३ अगूढ अंग भल-आक ं चक. ४ प्रिा  पयासक. ५ गूढ 
अंग भल-आक ं चक ६  ीघश अंग ष्ठ आक ं चक. ७ अक्षीय करिकाक ं चक. ८ समाईक आक ं चक स् ाि. ि॰ 
बाहिा. ि, अरीया. ि₂ अक्षीया. ि₃ अंतरास्र्थीया. ीिेटी गूढ प्रहस्ततली  कंसप्रिा. च₁ मध्यमा चेत ी. च₂ 
अक्षीया चेत ी. अंतरास्र्थीय = अस्थ्यंतरीय. (प्रकरण १७ पहा) 
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(१) प रःस्र्थ अक्षीय परािती प्रिा आभण पश्च अक्षीय परािती प्रिा याचंा उल्लेख िर आलेलाच आहे. 
(२) समाईक, प रःस्र्थ ि पश्च अस्थ्यंतरीय ीाखा. याचंाही उल्लेख िरती येऊ  गेला आहे. यापंैकी पश्च 
ीाखेतू  परािती उपीाखा भ घते. 
 

प रःस्र्थ अक्षीय परािती ीाखा बाहिीय ि प्रिा  पयासक याचं्यामिू  जाते आभण त्या ंा रत त 
प रिते. पश्च अक्षीय परािती ीाखा मागे ि अपमध्य भ ीसे िणू  अगूढ अंग भल-आक ं चक स् ायचू्या मागू  
गूढ अंग भल-आक ं चकािर जाते. ती अक्षीय करिकाक ं चक स् ायूच्या  ो   लामिू  जाते. समाईक 
अस्थ्यंतरीय ीाखा अरीयास्र्थीच्या त ंगाच्या लगेच खाली उगिते आभण अस्थ्यंतरीय पटलाकडे जाते. 
पटलािर असता ा भतजिर ीजेार ीजेारी गूढ अंग भल-आक ं चक ि  ीघश अंग ष्ठ-आक ं चक स् ायूंचे काठ 
असतात. या ीाखेपासू  अरीय ि अक्षीय या  ो ही अस्र्थीं ा पोषक प्रिा जातात. भीिाय भतजपासू  
स् ाय गामी ीाखाही भ घतात. प्रिा  पयासकाच्या िरच्या काठाीी ती पटल िे ू  मागे जाते. तेरे्थ भतचा 
पश्च ीाखेीी संगम होऊ  ती म गटाच्या मागल्या अंगािर तजश ीप्रसारक ि अंग भल-प्रसारक स् ािाजिणू  
जाऊ  पश्च करिीय कंसास भमणते. पटल िे ण्यापूिी भतजपासू  एक ीाखा भ घते ती चत रस्र प्रबाहि 
स् ायचू्या मागू  प रःस्र्थ करिीय कंसास भमणते. प रःस्र्थ अस्थ्यंतरीय प्रिचे्या आरंिाजिणू च एक ीाखा 
भ घते भतला मध्यमा प्रिा म्हणतात. ती मध्यमा चेत ीची सहचरी ब ते. 
 

पश्च अस््यंतरीया प्रवा. ही प्रिा अस्थ्यंतरीय पटलाच्या िरू  त्यामागे जाते. काही जणात या 
पटलाच्या िरती त्याच्या िाग्याीी काटको ात िागे असलेली एक लहा ीी भतरकी पट्टी [ही पट्टी (प्रकरण ३ आ॰ 

३ २४ पहा) मध्ये पाढंरी भ सत आहे.] अरीयाक्षीयास्र्थी जोडणारी अीी असते. या पट्टीखालू  प्रस्त त प्रिा जाते. 
 

प्रबाहूच्या मागल्या अंगास ही उत्ता क ि  ीघश अंग ष्ठ अपसारक याचं्या मध्ये उमटते.  ंतर ही 
गूढागूढ स् ायूंच्या र्थराचं्या मिू  खाली उतरते.  ो ही र्थरातील स् ायूं ा ही रत तप रिठा करते. खाली 
आल्यािर भतचा संगम प रःस्र्थ ीाखेीी घडू  येतो. आरंिी भहजपासू  परािती ीाखा भ घते ती उत्ता क 
स् ाय ूमिू  कूपशरीय स् ायचू्या गूढागंा े िर जाऊ  बाहिीय ीाखेीी संगम पािते. 
 

(३) अक्षीयेपासू  आणखी काही ीाखा भ घतात त्या स् ाय गामी असतात. 
 

(४) प रःस्र्थ करिकीया ीाखा ही अग ी लहा  असते. ही गूढ अंग भल-आक ं चक स् ािाचं्या मागू  
करिकािर आडिी िहाते, भतचा अरीयीाखेीी संगम होतो. 
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आ॰ १७·१० प्रबाह प ष्ठी  प्रिा १ कूपशरीय. २ उत्ता क. ३  ीघश अंग ष्ठ अपसारक. ४. ऱ्हस्ि अंग ष्ठ प्रसारक. ि₁ 
गूढ बाहिा. ि₂ पश्च अंतरास्र्थीया. ि₃ प्राक् अंतरास्र्थीया. ि₄ अरीया. ि₅ पश्च अक्षीय करिकीया प्रिा 
(िम ी). 
 

(५) पश्च करिकीया ीाखा. ही गोलािास्र्थीच्या लगत िरती उगम पाि ू अक्षीय करिक–
आक ं चक स् ािाच्या गूढागंा े मागे िणू  करिकाच्या पश्चागंा े आडिी जाऊ  अरीयीाखेीी संगम पािते. 
 

(६) गूढ ीाखा ही कभ भष्ठका–अपसारक ि कभ भष्ठका–आक ं चक याचं्या मिू  ि कभ भष्ठका–
प्रतीपक स् ायूच्या आरंििागातू  बकिा त्याच्या गूढागंा े जाऊ  अरीया प्रिीेी संगम पािते. 
 

अगूढ हस्ततलीन कंस. हा कंस म ख्यतः अक्षीयाप्रिचेा ब लेला असतो. ही प्रिा आक ं चक 
भ बिंकाखालू  हस्तप्र ेीात उतरते. ती गोलािास्र्थीच्या अपमध्यागंाला असते.  ंतर ती साकं ीाच्या 
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आकडा ओलाडूं  हातात कंसमागे िाहते. हा कंस बोटाकंडे फ गट असतो. ही फ गिटी आंगठ्यातील 
करिास्र्थीच्या  िीयाग्राच्या पाणसणीत असते. या कंसाच्या   सऱ्या टोकाीी बह िा अरीयेची एका ी ीाखा 
असते. या कंसामागे कभ भष्ठका-आक ं चक स् ायू आक ं चक स् ाि आभण लूभमकस् ाय ू असू  प ढे ऱ्हस्ि 
प्रहस्तीया ि पटस् ाि असतात. या कंसाच्या ीाखा :– 
 

 
आ॰ १७·११ अगूढ हस्ततली  कंस ि 

अंग लीया प्रिा. 
आ॰ १७·१२ प्रिाकंसाचं्या हातािरील ख णा. 
Palmar arches. गूढापेक्षा अगूढ कंस अभिक 
िणण ार असतो. 

 
तलीन अंगुलीय प्रवा. अगूढ तली  कंसापासू  या ीाखा भ घतात. त्या २, ३, ४ क्रमाकंाचं्या 

लूभमक स् ायूिर उतरतात. प्रत्येकीला गूढ तली  कंसापासू  भ घणारी तली  करिीय प्रिा येऊ  भमणते. 
मग ती   िागू   ो  िाभहनया होतात. त्या तजश ी मध्यमा अ ाभमका ि कभ भष्ठका याचं्या ीजेारी बाजूतू  
िाहतात. बोटाचं्या अग्रिागी असलेल्या त्िचेखालच्या गािात त्यांचा चागंला संगम होतो. भीिाय 
अंग लीयसंिीीजेारीही त्याचंा र्थोडर्थोडा संगम होतो. प्रत्येकीपासू   ो  प ष्ठी  ीाखा भ घतात. त्याचंा 
प ष्ठी  अंग लीय ीाखाींी संगम होतो. या संगमापासू   खापयंतच्या गािा ंा पोषण भमणते. कभ भष्ठकेच्या 
उपमध्यागंास जाणारी प्रिा ऱ्हस्ि प्रहस्तीय स् ायखूाली कंसापासू  उगम पािते. 
 

येरे्थ आढणू  येणारे अरीया ि अक्षीया याचें संगम भिीषे ध्या ात ठेिण्याजोगे आहेत. म गटाच्या 
प ढे मागे आभण तणहातात गूढागूढ कंसाचं्या योगे ते होतात. भीिाय प्रत्येक बोटामध्येही होतात. बोटे 
ि जाच्या अग्रिागी असू  त्याचं्या करिीच प ष्कण कारिार कराियाचा असतो. र्थंडीचा तडाखाही त्या ंा 
सोसािा लागतो. त्याकामी त्या ंा सामथ्यश  ेणारी ही योज ा असते.  
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प्रकरि १८ 
 

वक्षोदर-प्रवा 
 

अंतगवत स्तनीया. आपल्या ीरीरात िक्ष ि उ र हे  ो  कोठे महापटला े भिित त झालेले आहेत. 
िक्षःकोष्ठ उ र कोष्ठाच्या िर असते तर्थाभप कोष्ठातू च सिशि रत त पोचभिले जाते. ते भीरोग्रीिा-ि ज यात 
कसे जाते ते आपण पाभहले. आता ते स्ितः िक्षःकोष्ठातील भिभिि अियिा ंा आभण उ रकोष्ठातील 
अियिा ंा कसे भमणते ते पाहू या. िक्षःकोष्ठात पसरणाऱ्या रत ताचा म ख्य उगम महाप्रिचेा िक्षोिाग हे खरे 
तर्थाभप िर मा ेत चढलेल्या रत ताचाही िाग खाली उतरत असतो तो प्रर्थम पाहू  घेऊ. अिासंीया प्रिचे्या 
प्रर्थम िागातू  अंतगशत स्त ीया प्रिा भ घते हे मागेच साभंगतले आहे. भतचाच प्रसार आता पाहाियाचा आहे. 
प्रस्त त प्रिा पभहल्या सहा पी शकाचं्या काल्स्र्थिागाचं्या मागू  खाली उतरते. ती उरस्याच्या अपमध्य 
काठापासू  स मारे १·२ cm अंतरािर असते. सहाव्या पी शकातंरामागे ती   िागते. भतजपासू  अंती ऊध्िश 
अभपजठरीया ि महापटलगामी अीा  ो  ीाखा भ घतात. अंतगशत स्त ीया आभण पभरपल्म याचं्यामध्ये 
िरू  भतसऱ्या कास्र्थीपयंत एक िक्कम पभरष्पटाचा प र असतो आभण तेरू्थ  खाली उरःपी शकीय स् ायू 
असतो. या प्रिचे्या ीाखा :– 
 

(१) परीहमहापटलीया. ही परीप आभण परीह यामिू  खाली महापटलापयंत जाते. तेर्थील 
इतराींी संगम पािते. त्या त्या अियिा ंा रत तप रिठा करते. 
 

(२) उरो ेीीया. या बारीकीा िाभहनया असतात. या सिोिारचे उपभहत गाि, प रःस्र्थ 
उरो ेीातील बलफप्रबपड आभण उरोभिष्ठ प्रबपड याचें पोषण करतात. 
 

(३) परीहगामी या पभरदयद्पटलाच्या प रःस्र्थ प ष्ठाच्या िरच्या िागास रत त पोचितात. 
 

(४) उरस्यगामी यापासू  उरःपी शकीय स् ाय ूआभण उरस्यास्र्थीचा पश्च प ष्ठिाग यास पोषण भमणते. 
 

या चारी गटातील काही काही ीाखा आभण पश्च पी शकातंरीया ि श्वस ीगत ीाखा याचें संगम 
होऊ  परीपािःस्र्थ उरो ेीीय जालक तयार होते. 
 

(५) प रःस्र्थ पी शकातंरीया. पभहल्या सहा पी शकातंरात प्रत्येकी  ो   ो , िर ि खाली अीा ीाखा 
असतात. प्रर्थमतः त्या परीप ि अपमध्य पी शकातंरीय स् ाय ू यामंध्ये आभण  ंतर अंतगशत पी शकातंरीय ि 
अभ्यंतर पी शकीय याचं्या मिे असतात. त्याचं्या ीाखा पी शकातंरीयातू  िक्षस्य स् ाय ूि स्त  याचं्यापयंत 
जातात. त्यातू  त्या सिां ा पोषण भमणते. 
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आ॰ १८·१ िक्षो रतटप्रिा. १ बाह भीरस्या २. समाईक करोटीया. ३. अिासंीया. ४. अंतगशत 

स्त ीया Internal mammary artery. ५. बाह्य जाघ ा. External iliac. ६. अिर अिजठरीया Inferior 
epigastric. 
 

(६) पभरििेी ीाखा. पभहल्या पाच बकिा सहा पी शकातंरातू  या ीाखा बाहेर भ घतात  ंतर त्या 
महािक्षस्य स् ायतूू ही िर भ घतात  ंतर त्या अपमध्य िणण घेऊ  त्िचा ि स्त  या ंा पोषण  ेतात. २, 
३, ४ क्रमाकंाच्या अंतरात  भ घणाऱ्या  ूि येण्याच्या काणात भिीषे िाढीस लागतात. 
 

(७) महापटलाभ गामी. अंतगशत स्त ीया प्रिचे्या अंत्य ीाखा  ो  असतात. त्यापंैकी एक सरण 
खाली जाते आभण   सरी भतरकी जाते. प्रस्त त ीाखा भतरपी जाणारी असते. ७, ८, ९ क्रमाकंाचं्या 
बरगड्याच्या कास्र्थी मध्यरेषेत भमणत  ाहीत. प्रत्येक िरचीला भतरकेपणी भमणते. त्या कास्र्थींच्या मागे ही 
ीाखा असते. भहचा अंत ीिेटच्या पी शकातंरासमोर होतो.  िव्या कास्र्थीजिण ती महापटल िेिू  जाते. 
भतजपासू  अ ेक ीाखा भ घतात. काही पभरदय ाच्या अिरिागाला जातात ि काही उ रस् ायूं ा जातात. 
भतजपासू  ७, ८, ९ क्रमाकंाच्या पी शकातंरा ंा प रःस्र्थ ीाखा भमणतात. महापटलाभ गामी प्रिचेे भिप लसंगम 
होतात. ते महापटलीयेीी, खालच्या  ो  पश्च पी शकातंरीय प्रिाींी आभण गूढ पभरिती जाघ ा प्रिीेी. 
 

(८) ऊध्िश अभपजठरीय प्रिा. ही अंतगशत स्त ीयेची उपमध्य अंत्य ीाखा होय. उरःप खं आभण 
पी शकाकास्र्थी यापासू  भ घणारे जे महापटलाचे ततू असतात त्याचं्या फटीतू  ही ीाखा खाली जाते. ती 
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उरःपी शकीयाच्या अिर तंतूिर आभण अड्ड औ राच्या ऊध्िश तंतूिर असते. सरल औ र स् ाय कोीात ती 
भीरते तेव्हा ती त्याच्या मागे असते.  ंतर त्यामिू  जाऊ  खाली अिर अभपजठरीया प्रिीेी संगम पािते. 
भहच्या ीाखा सरल औ रातू  बाहेर भ घू  उ रत्िचेस पोषण  ेतात. यापंैकी प ंखाप ढे जाणारी ीाखा 
  सऱ्या बाजूच्या तसल्याच ीाखेीी संगम पािते. अीा रीती े उ रािर िाम भक्षण प्रिा-संगम होतो. या 
प्रिचे्या काही ीाखा महापटलास जातात, आभण काही उजव्या बाजूच्या ीाखा चिाींभ बिं ातू  
याक तप्रिीेी संगम साितात. 
 
वक्षःस्थ महाप्रवा 
 

महाप्रिचे्या उतरत्या िागापासू  िक्षःस्र्थ कोष्ठागें आभण प्राकार (िक्षरतट) या ंा पोषण भमणते. या 
िागाचा समािीे पश्च उरो ेीात असतो. चिथ्या िक्षःकीरेकेच्या खालच्या काठाजिण त्याची स रिात होते 
आभण अंत बाराव्याच्या खालच्या काठाीी होतो. प्रर्थमतः तो डाव्या अंगाला असतो पण ीिेटी तो प ढे येतो. 
डाव्या पल्म ाचा ब िंा ि पभरदय  पटल त्याच्या प ढे असतात. खालच्या िागात परीप ि पल्मन् त्याच्या डाव्या 
उजव्या अंगासही असतात. िरच्या िक्षोिागात भगणणी महाप्रिचे्या उजिीकडे असते. खालच्या िक्षोिागात 
ती प ढे येते आभण ीिेटी ती डािीकडे असते. ीिेटी महापटलातील द्वार असते. उतरत्या िक्षस्य 
महाप्रिचे्या ीाखा अीा :– 
 

(१) परीहगामी. या पभरदय  पटलाच्या पश्च प ष्ठािर पसरतात. 
 

(२) श्वस ागामी. डाव्या श्वस ेस जाणाऱ्या िाभहनया  ो  असतात त्या महाप्रिचे्या प रःस्र्थ 
प ष्ठापासू  उगितात. त्यात िरची   सरी खालची असते. िरची िक्षाच्या पाचव्या कीरेकेच्या समोर उगम 
पािते. खालची डाव्या श्वस ेच्या लगेच खाली असते. श्वस ेच्या भििागणीला अ  सरू  प्रिेचीही भििागणी 
होते. उजव्या श्वस ेस जाणारी प्रिाीाखा डाव्या िरच्या श्वस ागामीं ीाखेपासू  बकिा भतसऱ्या पश्च 
पी शकातंरीय प्रिपेासू  भ घते.  ो ही ीाखा त्या त्या बाजूच्या श्वस ेच्या मागील पल्मनय गािात पसरतात. 
 

(३) भगल ीगामी. या चार पाच ीाखा असतात. या महाप्रिचे्या प ढील अंगापासू  भ घू  भतरकेपणी 
भगल ीस भमणतात. अिर घंभटकीया प्रिलेा भगल ीगामी ीाखा असतात आभण िाम महापटलीया ि 
जठरीया या ंाही अीा ीाखा असतात त्या सिाचे भिप ल संगम घडू  येतात. 
 

(४) उरो ेीीया. पश्च उरो ेीातील बलफप्रबपड ि उपभहत गाि या ंा प रिठा करणाऱ्या या ीाखा 
अ ेक असतात. 
 

(५) महापटलीया. याही अ ेक ीाखा असतात. या उतरत्या महाप्रिचे्या खालच्या िागापासू  
उगितात. त्या महापटलाच्या ऊध्िशप ष्ठाच्या पश्च िागास रत ताचा प रिठा करतात. त्याचंा संगम 
अंतगशतस्त ीया प्रिचे्या ीाखाींी होतो. 
 

(६) पश्च पी शकातंरीया. एकं र अकरा पी शकातंर–अिकाी असतात. त्यापंैकी पभहल्या  ोहीं ा 
रत तप रिठा अिासंीयेच्या एका उपीाखेपासू  होतो ि त्याखालच्या  ऊ पी शकातंरात महाप्रिचे्या उतरत्या 
िक्षोगत िागापासू  होतो. या ीाखा भतच्या पश्चागंापासू  भ घतात. प्रत्येक अिकाीात एकेक ीाखा 
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उतरते. उजव्या पी शकातंरीया प्रिा डाव्यापेंक्षा लाबंट असतात. कारण महाप्रिा डाव्या अंगास असते. या 
प्रिा भगणणीच्या मागू  कीरेूपलीकडे जातात, आभण त्या पल्म ि परीप याचं्या आड असतात. डाव्या प्रिा 
कीरेूच्या डाव्या बाजूस िरू  पल्म ि परीप याचं्या आडू च पी शकातंरात जातात. पी शकेच्या आतल्या 
अंगाच्या खालच्या काठाला एक चरा असतो. प्रत्येक पश्च पी शकातंरीया प्रिा आपल्या िरच्या पी शकेच्या 
को ाच्या भ ी ेे िर जाते. तेरू्थ  ती काठाच्या चऱ्यात जाते. प्रर्थमतः ती परीप आभण पश्च पी शकातंरीय पटल 
या मिे असते. पी शकाको ाच्या पलीकडे ती अंतगशत पी शकातंरीय ि अभ्यंतरपी शकातंरीय स् ाय ूयाचं्या मिे 
जाऊ  अंतगशत स्त ीया बकिा महापटलाभ गामी [Musculophrenic.] प्रिा इजीी संगम पािते. भतसरी पश्च 
पी शकातंरीय प्रिा िरू  येणाऱ्या पी शकातंरीय प्रिीेी संगम पािते. ीिेटच्या  ो  पी शकातंरीय प्रिा प ढच्या 
उ रतटात चालू राहू  अिपी शकीया, ऊध्िश अभपजठरीया आभण कटीया प्रिाींी संगम पाितात. प्रत्येक पश्च 
पी शकातंरीय प्रिलेा ीाखा असतात त्या अीा :– (१) पश्च ीाखा. ही ीाखा एका सापटीतू  मागे जाते. िर 
खाली पी शकेची मा  असते, उपमध्य अंगास कीरेकेचे ब िं असते आभण अपमध्येला ऊध्िश पी शकीय भ बंि  
(ज्या े पी शका कीरेकेच्या आडव्या फाट्ाला जोडली जाते) असते. भहच्यापासू  कीरेकेत जाणारी 
उपीाखा भ घते ती  ो  कीरेकेमिील सापटीतू  जाते. पश्च ीाखा आडव्या फाट्ािरू  मागे जाते आभण 
त्िचेत भिली  होते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १८·२ िक्षस्य िाभहनया. १ ऊध्िश पी शकातंरीया प्रिा Superior intercostal artery. २ डािी 

अिासंीया प्रिा Left subclavian artery. ३ डािी भिगूढा चेत ी Left vagus nerve. ४ डािी समाईक 
करोटीया. Left common carotid. ५ बाह भीरस्या Brachiocephalic. ६ डािी ऊध्िश पी शकातंरीया प्रभतिा 
Left superior intercostal vein. ७ महापटलीया चेत ी Phrenic nerve. ८ अिाभतय गी Hemiazygos. ९ 
अिर अिाभतय गी Inf. hemiazygos. १० भीरेमागे महा  कोष्ठाभंग ी चेत ी Greater splanchnic nerve. 
११ कारणप ंजकमाला Sympathetic trunk. १२ डािी बाह भीरस्या प्रभतिा Left brachiocephalic vein. 
१३ अंतगशत स्त ीया प्रभतिा Internal mammary vein. प॰ ि॰ पल्मनय िमनया (प्रिा). श्व॰ श्वस ा णी. 
प॰ स॰ पल्मनय भसरा (प्रभतिा). िा॰ आ॰ िाम आ ायक कर्णणका. 
 

(२) सहगामी. पी शकाको ाीजेारी ीाखा उगि ू खालच्या पी शकेच्या िरच्या काठापयशत जाते आभण 
बरीच प ढे जाऊ  अंतगशत स्त ीयेच्या ीाखेीी संगम पािते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

(३) स् ाय गामी. या अ ेक असू  पी शकातंरातील आभण लहा  मोठ्या िक्षीय क्रकच स् ायूं ा पोषण 
 ेतात. कक्षीयेच्या ीाखाींी याचें संगम होतात. 
 

(४) अपमध्य त्िाच ीाखा. काखेच्या त्िचेस जातात. 
 

(५) स्त ीया. २, ३, ४ क्रमाकंाचं्या अिकाीातू  जाणाऱ्यापासू  भ घतात.  ूि येण्याच्या काणात 
याचंा भिीषे भिकास होतो. 
 

(६) क्वभचत भतसऱ्या प्रिपेासू  उजव्या श्वस ी- णीस जाणारी ीाखा भ घते. 
 

अभिपी शकातंरीया. ही पी शकागै्रि ी डेंची ीाखा असू  परीपामागे आभण पभहल्या   सऱ्या पी शकेच्या 
प ढे उतरू  भतसऱ्या पश्च पी शकातंरीयेीी संगम पािते. पभहल्या पी शकातंरीय अिकाीात भतला ीाखा फ टते 
तीच पभहली पश्च पी शकातंरीया प्रिा होय. 
 

  सरी पश्च पी शकातंरीया प्रिा भतसरीच्या ीाखेला बह िा भमणते.   सरी पश्च पी शकातंरीया सिशि 
असतेच असे  ाही. त्यातल्या त्यात ती डाव्या बाजूला म णीच  सण्याचा संिि अभिक असतो. अीी प्रिा 
 सते तेव्हा भतच्या जागी एका ी महाप्रिचेी ीाखा असते. 
 

अिपी शकीय प्रिा. बाराव्या पी शकेच्या खाली िरच्या प्रिाचं्याच रागेंत महाप्रिपेासू च भ घणारी प्रिा 
असते भतला हे  ाि भ ले आहे. ही बाराव्या िक्षःकीरेकेिरू  आडिी परीप ि महापटल याचं्या मागे जाते. 
 ंतर ही अपमध्य स् ािकंसाआडू  उ रतटात जाते. प्रर्थम ती बाराव्या बरगडीच्या खालच्या काठाला 
अ  सरू  असते. ती ि क्काच्या मागे आभण कभट-चत रस्र स् ायचू्या प ढे असते.  ंतर उंडाच्या मागे जाते. 
 ंतर ती आडव्या औ र स् ायचू्या आरंभिक पटस् ािास ििूे  तो स् ाय ूि अंतगशत भतरश्ची  औ र याचं्या 
मिू  प ढे जाऊ  ऊध्िश अभपजठरीय, अिर पश्च पी शकातंरीय ि कटीय प्रिाींी संगम पािते. प्रत्येक 
अिपी शकीया प्रिसे पश्च पी शकातंरीयाप्रमाणे एक पश्च ीाखा असते. 
 
उदरस्थ महाप्रवा 
 

उ रस्र्थ महाप्रिा ही िक्षस्य महाप्रिचेीच चाल असते. ती िक्षस्य बाराव्या कीरेकेच्या अिर 
सीमेसमोरू  महापटलातील द्वारापासू  चिथ्या कभटकीरेकेच्या कबंिासमोर बकभचत डाव्या अंगाला 
येऊ    िागते. आरंिी महापटलाचे  ो  खूर  ो  बाजूं ा असतात. या प्रिचे्या प ढे छोटी िसा, जठर, 
प्रपाचक बपड, अंि काचा भतसरा िाग, िभरिाचे ब ंि ि अंिकाची िटेोणी असतात. प्रपाचक ि अंि क याचंा 
माि रे्थट स्पीश असतो, इतरा ंा पयंिाचा आडोसा असतो. या प्रिचे्या मागे १ ते ४ क्रमाकंाच्या कभटकीरेका 
ि त्याचें सािें असतात.   सऱ्या कभटकीरेकेच्या डाव्या बाजूला अंभिका-अंि क याचंा भिकोच येतो. या 
प्रिचेे ीिेटी  ो  फाटे होतात. याभीिाय प ढील मागील आभण  ो ही बाजंू ीही ीाखा भ घतात. प ढील 
(उ री ) ीाखा आभण पार्णश्वक ीाखाही कोष्ठागंाकडे जातात. मागील (प ष्ठी ) ीाखा कबंिप्राकाराकडे 
जातात आभण अंत्य ीाखा पायाकडे ि कटीराकडे जातात. िरपासू  पाहता ीाखा असतात त्या अीा :– 
 



 

अनुक्रमणिका 

(१) महापटलीया. या बारीक असू  डािी उजिी अीा  ो  असतात. त्या आरंिापासू  िगेळ्या 
असतात बकिा एका समाईक ब िंािर  ो  अीा असतात. क्वभचत एक स्ितंिपणे तर   सरी जठराभ कास 
जाणाऱ्या ीाखेपासू  बकिा ि क्कास जाणाऱ्या ीाखेपासू  उद ििते. याचंा उगम महापटलाजिणच खाली 
असू  प्रसारही त्याच्या अिरप ष्ठालगत असतो. त्या खूर ओलाडूं  पलीकडे जातात. डािी भगणणीमागू  
जाते तर उजिी महाप्रभतिेमागू  जाते. याचं्या उपीाखा अभिि क्क, यक त, प्लीहा, या ंा जातात. ीिेटी 
त्याचंा संगम अंतगशत स्त ीया ि अिर पी शकातंरीया याचं्या ीाखाींी होतो. 
 

(२) त ं ीया ही ीाखा जाडी पण आखूडीी असते. ही प ढच्या अंगी उगम पािते. भहच्यातू  ती  
ीाखा अंती उत्पन्न होतात त्या यक त प्लीहा ि जठर या इंभिया ंा प रिठा करतात. भहच्या डाव्या उजव्या 
अंगा ंा महापटलाचे खूर असतात. डाव्या अंगास जठराचा आरंििाग आभण उजव्या अंगास यक ताचा 
प च्छखंड असतो. भहच्या खाली प्रपाचकाचा िरचा काठ येतो. अंि कोद बिंक स् ाय ूभहच्या उजव्या अंगाीी 
असतो बकिा त्याच्या  ो  पाकळ्या होऊ  त्यामिू  प्रिा जाते. भहच्या ती  ीाखा अीा :– 
 

[१] डािी (िाम) जठरीया. ती  ीाखात ही ीाखा लहा  असते. ही डािीकडे ि िरच्या भ ी ेे 
पयशिाच्या लघ कोष्ठाच्या मागू  जठराच्या िरच्या टोकाकडे जाते. भहच्या काही ीाखा भगणणीकडे जातात. 
ीिेटी ही उजिीकडे िणू  उजव्या काठा े खाली उतरू  यक त गामी ीाखेच्या जठरगामी उपीाखेीी 
संगम पािते. 
 

[२] याक ता. ही ीाखा इतर  ोहीच्या मा ा े मध्यम जाडीची असते. ही प ढे ि िर कल ठेि ू 
उजिीकडे छोट्ा िपेच्या  ो  प रामिू  छोट्ा कोठ्याच्या द्वाराच्या प रःस्र्थ अंगा े प्रभतहारापयंत 
जाऊ    िागते. डािी उजिी अीा भतच्या अंत्य ीाखा होतात. त्या डाव्या उजव्या यक त खंडात जातात. 
याक ता प्रिा छोट्ा िपेमध्ये प्रभतहारी प्रभतिचे्या प ढे आभण भपत्तस्रोताच्या डाव्या बाजूला असते. भहची उजिी 
ीाखा समाईक भपत्तस्रोतामागू  पलीकडे जाते. भहच्या ीाखा ती  : १.  भक्षण जठरीया अंि काच्या पभहल्या 
िागाच्या िरती भहचा उगम होतो. छोट्ा िपेमिू  ही जठराच्या छोट्ा काठास अ  सरू  त्याच्या 
प्रयाणीय अंतापयंत उतरते. भहचा संगम िाम जठरीयेीी होतो. २. जठरािं कीया. ही एक जाडी पण आखूड 
प्रिा असू  अंि काचा प्रर्थम िाग ि प्रपाचकाची मा  यामिू  उतरते. अंि काच्या खालच्या सीमेीी भतचे  ो  
फाटे होतात. एक जठराच्या मोठ्या सीमेिर पसरते. भतला  भक्षण जाठरिपीय म्हणतात कारण भतच्या 
ीाखा जठर ि िपा यात पसरतात.   सरी अंि काचा   सरा िाग आभण प्रपाचक यामिू  उतरू  ऊध्िश 
िभरिीय–ीाखेीी संगम पािते. भतला ऊध्िश प्रपाचक– अंि कीया म्हणतात. ३. भपत्ताीयी ा अीी याक तेची 
स्ितंि ीाखा क्वभचत असते. परंत  बह िा ती भतच्या याक तेच्या उजव्या ीाखेची ीाखा असते. ती याक त ि 
भपताीयी  स्रोताच्या मागू  भपत्ताीयाच्या मा ेच्या िरच्या प ष्ठापयंत जाऊ  अ ेकीः भििागते. [३] 
प्लीहनया ही ीाखा डािीकडे आडव्या भ ी ेे  ागमोडी े प्रपाचकाच्या िरच्या सीमेिरू  ि क्क ि अभिि क्क 
ओलाडूं  प्लीहेपयंत जाते. ती जठर ि पयंिाचे लघ कोष्ठ याचं्या मागे असते. ीिेटी ती ि क्कप्लीहनय 
भ बिं ात असू  तेरे्थ भतला अ ेक अंत्य ीाखा फ टतात. या प्रिलेा अ ेक प्रपाचकगामी ीाखा असतात, 
त्याचप्रमाणे जठरगामी ीाखाही असतात. या   सऱ्यापंैकी एक ीाखा भिीषे मोठी असते भतला जठरिपीया 
Gastroepiploic. म्हणतात. ती जठराच्या मोठ्या काठाीी असू  भतजपासू च िपेत जाणाऱ्या ीाखाही 
भ घतात. 
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आ॰ १८·३ त ं ीयाप्रिा. Coeliac artery. य॰ यक त. प॰ भपत्ताीय. ि महाप्रिा (– िम ी) 

 
(३) अभिि क्कीया. डािी एक उजिी एक अीा या  ो  ीाखा असतात. या महापटलीया ि भिीाखा 

याचं्यापेक्षा बारीक असतात. त ं ीयेच्या जरा खाली त्याचंा उगम होतो. त्या महापटलाच्या ख रािरू  
आडव्या जाऊ  अभिि क्कास रत तप रिठा करतात. िरती महापटलीया प्रिापंासू  आभण खालती ि क्कगामी 
प्रिापासू ही अभिि क्कास िाभहनया येत असतात म्हणू  प्रस्त त प्रिा ंा मध्यल्स्र्थता अभिि क्कीया असे म्हणतात. 
याचंा इतराींी संगम होतो. 
 

 
आ॰ १८·४ अंि क-प्रिा. प्रपाचकाच्या माथ्यािोिती पहा. 
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(३) ऊध्िश िभरिीया. ही महाप्रिचेी एक मोठी ीाखा असू  भिीाखेच्या जिणच र्थोडी खाली उगम 
पािते. भतचा रत तप रिठा अंि काचा पभहला िाग सोडू  सिश अंिक, उंडक, उपोंडक, उंडाक ि बह ताींी 
उंडीक, एिढ्या भिस्त त के्षिास होतो. ही प्रपाचक ि अंि काचा भतसरा िाग याचं्यामिू  प ढे जाऊ  अंि क 
ओलाडूं  खालच्या भ ी ेे ि उजव्या कला े िभरिाच्या प रामिू  जाऊ  अ ेकीः भििागते. भहच्या 
ीाखाचें परस्परात संगम होतात. ही प्रिा उजिी मूिायणी ि महा  कट्ूरिीय स् ाय ूया ंा प ढू  ओलाडंते. 
भहच्या ीाखा :– 
 

[१] अिर प्रपाचकािं कीया. ही ीाखा ऊध्िश िभरिीयेच्या उजव्या अंगापासू  भ घते. भहचा आरंि 
अंि काच्या भतसऱ्या िागाच्या िरच्या सीमेीी होतो. तेरू्थ  ती उजिीकडे अंि क ि प्रपाचक याचं्या मिे जाते. 
भहच्या ीाखा प्रपाचकाचा मार्था अंि काचा   सरा आभण भतसरा िाग या ंा जातात. भहचा संगम ऊध्िश 
प्रपाचकािं कीयेीी होतो. ती प्रिा त ं ीयेची ीाखा असते. 
 

[२] अंभिकागामी ि अंिकागामी ीाखा प ष्कण असतात. या ीाखाचें उगम डाव्या अंगास होतात. 
सिाचे संगमी कंस भमणू  एक जाणे भिणल्यासारखे होते. या ीाखा िभरिाच्या  ो  प रात असतात. 
 

 
आ॰ १८·५ अंिक-प्रिा. ऊध्िश िभरिीयेचा भिनयास. Sup. Mesenteric a. 

 
[३] अंिका–उंडीया. ही उजव्या अंगास उगम पािते. ही ीाखा पयंिाच्या मागे असते. ती 

जाघ प्रखाताकडे जाऊ  भििागते. या मागात ती उजिी मूिायणी, म ष्कगामी बकिा अं  कीगामी िाभहनया 
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आभण कट्ूरिीय स् ायू या ा प ढू  ओलाडूं  जाते. उंडक ि उपोंडक या ंा भहच्यापासू  रत तप रिठा 
होतो. 
 

[४]  भक्षण उंडीया. ऊध्िश िभरिीयेच्या उजव्या अंगास भहचा उगम पूिोत त ीाखेच्या िरती 
र्थोड्याीा अंतरािर होतो. क्वभचत त्याचंा उगम एका समाईक ीाखेतू ही होतो. ही प्रिा पयशिाच्या मागू  
उजिीकडे म ष्कीय बकिा अं  कीय प्रिेस, त्याचप्रमाणे मूिायणी ि कट्ूरिीय स् ाय,ू या ंा प ढू  ओलाडूं  
उंडाकाकडे जाते. 
 

[५] मध्यल्स्र्थत उंडीया. प्रपाचकाच्या लगत खाली भहचा उगम होतो. ही खाली ि प ढे जाऊ  
उंडीकिभरिाच्या  ो  प रात प्रिीे करते. भहचे फाटे उंडीकात जातात. 
 

 
आ॰ १८·६ उंडक– प्रिा. अंिक–उंडीया प्रिचेा भिनयास Iliocolic a. 

 
(४) ि क्कीया. डािी उजिी अीा या  ो  मोठ्या ीाखा असतात. त्या ऊध्िश िभरिीयेच्या लगेच 

खाली उगम पाितात. उजिी डािीपेक्षा लाबं असते. प्रत्येक ीाखा त्या त्या महापटलीय ख राला ओलाडूं  
ि क्कापयंत जाते. उजिी अिर महाप्रभतिेच्या मागू  जाते. उजिी डािीपेक्षा अमण खाली असते. डािी 
प्रपाचककबिंाच्या मागे असते. ीिेटी प्रत्येकीचे चार पाच फाटे होतात. ि क्कीया प्रिचे्या ीाखा अभिि क्क, 
मूिायणी आभण आसपासचे समनियी गाि यासं जातात. 
 

(५) म ष्कीया. या डािी उजिी अीा  ो  बारीक पण लाबंच लाबं ीाखा ि क्कीयाचं्या लगेच खाली 
उगम पाितात. त्या अिर ि अपमध्य भ ी ेे पयशिाच्या मागू  कट्ूरिीय स् ायूिरू  मूिायणी ओलाडंतात. 
 ंतर बाह्य जाघ ा प्रिा ओलाडूं  त्या गूढ जघनय िलयात जातात. तेरू्थ  त्या जघनय प्रणालातू  अगूढ 
िलयातू  बाहेर पडू  ि षणात जातात. तेरे्थ त्यास फाटे फ टू  ते म ष्काचं्या पश्चप ष्ठातू  आत जातात. 
 

भस्त्रयामंध्ये अं  कीया प्रिा असतात त्या प र्थ –भ बिं ाच्या प रामिू  अं  की ि क भक्षयोगी  णी यास 
जातात. 
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(६) अिर िभरिीया. भहचा उगम महाप्रिचे्या डाव्या अंगास होतो. तो ीिेटच्या   िागणीच्या िर ४ 
cm. अंतरािर असतो. ही डािा कट्ूरिीय स् ायू, डािी समाईक जाघ ा आभण मूिायणी, या ंा ओलाडूं  
महाग  ाच्या पाठीमागे जाते. ती पयंिाच्या मागे असते. ीिेटी कटीरात उतरता ा ती िभरिाच्या प रामिे 
भीरते. आरंिी ती अंि काच्या भतसऱ्या िागाच्या जिण असते. भहला चार ीाखा असतात : [१] ऊध्िश िाम 
उंडीया. ही पयशिाच्या मागू  आभण डाव्या ि क्काप ढू  िरच्या कला े उंडाकडे जाते, उंडीकाचा डािा िाग 
आभण प्रत्य ंडाक या ंा ही रत तप रिठा करते. [२] अ ेक (बह िा ती ) अिर िाम उंडीया प्रिा. या 
पयशिामागू  ि डाव्या कट्ूरिीय स् ायू, मूिायणी ि म ष्कीय िाभहनया, याचं्या प ढू  प्रत्य ंडाक–उत्तरािश ि 
कटीरातील उंड या ंा रत त प रभितात. िरच्या खालच्या प्रिाींी याचें संगम होतात. याचंा रत तप रिठा ज्या 
इंभिया ंा होतो ती इंभिये अीी :– उंडीकाचा िामािश, प्रत्य ंडाक, कटीरातील उंड (उंड क), महाग   आभण 
ग  प्रणाल. 
 

 
आ॰ १८·७ उंडप्रिा. ऊध्िश ि अिर िभरिीया प्रिा Sup. and inf. Mesenteric a. १, २, ३ ऊध्िश 

मध्य ि अिर महाग  ीया प्रिा. 
 

[३] ऊध्िश महाग  ीया. अिर िभरिीया पयशिाच्या प रात भीरल्या ंतरच्या भतच्या िागाला हे  ाि 
भ ले गेले आहे. कारण उघडच आहे की ती महाग  ाला रत ताचा प रिठा करते. कटीरात जाता ा ती डाव्या 
समाईक जाघ ा प्रिा ंा ओलाडंते. भतसऱ्या भिककीरेकेसमोर भतचे  ो  फाटे होतात. ते महाग  ाच्या 
 ोही बाजू ी खाली उतरू  ग  प्रणालापयंतच्या कफास्तराला आभण िरच्या िागातील मासंतंतू ा रत त 
प रितात. उंडकापासू  महाग  ापयंत उंडाला रत तप रिठा करणाऱ्या िाभहनयाचें एकमेकाीी संगम होऊ  
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त्याच्या काठाजिण एक लाबंलचक िणणािणणाची रत तिाभह ी तयार होते भतला तीरगामी प्रिा म्हणतात. 
क्वभचत भतच्यात एका ा खंड असतो पण बह िा ती अखंड असते. 
 

(७) कटीया प्रिा. या चार जोड्या असतात. या महाप्रिचे्या मागल्या अंगापासू  उगम पाितात. 
कभटकीरेकेच्या कबिंािर त्या आडव्या पसरतात. त्या कीरेकेच्या आडव्या प्रसरामिील फटीतू  
उ रतटात भीरतात. उजव्या प्रिा अिर महाप्रभतिचे्या मागे जातात. उजव्यापैकी िरच्या  ो  आभण 
डाव्यापैकी केिण पभहलीच त्या त्या महापटलाच्या ख रामागे जातात.  ो ही बाजंूच्या प्रिा कट्ूरिीय 
स् ायचू्या आरंिस् ािकंसाच्या आड जातात.  ंतर त्या कभटचत रस्र स् ाय ूओलाडंतात. िरच्या ती  त्या 
मागू  आभण चिर्थी बह िा प ढू  जाते. कभटचत रस्राच्या अपमध्य सीमेीी त्या अड्ड औ र ि अंतगशत भतरश्ची  
औ र यामिू  प ढे भ घतात. त्याचें एकमेकीीी आभण इतराींीही संगम होतात. 
 

प्रत्येक कटीयेला एक पश्च ीाखा असते. ती अड्ड प्रसरामिू  मागे जाऊ  पाठीचे मासं ि त्िचा यात 
जाते. भहची एक ीाखा कीरेूत जाऊ  कीसे रत तप रिठा करते. 
 

(८) मध्यंगता भिकीया. महाप्रिचे्या भििागणीच्या बकभचत अलीकडे ही ीाखा भतच्या पश्चागंापासू  
भ घते. ही अग ी बारीक असू  मध्य पातणीत चिर्थी पाचिी कभटकीरेका आभण भिकोपभिक याचं्या प ढू  
उपभिकाच्या टोकाीी असलेल्या प च्छबपडापयंत जाते. प ष्कणात भतला डािी उजिी एकेक कटीय ीाखा 
असते. 
 
समाईक जाघना प्रवा 
 

महाप्रिचे्या अंत्य ीाखा त्याच या प्रिा होत. जाघ ा प्रिा चिथ्या कभटकीरेकेच्या कबंिापासू  
कटीरकाच्या काठािरू  भिकजाघ संिीपयशत जाते तेरे्थ भतचे  ो  फाटे होतात, बाह्य जाघ ा ि अंतगशत 
जाघ ा म ख्यतः बाह्य जाघ ा चरणपोषण करते तर अंतगशत जाघ ा कटीरातील इंभिये, कटीर-प्राकार, 
भ तंब ि पभरग  प्र ेी याचें पोषण करते. प्रस्त त प्रिचे्या प ढे पयशिाचा प र आभण त्याप ढे अंिक असते, 
ीिेटी पयशिाच्या मागे मूिायणी भतला ओलाडूं  जाते. भतच्या अपमध्येला ीिेटी कट्ूरिीय स् ाय ूअसतो. 
उजव्या प्रिचे्या अपमध्यागंाला अिर महाप्रभतिा असते. अिर िभरिीया प्रिा डाव्या प्रिलेा प ढू  ओलाडूं  
जाते. उजिी प्रिा डािीपेक्षा अभिक लाबं असते. 
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आ॰ १८·८ कटीर–प्रिा. १ समाईक जाघ . २ जाघ  कटीया. ३ अपमध्य भिकीया. ४ ऊध्िश 

भ तंबीया. ५ अिर भ तंबीया. भहच्या खाली अंतगशत सगीया. ६ कटीरीय कोष्ठागंीया चेतनया. Pelvic 
splanchnic nerves. ७ अिर मूिाीयी ा. ८ मध्यम महाग  ीया प्रिा. ९ उपरेतल प्रबपड. १० बल्स्त. ११ 
उजिा रेतःकोी. १२ िीयशस्रोत. याच्या खाली कटीरकाठािर अिरद्ध  ाभ्य प्रिा. १३ बाह्य जघ ीया प्रिा. 
१४ गिाक्षीया प्रिा. १५ मूिायणी. 
 

समाईक जाघ ाप्रिपेासू  ीाखा भ घतात त्या अीा :– पयशिगामी बारीकीा अ ेक ीाखा; 
कट्ूरिीय-स् ाय गामी; सिोितालच्या समनियी गािास जाणाऱ्या लहा  लहा  अ ेक ीाखा. 
 

अंतगवत जाघना. समाईक जाघ ेची ही अंत्य ीाखा कभटभिकीय संिीसमोरू  स रू होऊ  मोठ्या 
लकाराच्या काठापयशत जाते. तेरे्थ भतचे  ो  भििाग होतात. एक प रःस्र्थ ी डंा ि   सरी पश्च ी डंा. प रःस्र्थ 
ी डंा समाईक जाघ ेच्या भ ी ेे कक ं  रकंटकाकडे जाते. पश्च ी डंा मागे मोठ्या लकाररंध्राकडे जाते. 
अंतगशत जाघ ेच्या प ढे मूिायणी आभण भस्त्रयामिे अं  की ि क भक्षयोगी  भलकेचे चूणाय त त अग्र असते. भतच्या 
अपमध्य अंगाला कट्ूरिीय स् ाय ूअसतो. डाव्या अंतगशत जाघ ेच्या उपमध्यागंाला उंड क ि उजिीच्या 
उपमध्यागंाला अंिकेचा ीिेट असतो. गिामध्ये अंतगशत जाघ ा प ष्कण मोठी असते. प्रौढपणी ती 
जिणजिण भ म्मी होते. गिात ती समाईक जाघ ेची चाल असू  ती उ रप रस्तटाला िरू   ािीपयंत 
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गेलेली असते. जनमा ंतर भतचा केिण कटीरगत िाग यर्थापूिश राहतो. अंतगशत जाघ ा प्रिा आभण ऊध्िश 
मूिाीयी  प्रिेचा प्रर्थम िाग हे त्याचे अिीषे होत. बाकीची िाभह ी ब जू  जाऊ  भतच्या जागी सूिल  ोरी 
तयार झालेली असते भतलाच अपमध्य  ाभ्य भ बंि  म्हणतात. 
 

 
आ॰ १८·९ कटीरातील प्रिाचंा  काीा. क₁ समाईक जघ ीय₂ Common iliac a. क₂ बाह्य 

जाघ ा क₃ ‘अंतगशत जाघ ीया. Internal iliae. १ ऊध्िश मूिाीयी ा Superior vesical. २ मध्य मूिाीयी ा 
middle vesical ३ गिाक्षीया Obturator. ४ अिर मूिाीयी ा Inferior vesical. ५ मध्य महाग  ीया middle 
rectal ६ अंतगशत सगीया internal pudendal. ७ अिर भ तंबीया Inferior gluteal. ८ जघ कटीया 
Iliolumber. ९ मध्यम भिकीया Middle sacral. १०  ो  भिक पाश्वीय Lateral sacral. क₃ च्या पश्च 
िागाच्या अंती ऊध्िश भ तंबीया. Superior gluteal च च॰ भिकीयचेत ीजालक. (प्रकरण ९ आ॰ ९·७ पहा) 
 

प रःस्र्थ ी डेंच्या ीाखा :– (१) ऊध्िश मूिाीयी  प्रिा. भहच्यापासू  प ष्कण बारीक बारीक ीाखा 
मूिाीयाच्या िरच्या िागाला जातात. बह िा यातलीच एक िीयशस्रोतास जाते. इतर ीाखा मूिायणीस 
जातात. गिामिील  ाभ्य प्रिचेा यर्थापूिश राभहलेला िाग म्हणजेच ऊध्िश मूिाीयी  प्रिा होय. ही मोठ्या 
लकारखाचेपासू  मूिाीयपाश्वापयंत जाते. 
 

(२) अिरमूिाीयी  प्रिा. ही ीाखा मूिाीयाच्या तणाला आभण प रषात उपरेतल बपड रेतःकोष ि 
मूिायणी या ंा रत तप रिठा करते. उपरेतल बपडास जाणाऱ्या डाव्या उजव्याचंा संगम होतो. िीयशस्रोतास 
जाणारी ीाखा ऊध्िश मूिाीयी  ीाखेऐिजी अिरमूिाीयी  ीाखेपासू  क्वभचत उगिते. 
 

(३) मध्यम महाग  ीया. ही ीाखा महाग  ाच्या खालच्या िागाच्या मासंल तटास रत तप रिठा 
करते. भहच्या ीाखा रेतःकोष ि उपरेतलबपड या ंा जातात. भहचे संगम ऊध्िश ि अिर महाग  ीयाींी होतात. 
क्वभचत मध्यम महाग  ीया ि अिर मूिाीयी ा एका समाईक काडंापासू  उगम पाितात. 
 

(४) क भक्षगामी प्रिा. भस्त्रयामध्ये ही ीाखा उपमध्य भ ी ेे ग  ोत्सारक स् ायूिरू  क भक्षग्रीिेकडे 
जाते. ही मूिायणीच्या िरू  प ढे जाते. तेरे्थ ती योभ  ीडाच्या िर असते. क भक्षपाश्वापयंत जाऊ  ती 
प र्थ भ बंि ाच्या  ो  प रात भीरते. तेरे्थ ती  ागमोडी े क भक्षयोगी  णीच्या आरंिापाीी जाते. तेरे्थ िणण 



 

अनुक्रमणिका 

घेऊ  ती अं  कीकडे जाते आभण अं  कीया प्रिसे भमणते. अं  कीया ही महाप्रिचेी ीाखा असते. भहच्या 
ीाखा क क्षी यो ी ि रज्ज भ बंि  यास जातात. 
 

(५) योभ गामी प्रिा. प रषामिील अिर मूिाीयी े ऐिजी भस्त्रयात ही प्रिा असते. प ष्कण भस्त्रयात 
या  ो  ती  असतात. त्या यो ीत उतरू  कफास्तरास रत तप रिठा करतात. काही ीाखा योभ कं ास 
जातात, काही मूिाीयाच्या तणास जातात ि काही ीजेारच्या महाग  िागास जातात. 
 

(६) गिाक्षीया प्रिा. ही ीाखा प ढच्या ि खालच्या कला े कटीराच्या पाश्वशतटािरू  गिाक्षाच्या 
िरच्या िागाकडे जाते. तेरे्थ एक चरा असतो त्या चऱ्यातू  ही बाहेर पडते. बाह्य गिाक्षीय स् ायचू्या िरच्या 
काठाीी   िागते. कटीरामध्ये या प्रिचे्या अपमध्यागंास गिाक्षीय पभरष्पट असू  त्या पलीकडे अंतगशत 
गिाक्षीय स् ाय ूअसतो. उपमध्यागंास मूिायणी ि रेतःस्रोत भतला ओलाडंतात. त्याचं्या पलीकडे प्राकारीय 
पयंि असते, क माभरकामंध्ये उपमध्यागंास अं  की असते. 
 

 
आ॰ १८·१० स्त्रीभिभीष्ट प्रिा. १ अं  कीया Ovarian.  ॰ ि त्त भ बिं  Round ligament. २ 

क भक्षगामी Uterine. ३ योभ गामी Vaginal. २ ि ३ या अंतगशत जाघ प्रिचे्या ीाखा. यो ीिर जी उिी प्रिा 
भ सत आहे ती एकाकी Azygos आहे. डािी  ाही बकिा उजिी  ाही. 
 

कटीरात असता ा गिाक्षीया प्रिसे [१] अ ेक जघ ीयगामी ीाखा फ टतात. त्या जघ ीयास्र्थी ि 
जाघ स् ाय ूया ंा रत त प रितात. ीिेटी त्याचंा कभटजाघ ा प्रिीेी संगम होतो; [२] एक मूिाीयी  ीाखा 
फ टते; आभण [३] एक ग ह्यगामी ीाखा फ टते. ही ीाखा मागील अंगा े ग ह्यास्र्थीिर चढते तेरे्थ डाव्या 
उजव्याचंा संगम होतो, त्याचप्रमाणे अिर अभपजठरीय प्रिीेीही संगम होतो. कटीराच्या बाहेर गिाक्षीयेस जे 
फाटे फ टतात ते बाह्य गिाक्षीय स् ायचू्या आड राहू  गिाक्षाच्या काठाला एक आतू  तर   सरा बाहेरू  
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िढेा  ेतात. या ीाखा ंा प रःस्र्थ ि पश्च बकिा उपमध्य ि अपमध्य ीाखा म्हणतात. कारण गिाक्ष  ेमके 
अ  स्कंि पातणीत  ाही, उभ्या पण भतरप्या पातणीत आहे. प रःस्र्थापासू  बाह्य गिाक्षीय, ग ह्योरिीय, 
ऊरव्य उपसारक ि त  ल या स् ायूं ा पोषण भमणते. पश्च ीाखेपासू  बाह्य गिाक्षीय स् ाय ू आभण 
क क ं  रत ंग ि त्यािर ग ंतलेले स् ायू या ंा पोषण भमणते. प रःस्र्थ ि पश्च ीाखाचंा संगम होतो. 
 

 
आ॰ १८·११ िरती पभरग  -िाभहनया. १ कक ं  रक भषतीय स् ायू Ischiocavernosus. अड ड 

पभरग  ीय स् ाय ू Transversus perinei. ३ ग  -उत्सारक Levator ani. ४ महा  भ तंबीय Gluteus 
maximus. १ ि॰ ि षणिाभहनया Scrotal v. n. २ ि॰ अड ड पभरग  ीया प्रिा Transverse perineal artery. 
३ ि अंतगशत सगीया प्रिा Internal Pudendal artery पभरग  ीया चेत ी Perineal nerve. ४ ि अिर 
महाग  ीया िाभहनया Inferior rectal a. n. 
 

(खाली) १ अंतगशत सगीया प्रिा. Internal pudendal artery. २ भीस् ाची प ष्ठी  प्रिा Dorsal 
artery of penis. म॰ कं मेह ीय प्रबपड Bulbourethral gland. 
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(७) अंतगशत सगीया प्रिा. ही अंतगशत जाघ ा प्रिचे्या अंत्य  ो  ीाखापंैकी लहा  ीाखा होय. 
भहच्यापासू  बाह्य सगेभियास पोषण भमणते. प रषापेक्षा भस्त्रयात ही लहा  असू  भतच्या ीाखातही िे  र्थोडा 
असतो. प रषात ही अपमध्य ि खाली रोख ठेि ू मोठ्या लकाररंध्राच्या खालच्या काठाकडे जाते. लकारीय 
ि उपभिकीय स् ायमूिू  ती बाहेर पडू  कक ं  र कंटकास अिा िढेा घालू  छोट्ा लकार रंध्रातू  
पभरग  प्र ेीात जाते. तेरे्थ ती कक ं  र–महाग  ीय प्रखातातील सगीयप्रणालातू  पलीकडे जाते. 
कक ं  रत ंगाच्या उपमध्यागंास जाऊ  कक ं  रीाखेच्या काठा े जाऊ  भतरकसपणे पभरग  पटलाच्या आड 
जाते. तेरे्थ भतच्या  ो  ीाखा होतात. एक भीस् ाची प ष्ठी  प्रिा आभण   सरी भीस् ाची गूढ प्रिा होय. 
कटीरकात ती लकारीय स् ायचू्या प ढे महाग  ाच्या अपमध्येस आभण कक ं  र–महाग  ीय प्रखाताच्या तटात 
अंतगशत गिाक्षीय स् ायचू्या उपमध्येस असते. भ तंबीय प्र ेीात ही महाभ तंबीय स् ायचू्या खाली भ सते. 
अंतगशत सगीयेच्या ीाखा अीा :– 
 

 
आ॰ १८·१२ भीस् िाभहनया. १ प ष्ठी  प्रिा. Dorsal artery. २ प ष्ठी  प्रभतिा Dorsal v. ३ प ष्ठी  

चेत ी Dorsal n. ४ अपमध्य क भषतागं Corpus cavernosum. ५ मध्यस्र्थ क भषतागं Corpusspongiosum. 
 

[१] अिर महाग  ीया. कक ं  र त ंगाच्या अपमध्यागंास भहचा उगम होतो. ही सगीयप्रणालाच्या 
उपमध्य तटास िे ू  भतरकसपणे कक ं  रमहाग  ीय प्रखात ओलाडूं  जाते. ही ग  कंकण ि ग  ोत्सारक 
स् ाय ूया ंा पोषण  ेते. डाव्या उजव्याचंा संगम होतो आभण ऊिश महाग  ीयेीीही िोटक संगम होतो.  ाि 
जरी महाग  ीया असले तरी प्रत्यक्ष रत तप रिठा म ख्यतः ग  प्रणालासच होतो. 
 

[२] ि षणीया. या बह िा अ ेक असतात याचंा उगम कक ं  रमहाग  ीय प्रखातातील अध्या िाटेत 
होतो. अड ड अगूढ पभरग  ीय स् ायूच्या गूढ िा अगूढ अंगा े पलीकडे जाऊ  कं क भषतीय ि 
कक ं  रक भषतीय याचं्या मिू  ि षणाच्या भीत य-स् ायसू आभण त्िचेस पोषण  ेतात. क्वभचत त्याचंा उगम 
अड ड पभरग  ीयेपासू  होतो. 
 

[३] अड ड पभरग  ीया. अंतगशत सगीया पभरग  ीय पटलाच्या गूढागंास जाण्यापूिी भहचा उगम 
होतो. अगूढ अड ड पभरग  ीय स् ायचू्या अगूढ प ष्ठािर ही आडिी पसरते. त्याच स् ायसू ही रत त प रिते. 
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भहचे संगम ि षणीया ि अिर महाग  ीया प्रिाबरोबर होतात. ग   ि भीस् कं  यामिील गािास भह े पोषण 
भमणते. 
 

[४] भीस् कं ीया. अंतगशत सगीया पभरग  ीय पटलाच्या गूढागंास गेल्यािर भतजपासू  भहचा उगम 
होतो. ही उपमध्येस जाऊ  त्या पटलाचा िे  करते. भहचा ीाखाभिस्तार भीस् कं  आभण 
भीस् क भषतागंाचा पश्चिाग यात होतो. भहची एक ीाखा कं मेह ीय प्रबपडास जाते. 
 

[५] मेह ीगामी. भीस् कं ीयेच्या प ढे र्थोडत याच अंतरािर भहचा उगम होतो. प ढे ि उपमध्येस 
जाऊ  पभरग  ीय पटलाचा िे  करू  ही भीस् क भषतागंात भीरू  मण्यापयंत जाते. 
 

[६] गूढभीस् गामी. अंतगशत सगीयेच्या अंत्य ीाखापंैकी ही एक होय. भहचा उगम पभरग  पटलाच्या 
गूढागंास होतो. ते पटल िेिू  ती भतरकसपणे भीस् बाहूत भीरते. ती भीस् क भषतागंात जाऊ  त्यास पोषण 
 ेते. 
 

[७] भीस् प ष्ठी ा. अंतगशत सगीयेची ही   सरी अंत्यीाखा होय. ही पभरग  ीय पटल िे ू  
भीस् बाहू आभण ग ह्य साम द्ग यामिे चढते. भीस् ाच्या ऊध्िश भ बिं ामिू  ही भीस् प ष्ठेिरू  मण्यापयशत 
जाते. तेरे्थ भतचे  ो  फाटे होतात. एक मण्याचे आभण   सरी प्रकीाचे पोषण करते. 
 

भस्त्रयातील सगेंभिये प रषाचं्या तोडीची कीी असतात ते मागे साभंगतले आहे. भस्त्रयाचं्या त्या त्या 
इंभिया ंा जाणाऱ्या प्रिास द्धा त   रूप असतात. 
 

(७) अिर भ तंबीय प्रिा. अंतगशत जाघ ा प्रिचे्या अंत्य  ो  ीाखापंैकी ही मोठी ीाखा होय. ही 
म ख्यतः भ तंब ि माडंीचा पश्च िाग यास पोषण  ेते. ही लकारीय स् ायिूर उतरू सगीय प्रिचे्या मागू  
लकारीय ि उपभिकीय याचं्यामिू  मोठ्या लकारापयंत पोचते. त्यातू  ती कटीराबाहेर भ तंबप्र ेीात 
जाते. कटीरात भतच्या ीाखा लकारीय, उपभिकीय ि ग  ोत्सारक स् ायसू जातात; महाग  ािोिती 
असलेल्या मे ोगािात जातात; आभण मूिाीयाचे बडू, रेतःकोष ि उपरेतलबपड यास जातात. 
 

अंतगशत जाघ ा प्रिचेे जे अंत्य फाटे असतात ते मोठाले असल्याम णे त्या ंा ी डंा म्हणतात. त्यापैकी 
प रःस्र्थ ी डेंचा ीाखाभिस्तार साभंगतला. आता मागील (पश्च) ी डेंचा ीाखाभिस्तार पाहणे आहे. भतच्या 
ीाखा अीा :– (१) कभटजघ ीया प्रिा. अग ी आरंिीच ही ीाखा मागील अंगास उगिते. तीिर ि 
अपमध्येस जाऊ  कट्ूरिीय स् ायचू्या उपमध्य काठाीी जाऊ  त्याच्या मागे   िागते. कटीया ि 
जघ ीया अीा भतच्या  ो  ीाखा होतात : [१] कटीया ीाखा कट्ूरिीय ि कभटचत रस्र या स् ाय ूा पोषण 
 ेते. भहची एक बारीकीी ीाखा भिक ि त्यािरील कीरेका याच्या सापटीतू  आत जाऊ  रज्ज प च्छास 
पोषण  ेते. [२] जघ ीया. ही जाघ  स् ायसू पोषण  ेते. काही उपीाखा जाघ स् ाय ू ि जघ ीयास्र्थी 
याचं्यामध्ये जाऊ  गिाक्षीयेच्या ीाखाींी संगम पाितात. एक ीाखा अल्स्र्थपोषण करते. काही ीाखा 
भ तंबीय आभण औ रस् ायूं ा जातात, आभण तेर्थील प्रिाींी संगम पाितात. [३] अपमध्य भिकीया. 
(भिकपाश्वीय प्रकरण १८ पहा) या  ो  असतात यापंैकी िरची (ऊध्िश) भिकरंध्रातू  मागे पार पडू  तेर्थील 
मासं ि त्िचा या ंा प रिठा करते. खालची (अिर) ीाखा भतरपी होऊ  लकारीय स् ायिूरू  भिकरंध्रात 
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भीरू  ऊध्िश प्रिपे्रमाणे मासंत्िचाभ कास पोषण  ेतात. याचें परस्पराींी संगम होतात, भीिाय मध्यल्स्र्थत 
भिकीयेीीही संगम होतात. 
 

(८) ऊध्िश भ तंबीया प्रिा. हा अंतगशत जाघ ा प्रिचेा अंत्य िाग होय. तो भतच्या सिश ीाखापेंक्षा जाड 
असतो. हा िाग आखूड असू  लकारीय स् ायचू्या िरच्या काठािरू  त्या रंध्रातू  बाहेर भ तंबीय प्र ेीात 
जातो. कटीरात असता ा यापासू  लकारीय ि अंतगशत गिाक्षीय या स् ायूं ा आभण जि ीयास्र्थीला पोषण 
भमणते. 
 

बणहगवत जाघना प्रवा. ही प्रिा समाईक जाघ ेची चाल असल्याप्रमाणे जघनय भ बिं ापयशत जाते. 
ती त्याखालू  बाहेरही पडते, पण मग भतला ऊरव्या म्हणतात. ती अंतगशत जाघ ेपेक्षा जाड असते. ही 
भ यातीची जागा प रःस्र्थ ऊध्िश जाघ  कंटक आभण ग ह्य साम द्ग याचं्या मिोमि असते. कटीराच्या उजव्या 
िागात या प्रिेच्या प ढे आभण उपमध्यागंास पयशि आभण अंिकेचा अंत्यिाग आभण कैक जणात उपोंडकही 
असते. डाव्या कटीरिागात बभहगशत जाघ ेच्या प ढे पयंिाच्या अलीकडे उंड क ि अंिकाच्या काही िटेोळ्या 
असतात. प्रस्त त प्रिचे्या आरंिी बह िा मूिायणी भतला ओलाडंते. अखेरच्या िागािर प रषात म ष्कीय 
िाभहनया असतात तर भस्त्रयात अं  कीया िाभहनया भतला ओलाडंतात. प रषात रेतःस्रोत तर भस्त्रयात क क्षीचे 
ि त्तभ बंि  भतला ओलाडंते. अपमध्यागंास जाघ पभरष्पट आभण कट्ूरिीय स् ाय ूअसतो. 
 

या प्रिपेासू  कट्ूरिीय स् ायलूा आभण ीजेारच्या बलफप्रबपडास पोषण भमणते. या कामी उपयोगी 
पडणाऱ्या ीाखा असतात त्याखेरीज  ो  महत्त्िाच्या ीाखा अीा :– (१) अिर अभपजठरीया प्रिा. जघनय 
भ बिं ाच्या लगेच िर प ढू  या ीाखेचा उगम होतो. ही िर ि उपमध्येस रोख ठेि ू पयंि ि आडिा औ र 
पभरष्पट याचं्या मिू  चढते. गूढ जघनयिलयाजिण प रषात िीयशस्रोत भतला ओलाडूं  अपमध्येस जातो. ही 
प्रिा अड्ड औ. पभरष्पटाचा िेि करू  सरल औ र स् ायचू्या मागे जाते. कंसरे च्या खालू  ती सरलाच्या 
िषे्टणाच्या आत जाते. भहचा संगम ऊध्िश अभपजठरीयेीी होतो. या प्रिचे्या ीाखा :– [१] म ष्किरीया. ही 
िीयशस्रोताबरोबर जाते. [२] ग ह्यगामी. ग ह्याच्या पश्चागंािर भििागते. स् ाय गामी. या सरल औ र स् ायूस 
जातात. 
 

(२) गूढ पभरि त्त जाघ ा. जघनय भ बंि ाजिण अपमध्यागंा े या प्रिचेा उगम होतो. ही प रःस्र्थ 
ऊध्िश जाघ  कंटकाकडे जाते. क्रमीः आडिा पभरष्पट आभण स् ाय ूया ंा िेिू  उ रतटाच्या अिरिागाचे 
पोषण करते. जाघ कटीया, ऊध्िश भ तंबीया, अपमध्य पभरि ते्तची ऊध्िशगामी ीाखा, याींी ही संगम पािते. 
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आ॰ १८·१३ जघनय िलय ि ऊरव्य िलयातील िाभहनया. १ बाह्य जाघ ा प्रिा-प्रभतिा (िम ी 

भीरा) External iliac a. v. २ म ष्कीया प्रिाप्रभतिा Testicular a. v. ३ गिाक्षीया प्रिा ि चेत ी Obturator 
a. n. ४ अिर अभपजठरीया िाभहनया. Inferior epigastric a. v. ५ िीयशस्रोत Vasdeferens. 
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प्रकरि १९ 
 

िरिप्रवा 
 

ती  प्रिा कबंिामिू  चरणामिे उतरतात एक प ढील अंगाला, ि  ो  मागील अंगाला. बाह्य 
जाघ  प्रिा प ढील अंगाला ऊरव्या म्हणू  चालू होते, आभण अिर ि ऊध्िश भ तंबीया कटीरकातू  मागे 
भ तंबप्र ेीात पसरतात. अिर भ तंबीया ही अंतगशत जाघ ेच्या प रःस्र्थ ी डेंच्या अंत्य ीाखापंैकी मागली 
ीाखा असते आभण ऊध्िश भ तंबीया ही पश्च ी डेंची चाल असते. 
 

ऊर्धवव णनतंबीया कटीरकाबाहेर पडल्याबरोबर   िागते. अगूढ ि गूढ अीा भतच्या ीाखा होतात : 
(१) अगूढ ीाखा महाभ तंबीय स् ायचू्या गूढागंात भीरते आभण भतचे बह त फाटे होतात. काही स् ाय पोषण 
करतात तर काही िर उमटू  भिकािरील त्िचेचे पोषण करतात. (२) गूढ ीाखा मध्यम ि लघ  
भ तंबीयामिे भीरते. भतचे तेरे्थ ऊध्िश ि अिर असे फाटे होतात. ऊध्िश ीाखा प रःस्र्थ ऊध्िश जाघ कंटकाकडे 
जाते. ती लघ भ तंबीय स् ायूच्या िरच्या काठाीी असते. अिर ीाखा भतरकसपणे लघ भ तंबीयास ओलाडूं  
जाते, आभण  ो ही स् ायूं ा रत तप रिठा करते. काही ीाखा लघ भ तंबीयास िे ू  िंक्षणसंिीस 
रत तप रिठा करतात. याचंा पभरि त्त प्रिाींी भठकभठकाणी संगम होतो. (३) ऊध्िश भ तंबीयेची एक ीाखा 
जघ ीयास्र्थीचे पोषण करते. कटीरकाबाहेर येता ाच ही ीाखा उगिलेली असते. 
 

अधर णनतंबीया कटीराबाहेर कक ं  र- त ंग ि महा  उद्वत याचं्या मिे महा  भ तंबीय स् ायचू्या 
आड असते. ती खाली माडंीच्या पश्चागंात उतरते. ती तेरे्थ त्िचेचे पोषण करते. पभरििेी ीाखाींी भतचे संगम 
होतात. भहच्या ीाखा :– 
 

(१) स् ाय गामी. या अ ेक असू  महा  भ तंबीय स् ाय ू ि माडंी अपमध्यागंास भफरिणारे स् ायू 
या ंा जातात. हे स् ायू म्हणजे चत  शल ऊरव्य, अंतगशत गिाक्षीय, ऊध्िश ि अिर गिाक्षीय आभण लकारीय हे 
होत. 
 

(२) उपभिकीया. या अ ेक असू  उपमध्येस जाऊ  भिककक ं  रीय भ बिं ाचा ििे करू  महा  
भ तंबीय स् ायसू आभण उपभिकाच्या प ष्ठेिरील गािास पोषण  ेतात. 
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आ॰ १९·१ भ तंब ि ऊरप ष्ठा यातील प्रिा. १ मध्यम भ तंबीया स् ाय.ू २ महा  भ तंबीय. ३ 

लकारीय. ४ लहा  भ तंबीय. ५ ऊरव्यचत रस्र. ६ आक ं चकस् ाि. ७ महा  उपसारक. ८ अभिजंघीय. ि॰ 
लकारीयािरू  ऊध्िश, भ तंबीया प्रिा. लकारीयाखालू  अिर भ तंबीया प्रिा. ि₁ ि₂ ि₃ ऊध्िश, मध्य ि अिर 
पभरिेिी प्रिा. Perforating arteries. ि₄ ऊरव्य प्रगूढ प्रिचेा ीिेट. ि₅ प्रभतजा व्या प्रिा, ि संभिगामी 
ीाखा Popliteal artery and articular branches. 
 

(३) लकारीय सहगामी. लकारीय चेत ीबरोबर जाऊ  र्थोड्या अंतरािर त्या चेत ीत भीरते. 
 

(४) संगमार्थी. उपरोत त अपमध्य पभरितशक स् ायकूडे जाऊ  त्या ंा पोषण  ेऊ  पभहली पभरिेिी 
ि पभरि त्त ीाखा याींी संगम पािते. 
 

(५) संभिगामी. ही िंक्षणसंिीत जाते. बह िा ही संगमार्थीची ीाखा असते. 
 

(६) त्िाच. या अ ेक असू  भ तंब ि ऊरप ष्ठा या ंा जातात. 
 

ऊरव्या प्रवा. माडंीची प्रिा ही कटीरातील बभहगशत प्रिचेी चाल असते. जघनय भ बिं ाच्या 
मध्याखालू  भ घू  ती महा  ऊरूपसारक स् ायतू एक भछि असते त्यातू  मागे जाते. मागे गेल्या ंतर 
भतला प्रभत– जा व्य प्रिा असे म्हणतात. प्रस्त त भछि माडंीच्या मिल्या आभण खालच्या त तीयाींाचं्या 
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साधं्यात असते. उ रातील पभरष्पट ऊरव्या प्रिसे िरू  जघनय भ बिं ा आडू  खाली र्थोड्या अंतरािर 
येतात त्याचें प्रििेोिती िषे्टण झालेले असते त्यास ऊरव्यािषे्टण म्हणतात. 
 

 
आ॰ १९·२ जघनयिाभहनया. १, २, ३ बाह्य अंतगशत भतरश्ची  ि अड ड औ र स् ाय.ू ४ जाघ स् ायू 

च॰ ऊरव्या चेत ी. ि॰ ऊरव्या प्रिा (िम ी) ी॰ ऊरव्या प्रभतिा (भीरा). स ॰  ीघश स पी ा प्रभतिा. Long 
saphenous v. ५ स्िायत स् ाय.ू 
 

उ र ि ऊर (माडंी) याचं्या सािंीस जाघंाड म्हणतात. ही सािं ीजेारच्या प्र ेीापेक्षा र्थोडी खोल 
असते. या सािंीखाली एक भिकोणी जागा खोलगट असते. भतला उरव्य भिकोण म्हणतात. या भिकोणाचा 
पाया जाघंाड हाच असतो कोच खाली असते. भिकोणाची अपमध्य बाजू त  ल स् ायचू्या उपमध्य काठा े 
झालेली असू  उपमध्य बाजू  ीघश ऊरूपसारक स् ायचू्या उपमध्य काठा े झालेली असते. भिकोणी 
खणग्याचा तण अपमध्य िागी कट्ूरिीय ि जाघ  या स् ायूंचा ब लेला असू , उपमध्यिागी  ीघश 
ऊरूपसारक स् ायचूा ब लेला असतो. भिकोणाच्या पायाच्या मध्यापासू  कोचेपयंत रत तिाभहनया ि 
चेतनया जातात. हाच िाग सिात खोल असतो. ऊरव्या प्रिचे्या अपमध्यागंास चेत ी आभण उपमध्यागंास 
प्रभतिा असते. या भिकोणाच्या कोचेपासू  ऊरूपसारक स् ायतूील भछिापयंत त  ल स् ायूच्या खाली 
ीजेारच्या पटस् ािाचा एक प्रणाल ब लेला असतो त्याला त  लािःप्रणाल म्हणतात. त्याच्या मागील 
अंगास िरती  ीघश उपसारक आभण खाली महा  उपसारक स् ायू, प ढे आभण अपमध्यागंास मध्यम भिप ल 
स् ाय ूअसतात. या प्रणालातू  ऊरव्या प्रिा जाते. 
 

ऊरव्यािषे्टणाच्या मागल्या तटाच्या मागे कट्ूरिीय स् ाि, ग ह्योरिीय स् ायू ि  ीघश उपसारक 
स् ाय ूअसतात. कट्ूरिीयाच्या मागे िकं्षणसंिीचा कोी असतो. ऊरव्या प्रिचे्या ीाखा अीा :– (१) अगूढ 
अभपजठरीया. ऊरव्या प्रिचे्या प रःस्र्थ प ष्ठापासू  जघनय भ बिं ाच्या एका ा cm. खाली या ीाखेचा उगम 
होतो. या भठकाणी ऊरपभरष्पटाच्या गूढ र्थरास एक लाबंट गोल द्वार असते. या द्वारातू  स पी ा प्रभतिा 
जाते म्हणू  त्याला स पी  द्वार म्हणतात. या द्वारात अगूढ पभरष्पटाचा प र असतो. त्यास अ ेक भछिे 
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असतात म्हणू  त्यास भछिाल  पभरष्पट म्हणतात. या भछिातू  बारीक रत तिाभहनया ि बलफिाभहनया 
जातात. अगूढ अभपजठरीया प्रिा ऊरव्यािषे्टण ि प्रस्त त भछिाल  पटल िे ू  बाहेर पडते. जघनय भ बंि  
ओलाडूं  ती उ रतटािरील अगूढ पभरष्पटाच्या  ो  प रातू  िर जिणजिण बेंबीपयंत जाते. डाव्या 
उजव्याचंा एकमेकीीी आभण अिर अभपजठरीयेीी संगम होतो. 
 

(२) अगूढ पभरि त्त जाघ ा प्रिा. ही जिणच खाली उगि ू अपमध्येस जघनय भ बिं ाला समातंर 
जाऊ  प रःस्र्थ ऊध्िश जाघ  कंटकाजिण गूढ पभरष्पटािर भ घू  त्िचाभ कास रत तप रिठा करते. भहचे 
संगम, गूढ पभरि त्त, ऊध्िश भ तंबीय ि अपमध्य पभरि त्ता प्रिाींी होतो. 
 

(३) अगूढ बभहगशत सगीय प्रिा. पूिाच्याहू  अमण खाली डाव्या अंगास भहचा उगम होतो. 
ऊरव्यािषे्टण ि भछिाल  पटल िे ू  उपमध्यांगास रेतोरज्ज  बकिा ि त्तभ बिं  ओलाडूं  उ रत्िचेत जाऊ  
भीस्  ि ि षण यात पसरते. अंतगशत सगीयेीी भतचा संगम होतो. 
 

(४) गूढ बभहगशत सगीय प्रिा. ही आणखी काही अंतरािर खाली उपमध्यागंापासू  भ घू  
ग ह्योरिीय स् ायिूरू  पलीकडे महा  उपसारक स् ायूच्या प ढू  बकिा मागू  उरूपमध्याचं्या पभरष्पटातू  
बाहेर पडू  प रषात ि षण ि पभरग   याचं्या त्िचेस आभण भस्त्रयात महा  पभरपाणीच्या त्िचेस जाते. भहचा 
संगम अंतगशत सगीय प्रिीेी होतो. 
 

(५) प्रगूढ ऊरव्या प्रिा. ही ऊरव्येची सिात मोठी ीाखा होय. सगीय  ो  ीाखाचं्या मध्यंतरी पण 
अपमध्य अंगापासू  ही ीाखा भ घते. प्रर्थम ही ऊरव्येच्या अपमध्य बाजू े काही अंतरािर जाऊ  ऊरव्येच्या 
मागे जाऊ  उपमध्यागंास येते. तेरे्थ ती ग ह्योरिीय ि  ीघश उपसारक स् ाय ूयाचं्यामिू  ऱ्हस्ि उपसारकाच्या 
प रःस्र्थ प ष्ठािर जाते. ती  ीघश उपसारक ि महा  उपसारक याचं्या मिू  आणखी काही अंतरािर जाऊ  
महा  उपसारकास िे ू  मागे जाते. तेरे्थ भतला चिर्थी पभरिेिी प्रिा म्हणतात. तेरे्थ ती प्रभतजा व्य प्रिीेी 
संगम पािते. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ १९·३ ऊरव्या प्रिा. १ स्िायतस् ाय.ू २ ऊरपभरष्पटीय. ३ सरल ऊरव्य. ४ अपमध्य भिप ल. ५ 

ग ह्योरिीय ६  ीघश उपसारक. च॰ चेत ी. ि॰ ऊरव्या िम ी (प्रिा) Femoral a. ी॰ भीरा, प्रभतिा. 
प्रिाीाखा भ सत आहेत त्या िरू  खाली. प ढे अगूढ अभपजठरीया Superficial epigastric; अपमध्येस 
अगूढ पभरि त्त जाघ ा Superficial circumflex iliac. अपमध्यागंातू  अिोम ख मोठी ीाखा प्रगूढा 
Profunda. भहची ीाखा, अपमध्य पभरि त्त ऊरव्या Lateral femoral circumflex. ऊरव्येच्या अपमध्य ीाखा, 
अगूढ बाह्य सगीया Superficial external pudendal. आभण गूढ बाह्य सगीया Deep external pudendal. 
 

प्रगूढ ऊरव्येच्या मागे िरू  खाली जाघ , ग ह्योरिीय, ऱ्हस्ि उपसारक ि महा  उपसारक हे 
स् ाय ूअसतात. भतच्या अिर िागाच्या ि ऊरव्या प्रिचे्या मिे  ीघश उपसारक स् ाय ूअसतो. अपमध्य अंगास 
भतच्या ि ऊरव्यास्र्थीच्या मिे मध्यम भिप ल स् ाय ूअसतो. भहच्या ीाखा अीा :– 
 

[१] उपमध्य पभरि त्त ऊरव्या प्रिा. ही बह िा प्रगूढेपासू  पण क्वभचत ऊरव्येपासू ही उगम पािते. 
ती ऊरव्यास्र्थीला उपमध्यागंा े िढेा घालू  चत रस्र ऊरव्य ि महा  उपसारकाचा िरचा काठ याचं्या मिे 
उमटते. तेरे्थ भतचे ऊध्िश ि अड्ड असे फाटे होतात. मागे िणता ा प्रर्थम ती ग ह्योरिीय ि कट्ूरिीय आभण 
 ंतर बाह्य गिाक्षीय ि ऱ्हस्ि उपसारक याचं्या मिे असते. भहची ऊध्िश ीाखा भतरकसपणे बाह्य गिाक्षीय 
स् ािािरू  ि चत रस्र ऊरव्याप ढू  उद्वतप्रखाताकडे जाऊ  भ तंबीया प्रिाींी संगम पािते. भहची संभिगामी 
ीाखा ऱ्हस्ि उपसारकाच्या िरच्या काठाीी उगि ू िंक्षणसंिीत जाते. 
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आ॰ १९·४ ऊरव्या प्रिचे्या मागे, येरे्थ ऊरव्या  ो  भठकाणी कापू  प्रगूढ ीाखा आकड्या े 

उपमध्येस ओढू  िरली आहे. ि॰ ऊरव्या. आकड्याच्या िर एक ि खाली  ो  ीाखा अपमध्येस आहेत त्या 
पभरिेिी ीाखा होत. ि₄ स पी  ीाखा. Saphenous. १ उपमध्य पभरि त्त ऊरव्या. Medial circumflex 
femoral. २ अपमध्य पभरि त्त ऊरव्या circumflex femoral. ३ प्रगूढ ऊरव्या Profunda femoris. ४ 
आकड्याीजेारी,  ीघश उपसारक स् ाय.ू ५ ग ह्योरिीय स् ाय.ू ६ जाघ  स् ाय ू७ अपमध्य ऊरव्य स् ाय.ू 
 

[२] पभरिेिी प्रिा. या प्रगूढेच्या ीाखा महा  उपसारक स् ायूचा अग्रिाग िे ू  माडंीच्या मागल्या 
अंगास उमटतात. या बह िा ती  असू  प्रगूढेच्या अपमध्य अंगापासू  एका खाली एक अीा उगितात. 
स्ितः प्रगूढेचा ीिेट असाच पभरिेिी असतो म्हणू  त्यास चिर्थी पभरिेिी प्रिा म्हणतात. त्याचंा अंत अपमध्य 
भिप ल स् ायूत होतो. पभहलीचा आरंि ग ह्योरिीयाच्या खालच्या सीमेसमोर होतो.   सरीचा आरंि लघ  
उपसारक स् ायचू्या मध्यासमोर होतो. भतसरीचा आरंि ऱ्हस्ि उपसारकाखालच्या काठाीी होतो. 
पभहलीपासू  महा  भ तंबीय ि भद्व ल या स् ायूं ा पोषण भमणते.   सरीपासू  भद्व ल साभमकंडर ि 
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साभमपटल या ंा पोषण भमणते. बह िा भहजपासू च ऊरव्यास्र्थीचे पोषण होते. क्वभचत या अस्र्थीचे पोषण 
पभहल्या ि भतसऱ्या पभरिेिीपासू  होते. भतसरीपासू  भद्व ल स् ायसू पोषण भमणते. चिर्थीपासू  भद्व णाच्या 
छोट्ा  णास पोषण भमणते. 
 

संगमािली. भ तंब ि ऊरपश्चागं यात एक प्रिासंगमाची परंपरा भ सू  येते. भ तंबीय प्रिा, उपमध्य 
पभरि त्त ऊरव्या, पभरिेिी प्रिा आभण प्रभतजा व्याप्रिचे्या ीाखा, याचं्यामध्ये साभंगतलेल्या क्रमा े संगम 
झाल्याचे आढणू  येते. प्रगूढा प्रिपेासू  प ष्कण स् ाय गामी ीाखा उगम पाितात. 
 

[३] अपमध्य पभरि त्त ऊरव्या प्रिा. प्रगूढेच्या आरंिाजिणच अपमध्य अंगापासू  ही प्रिा भ घते. 
र्थोडी खाली ि अपमध्य अीा भतरप्या भ ी ेे ती स्िायत ि सरण ऊरव्य या स् ायूंच्या मागे जाऊ    िागते. 
एक फाटा आडिा जातो आभण   सरा खाली जातो. क्वभचत अपमध्य पभरि त्ता प्रगूढेऐिजी म ख्य ऊरव्येपासू  
उगम पािते. 
 

(६) स् ाय गामी ीाखा. ऊरव्याप्रिपेासू  स्िायत, उपमध्य भिप ल आभण उपसारक स् ायू, या ंा 
स्ितंि ीाखा जाऊ  भमणतात. 
 

(७) अिरोही जा  गामी प्रिा. ऊरव्य प्रिा. माडंीच्या मागील अंगास जाण्याच्या लगत पूिी 
भतजपासू  एक स पी ा ीाखा भ घते.  ंतर ती उपमध्य भिप ल स् ायपूयंत उतरते  ंतर ती ग डघ्याच्या 
उपमध्य बाजूला जाते. तेरे्थ ती उपमध्य ऊध्िश जा  गामी प्रिीेी संगम पािते. भतच्यापासू  उपमध्य भिप ल ि 
महा  उपसारक या ंा पोषण भमणते. भीिाय भतजपासू च जा  संिीलाही पोषण भमणते. ग डघ्याच्या 
साधं्यािोिती िरपूर संगम घडू  येतात ते आक तीत  ाखभिले आहेत. स पी ा ीाखा स्िायतािःप्रणालाच्या 
छताचा खालचा िाग िे ू  स पी ाचेत ीबरोबर ग डघ्याच्या उपमध्यागंास जाते. ती स्िायत ि त  ल या 
स् ायूंच्या मिू  जाते. भतचा संगम उपमध्य अिर जा  गामी प्रिीेी होतो. भतजपासू  जंघेच्या उपमध्यागंास 
पोषण भमणते. 
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आ॰ १९·५ ग डघ्यािोिती प्रिासंगम. १ प्रगूढेची अिरोही जा  गामी ीाखा Descending genicular 

of profunda femoris. २ भतचीच स पी  ीाखा Saphenous branch ३ संभिगामी ीाखा Articular br. ४ ि 
५ उपमध्य ऊध्िश ि अिर जा  गामी Medial. sup. and inf.genicular. ६ प्राक्  ड गीया. ७ पराि त्त  ड गीया 
Tibial recurrent. ८ जंघीय पभरि त्ता Circumflex fibular. ९ अपमध्य अिर जा  गामी Lateral inferior 
genicular. १० अपमध्य ऊध्िश जा  गामी Lateral superior genicular ११ पभरि त्त ऊरव्येची अिरोही ीाखा. 
Descending branch of circumflex femoral. 
 

पश्च जा व्यप्रखात बकिा जा  कक्षा. ग डघ्यामागे जो खणगा असतो त्याचे हे  ाि आहे. आडव्या 
पायारेषेिर खालिर रचलेले  ो  भिकोण भमणू  व्हािा तसा चौको  असे याचे रूप असते. खालच्या 
भिकोणाच्या  ो  बाजू अभिजंघीय स् ायचू्या  ो   ला ंी ब लेल्या असतात. िरच्या भिकोणाची उपमध्य 
बाजू साभमपटल ि साभमकंडर या स् ायूं ी ब लेली असते तर अपमध्य बाजू भद्व ल स् ायू े ब लेली 
असते. कके्षच्या तणात ऊरव्यास्र्थीचा िाग आभण प्रभतजा व्य स् ायूही असतात. या प्रखाताचा खालचा िाग 
फारच आक ं भचत असतो. त्याचे  ो ही काठ अमण  ूर ओढले तर त्यास रत तिाभहनया भ सतात. प्रिा गूढ ि 
प्रभतिा अगूढ अीी रच ा असते. याखेरीज जा  कके्षत चेतनया भलफप्रबपड आभण समे  समनियी गाि 
असते. 
 

प्रणत-जानव्या प्रवा. ही ऊरव्येची चाल असते. ही र्थोड्या अपमध्य कला े खाली उतरते. 
ऊरव्यास्र्थीच्या ग ंठातंर प्रखातात आल्यािर ती सरण खाली प्रभतजा व्य स् ायचू्या खालच्या सीमेपयंत 
जाऊ    िागते. भतचे प रःस्र्थ ि पश्च असे  ो  फाटे होतात. भतच्या प ढे िरू  खाली ऊरव्यास्र्थीिरील 
मे ोलेप असतो, जा  संिीचा पश्च िाग असतो आभण पश्च जा व्यस् ायिूरील पभरष्पट असतो. भतच्या मागे 
िरच्या िागात साभमपटल स् ाय ू आभण खालच्या िागात अभिजंघीय ि अ  जंघीय स् ाय ू असतात. या 
प्रिचे्या ीाखा :– 
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(१) त्िचीया. या अ ेक असतात. या स्ितः प्रभतजा व्येपासू  बकिा भतच्या एकाद्या ीाखेपासू  
उगितात. अभिजंघीयाच्या  ो   लामिू  उतरू  गूढ पभरष्पटाचा िेि करू  बपडरीच्या त्िचेस पोषण 
 ेतात. 
 

(२) ऊध्िश स् ाय गामी. या  ो  बकिा ती  असतात. या महा  उपसारक स् ाय ूि ऊरप ष्टेचे स् ायू 
यास पोषण  ेतात. 
 

(३) अिर स् ाय गामी. या  ो  मोठाल्या ीाखा जा  संिीसमोर उगम पाितात. अभिजंघीय, ि 
उपजंघीय यास रत त प रितात. 
 

(४) ऊध्िश जा  गामी प्रिा. या अपमध्य ि उपमध्य अीा  ो  असतात. याचंा उगम ऊरव्यास्र्थीच्या 
ग ंठाचं्या लगेच िर होतो. अपमध्य प्रिा भद्व ल स् ायचू्या खालू  प ढे िणते. उपमध्य प्रिा साभमपटल ि 
उपमध्यभिप ल स् ायंूंच्या खालू  प ढे िणते. 
 

(५) मध्यम जा  गामी प्रिा. ही एकच असते. ही ग डघ्याच्या मागील िागाीी उगम पाि ू रे्थट 
साधं्यात प्रिीे करते. ही आतील अियिाचें पोषण करते. 
 

(६) अिर जा  गामी प्रिा. या  ो  असतात, उपमध्य ि अपमध्य. याचें उगम अभिजंघीयाच्या आड 
होतात. उपमध्य प्रिा  ड गीयास्र्थीच्या ग ंठािर उतरू  ग डघ्याच्या उपमध्य भ बंि ाच्या प रःस्र्थ सीमेिर प ढे 
िणू  साधं्याच्या उपमध्य िागािर चढते. अपमध्य प्रिा प्रभतजा व्य स् ाय ूओलाडूं  जंघीयास्र्थीच्या माथ्यास 
िढेा  ेऊ  प ढे ि िर चढते. 
 

ग डघ्याच्या सिोिार आभण ीजेारी िरती सहा प्रिाचंा संगम होऊ  उत्क ष्ट जाणे भिणले जाते. 
यापंैकी  ो  प्रिा ऊरव्येच्या ीाखा असतात त्या, अिरोही पभरि त्ता आभण अिरोही जा  गामी या होत. 
बाकीच्या चार प्रभतजा व्या प्रिचे्या ीाखा असतात. यापंैकी  ो  ऊध्िश जा  गामी ि  ो  अिर जा  गामी 
असतात. प्रत्येक संचात एक उपमध्य ि एक अपमध्य असते. मध्यम जा  गामी एकच असू  साधं्याच्या आत 
जाते. या सहाचं्या संचात आणखी एकीची िर पडते ती प रःस्र्थ  ड गीय प्रिचेी ीाखा असते. या सिश 
प्रिापंासू  काही ीाखा साधं्याच्या आत स द्धा जातात. 
 

पुरःस्थ नड गीय प्रवा. ही प्रिा प्रभतजा व्येच्या अंत्य ीाखापंैकी एक असते. भतचा उगम 
प्रभतजा व्यस् ायचू्या अिःसीमेिर होतो. प्रर्थमतः ती जंघेच्या मागील अंगाला असते. ती पश्च  ड गीय 
स् ायचू्या  ो   लाचं्या मिू  प ढे जाऊ  अस्थ्यंतरीय पटलामिू  जंघेच्या प ढील अंगास जाते. तेरे्थ ती 
जंघीयास्र्थीच्या मा ेच्या उपमध्यागंास असते.  ंतर ती अस्थ्यंतरीय पटलाच्या प रःस्र्थ प ष्ठातंरात प ढे राहू  
 ो  घोट्ाचं्या मध्यिागाच्या रोखा े उतरते. क्रमीः ती  ड गीयास्र्थीकडे झ कते. जंघेच्या अिरािात ती 
 ड गीयास्र्थीिर असते. पािलात ती चालू होते तेरे्थ भतला प प ष्ठी ा म्हणतात. या प्रिचेा िरचा त तीयाीं 
प ढे प रःस्र्थ  ड गीय आभण मागे  ीघश अंग भलप्रसारक या स् ायूंच्या मिे असते. मिल्या त तीयाींात मागे  ीघश 
अंग ष्ठप्रसारक स् ाय ू असतो. घोट्ाींजेारी  ीघश अंग भलप्रसारक स् ाि भतच्या प ढू  अपमध्येकडू  
उपमध्येकडे जातो.  ंतर ती अंग भलप्रसारकापंैकी पभहला स् ाि आभण अंग ष्ठप्रसारक स् ाि याचं्यामध्ये 
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असते. भतचा िरचा  ो  त तीयाीं ीजेारच्या स् ायूंच्या मासंाखाली लपलेला असू  खालच्या त तीयाींािर 
माि मासं  सते. पभरष्पट ि त्िचा असते. या प्रिचे्या ीाखा :– 
 

 
आ॰ १९·६ जंघाप्राक् िागातील प्रिा. १ ऊध्िश अपमध्य जा  गामी Superior lateral genicular. २ 

प्राक्  ड गीय पराि त्ता Anterior tibial recurrent, ३ प्राक्  ड गीया प्रिा. Anterior tibial artery. ४  ीघश 
अंग भलप्रसारक. ५  ीघश अंग ष्ठप्रसारक. ६ प्राक् अपमध्य ग ल्फीया प्रिा. Anterior lateral malleolar artery. 
७ पभरजंघीया प्रिचेी पभरिेिी ीाखा Perforating of peroneal art. ८ ऊध्िश उपमध्य जा  गामी प्रिा 
Superior medial genicular art. ९ प्राक्  ड गीया Tibialis anterior. १०  ड गीयास्र्थी Tibia. ११ प्राक् 
 ड गीय स् ाि. १२ प्राक् उपमध्य ग ल्फीया प्रिा Anterior medial malleolar artery. १३ प िकीया ीाखा 
Tarsal br. १४ प ष्ठी  प ीया Dorsalis pedis. १५ कंस. १६ पभहली प ष्ठी  प िीया प्रिा क्र॰ १. 
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(१) पश्च  ड गीय पराि त्त प्रिा. भहचा उगम प रःस्र्थ  ड गीयेच्या आरंिाजिणच होतो. ही 
प्रभतजा व्यस् ायचू्या प ढू  िर भ घते भतचा संगम अिर जा  गामी प्रिाींी होतो. भहची एक ीाखा  ड ग–
जंघीय संिीस जाते. 
 

(२) प रःस्र्थ  ड गीय पराि त्ता प्रिा. प रःस्र्थ  ड गीय प्रिा प रोिागात येताच भतला ही ीाखा 
फ टलेली असते. ही प रःस्र्थ  ड गीयात चढू  जाऊ  जा  संिीिरील संगमािलीत सामील होते. 
 

(३) स् ाय गामी ि त्िचागामी ीाखा. या प ष्कण असतात. त्या आसपासच्या स् ायूं ा ि त्िचेला 
रत तप रिठा करतात. 
 

(४) पराि त्त जंघीया ही जंघीयाच्या मा ेिोिती जाऊ  उपजंघीयामिू   ीघशपभरजंघीयापयंत 
जाते. काही जणात ही पश्च  ड गीयेची ीाखा असते. 
 

(५) प रःस्र्थ उपमध्य ग ल्फीया ग ल्फसंभिरेषेच्या िर ५ cm. अंतरािरू  भ घू   ीघश अंग ष्ठप्रसारक 
ि प रःस्र्थ  ड गीय या स् ािाचं्या मागू  उपमध्य बाजूला जाते. तेरे्थ भतचा संगम पश्च  ड गीय ि उपमध्य 
प तलीय प्रिाींी होतो. 
 

(६) प रःस्र्थ अपमध्य ग ल्फीया ही प्रिा  ीघश अंग भलप्रसारक ि पभरजंघीय या स् ािाचं्या मागू  
जाऊ  ग ल्फाच्या अपमध्यागंाचे पोषण करते. 
 

ग ल्फसंिीिोितालच्या प्रिाचें आपसात भिप ल संगम होतात. 
 

पदपृष्ठीना प्रवा. ही प रःस्र्थ  ड गीय प्रिचेी चाल असते. ही पािलाच्या पाठीिर उपमध्य बाजू े 
पभहल्या प िीयास्र्थीच्या बेचकेच्या  े ीय िागापयशत जाते. तेरे्थ प ष्ठी  अस्थ्यंतरीय स् ायचू्या  ो  
 लामंिू  ती खाली उतरू  प तली  कंस प रा करते. या संगमापाीी भतजपासू  पभहली प तली  
प िीया प्रिा उगम पािते. ही प्रिा पाष्णश  ौकाि ि मध्यम कीलाि या हाडािंर पभरष्पटाींा ंी बािंलेली 
असते. भतच्या उपमध्य अंगाला  ीघशअंग ष्ठप्रसारक ि अपमध्यागंाला  ीघश अंगभलप्रसारकापंैकी पभहला स् ाि 
असू  ीिेटी ऱ्हस्ि अंग भलप्रसारकापंैकी पभहला स् ाि भतला ओलाडूं  जातो. भहच्या ीाखा अीा :– 
 

(१) प िकीया. या चार असतात. एक अपमध्य आभण ती  उपमध्य.  ौकािास्र्थीिर त्याचंा उगम 
होतो. यापंैकी अपमध्य मोठी असू  अपमध्यागंा े ऱ्हस्ि अंग भलप्रसारकाच्या आडू  जाते. त्यासच ती पोषण 
 ेते भीिाय भतचे संगम आसपासच्या प्रिाींी घडू  येतात. उपमध्य प िकीया ीाखा लहा  लहा  असू  
उपमध्य ग ल्फािर त्याचें जाणे ब ते. 
 

(२) कंसरूपा प्रिा. भहचा आरंि उपमध्य कीलािास्र्थीच्या समोर होतो. ऱ्हस्ि ि  ीघश 
अंग भलप्रसारक स् ािाचं्या गूढागंा े प िकीय अस्र्थींच्या ब िंािरू  ही अपमध्य भ ी ेे जाते. अपमध्य 
प िकीया ि अपमध्य प तली ा प्रिाींी भतचे संगम होतात. भतच्यापासू  २, ३, ४ क्रमाकंाच्या प ष्ठी  
प िीया ीाखा भ घतात. त्याप ढे प ष्ठी  अंतरास्र्थीय (अस्थ्यंतरीय) स् ायिूर जाऊ   ो  बोटामिल्या 
बेचकेत   िागतात. या उपीाखा प ष्ठी  अंग लीया होत. 
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आ॰ १९·७ जंघाप ष्ठी  िाभहनया. १ साभमपटलस् ायू. २ भद्व ल स् ाय.ू ३ अभिजंघीय. ४ पश्च 

जा व्य. ५ उपजंघीय. ६ ऱ्हस्ि अंग भल-आक ं चक. ७ पश्च  ड गीय ८  ीघश अंग ष्ठ-आक ं चक. ९ ऱ्हस्ि 
पभरजंघीय. ि॰ प्रभतजा व्या Popliteal a. ४ ि ५ याचं्या मिे प्राक्  ड गीया प्रिा Anterior tibial a. ६ ि ७ 
याचं्या मिे पश्च  ड गीया प्रिा Posterior tibial a. ७ ि ९ याच्या मिे पभरजंघीया प्रिा Peroneal a. चे॰ 
 ड गीया (उपमध्य जा व्या) चेत ी Tibial n. 
 

(३) पभहली प ष्ठी  प िीया प्रिा. ही प प ष्ठी ाप्रिा प तलात प्रिीे करण्यापूिी अग ी अखेरीस 
उगम पािते. ती पभहल्या प ष्ठी  अंतरास्र्थीय स् ायिूर जाऊ  पभहल्या   सऱ्या बोटाचं्या बेचकेत   िागते. 
 ो  िागापंैकी एक िाग ीाखारूपा े  ीघश अंग ष्ठप्रसारक स् ायखूाली जातो आभण आंगठ्याच्या उपमध्य 
सीमेला पोषण  ेतो.   सरा िाग ीाखारूपे आंगठा ि ीजेारचे बोट यास पोषण  ेतो. 
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पश्च नड गीय प्रवा. प्रभतजा व्याप्रिचे्या अंत्य ीाखापंैकी ही   सरी ीाखा होय. प्रभतजा व्य स् ायूच्या 
अिर सीमेिर  ड गीय ि जंघीय अस्र्थींच्या मिे भहचा आरंि होतो. जंघाप ष्ठेिर ही खाली ि उपमध्येस जाते. 
खालच्या िागात ही उपमध्य ग ल्फ ि पाषशणास्र्थीचे उपमध्य त ंगक याच्या मध्ये असते. अंग ष्ठ–
उपसारकाच्या उगमाच्या आड भतला  ो  फाटे फ टतात. याच उपमध्य ि अपमध्य प तली  प्रिा होत. या 
प्रिलेा िरच्या  ो  त तीयाींात अभिजंघीय ि उपजंघीय यांचे आच्छा   असते. भहचा खालचा ⅓ अगूढ 
असू   ड गीयाची उपमध्य सीमा आभण महाकंडर याचं्या मिे असतो. भहचा अंत्य िाग अंग ष्ठापसारक स् ायू 
आभण आक ं चक भ बंिक याचं्या गूढागंास असतो. प रःस्र्थ  ड गीयेची पभरि त्त जंघीया म्हणू  जी ीाखा 
साभंगतली ती क्वभचत पश्च  ड गीयेची ीाखा असते. याखेरीज ीाखा असतात त्या अीा :– 
 

 
आ॰ १९·८ तणपायातील प्रिा. १ अंग ष्ठ-उपसारक, आडिा िाग. २ कभ भष्ठका-अपसारक. ३ 

अभ्यभिक अंग लीय-आक ं चक. ४ ऱ्हस्ि अंग भल-आक ं चक. ५ अंग ष्ठ-उपसारक, भतरका िाग. ६ ऱ्हस्ि 
अंग ष्ठ-आंक चक. ि प तलीय प्रिाचंा आरंि. Planter arteries begin. 
 

(१) पभरजंघीया. प्रभतजा व्य स् ायचू्या अिर सीमेच्या खाली २, ३ cm. अंतरािर उगि ू 
भतरकसपणे जंघीयास्र्थीकडे जाते. हा मागश पश्च  ड गीय ि  ीघश अंग ष्ठ-आक ं चक स् ायू याचं्यामिे असतो 
बकिा या   सऱ्या स् ायचू्या अंतरंगात असतो.  ंतर ती अिर  ड गीय–जंघीय साधं्यामागे जाऊ  
पाषशणास्र्थीत भििागू  जाते. भहचा िरचा िाग उपजंघीय स् ाय ेू आभण खालचा िाग  ीघश अंग ष्ठ 
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आक ं चका े झाकलेला असतो. पभरजंघीया प्रिा क्वभचत प्रभतजा व्येची ीाखा असते. भहच्यापासू  
उपजंघीय, पश्च  ड गीय,  ीघश अंग ष्ठ–आक ं चक ि पभरजंघीय यासं पोषण भमणते. जंघीयास्र्थीचेही पोषण 
भह ेच होते. अल्स्र्थपोषक प्रणालात एक ीाखा िरू  खाली जाते. भहला एक पभरििेी ीाखा असते. ती 
अस्थ्यंतरीय पटलाचा िेि करू  जंघेच्या प ढल्या अंगास जाते. अपमध्य ग ल्फीय प्रिीेी भतचा संगम होतो. 
पभरजंघीयेस एक ीाखा उपमध्य ग ल्फाच्या िर ४ cm. अंतरािर फ टते. ती जिणच पश्च  ड गीयेला भमणते. 
भतला समायोगी [Communicating.] म्हणतात. पभरजंघीयेची अंत्य ीाखा पाषशणास ि त्यािरील अियिास 
जाते. भतला पाषशणीय म्हणतात. 
 

(२) अल्स्र्थ-पोषक प्रिा. पश्च  ड गीयेची ही ीाखा भतच्या आरंिाजिणच उगिते. उपजंघीयरेषेच्या 
लगत खाली पोषकप्रणाल असतो त्यात ती प्रिीे करते. भतला र्थोड्याीा स् ाय गामी ीाखाही असतात. 
 

(३) स् ाय गामी. या अ ेक असतात आभण त्या उपजंघीय ि जंघेचे गूढ स् ाय ूया ंा जातात. 
 

(४) समायोगी. ही ीाखा घोट्ाच्या िर ४ cm अंतरािर उगि ू  ीघश अंग ष्ठ आक ं चक स् ायचू्या 
आडू  तत्सम पभरजंघीया प्रिचे्या ीाखेस भमणते. 
 

(५) ग ल्फीया. ही ीाखा लहा  असते. ही उपमध्य ग ल्फािोिती िणू  तेर्थील िाभह ीजालकास 
भमणते. 
 

(६) पाषशणीया ीाखा भतच्या ीिेटाजिण उगि ू आक ं चक भ बंिकास िे ू  टाचेची त्िचा ि मे  
आभण पािलाच्या उपमध्यागंाचे स् ाय ूयास प रिठा करतात. 
 

उपमर्धय पदतलीन प्रवा. पश्च  ड गीया प्रिचे्या  ो  अंत्य ीाखापंैकी सरण प ढे जाणाऱ्या ीाखेचे हे 
 ाि आहे. प्रर्थमतः ही अंग ष्ठ–अपसारक स् ायचू्या गूढागंा े आभण  ंतर तो स् ाय ू ि ऱ्हस्ि अंग भल–
आक ं चक स् ाय ूयाच्या सापटीतू  पभहल्या प िीयास्र्थीपयंत जाऊ  पभहल्या बोटाच्या उपमध्यागंा े प्रर्थम 
तली  प िीय प्रिीेी संगम पािते. भहच्या ीाखा पभहल्या ती  बेचका ंा जातात. तली  कंसेच्या ीाखाींी 
याचें संगम होतात. भहला त्िचागामी ि स् ाय गामी ीाखा असतात त्या पािलाच्या उपमध्यागंास जातात. 
 

अपमर्धय पदतलीन प्रवा. पश्च  ड गीया प्रिचेी ही मोठी ीाखा होय. ही प्रर्थम अपमध्य ि प रःस्र्थ 
भ ी ेे पाचव्या प िीयास्र्थीच्या ब िंापयंत जाते.  ंतर ती उपमध्य िणण घेऊ  पभहल्या ि   सऱ्या 
प िीयास्र्थीमिील सापटीपयंत जाते. तेरे्थ ती प प ष्ठी ेस भमणते. अीा रीती े प तली  कंस तयार होतो. 
भतच्या अपमध्य मागात ती प्रर्थमतः पाषशणास्र्थी ि अंग ष्ठ–अपसारक स् ाय ूयाचं्यामिे असते.  ंतर ती ऱ्हस्ि 
अंग भल-आक ं चक ि अभ्यभिक–प ागं भल–आक ं चक याचं्यामध्ये असते. भतच्या उपमध्य मागात ती ऱ्हस्ि 
अंग भल आक ं चक ि कभ भष्ठका-अपसारक याचं्यामिे असू  प तली  पटस् ािाच्या आड असते; 
त्याचप्रमाणे ती अस्थ्यंतरीय स् ाय ूि लूभमक स् ायू याचं्याही आड असते. 
 

अपमध्य प तली  प्रिलेा स् ाय गामी अगूढ ि संगमी ीाखा असतात. अगूढ ीाखा अपमध्य 
स् ाय्िंतरीय अंतरायाच्या रेषेत उमटतात. त्याच्यापासू  प तलाच्या अपमध्यागंाच्या त्िचेस ि त्यालगतच्या 
गािास पोषण  ेतात. संगमी ीाखा पािलाचं्या अपमध्य सीमेीी जाऊ  अपमध्य प िकीय आभण कंसरूपा 
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प्रिाींी संगम पाितात. क्वभचत आणखी एक पाषशणीय ीाखा असते ती अंग ष्ठ उपसारकाच्या आरंिीच 
त्यामिू  टाचेच्या त्िचेकडे जाते. 
 

पदतलीन कंसरूपा प्रवा. प्रस्त त कंस प ढील अंगास बकभचत असतो. तो पाचव्या प िीयास्र्थीच्या 
ब िंापासू  पभहल्या अस्थ्यंतरीय अिकाीाच्या  े ीय िागापयंत असतो. या कंसापासू  ीाखा भ घतात त्या 
अीा :– 
 

(१) ती  पभरििेी ीाखा २, ३, ४ क्रमाकंाचं्या अंतरास्र्थीय अिकाीाचं्या  े ीय िागामिू  आभण 
प ष्ठी  अंतरास्र्थीय स् ायूंच्या  लामंिू  िर भ घू  प ष्ठी  प िीय प्रिाींी संगम पाितात. 
 

(२) प तली  प िीया प्रिा. या चार असतात. या अंतरास्र्थीय स् ायूं ा खेटू  प िीयास्र्थींच्या 
मिू  प ढे जातात. प्रत्येकापासू   ो  अंग लीया ीाखा भ घतात त्या बेचकाचें पोषण करतात.   िागणीच्या 
जागेजिण प्रत्येक प िीयेपासू  िर पभरििेी ीाखा भ घते. भतचा त   रूप प ष्ठी  प िीया प्रिेीी भमलाफ 
होतो. 
 

(३) परािती ीाखा. या बारीक असू  प िकीय संिीकडे जातात. याचंा उपमध्य प तली ाप्रिीेी 
संगम होतो. 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि २० 
 

ऊर्धवव णसरा अथवा प्रणतवाणहन्या 
 

पल्मन्य णसरा. िमनया अर्थिा प्रिा पाभहल्या. आता भसरा अर्थिा प्रभतिा पाभहल्या पाभहजेत. सिात 
मोठ्या भसरा अर्थात दय याीी जोडलेल्या असतात. सािशभिक अभिसरणाच्या मोठ्या भसरा दय याच्या 
उजव्या आ ायकास जोडलेल्या असतात. पल्मनय अभिसरणातील पल्मनय भसरा डाव्या आ ायकास 
जोडलेल्या असतात. त्याचें उल्लेख दय याच्या िणश ात आले आहेत. पल्मनय प्रभतिा चार असतात डाव्या 
 ो  उजव्या  ो . त्याचं्यात िल्ले  सतात. त्याचंा आरंि फ प्प साचं्या तटािर होतो. प्रत्येक उपखंडात एकेक 
िाभह ी तयार होते. त्याचं्या भमलाफा े प्रत्येक खंडात एक ी डंा तयार होते. डाव्यातू   ो  आभण उजव्यात 
ती  ी डंा जमतात. बह िा उजव्या पल्म ाच्या मिल्या खंडातील भसरा िरच्या खंडापासू  येणाऱ्या भसरेीी 
भमलाफ पािते. म्हणू  ीिेटी प्रत्येक पल्म ातू  ऊध्िश ि अिर अीा  ो  भसरा अर्थिा प्रभतिा बाहेर येतात. 
पभरदय पटलाच्या सूिलप राला िे ू  त्या डाव्या आ ायकात प्रिेी करतात. क्वभचत डाव्या पल्म ातू  
भ घणाऱ्या ी डंा दय यप्रिीेापूिी ज णू  एक होतात. 
 

 
आ॰ २०·१ दय य िरू  पाभहलेले. प॰ पल्मनय िल्ल. म॰ महाप्रबािल्ल. स॰ ऊध्िश महाभसरा (– 

प्रभतिा). स च्या िर उजि े आ ायक. त्यात डाव्या कडेला कर्णणका. म आभण स याचं्या खाली डािे 
आ ायक. पच्या खाली डािी कर्णणका. डाव्या आ ायकाच्या डाव्या कोपऱ्यात  ो  पल्मनय प्रभतिाचंी अगे्र. 
त्याच्यात उजव्या कोपऱ्यात  ो  पल्मनय-प्रभतिाद्वारे. 
 

पल्म ाच्या ब िंात ऊध्िश पल्मनय प्रभतिा पल्मनयप्रिचे्या बकभचत खाली आभण प ढे असते. अिर 
प्रभतिा पल्म ाच्या प्रिीेद्वाराच्या अिरतम िागात असू  ऊध्िश प्रिचे्या मागल्या पातणीत असते. उजव्या 
बाजूला ऊध्िश पल्मनय प्रभतिा ऊध्िश महाप्रभतिचे्या मागे जाते आभण अिर पल्मनय प्रभतिा उजव्या 
आ ायकाच्या मागे असते. डाव्या बाजूला  ो ही पल्मनय प्रभतिा उतरत्या महाप्रिचे्या प ढू  जातात. 
पभरदय पटलामिे प्रभतिाचंी प रःस्र्थ प ष्ठे त्या पटला े िेढलेली असतात. उजव्या डाव्या प्रभतिामंिे परीहाचे 
भतरपे भबल (प्रकरण ११ पहा) असते. 
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हृदयाच्या प्रणतवा 
 

दय याच्या डाव्या आ ायक ि भिसजशक संप टामिील चऱ्यामिे २, ३ cm. लाबंीची प्रभतिाभह ी 
असते भतला मेखभलका प्रभतिा म्हणतात. भतच्यािोिती सिशतोपरी दयनमासंतंतूचा िढेा असतो. 
आ ाभिसजशकद्वार आभण अिरमहाभसराद्वार याचं्यामिे मेखभलकेचे द्वार असते. या द्वाराीी अिशचंिाक ती िल्ल 
असते. या प्रभतिलेा भतच्या भिीषे रच ेिरू  सभरिा म्हणतात. या सभरिेच्या िाभगनया अीा :– (१) महा  
दयद्य प्रभतिा. भहचा आरंि दय याच्या टोकाीी होऊ  ती प रःस्र्थ भिसजशकािंर गव्हरातू  मागे िणू  
मेखभलका सभरिाच्या डाव्या अंत्यिागास भमणते. डािे आ ायक ि  ोनही भिसजशके यातू  भहच्या िाभगनया 
येतात. यापैकी सीमाप्रभतिा भिीषे मोठी असते. ही दय याच्या डाव्या सीमेिर असते. (२) लहा  दयद्य 
प्रभतिा. ही मागल्या अंगास उजव्या आ ायक–भिसजशकाचं्या मिे असते. ही मेखभलका सभरिाच्या उजव्या 
अंत्यिागास भमणते. भहच्या िाभगनया उजव्या आ ायक ि भिसजशक यातू  येतात. एक  भक्षण सीमा–प्रभतिा 
असते, ती लहा  दयद्य प्रभतिते बकिा एक म उजव्या आ ायकात जाते. (३) मध्यम दयद्य प्रभतिा, भहची 
स रिात दय याच्या अग्रािर होते. ही मागे अिर भिसजशकातंर गव्हरातू  मेखभलका सभरिाच्या  भक्षण अंत्य 
िागास भमणते. (४) पश्च िाम भिसजशकीय प्रभतिा. ही डाव्या भिसजशकाच्या महापटलालगतच्या प ष्ठािर 
असू  मध्यम दयद्य प्रभतिचे्या बकभचत डाव्या अंगाला असते. बह िा ती डाव्या मेखभलका प्रभतिसे भमणते. 
क्वभचत ती महा  दयद्य प्रभतिेसही भमणते. (५) डाव्या आ ायकाची भतरकी प्रभतिा. ही एक लहा ीी िाभह ी 
मेखभलकासभरिेला डाव्या अंताजिण भमणते. गिांतील अिीषे म्हणू  भतला भिीषे महत्त्ि आहे. 
 

दय याच्या आणखी काही प्रभतिा असतात त्या अीा :– (१) प रःस्र्थ दयद्य प्रभतिा या लहा ीा असू  
रे्थट उजव्या आ ायकास भमणतात. (२) लघ प्रभतिा. या प ष्कण असतात. त्यातील बह तेक रे्थट आ ायकास 
भमणतात; पण काही र्थोड्या भिसजशकास भमणणाऱ्याही आहेत. 
 
जिुप्रणतवा Jugular veins 
 

दय याच्या िरती जो ीरीरिाग आहे त्यातील प्रभतिािाटे िाहणारे रत त ऊध्िश महाभसरेच्या द्वारा 
दय यात उतरते.  ो  बाजूच्या बाह -भीरस्या भमणू  ऊध्िश महाभसरा ब लेली असते. प्रत्येक बाह -भीरस्या 
ि जातू  येणाऱ्या आभण भीरातू  येणाऱ्या अीा  ो  भीरापंासू  तयार होते.  ो  अंसीय हाडांच्या मिला 
ग्रीिािाग असतो त्याला जि ू म्हणतात. त्यािरू  का ाखालू  जिकूडे येणाऱ्या प्रभतिसे जििीया असे 
 ाि भ ले आहे. जििीया प्रभतिा  ो  असतात, एक अंतगशत एक बभहगशत. अंतगशत जििीया करोटीया 
प्रिबेरोबर करोटीय िषे्टणात असते, तर बभहगशत जििीया त्याबाहेर ि उरश्चूच कीय स् ायचू्याही बाहेर 
असते. बभहगशत जििीया अिासंीया प्रभतिसे भमणते. अंतगशत जििीया अिासंीयेस भमणू  बाह भीरस्या तयार 
होते. गूढ म खप्र ेी ि करोटीच्या बाहेरील भीरो ेी यापासू  बभहगशत जििीया रत तप्रभतिाह करते तर 
करोटीच्या आतील भीरो ेी ि ग्रीिा यापासू  अंतगशत जििीया रत तप्रभतिाह करते. म खप्र ेीातील अगूढ 
िागापासू  प्रभतिाह अंतगशत जििीयेतच होतो. कीरेूमिील रत ताचा प्रभतिाह कीरेकीया-प्रभतिाद्वारा 
बाह भीरस्येलाच येऊ  भमणतो. 
 

भीरो ेीाच्या त्िचेखाली प्रभतिाचें जाणे असते. त्यातू  चार अमण मोठाल्या प्रभतिा भ घालेल्या 
भ सतात. एक  ाकाडोळ्याचं्या कोपऱ्यातू  भ घते, आभण हा िास्र्थीच्या मागल्या कोपऱ्याकडे जाते, ती 
प्राक् म खीया होय. एक का ाच्या प ढू  उतरते ती क ं िीया होय. एक का ाच्या मागू  भतरकी प ढे उतरते ती 
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पश्च कणीया होय. एक मौभल ेीात उमटू  जिणच खोलात भीरते ती मौलीया होय. प्राक् म खीयेच्या 
आरंिी  ो  प्रभतिा असतात.  ो ही डोळ्याच्या िरतीच असतात. एकीच्या िर   सरी असते. त्यातील 
खालची ती अध्यंबकीया आभण त्यातील िरची ती अभिचक्रीया होय. अंबक म्हणजे डोळ्यािोितीचे 
अल्स्र्थभििर.  ेिगोलािर काही स् ाय ू असतात. त्यातील एकाचा स् ाि एकाद्या कप्पीिरू   ोरी नयािी 
त्याप्रमाणे िालीयास्र्थीतील एका सूिल कप्पीिरू   ेलेला असतो. चक्री म्हणजे कप्पी. त्यािरू  
अभिचक्रीया हे  ाि भ लेले आहे.  ो ही बाजूच्या अभिचक्रीया प्रभतिा एकामेकीस एका प्रभति ेे जोडलेल्या 
असतात. भतला  ासाकंसा म्हणतात. चािशणस् ायमूिे प्रभतिाजालक असते. त्यातू  एक फाटा भ घू  प्राक् 
म खीयेस भमणतो. त्याला गूढ म खीया म्हणतात. 
 

जंिीया प्रिसे अ  सरू  प्रभतिा असते ती जंिीया प्रभतिा होय. ही क ं िीयेला भमणू  प्रश्च म खीया 
तयार होते. भहचे पश्च ि प्राक् असे  ो  िाग असतात. पभहला बाह्य जििीयेस भमणतो आभण   सरा 
प्राक् म खीयेस भमणू  समाईक म खीया तयार होते ती अंतगशत जििीयेस भमणते. पश्च कणीया प्रिा पश्च 
म खीयेच्या पश्च िागाला भमणते. मौलीया प्रभतिा पभरस्कंिीय स् ायचू्या करोटीय स् ािामिू  खोल जाऊ  
गूढ गै्रिा प्रभतिसे भमणते. ही प्रभतिा तन्नामक प्रिचे्या समिते असते. क्वभचत मौलीयाप्रभतिा मौलीया प्रिेस 
अ  सरू  अंतगशत जििीयेस भमणते. क्वभचत ती पश्च कणीयाद्वारा बाह्य जििीयेस भमणते. करोटीतील 
ीराकंा ि अ  प्रस्र्था या सभरिा ंा मौलीयेीी, जोडणाऱ्या प्रभतिा असतात. बाह्य जििीयेस भमणणाऱ्या  ो  
िाभगनया [Tributories.] आहेत. एक मागू  येऊ  मध्याच्या जरा खाली भमणते भतला पश्च जििीया म्हणतात. 
ती मा ेच्या ऊध्िश िागाचा प्रभतिाह करते.   सरी िाभग ी ह  िटीखालू  भ घू  प ढील अंगा े ीिेटच्या 
िागी भमणते भतला प्राक् जििीया म्हणतात. या डाव्या उजव्या प्रभतिा मध्य रेषेजिण असतात. त्या ंा 
जोडणारी एक प्रभतिा उरःीीषाच्या जिणच असते. समाईक म खीया प्रभतिा ंा जोडणारी एक प्रभतिा 
ह  िटीखाली असते भतला  ो ही प्राक् जििीया भमणालेल्या असतात. 
 

 
आ॰ २०·२ ग्रीिा प रोिागातील प्रभतिा, ह  िटी उचललेली १ प्राक् जििीया. Anterior jugular. २ 

अंतगशत जििीया Internal jugular ३ बाह्य जििीया. External jugular. 
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हा िास्र्थीच्या को ाच्या पाणसणीत बभहगशत जििीया प्रभतिचेा आरंि होतो. क्वभचत तो अिहा ि 
प्रबपडाच्या अंतरंगात तर क्वभचत त्यालगत खाली असतो. तेरू्थ  ती प्रभतिा अंसीयास्र्थीच्या मध्याीजेारापयंत 
सरण खाली जाते. ती उरश्चचू कीय स् ायचू्या अपमध्यागंा े जाऊ  अिासंीय भिकोणात गूढ पभरष्पटास 
िे ू  आत अिासंीया प्रभतिेस भमणते. तेरे्थ ती प रःस्र्थ पी शकीय स् ायचू्या प ढे बकिा अपमध्यागंास असते. 
पभरग्रींि स् ाय ू भतच्या अगूढागंास असतो. उरश्चूच कीय स् ाय ू ि बभहगशत जििीया याचं्या मिे गूढ 
ग्रीिापभरष्पट असतो. या प्रभतिलेा िल्ल असतात. ती अिासंीयेस भमणते त्या िागाजिण एक असते आभण 
तेरू्थ  िर स मारे ४ cm. अंतरािर एक िल्ल असते. ही िल्ले भिीषे प्रिािी  सतात. त्यातू  रत त उरफाटे 
जाऊ ीकते. 
 

अंतगशत जििीयेचा आरंि करोभटतणाीी होतो. या भठकाणी प्रभतिसे एक फ गिटी आलेली असते 
आभण त्या फ गिटीला अ  रूप अीी एक खणगी क ं िीयास्र्थीच्या प्रस्तरीिागात असते. या खणग्याच्या प ढे 
करोटीया प्रिेकरता प्रणाल असतो आभण मागे अंतगशत जििीयेकरता रंध्र असते. या रंध्राच्या मागे 
मौलीयास्र्थी असते. रंध्र असे म्हटले तरी एक आखूडीी  णी असू  भतचा अक्ष मागू  प ढे ि उपमध्यागंास 
कलता असतो. या रंध्राला प ढला मागला मिला असे ती  कप्पे असतात. त्यापंैकी मागल्या कप्प्यात 
अंतगंत जििीया प्रभतिा असते. मिल्या कप्प्यात ती  चेतनया असतात आभण प ढल्या कप्प्यात अिर प्रस्तरी 
सभरिा असते. ते अंतगशत जििीयेच्या फ ग्यात येऊ  भमणते. या फ ग्याच्या िरती का कोठडीचा मागला 
िाग असतो. ही प्रिा खालपयंत करोटीय िषे्टणाच्या आत असते. अंसीयास्र्थीच्या उपमध्याग्रामागे या 
प्रभतिचेा ीिेट असतो. तेरे्थही भतला एक फ गिटी असते. 
 

बभहगशत जििीयेच्या िाभगनया अीा :– पश्च बाह्य जििीया, आडिी गै्रिा, अभिस्कंिीया, आडिी 
स्कंिीया आभण प्राक् जििीया. बह िा अिकणश प्रबपडात अंतगशत जििीयेची एक ीाखा भतला येऊ  भमणते. 
क्वभचत मौलीया भतला येऊ  भमणते. 

 
अंतगशत जििीयेच्या िाभगनया अीा :– अिर प्रस्तरी सभरिा, समाईका म खीया, भजव्हीया, ऊध्िश ि 

मध्यम घंभटका, आभण क्वभचत मौलीया. मा ेच्या िरच्या िागात बाह्य जििीयेस भतचा जोड बह िा झालेला 
असतो. अिासंीया ि अंतगशत जििीया याचं्या साधं्यात बलफस्रोत येऊ  भमणतात. 
 

 
आ॰ २०·३ जििीयरंध्रातील अियि. ि॰ अंतगशत करोटीया प्रिा. स॰ अंतगशत जििीया भसरा 

(प्रभतिा). १ भजव्हाग्रसीया चेत ी Glossopharyngeal n. २ भिगूढा Vagus. ३ करोभटकीीया Spinal 
accessory n. ४ अिभजव्हीया Hypoglossal n ५ अपमध्य सरल करोटीय स् ाय.ू ६ भतयशक् ऊध्िश करोटीय 
स् ाय.ू 
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करोणटप्रणतवा 
 

भीरःप्र ेीात करोटीमिे ज्या प्रभतिा असतात त्या इतर भठकाणच्या प्रभतिाहू  काहीीा भ राळ्या 
असतात. त्याचं्या तटात मासंतंतू  सतात आभण त्या ंा िल्ले  सतात. त्याचें चार प्रकार गणलेले आहेत : 
(१) कं रभसरा [Diploic veins.]. करोटीची जी चपटी हाडे आहेत त्याचं्या  ो  सािंपटलाचं्या मिे भिरलपटल 
असते त्यात ज्या प्रभतिा असतात त्या कं रभसरा होत. िालीया, प्राक् ीीषीया, पश्च ीीषीया आभण मौलीया 
अीा त्यातल्या प्रम ख भसरा होत. (२) िमशभसरा. [Meningeal veins.] में ूिोिती जे पभरिमश असते त्यात याचें 
जाणे असते. पभरिमाच्या अगूढ र्थरात भ यातीच्या िाभहनया असतात त्या करोटीय भिभिि सभरिास 
भमणतात. यातील काही पिभसरा ंाही भमणतात. (३) सभरिा. [Sinuses of the dura.] या मोठाल्या िाभहनया 
पभरिमशपटलाच्या  ो  पापोद्र्यामध्ये असतात. में ूच्या अंतरंगात आभण सिोिती प्रभतिा असतात त्या 
या ंाच येऊ  भमणतात. (४) उत्साभरण्या. [Emissary veins.] करोटीत जी अ ेक रंधे्र आहेत आभण ज्या 
फटीसापटी आहेत त्यातू  प्रभतिा ओिलेल्या आहेत. आतल्या िाभहनया आभण बाहेरच्या त्िचेखालच्या 
सामानय िाभहनया याचंा जोड या िाभहनयाचं्या योगा े झालेला असतो. 
 
सीमंत सणरिा या  ो  आहेत. सीमंत म्हणजे डाव्या उजव्या अंगामिील िागं. डाव्या उजव्या 
मस्तकगोलािामिे जो पड ा असतो त्याच्या िरच्या काठाला एक आभण खालच्या काठाला   सरी अीा या 
 ो  असतात. िरची ती ऊध्िश ि खालची ती अिर सभरिा होय. कारंडास्र्थीच्या ऊध्िशप ष्ठािर जो मिोमि 
उंचिटा आहे त्याच्या प ढू  ऊध्िश सभरिा स रू होते ती मौलीयास्र्थीच्या उंचिट्ापयंत. तेरे्थ भतला डािे 
बकिा उजि े िणण भमणू  आडिी सभरिा स रू होते. सीमंतसभरिा मागे मागे रं ाित जातात. ऊध्िश 
सीमंतसभरिा आभण आडिी सभरिा याचं्या साधं्यातला िाग फ गीर असतो त्याला चत िेणी संगम [Confluence 

of sinuses.] म्हणतात. तेरे्थ  ो  आडव्या सभरिा जोडणारी एक बारीक सभरिा असू  मौलीया सभरिा तेरे्थच 
येऊ  भमणते. अिर सभरिा सरलसभरिेस भमणते. 

 

 
आ॰ २०·४ करोभटकपालातील प्रभतिा. बाहेरचा पापोिा काढू  अंतरंग उघडे केले आहे. प्राक् 

क ं िीया ि पश्च क ं िीया याचं्या िाभगनया भ सत आहेत. Diploic veins. 
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आ॰ २०·५ करोटीतील प्रभतिा. ऊध्िश  ीघश सभरिा = ऊध्िश सीमंत सभरिा Superior sagittal 

sinus. अिर  ीघश सभरिा = अिर सीमंत सभरिा Inferior sagittal sinus. सरल सभरिा Straight sinus. 
 ाग =  ागमोडी सभरिा, जकार सभरिा Sigmoid sinus. अड = आडिी सभरिा Transverse sinus. 
मौभलसभरिा Occipital sinus. ऊध्िश ि अिर प्रस्तरी सभरिा Superior and inferior petrosal sinus. ऊध्िश 
सीमंत सभरिेचा  ासारंिातील ीिेट, मूक रंध्र Foramen caecum. 
 

सरल सणरिा. ही  ो  मस्तकगोलािामिील पड ा आभण मल्स्तकाच्या छताचा पड ा याचं्या 
साधं्यात सरल सभरिा असते. ऊध्िश सीमंतसभरिा भजकडे िणते त्याच्याभिरद्ध भ ीलेा ही सभरिा िणते, 
आभण तेरू्थ  आडिी सभरिा स रू होते. 
 

आडव्या सणरिा. आडिी सभरिा मौलीयास्र्थीच्या आतील अंगच्या उंचिट्ापाीी स रू होऊ  
क ं िीयास्र्थीच्या प्रस्तरीिागापयंत जाते. हा मागश मल्स्तक भिता ाच्या अल्स्र्थलग्  काठाला िरू  असतो. ही 
सभरिा प ढे जकार सभरिा होते. 
 

आडिी सभरिा प ढे चालू झाली की ती जकारसभरिा होते. प्रर्थम भतला उपमध्य ि अिर भ ीात 
िणण असते. क ं िीयास्र्थीच्या चूच कीय िागात त्याजकरता खोल चरा असतो. त्या ंतर प्रस्त त सभरिा 
मौभलयास्र्थीचा जििीय प्रसर ओलाडूं  जििीयरंध्राच्या पश्चभििागामिील जििीयेच्या ऊध्िश स्फीभतकेस 
भमणते. प ढील अंगास जकारसभरिा ि पटहकोष्ठ याचं्यामिे केिण एक पातण अल्स्र्थपटल असते. 
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मौलीय सणरिा. ही बह िा एकच असते पण क्वभचत डािी उजिी अीा  ो ही सभरिा आढणतात. 
मल्स्तकामिे जो उिा पड ा असतो त्याच्या मौभलयास्र्थीत ग ंतलेल्या काठात ही सभरिा असते. भहचा आरंि 
अ ेक लहा ीा िाभहनया ंी महारंध्राजिण होतो. या िाभहनयापंैकी एक िाभह ी जकाररंध्रास भमणते. मौलीय 
सभरिा चत िेणी संगमात अंीिागी असते. 
 

कुहरी सणरिा. या  ो  सभरिा मूिशनयास्र्थीच्या कबंिाच्या डाव्या उजव्या अंगाला असतात. त्या 
आखूड पण बऱ्याच रं  असू  त्यात कप्पे पडलेले असतात; या कप्प्यात करोटीया प्रिा आभण काही चेतनया 
ि इतर महत्त्िाचे अियि असतात. या सभरिेच्या उपमध्यागंाला मूिशनय स भषर आभण भपभहत बपड असतात. 
या सभरिेला अ ेक िाभगनया असतात;  ो   ेिीया अ ेक मस्तकीया आभण एक मूिशीीषीय सभरि.  ो  
 ेिीया प्रभतिापैकी एक ऊध्िश  ेिीया प्रिेबरोबर असते.   सरी अिर  ेिीया दृभष्टचेत ीच्या खाली असते. ती 
चािशणस् ाय  ेीातील प्रभतिाजालकाीी जोडलेली असते. 
 

 
आ॰ २०·६ अंबकातील प्रभतिा. क हरीसभरिेत ऊध्िश ि अिर  ेिीया प्रभतिा भीरत आहेत. Superior 

and inferior ophthalmic veins in cavernous sinus. 
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आ॰ २०·७ करोभटतणातील सभरिा.  े॰  ेिप्रभतिा. क हरी सभरिा Cavernous sinus. ित शल 

सभरिा Circular sinus. तली  सभरिा Basilar sinus.  ो  अिर प्रस्तरी सभरिा ंा जोडणारी. प्रस्तरी 
सभरिा Petrosal sinus. मौभल = मौलीय सभरिा. Occipital sinus. अड ॰ अड्ड = आडिी सभरिा 
Transverse sinus. 
 

मूधवशीषीय सणरिा. ही मूिशनयास्र्थीच्या लहा  पखंाचं्या मागील काठाजिणच्या खालच्या प ष्ठास 
लागू  असते. 
 

कुहरांतरीय सणरिा. या एक प ढे ि एक मागे अीा  ो  असतात. मूिशनयाच्या पाठीिर साभ पीठ 
 ािाचा खणगा असतो त्याचा खालचा िाग भपभहतप्रबपडा े िरलेला असतो. त्या प्रबपडािर पभरिमाचे पटल 
झाकणासारखे बसलेले असते. त्यास प्रबपडाच्या डेखाप रते िोक माि असते. या पटलाला साभ पटल 
[Dinphragma sellae. भपभहतभिता  प्रकरण १३ पहा.] म्हणतात. या पटलाच्या प ढल्या मागल्या काठाीी या सभरिा 
असू  त्या ंी  ो ही क हरी सभरिा एकमेकीस जोडल्या जातात. भपभहतप्रभतिा या ंाच भमणालेल्या असतात. 
 

ऊर्धवव प्रस्तरीया सणरिा. याचं्या योगा े क हरी सभरिा आडव्या सभरिा ंा जोडलेल्या असतात. 
मल्स्तकभिता ाच्या अल्स्र्थलग्  काठास त्या लागलेल्या असतात. आसपासच्या प्रभतिा त्या ंा येऊ  
भमणतात. 
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अधर प्रस्तरीया सणरिा. याचं्या योगा े क हरी सभरिा अंतगशत जििीया प्रभतिसे जोडलेल्या 
असतात. अ॰ प्र॰ सभरिेचा आरंि क हरीसभरिेच्या पश्चािर कोपऱ्यात होतो. क ं िीय आभण मौलीय हाडाचं्या 
ीजेारी िागामिू  ती जििीय रंध्राचा प्राक् भििाग गाठू  जििीयेची फ गिटी गाठते. 
 

तलीय सणरिाजालक. मूिशनयास्र्थीच्या पाठीिरील अ  त्यका आभण ीजेारचा मौलीयास्र्थीचा िाग 
यािर हे सभरिजालक असते. याचा जोड अिर प्रस्तरीय सभरिाींी आभण कीरेकातंगशत प्रभतिाजालकाीी 
झालेला असतो. 
 

मर्धय वमवण्य सणरिा. मध्य िमशण्य प्रिचे्या समिते ीीषीयास्र्थीच्या चऱ्यामिे या सभरिा असतात. या 
कोठे भमणतात त्याचा  ेम  ाही. क्वभचत त्यापंैकी पश्च सभरिा कंटकीयरंध्रातू  बाहेर पडू  चािशणजालकास 
भमणते. क्वभचत त्यापंैकी प रःस्र्थ सभरिा ि त्तरंध्रातू  बाहेर पडू  त्या जालकास भमणते. त्या क्वभचत क हरी 
बकिा मूिशीीषीय सभरिास भमणतात. 
 

 
आ॰ २०·८ ीीषीयास्र्थीच्या आतील अंगािरील चरे. १, २ प्राक् ३ पश्च भििाग, मध्यम िमशण्या 

िाभहनयाचें. ४ जकार सभरिेचा. 
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प्रकरि २१ 
 

कबंध िरि व भुज यातील प्रणतवा 
 

ि जात प्रभतिा असतात त्यातील काही गूढ असतात काही अगूढ असतात. गूढ असतात त्या 
प्रिाबंरोबर असतात. अगूढ असतात त्या कातडीच्या लगेच खाली असतात. त्या अगूढ पभरष्पटात 
गोिलेल्या असतात.  ो ही भठकाणच्या प्रभतिामध्ये िल्ले असतात. त्याचें एकमेकीीी संगम प ष्कण भठकाणी 
असतात. 
 

बोटापंासू  कोपरापयंत प्रभतिाचें जाणे पसरलेले असते. हाताच्या मागल्या आभण प्रबाहूच्या प ढल्या 
अंगास अगूढप्रभतिा अिगं अंगािरस द्धा स्पष्ट भ सतात. त्यापंैकी  ोहींची चाल िरती अध्या बाहूपयंत 
चागंली भ सते. बाहूच्या अपमध्य काठा े जाणारी प्रभतिा ती अपकक्षीया [Cephalic.] आभण उपमध्य काठा े 
जाणारी प्रभतिा ती उपकक्षीया [Basilic.] होय. अपकक्षीया भद्व लस् ायचू्या अपमध्यागंा े िर अभिस्कंिीय ि 
महान् प्राग िक्षीय याचं्या मिू  खोल जाऊ  या   सऱ्या स् ायचू्या अंसीय िागाच्या आडू  अक्षीयाप्रिसे 
ओलाडूं  अक्षीयाप्रभतिसे भमणते. उपकक्षीया प्रभतिा बाह मध्यातच खोल जाते ती बाहिाप्रिचे्या 
उपमध्यागंा े महा  कक्षीय स् ायपूयंत जाऊ  स्ितः कक्षीया प्रभतिा होते. कोपराच्या खणग्यात अपकक्षीया 
ि उपकक्षीया या ंा जोडणारी एक भतरकी प्रभतिा असते भतला कूपशरीया [Cubital.] असे  ाि भ ले आहे. 
 

गूढ प्रभतिापंैकी बह तेक एकेका प्रिीेजेारी जोडी े  ो  अलीकडे पलीकडे अीा असतात त्या ंा 
सहचरी म्हणतात. ि जप्र ेीातील प ष्कणसे रत त अगूढ प्रभतिाचं्यािाटे िाहते. गूढ प्रभतिा बारीक असू  
त्याचें संगम अगूढाींी भठकभठकाणी झालेले असतात. सहचरी बाहिीया प्रभतिा प्राक् स्कंिीय स् ायचू्या 
अिरसीमेपाीी कक्षीया प्रभतिसे भमणतात. प ष्कणात त्यापंैकी उपमध्य प्रभतिचेा आरंि होतो. ही एकटीच 
असते. भहचा आरंि उपकक्षीये े होतो आभण अपकक्षीया भहच्या अंताजिण भहला भमणते. हा अंत पभहल्या 
पी शकेच्या बाह्य सीमेीी होतो. तेरे्थ ती अिासंीया म्हणू  चालू राहते. कक्षीया प्रभतिा अंीतः कक्षीया प्रििेर 
आभण बह ीः भतच्या उपमध्यागंाला असते. 
 

अवांसीया प्रणतवा प्राक् (प रःस्र्थ) कीरेपी शकीय स् ायचू्या उपमध्यसीमेपयंत असते. तेरे्थ भतला 
अंतगशत जििीया प्रभतिा भमणू  बाह भीरस्या प्रभतिा तयार होते. बाह भीरस्या प्रिा भतच्या मागे आभण िर 
असते.  ोहीच्यामिे प्राक् कीरेपी शकीय स् ाय ूअसतो. भतच्या खाली पभहल्या पी शकेिर आभण पभरपल्मािर 
उर्थणसा चरा असतो. बाह्य जििीया प्रभतिा भतला भमणते. क्वभचत प्राक् जििीया प्रभतिा भतला भमणते आभण 
अपकक्षीयेची एका ी लहा ीी ीाखाही अंसीयास्र्थीप ढू  येऊ  भमणते. 
 

बाहुणशरस्या. या  ो  प्रभतिा मा ेच्या तणाीी आभण िक्षो ेीाच्या माथ्याीी असतात. अंतगशत 
जििीया आभण अिासंीया भमणू  बाह भीरस्या तयार होते भतच्यात िल्ल  सते. उजिी बाह भीरस्या उजव्या 
अंसीयाच्या उपमध्य टोकामागे स रू होऊ  खाली उतरू  डाव्या बाह भीरस्या प्रभतिसे भमणू  ऊध्िश 
महाभसरा ब ते. हे स्र्था  उराच्या हाडाच्या उजव्या सीमेीजेारी पभहल्या पी शकाकास्र्थीच्या अिर सीमेच्या 
मागे असते. ही प्रभतिा बाह भीरस्या प्रिचे्या प ढे आभण उजव्या अंगाला असते. भहच्या िरच्या िागाच्या आभण 
खालच्या िागाच्या अपमध्यागंाला अंतगशत स्त ीया प्रिा असते. 
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डािी बाह भीरस्या डाव्या अंसीयास्र्थीच्या उपमध्य अग्रामागे आभण मा ेत गेलेल्या पभरपल्मिागाप ढे 
स रू होते. ती उजव्या पभहल्या पी शकाकास्र्थीपयंत भतरपी जाऊ  उजव्या प्रभतिसे भमणते. ीिेटी उजव्या 
पभरपल्माचा काही अंी भतजप ढे आलेला असतो. उरस्यास्र्थीचा िरचा िाग आभण डािा उरस्यासंीय संिी 
याचं्या ि भतच्यामध्ये उरःी गंाटीय ि उरोघंभटकीय स् ाय ू असतात. अंतगशतस्त ीया अिासंीया आभण 
समाईक करोटीया प्रिा भतच्या मागे असतात. महािम ीची कमा  भतच्या खाली असते. 
 

बाह भीरस्या प्रभतिाचं्या िाभगनया अीा :– (१) कीरेकीया. (२) अंतगशत स्त ीया. (३) अिर 
घंभटकीया. (४) या खेरीज क्वभचत पभहली पश्च पी शकातंरीया प्रभतिा. डाव्या प्रभतिसे ऊध्िश पी शकातंरीया 
प्रभतिा भमणतात. 
 

अंतगवत स्तनीया प्रणतवा. खालच्या अिात  ो  सहचरी असतात. िरच्या िागात एकच असते. ती 
प्रिचे्या उपमध्यागंास असते. अिर घंभटकीया प्रभतिेचा आरंि प्रभतिाजालकापासू  होतो. हे जालक 
श्वस ेप ढे असते. तेरू्थ  डािी प्रभतिा खाली जाते आभण उजिी खाली भतरकी जाते. क्वभचत या  ो ही 
भमणू  एक होऊ  डाव्या बाह भीरस्येस भमणतात. डािी ऊध्िश पी शकातंरीया प्रभतिा ही   सरी भतसरी ि 
क्वभचत चिर्थी पश्च पी शकातंरीया भमणू  झालेली असते. ती िर बाह भीरस्येस ि खाली अभतय गीस जोडलेली 
असते. 
 

पशुवकांतरीया प्रणतवा. डाव्या उजव्या प्रत्येकी ११ असतात. त्या त्या पी शकातंरात प्रिचे्या िरती 
असतात. पभहली प्रभतिा पभहल्या पी शकेच्या मा ेिरू  आभण परीपािरू  जाऊ  बाह भीरस्येस भमणते. 
उजिी   सरी ि भतसरी पी शकातंरीया प्रभतिा भमणू  उजिी ऊध्िश पी शकातंरीया तयार होते. ती अभतय गीस 
भमणते. 
 

ऊर्धवव महाणसरा. ही  ो  बाह भीरस्या भमणू  तयार होते. भतचा आरंि उरस्याल्स्र्थ आभण पभहली 
पी शका याचं्या साधं्यामागे होतो. उजव्या भतसऱ्या पी शकाकास्र्थीच्या िरच्या काठासमोर ती उजव्या आ ायक 
संप टास भमणते. भतचा ीिेटचा अिािाग परीहाच्या आत असतो. आत जाण्यापूिी लगेच अभतय गी प्रभतिा 
भतला भमणते. 
 

अधर महाणसरा. उ र ि चरण यातील रत त या भसरेच्या द्वारा दय यात येते. डािी उजिी जाघ ा 
भमणू  ही तयार होते. हा आरंि ीरीराच्या उभ्या मध्यरेषेच्या बकभचत उजिीकडे पाचव्या कभटकीेरकेच्या 
कबंिासमोर होतो. महाप्रिचे्या उजव्या बाजू े ती यक तापयंत जाते. त्या बपडात खोल चरा बकिा बोग ा 
असतो त्यातू  आभण  ंतर महापटलातील भछिातू  िर प ढे ि उपमध्य कल घेऊ  सूिल परीहात भीरते. 
सभरल परीहाच्या मागू  ती उजव्या आ ायक संप टात प्रिीे करते. या महाभसरेत िल्ल  सते. 
 

अणतयुगी प्रणतवा. िक्ष ि उ र यात  ो  ती  प्रभतिा अीा आहेत की त्याचं्याम णे अिर ि ऊध्िश 
महाभसरा एकमेकीला जोडल्या जातात. चरणातील रत त सहजगत्या अिर महाभसरेत जाते पण जरूर तर 
ते ऊध्िशमहाभसरेतही जाि ेअीी ही एक खास सोय आहे. या प्रभतिा ंा अभतय गी असे  ाि भ ले आहे. भिभीष्ट 
के्षि ओलाडूं  त्या पलीकडच्या के्षिात जातात म्हणू  ही ीब् योज ा केली आहे. या प्रभतिाचं्या माडंणीत 
व्यल्त तीः ब ल बरेच असतात. पण एिढे भ भश्चत की, डािीकडे एक बकिा  ो  प्रभतिा ऊध्िश अभतय गी 
आभण अिर अभतय गी अीा आभण उजिीकडे एक प्रभतिा खालू  िर जाणारी असते. उजिीचा आरंि 
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कभटप्र ेीात होतो. भतलाच कभट ेीीय ि िक्षस्य प्रभतिा भमणतात. आभण ती अभतय गी ऊध्िश महाभसरेस 
भमणते. ती महाप्रिचे्या उजव्या बाजूस असू  पाचव्या िक्षस्य कीरेकेीी ती उजव्या पल्म ाच्या ब िंािर 
कमा  करू  ऊध्िश महाभसरेस भमणते. डाव्या बाजूस बह िा  ो  अभतय गी असू  त्याचं्यामिे  िव्या 
कीरेकेसमोर खंड असतो. म्हणू  त्या ंा अिाभतय गी म्हणतात. तर्थाभप  ो ही ऊध्िश ि अिर अिाभतय गी 
उजव्या अभतय गीस भमणतात. क्वभचत डािी ऊध्िश पी शकातंरीया ऊध्िश अिाभतय गीला उिा फाट्ा े 
जोडलेली असते. हा जोड चिथ्या बरगडीच्यासमोर असतो. कभट ेीीया ि पी शकातंरीया प्रभतिा अभतय गीस 
कीा भमणतात ते आक तीत  ाखभिले आहे. श्वस ी ळ्या ि पल्म ाचे ब ंि यातू  येणारे रत त श्वस ीगामी 
 ो   ो  प्रभतिािंाटे येऊ  उजव्या बाजूस अभतय गीमिे आभण डाव्या बाजूस ऊध्िश पी शकांतरीयेस बकिा 
ऊध्िश अभतय गीस भमणतात. पल्म ाकडू  येणारे काही रत त पल्मनय प्रभतिामिेही येते. 
 

 
आ॰ २१·१ िक्षस्य िाभहनया. १  ीघश गै्रि स् ाय.ू २ ि ३ अिासंीया प्रिाप्रभतिा. ४  भक्षण ऊध्िश 

पी शकातंरीया. ५  भक्षण भिगूढा चेत ी. ६ अभतय गी भसरा. ७  भक्षण बाह भीरस्या प्रभतिा. ८ अंतगशत स्त ीया 
रत तिाभहनया. ९  भक्षण महापटलीया चेत ी. १० ऊध्िश महाभसरा. ११ महािम ी. १२ प्रकारभणक ी डंा. १३ 
मोठी कोष्ठागंी चेत ी. १४ परीह. 

श्व. श्वस ी.  ा. श्वस ा. प ि. पल्मनय िम ी. प स. पल्मनय भसरा. 
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काशेरि. म्हणजे कीरेूच्या म्हणजेच पाठकण्याच्या प्रभतिा. या प्रभतिाचंी  ो  जाणी ब लेली 
असतात, एक अंतगशत ि   सरे बाह्य. यापंैकी बाह्य जालकाचेही  ो  िाग असतात एक मागे ि   सरे प ढे. 
याच्यातू  मा ेमिे कीरेकीया िक्षामिे पी शकातंरीया आभण उ रात कटीया ि भिकीया प्रभतिा भ घतात. 
अंतगशत जालक कीरेू ि पभरिमश यामिे असते त्याचेही पश्च प्राक् असे  ो  िाग असू  त्याचें एकमेकाीी 
आभण बाह्याींी प ष्कणसे जोड झालेले असतात. कीिेोिती आिमश ि प्रािमश यामिे प्रभतिाजालक असते. 
कीरेिीया प्रभतिामिे िल्ल  सतात. 
 

 
आ॰ २१·२ िक्षो रस्र्थ प्रभतिाभहनया. १ उजिी बाह भीरस्या. २ अभतय गी Vena azygos. ३ अिर 

महाप्रभतिा. ४ समाईक जाघ ा प्रभतिा. Common iliac vein. ५ बाह्य जाघ ा प्रभतिा. External iliac vein. 
६ अंतगशत जाघ ा प्रभतिा Internal iliac vein ७ (या अंकाीजेारची रेघ उभ्या भसरेपयंत समजािी.) अिर 
अिाभतय गी प्रभतिा Inferior hemiazygos (* या ख णासंमोर उभ्या भसरेत खंड समजािे) ८ ऊध्िश 
अिाभतय गी Superior hemiazygos ९ डािी ऊध्िश पी शकातंरीया प्रभतिा Left superior intercostal vein. 
१० डािी बाह भीरस्या प्रभतिा. ११ डािी अिासंीया प्रभतिा. १२ अंतगशत जििीया प्रभतिा ि ॰ ि क्क. 
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प्रणतहारी. प्राी व्यहूातू  आणलेले रत त िाहणारी प्रभतिा यक तात जाऊ  एकाद्या प्रिपे्रमाणे 
ीाखाितं होते. त्या प्रभतिसे प्रभतहारी म्हणतात. जठर आभण लहा  मोठे आतडे यातील प्रभतिा भहच्या 
िाभगनया असतात. ग   ि महाग  ाचा अपरािश हे या बाबतीत अपिा  आहेत. िाभगनयांची गणती अीी :– 
(१) प्लीहनया (२) ऊध्िश िभरिीया (३) िाम जठरीया (४)  भक्षण जठरीया (५) भपत्ताीयी ा (६) 
पया ािीया [Paraumbilical.]. 
 

प्लीहनया. ही प्रभतिा त्या  ािाच्या प्रिबेरोबर असते. प्लीहनया प्रभतिलेा िाभगनया असतात त्या अीा 
:– [१] ऱ्हस्ि जठरीया. या चार पाच असू  जठर. प्लीहनय भ बंि ाच्या प रात असतात. [२] डािी 
जठरिपीया. [३] प्रपाचकीया [४] अिर िभरिीया. 
 

ऊध्िश िभरिीया, लहा  आतडे, उंडक, उंडाक, ि उंडीकाचा उजिा िाग यातू  रत त आणते. ही 
तन्नामक प्रिचे्या उजव्या अंगा े प्रपाचकाच्या मा ेमागे जाऊ  त्याच्या ऊध्िश सीमेीी प्लीहनयेस भमणू  
प्रभतहारी तयार होते. भहच्या िाभगनया  ो , उजिी जठरिपीया ि प्रपाचक-अंि कीया. याखेरीज प्रिचे्या 
इतर ीाखा  सारी िाभगनयाही असतात. 
 

िाम जठरीया. ही िाम जठरीया प्रिेबरोबर असते. ही जठराच्या उजव्या (लहा ) काठास िरू  
उजिीकडू  डािीकडे जाते. छोट्ा िपाकोष्ठाच्या मागू  उजिीकडे जाऊ  अंि क-प्रर्थमिागाच्या िरच्या 
काठाीी प्रभतहारीस भमणते. 
 

 भक्षण जठरीया. ही त्या  ािाच्या प्रिीेजेारी असते. जठरप्रयाणी िागाच्या प रःस्र्थ प ष्ठास िरू  
जाणारी भहची िाभग ी खूण म्हणू  उपयोगी पडते. 
 

भपत्ताीयी ा. ही भपत्तस्त्रोताीजेारी असते. 
 

पया ािीया. या अ ेक असू  यक ताच्या ि त्त ामभ बिं ात असतात, आभण मध्यभ बंि ातही 
असतात. 
 

प्रभतहारी प्रभति ेे आणलेल्या रत तािर संस्कार होऊ  ते रत त याक ता प्रभतिचे्या द्वारा अिर 
महाभसरेस भमणते. ही याकृता यक ताच्याच िगेिगेळ्या उपखंडातू  येणाऱ्या िाभगनया भमणू  तयार होते 
आभण यक ताच्या पश्चप ष्ठातील गव्हरात अिर महाभसरेस भमणते. 
 

अधर महाणसरा  ो  जाघ ा भमणू  झालेली असू  भतला याक तेखेरीज पाच प्रभतिा भमणालेल्या 
असतात त्या अीा :– (१) कटीया. (२)  भक्षण म ष्कीया बकिा अं  कीया. (३) ि क्कीया. (४)  भक्षण 
अभिि क्कीया (५) महापटलीया. 
 

कटीया प्रभतिा चार चार असतात. पाठीपोटाच्या स् ायचेू रत त त्याचं्यािाटे िाहते. अभपजठरीयाींी 
त्याचंा संगम होतो. त्या अिर महाभसरेस बकिा अभतय गीस भमणतात. 
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 भक्षण म ष्कीया प्रभतिा. म ष्क आभण उपम ष्क याचं्यामागे त्यातू  भ घणाऱ्या प्रभतिाचें एक जाणे 
असते. यातील िाभहनया प ष्कण  ागमोडी असतात. रेतोरज्जमूिे िीयशस्त्रोताप ढे हेच जाणे चालू झालेले 
असते. रज्जचूा बह ताीं त्याचाच असतो. अगूढ जघनय िलयाच्या खाली त्यातू  ती  चार िाभहनया भ घतात 
त्या जघनयप्रणालातू  उ रात जाता ा  ो  होतात. त्या पयशिामागू  मूिायणी ि महा  कट्ूरिीय स् ायू 
याचं्या प ढू  म ष्कीय प्रिचे्या डाव्या उजव्या अंगास एकेक अीा िर जातात. ीिेटी  ो  भमणू  एक प्रभतिा 
तयार होते. ती ि क्कीया प्रभतिचे्या जरा खाली अिर महाभसरेला भमणते. 
 

अं  कीया प्रभतिा. भस्त्रयामंध्ये प र्थ भ बंि ाच्या  ो  प रात अं  की ि क भक्षयोगी णी याचं्या जिण 
एक प्रभतिाजालकच ब लेले असते. क क्षीीजेारी एक जालक असते त्याीी ते जोडलेले असते. या 
जालकातू   ो  प्रभतिा भ घतात. एक अं  कीया प्रिचे्या एका बाजूला आभण   सरी   सऱ्या बाजूला असते. 
या िाभहनया बाह्य जाघ ा प्रभतिलेा ओलाडूं  म ष्कीया प्रभतिचे्या िरतीिरच उजव्या अिर महाभसरेस आभण 
डाव्या ि क्कीयेस भमणतात. 
 

ि क्कीया प्रभतिा ि क्कीया प्रिचे्या प ढे असते. ती जिण जिण काटको ात अिर महाभसरेला भमणते. 
डािीची लाबंी उजिीच्या भतप्पट असते. ती प्लीहनया प्रभतिचे्या आभण प्रपाचक प्रबपडाच्या कबंिाच्या मागू  
पलीकडे जाते. ती ऊध्िश िभरिीय प्रिचे्या उगमाच्या बकभचत खाली महाप्रिचे्या प ढू  जाते. डािीचा 
महाभसराप्रिीे उजिीच्या अमण िरच्या पाणसणीत असतो. उजिी ि क्कीया प्रभतिा अंि काच्या   सऱ्या 
िागाच्या मागे असते. 
 

अभिि क्कीया प्रभतिा. उजिी अभिि क्कीया अिर महाभसरेच्या पश्चागंात जाते आभण डािी 
प्रपाचककबिंामागू  जाऊ  ि क्कीया प्रभतिेस भमणते. 
 

महापटलीया प्रभतिा तन्नामक प्रिा ंा अ  सरू  असतात. त्या अिर महाभसरेला भमणतात. 
 

समाईक जाघना प्रणतवा. या उजिी डािी अीा  ो  असतात. त्या एकमेकीस भमणू  अिर 
महाभसरा तयार होते. अंतगशत ि बाह्य जाघ ा भमणू  समाईक जाघ ा ब ते. भतचा आरंि जघ ीय ि भिक 
याचं्या साधं्यासमोर होतो. त्याचंा भमलाफ पाचव्या कभटकीरेकेच्या उजव्या बाजूला होतो. उजिी स. 
जाघ ा डािीपेक्षा आखूड असू  कमी भतरकी असते. ती त्या  ािाच्या प्रिचे्या प्रर्थम मागे आभण  ंतर 
अपमध्यागंास असते. डािी स. जाघ ा प्रर्थमतः प्रिचे्या उपमध्यागंास असते आभण  ंतर उजव्या स. जाघ ा 
प्रिचे्या मागे असते. प्रत्येक स. जाघ ेस जाघ कटीया प्रभतिा भमणते. क्वभचत अपमध्य भिकीया प्रभतिाही 
भतलाच भमणतात. डाव्या स. जाघ ेस मध्यम भिकीया प्रभतिा भमणते. स. जाघ ा ंा िल्ल  सते. 
 

अंतगवत जाघना प्रणतवा. भहचा आरंि मोठ्या लकाररंध्राच्या िरच्या िागाजिण होतो. ही अंतगशत 
जाघ ा प्रिचे्या मागू  आभण बकभचत उपमध्यागंा े िर चढू  कटीराच्या काठाजिण बाह्य जाघ ेला भमणते. 
त्या  ोही भमणू  स॰ जाघ ा तयार होते. ती जघ ीयभिक–संिीच्या अिरिागाच्या समोर असू  भतच्या 
प्राक् उपमध्यागंाला पयशिािरण असते. जाघ कटीया िगणू  इतर अं॰ जा. प्रिचे्या ीाखा ंा िरू  
असणाऱ्या प्रभतिा भहच्या िाभगनया असतात. त्या अीा :– 
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(१) ऊध्िश भ तंबीया. या  ो  सहचरी असतात. या महा  लकाररंध्रातू  लकारीयस् ायचू्या िरू  
येतात. 
 

(२) अिर भ तंबीया. याही सहचरी असतात. या महा  लकाराच्या खालच्या िागातू  प्रिीे 
करतात. 
 

(३) अंतगशत ग ह्यगा. याही सहचरी असतात. याचंा उगम उपरेतल प्रबपडािोितीच्या 
प्रभतिाजालकात होतो. ीिेटी  ोहींची एकच प्रभतिा होते. 
 

(४) गिाक्षीय प्रभतिा. ही गिाक्षरंध्राच्या िरच्या िागातू  आत येते. ही अंतगशत जाघ ा प्रिा ि 
मूिायणी याचं्या मिू  िाहते. 
 

(५) अपमध्य भिकीया प्रभतिा. 
 

(६) मध्यम महाग  ीया प्रभतिा. महाग  ािोिती प्रभतिाजालक असते त्यात या प्रभतिचेा उगम होतो. 
महाग  ीय प्रभतिाजालकाचे  ो  िाग असतात. एक उपास्तरात असते तर   सरे ग  महाग  ाचं्या मासंाच्या 
बाहेर असते.  ोनहींचे संगम प ष्कण असतात. या जालकातू  भ घणारी एक प्रभतिा अिर िभरिीयेच्या द्वारा 
प्रभतहारी व्यहूास भमणते तर इतर प्रभतिा सािशभिक व्यहूास भमणतात. 
 

(७) उपरेतलीय प्रभतिाजालक. उपरेतल प्रबपडाच्या सूिल िषे्टणाच्या अपमध्य िागात या 
जालकाच्या प्रभतिा असतात. मूिाीय ि उपरेतल याचं्या प ढेही हे जालक असते. मूिाीय ि उपरेतल 
याचं्या खेरीज भीस् प ष्ठेतील गूढ प्रभतिा भहची िाभग ी असते. भीस् ाच्या प ष्ठेत गूढ ि अगूढ प्रभतिा 
असतात. अगूढ प्रभतिते प्रकी ि त्िचा यातील रत त येते ती बाह्य ग ह्यगा प्रभतिसे भमणते. गूढ भीस् प्रभतिा 
भीस् ाच्या सूिल िषे्टणात असते. क भषत ि मणी यातील रत त भतच्या द्वारा िाहते. ही प्रभतिा पभरग  ीय 
पटलातू  आत जाऊ  भििागते. भतचे  ो  फाटे होतात ते उपरेतल–जालकास ि अंतगशत ग ह्यगा प्रभतिेस 
भमणतात. भस्त्रयातील भील्स् काप्रभतिा मूिाीयजालकात सामील होते. 
 

उपरेतल जालकाचा प्रभतिाह मूिाीयी  प्रभतिते आभण अंतगशत जाघ ा प्रभतिते होतो. 
 

(८) मूिाीयी  जालक. हे मूिाीयाच्या खालच्या िागािोिती आभण प रषात उपरेतलाच्या 
तणािोिती असते. याचा प्रभतिाह अंतगशत जाघ ाप्रभतिात होतो. 
 

(९) गिाीयी  प्रभतिाजालके. ही जालके गिाीयी  ऊध्िशकोणाचं्या आभण डाव्या उजव्या बाजूच्या 
ीजेारी असतात. ती अर्थातच प र्थ भ बंि ाच्या प रात असतात. क क्षीच्या डाव्या उजव्या अंगाला एकेक 
प्रभतिा असते ती बाह्य द्वाराीी स रू होते. भतच्यािाटे अंतगशत जाघ ेत प्रभतिाह होतो. 
 

(१०) योभ बद्ध जालके. ही यो ीच्या  ो ही बाजूला असतात. त्यातू  एकेक प्रभतिा भ घते ती 
अंतगशत जाघ ेस भमणते. या जालकाचे संगम महाग  ीय मूिाीयी  ि गिाीयी  जालकाींी झालेले 
असतात. 
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िरिप्रणतवा 
 

ि जप्रभतिापं्रमाणे चरणप्रभतिाचेंही गूढ ि अगूढ असे  ो  संच असतात. अगूढ प्रभतिा 
अगूढपभरष्पटात असू  गूढ त्याखालच्या र्थरात असतात.  ो ही संचातील प्रभतिात िल्ले असतात, 
अगूढापेक्षा गूढात अभिक आभण ि जापेक्षा चरणात ती अभिक असतात. अगूढ प्रभतिामध्ये  ो  प्रम ख 
असतात. एकीला  ीघशस पी ा म्हणतात ती प रोिागात असते आभण   सरीला ऱ्हस्िस पी ा म्हणतात ती 
पश्चिागी जंघेत असते. पािलात प्रभतिाचें जाणे असते. त्यातू  उपमध्य–अपमध्य भक ारीतील प्रभतिा 
भ घतात. प िास्र्थींच्या  िीय अग्रािरती एक प ष्ठी  कंस झालेला असतो. भक ारप्रभतिा म ख्यतः 
तणपायातू  भ घालेल्या असतात. प ष्ठी  ि तली ाचंा संगम बेचकेत झालेला असतो. अंग भलमूलाखालू  
आडिा कंस झालेला असतो. (प्रकरण २१ पहा) 
 

पािलाच्या पाठीिरील कंसापासू   ीघश स पी ा भ घते. ती उपमध्य घोट्ाप ढू  िर चढते मग 
ऊरव्याच्या उपमध्य ग ंठामागे िणते तेरू्थ  िर माडंीच्या उपमध्य भक ारीस अ  सरू  जघनय भ बंि ाखाली 
३,४ cm. पयंत जाते. तेरे्थ पभरष्पटातील स पी  भछिातू  खोल जाऊ  ऊरव्या प्रभतिसे भमणते. भछिाीी 
भतला ती  िाभगनया भमणतात. अगूढ पभरि त्ता जाघ ा, अगूढ अभपजठरीया आभण अगूढ बाह्य ग ह्यगामी. 
उपजंघीय ि ऊरव्य स् ायूमिू  या प्रभतिसे गूढप्रभतिेस जोडणाऱ्या िाभहनया प ष्कण असतात. पािलातील 
पाठकंसामिू च ऱ्हस्ि स पी ा भ घते. ती अपमध्य घोट्ामागू  पोटरीच्या उभ्या मध्य पातणीत 
ग डघ्यामागील प्रभतिसे भमणते. ती अभिजंघीय स् ायचू्या  ो   लामंध्ये असते. पािलातील गूढ प्रभतिा 
आभण  ीघशस पी ा याींी भतचे संगम झालेले आढणतात. 
 

चरणातील गूढ प्रभतिा प्रिाबंरोबर असतात. त्यात िल्ले प ष्कण असतात. पश्च  ड गीय ि 
प्राक्  ड गीय प्रभतिा  ो   ो  सहचरी असतात. जा व्या एकच असते. ती महा  उपसारक स् ायतूील 
भछिातू  िर जाऊ  उरव्या ब ते. ती जघनय भ बंि ापाीी गेल्यािर बाह्य जाघ ा होते. ऊरव्या प्रर्थमतः 
प्रिचे्या अपमध्येस असते पण िर गेल्यािर भतच्या मागू  भतला ओलाडूं  उपमध्येस येते. ऊरव्येत चारपाच 
िल्ले असतात. जघनयभ बंि ाखाली ऊरव्यिषे्टणात भतच्या उपमध्येस एक मोकणा कप्पा असतो तो ऊरव्य 
प्रणाल होय. त्याम णे प्रभतिा फ गते तेव्हा भतला भिस्तारण्यास जागा भमणते. बाह्य जाघ ा 
कभटभिकीयसंिीपयंत जाऊ  अंतगशत जाघ ेस भमणू  समाईक जाघ ा तयार होते. (प्रकरण ११ आ॰ 
११·९ पहा). 
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प्रकरि २२ 
 

ललफायनीव्यूह 
 

रभिराींाचा ओघ दय याकडे आणणाऱ्या िाभहनया प्रभतिा या असतातच पण त्याखेरीज 
बलफायनयाही असतात. जेरे्थ जेरे्थ रत तिाभहनया आहेत तेरे्थ तेरे्थ बलफिाभहनयाही आहेत. चैतभ क व्यहू हा 
माि एक अपिा  आहे. तेरे्थ मस्त -कीा-िि हेच बलफ मा ाि े लागते. सिात मोठी बलफाय ी 
(बलफिाभह ी) म्हणजे महान ललफस्त्रोत बकिा िक्षःस्त्रोत (िक्षस्यस्त्रोत (प्रकरण २९ भचि १ पहा) Thoracic 
duct.) होय. हा स्त्रोत   सऱ्या कटीय कीरेकेसमोर तयार होऊ  िरती मा ेच्या तणापयंत जातो. त्याचा 
आरंििाग फ गलेला असतो. तो ललफकलश [Cisterna chyli.] होय. हा कली बाराव्या िक्षःकीरेकेच्या 
तणापयंत असतो. महापटलातू  महाप्रिा खाली येण्याचे जे रंध्र असते त्यातू  महाप्रिचे्या उजव्या बाजू े 
आभण अभतय गी प्रभतिचे्या डाव्या बाजू े हा स्त्रोत पश्च उरःकोष्ठात जातो. तेरे्थ उजव्या पी शकातंरीया प्रिा ि 
अिाभतय गी प्रभतिा याच्या मागे असतात. महापटल ि भगणणी याच्या प ढे असतात. भगणणीच्या डाव्या 
काठा े हा स्त्रोत िक्षाच्या ऊध्िशद्वारापयंत जातो. महाप्रिचेी कमा  याला ओलाडंते. भतच्यािर हा स्त्रोत 
अिासंीयाप्रिचे्या आरंिामागे उजव्या पभरपल्माला लागू  राहतो. हा मा ेत सातव्या गै्रि कीरेकेच्या 
आडव्या फाट्ासमोर डािीकडे कमा  ार िणण घेतो. तेरे्थ हा कीरेकीय प्रिचे्या ि प्रभतिचे्याही प ढे असू  
डाव्या समाईक करोटीया प्रिचे्या ि अंतगशत जििीयेच्या मागे असतो. ीिेटी डाव्या अिासंीया प्रिचे्या प्रर्थम 
िागाप ढे उतरू  डाव्या बाह्य जििीयेस भमणतो. पभहल्या ि   सऱ्या कभटकीरेकाचं्या प ढे बलफकली 
असतो. अन्नातील ओषट िागापासू  भ माण होणारे क्षीर आभण इतर बह तेक भठकाणी उत्पन्न होणारे बलफ 
या स्त्रोतािाटे िाहते. (प्रकरण ११ पहा). 
 
लहान ललफस्त्रोत 
 

  सरा एक बलफस्त्रोत आहे त्याला उजिा बकिा लहा  बलफस्त्रोत म्हणतात. तो मा ेच्या तणात 
प रःस्र्थ कीरेपी शकीय स् ायचू्या उपमध्य काठास अ  सरू  एका ा cm. चालू  जाऊ  उजिी अंतगशत 
जििीया आभण अिासंीया या प्रभतिासंगमात भमणतो. त्याच्या ीिेटी एक भद्व ल िल्ल असते. या लहा  
स्त्रोताला ती  िाभगनया असतात त्या अीा : (१) उजिी जििीया. ही भीरो ेी ि मा  याचं्या उजव्या 
िागातू  येते. (२) उजिी अिासंीया. ही उजव्या ि जातू  येते. (३) उजिी िक्षस्या. उजिा िक्षो ेी ि 
यक ताचे ऊध्िशप ष्ठ यातू  येते. या िाभगनया स्ितंिपणे पण ीजेारी ीजेारी बकिा एकिटू  प्रभतिसे भमणतात. 
लहा  स्त्रोताचे आता साभंगतलेले प्रातं सोडू  इतर प्रातंातील भ चरा महा  स्त्रोतात होतो. बलफायनया आभण 
प्रभतिा याचें भिप ल संगम भठकभठकाणी असतात. प्रभतिापं्रमाणेच बलफायनयाचें  ो  संच असतात; एक 
अगूढ   सरा गूढ. अगूढ बलफायनया प्रभतिा ंा अ  सरतात तर गूढबलफायनया प्रिा ंा अ  सरतात. 
बलफायनयात भिप ल िल्ले असतात त्याम णे ीजेारच्या प्रिामिील स्प ंाचा उपयोग बलफायनयातील ििाची 
भ ीा राखण्याकडेही होतो. 
 

आता साभंगतलेल्या बलफस्त्रोता ंा येऊ  भमणणारे उपस्त्रोत त्याहू  बरेच लहा  असतात इतकेच 
 व्हे तर ते व्यत ती-व्यत तीत बरेच भ राणे असतात. त्याचं्या मागातील गं्रर्थी माि ठराभिक असतात त्या अीा 
:– 
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भीरो ेी ि ग्रीिा यातील अगूढ बलफगं्रर्थी ह  िटीपासू  मौभल ेीापयंत एकाद्या माणेतील 
मण्याप्रमाणे असतात. गूढगं्रर्थी करोटीयािषे्टणािोिती उभ्या ओणीत रचलेल्या असतात. अगूढापैकी (१) 
अिमौलीय गं्रर्थी  ो  बकिा क्वभचत एकच असते. यात भीरःत्िचेच्या मागील िागातू  आयात होते. यातू  
भ यात अगूढ गै्रि गं्रर्थीत होते. (२) चूच कीय गं्रर्थी  ो  ती  असतात. यातील आयात का ामागू  आभण 
बाह्य श्रिणमागातू  होते. भ यात अगूढ गै्रिगं्रर्थीत होते. (३) अिकणश गं्रर्थी ती  चार असतात. यातील 
आयात क ं ि ेी, बाह्य श्रिणमागश आभण पक्ष्मपटले यातू  होते. भ यात अिहा ि आभण अगूढ गै्रि गं्रर्थीत 
होते. (४) म खीय गं्रर्थी. या अ ेक असतात. यातील आयात क ं ि,  ासा, कपोल, अंबक, तालू ि घीाचा 
ऊध्िश िाग यातू  होते. भ यात ऊध्िश गूढ गै्रि गं्रर्थीत होते. (५) भचब कीय गं्रर्थी. या अ ेक असतात. यातील 
आयात भजव्हाग्र, भहरड्या, अिरोष्ठ यातू  होते. भ यात अिहा ि गं्रर्थीत होते. 

 
(६) अिहा ि गं्रर्थी. या आठ ते  हा असतात. यातील आयात म ख, भजव्हा, तोंड,  ासाक हरे ि 

स भषरे याचंा प रोिाग ि अिभजव्ह गं्रर्थी यातू  होते. भ यात गै्रि गं्रर्थीत होते. (७) अगूढ गै्रि गं्रर्थी बाह्य 
जििीय प्रभतिलेा अ  सरू  असतात. यातील आयात कणश ि मा ेची त्िचा यातू  होते. भ यात गूढ गै्रि 
गं्रर्थीत होते. 
 

गूढ गै्रि गं्रर्थीचे  ो  संच असतात एक ऊध्िश ि   सरा अिर. एकं रीत िीस ते तीस गं्रर्थी असतात. 
ऊध्िश गं्रर्थी अंतगशत जििीयेच्या अ  रोिा े समाईक करोभटयेच्या भििागणीपासू  करोभटतलापयंत 
असतात. यातील आयात गूढ म खीय आभण अिहा ि गं्रर्थीतू  होते. त्याचप्रमाणे ती करोटी, भजव्हा, कंठ, 
घीाचा अिरिाग आभण घंभटक प्रबपड यातू ही होते. भ यात अिर संचात होते. 
 

अिर संचातील गं्रर्थी अंतगशत जििीया प्रभतिचे्या अिरिागास अ  सरू  असतात. यातील आयात 
ग्रीिचे्या अिरिागातू  आभण इतर गै्रि गं्रर्थीतू  होते. भ यात एका िाभह ीद्वारा डािीकडे िक्षीय (महा ) 
स्त्रोतात आभण उजिीकडे उजव्या लहा  स्त्रोतात होते. 
 

णजव्हाललफायन्या. डाव्या बाजूच्या डािीकडील आभण उजव्या बाजूच्या उजिीकडील भचब कीय 
गं्रर्थीकडे भ चरा करतात. ीेंड्याचा भ चरा  ो ही बाजूच्या भचब कीय गं्रर्थीत होतो. मध्यरेषेतील भ चरा 
 ो ही बाजंूच्या अिहा ि गं्रर्थीत होतो. पश्च त तीयाींाचा भ चरा ऊध्िश गै्रि गं्रर्थीपैकी भद्वकाडंस् ायखूालच्या 
गं्रर्थीत होतो. त्याचप्रमाणे तो अिर गै्रिापैकी ी गंाटस्कंिीयािरील गं्रर्थीत होतो. 
 

मुखाच्या ललफायन्या. अिरोष्ठाच्या मध्यिागाचा भ चरा भचब कीय गं्रर्थीत होतो. इतराचंा अगूढ 
गं्रर्थीत होतो. भगलाय ि त्याचा ीजेार याचंा भ चरा ज्या त्या बाजूच्या भद्वकाडंािरील गं्रर्थीत होतो. 
घंणटकगं्रथी. अिर गै्रि गं्रर्थीत आभण रे्थट िक्षीयस्त्रोतातही याचंा भ चरा होतो. कंठ. स्िरतंतंूच्या िरचा भ चरा 
ऊध्िश गं्रर्थीत ि खालचा भ चरा अिर गूढ गै्रि गं्रर्थीत होतो. 
 

भुजललफायन्यांिे दोन संि असतात एक गूढ   सरा अगूढ. अगूढ संचात एक  ो  गं्रर्थी गोिलेल्या 
असतात त्या उपमध्य अभपग ंठाच्या िर असतात. गूढ संचात  ो  ती  गं्रर्थी असतात त्या बाहिाप्रिचे्या 
उपमध्यागंाला असतात. ि जातील बलफायनयाचें अंभतमस्र्था  कक्षीय बलफगं्रर्थीत असते. या गं्रर्थी २५, ३० 
 ेखील असू ीकतात. त्याचें ढोबणपणे सहा संच सागंतात ते :– 
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आ॰ २२·१ भजव्हासंबिंी बलफायनया. 

 
(१) अपमध्य या कक्षीय प्रभतिचे्या उपमध्यागंास असतात. 
(२) प्राक् या अपमध्य िक्षस्य प्रिसे अ  सरू  असतात. याचें भ श्चरके्षि स्त  आभण बेंबीच्या 

िरचा कबंितट. 
(३) पश्च प्राक् स्कंिीय प्रिलेा िरू  असतात. भ श्चरके्षि, पाठ. 
(४) अिासंीय या अंसिक्षस्य पभरष्पटािर असतात. यातल्या काही र्थोड्या अभिस्कंि ि 

प्राग िक्षस्य या स् ायूंच्या सापटीत असतात. स्त ाचा ऊध्िशिाग आभण ि जाचा 
अपमध्य िाग ही भ चऱ्याची के्षिे असतात. 

(५) कें िस्र्थ काखेच्या तणात असतात. तेर्थील केसय त त त्िचेतू  भ चरा येतो. 
(६) अग्रस्र्थ काखेच्या िरच्या टोकाला अंसीयास्र्थीच्या मागे असतात. यात इतराहू  भ चरा 

येतो आभण अिासंीयात भ यात होते. 
 

स्तनललफायन्या. या िाभहनयािाटे बलफाचा भ चरा म ख्यतः कक्षीय गं्रर्थींपैकी प्राक् (प रःस्र्थ) संचात 
होतो. याभीिाय स्त पभरसरातू  बलफायनया भ घू  भिभिि भ ीास जातात त्या अीा :– (१) िरती 
अिासंीय संचाकडे, (२) उपमध्यागंास उरस्य गं्रर्थींकडे, (३) खाली उ रतटामिू  महापटलाखालच्या 
पयंिबाह्य गं्रर्थीकडे आभण तेरू्थ  उरो ेीीय गं्रर्थीकडे, (४) पी शकातंरीय गं्रर्थीकडे (५) उरो ेीाच्या एका 
बाजूकडू    सरीकडे, (६) क्वभचत स्त ाचा फाटा काखेत गेलेला असतो तेरू्थ  प्राक् स्कंिीय गं्रर्थींकडे. 
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प्राशनीिे णनश्चरि 
 

प्राी व्यहूाच्या बलफायनयाचंा भिचार करता ा एकं र  णीचे ती  प्रिा ंी रत तप रिठा केलेले ती  
भििाग ध्या ात येतात : (१) प्राक् प्राी ी. भहच्यातच यक त प्लीहा ि प्रपाचक याचंा समािीे आहे. 
रत तप रिठा त ं ीयाद्वारा (२) मध्य प्राी ी. रत त प रिठा ऊध्िश िभरिीयाद्वारा (३) पश्च प्राी ी. भहच्यातच 
ग   भलकेच्या पभहल्या  ो  त तीयाींाचा समािीे होतो. भगलाय भगणणी जठर इ॰ ग  सीमेपयंतच्या 
िागातील आस्तरात बलफप टे असतात. यापैकी अंिकेत माि ही ढोबण असतात. इतरि सूक्ष्म (बिगा े 
माि दृश्य) असतात. ही ढोबण बलफप टे िभरिाीजेारच्या िागात असतात. िभरि जेरे्थ प्राी ीस लागलेले 
असते तेरे्थ बलफगं्रर्थी असतात. या गं्रर्थीत बलफप टातील बलफायनया येतात. या गं्रर्थी ा अ  प्राी ी [Epicolic.] 
म्हणतात. प्राी ीपासू   ूर िभरिातच िभरिमूलापासू  र्थोड्या अंतरािर गं्रर्थी असतात त्या ंा अपप्राी ी 
[Paracolic.] म्हणतात. अ  प्राी ीतू  अपप्राी ीत भ यात होते. महाप्रिचे्या तटाला लागू  प ढे गं्रर्थी असतात 
त्याचें  ाि प्राक्–महीय [Pre–aortic.]. अपप्राी ीतू  या गं्रर्थीत बलफभ यात होते. अपप्राी ी आभण प्राक्–
महीय या महाप्रिचे्या पूिोत त ती  प्रम ख ीाखाचं्या जिणपास असतात. 
 

 
आ॰ २२·२ स्त संबिंी बलफायनया. 

 
प्राक् प्राशनीिे णनश्चरि. प्लीहेच्या द्वाराीी गं्रर्थी असतात तेर्थपयंत प्लीहेच्या बलफायनया येतात. 

प्रपाचकप्रबपडामागे गं्रर्थी असतात. प्लीहद्वारगं्रर्थीतू  त्यात भ यात होते. प्रपाचकबपडातील बलफायनया 
त्यामागील गं्रर्थीत जातात. या प्रपाचकीय गं्रभर्थमाभलकेच्या उजव्या टोकाीी जठरप्रयाणीखाली गं्रर्थी 
असतात त्या भमणालेल्या असतात. त्यात प्रयाणीबलफ येते. तेरू्थ  त ं ीयाप्रिीेजेारच्या गं्रर्थीत भ यात होते. 
यक ताच्या अ ाि त प ष्ठाखेरीज इतर िागाच्या बलफाचा भ चरा प्रभतहाराीी गं्रर्थी असते भतच्यात होतो. 
अ ाि त्त प ष्ठातील भ चरा माि महापटलामिू  पश्च उरो ेीातील गं्रर्थीत होतो. प्रभतहारी गं्रर्थीतू  भ यात 
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होते ती त ं ीयाप्रिीेी असलेल्या गं्रर्थीत. जठराच्या आखूड सीमेलगतचा भ चरा त्या ीजेारी गं्रर्थी असतात 
त्यात होतो. तेर्थील भ यात त ं ीयेीजेारच्या गं्रर्थीत होते. जठराच्या मोठ्या सीमेच्या पलीकडील भ चरा 
प्लीहेच्या गं्रर्थीच्या मागे प्रयाणीखालील गं्रर्थीत होतो. 
 

मर्धयप्राशनीिे णनश्चरि. अंि कपीटकापासू  ते उंभडकेपयंतच्या अंिकातील भ श्चरण प्रर्थम 
अ  प्राी ी गं्रर्थीत, तेरू्थ  अपप्राी ी गं्रर्थीत आभण तेरू्थ  ऊध्िश िभरिीया प्रिीेजेारच्या प्राक् महीय गं्रर्थीत 
होते. 
 

पश्चप्राशनीिे णनश्चरि. प्रत्य ंडकापासू  ग  त्िचासंिीपयंतच्या प्राी ीचे भ श्चरण अ   ि अप प्राी ी 
गं्रर्थीतू  अिर िभरिीया प्रिेीजेारच्या प्राक् महीय गं्रर्थीत होते. महाग  ाच्या अिरिागातील बलफायनयापंैकी 
काही मध्यम महाग  ीय प्रिसे अ  सरू  कटीराच्या बाजूतटािरील गं्रर्थींकडे जातात, आभण काही मध्यम 
भिकीय प्रिेला िरू  भिकाच्या खणग्यात गं्रर्थी असतात त्याकडे जातात. ग   णीच्या अिर त तीयाींाचा 
भ चरा जघनय ेीीय अगूढ गं्रर्थीपैकी उपमध्य संचात होतो. सरते ीिेटी प्राी ीच्या सिश िागातील बलफाची 
आयात त ं ीयाप्रिीेजेारच्या गं्रर्थीत होते. तेरू्थ  बलफकलीात बलफ जाते. 
 

महाप्रिीेजेारच्या गं्रर्थीपैकी भतच्या उपमध्येस आभण काही अपमध्येस असतात. उपमध्य गं्रर्थीत 
प्राी ीखेरीज इतर कोष्ठेंभिये बकिा कोष्ठागें आभण चरण यातूं  आयात होते. आभण अपमध्य गं्रर्थीत 
उ रतटातू  आयात होते. या गं्रर्थी कट्ूरिीय स् ायचू्या मागे असतात. 
 

मूिाीय (बस्ती), उपरेतल ि मूिायण्याचें अिराीं, यातील बलफायनया अंतगशत जाघ ा 
प्रिीेजेारच्या गं्रर्थी ि कटीरतटातील गं्रर्थी यात भ यात करतात. ि क्क आभण मूिायण्याचें ऊध्िांी यातील 
भ यात पभहल्या कभटकीरेकेीजेारी असणाऱ्या महाप्रिा  सारी गं्रर्थीत होते. म ष्कातू  भ यात होते ती 
महाप्रिा  सारी गं्रर्थी   सऱ्या कभटकीरेकेसमोर असतात त्यात होते. क क्षी (गिाीय) यातील भ यात 
कटीरतटातील गं्रर्थीत होते. अं  कीतू  भ चरा होतो तो म ष्काच्या प्रमाणे महाप्रिीेजेारच्या गं्रर्थीत होतो. 
 

िरिािे णनश्चरि चरणाच्या बलफायनयाचे  ो  संच असतात, एक गूढ   सरा अगूढ. बलफगं्रर्थीचेही 
गूढ अगूढ संच असतात. हे संच जाघंाडात जघनयप्र ेीात असतात. (१) अगूढ जघनय गं्रर्थी जघनय 
भ बिं ाच्या खाली असतात. त्याचे ती  संच असतात [१] अपमध्य संच. यात अपमध्यागं ि भ तंब यातू  
आयात होते. [२] उपमध्य संच. यात होणारी आयात,  ािीखालील प रःस्र्थ उ रतट, पभरग  , ग   णीचा 
खालचा त तीयाीं, आभण मेह ीसह बाह्य सगेंभिये यातू  होते. [३] उ ग्र अर्थिा ऊरव्य संच या गं्रर्थी  ीघश 
स पी ा प्रभतिेस अ  सरू  असतात. यात चरणाच्या सिश अगूढ िागातील आयात होते. सिश भ यात 
स पी ाद्वारातू  गूढ गं्रर्थीत होते. गूढ जघनय गं्रर्थी ऊरव्या प्रभतिचे्या उपमध्यागंास असतात. एक गं्रर्थी 
ीजेारच्या ऊरव्यप्रणालात असते. सिश चरणातील गूढागूढ िागातू  या संचात आयात होते. यातील भ यात 
ऊरव्य प्रणालातू  बाह्य जाघ  गं्रर्थीत होते. ग डघ्यामागील रत तिाभहनयाीजेारी चार पाच गं्रर्थी असतात. 
यात आयात केिण टाचेतू  होते. त्यातू  भ यात गूढ जघनयगं्रर्थीत होते. 
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वक्षोदेशाच्या ललफायन्या. 
 

(१) उरो ेीीय (उरस्य). या सहा ते  हा असू  अंतगशतस्त ीया प्रिेीजेारी असतात. िक्ष ि उ र 
याचं्या प रस्तटातू , महापटलातू  आभण स्त ाचे अंतरंग यातू  या गं्रर्थीत आयात होते. यातू  भ यात होते 
ती प्राक् उरो ेीीय गं्रर्थी आभण िक्षस्त्रोत (महा ) यात होते. 
 

(२) पी शकातंरीय गं्रर्थी. या बरगड्याचं्या माथ्यािर असतात. याचें भ चराके्षि िक्षस्तट हे असू  
यातू  भ यात होते ती महा  ि लहा  बलफस्त्रोतात होते. 
 

(३) प्राक् उरो ेीीय गं्रर्थी. या पभरदय  आभण उपस्यास्र्थी याचं्यामिे असतात. यक ताचे िरचे प ष्ठ 
महापटल आभण अिर उरस्यगं्रर्थी यातू , प्रस्त त गं्रर्थीत भ चरा येतो. यातू  भ यात महा  ि लहा  
बलफस्त्रोतात होते. 
 

(४) ऊध्िश उरःकोष्ठीय गं्रर्थी. या आठ  हा असू  महाप्रिचे्या कमा ीच्या प ढे असतात. यात 
आयात, दय य, परीह, आभण उरोभिष्ट बपड यातू  येते. यातू  भ यात महा  ि लहा  बलफस्त्रोतात होते. 
 

(५) श्वस ीस्र्थ गं्रर्थी. या श्वस ी ळ्याचं्या मिे ि मागे असतात. यात पल्म ातू  आयात होते आभण 
उरो ेीीयात भ यात होते. 
 

(६) पश्च उरो ेीीय गं्रर्थी. या ८ ते १२ असू  महाप्रिेच्या उतरत्या िागाच्या अ  रोिा े असतात. 
याचे आयातके्षि भगणणी, परीह ि महापटल हे असू , यातू  भ यात महा  बलफस्त्रोतात होते. 
 

(७) प्राक् श्वस ा लीय गं्रर्थी. या श्वस ा णीच्या भििागणीच्या िर असतात. यात भ चरा येतो तो 
श्वस ा णी ि भगणणीचा िरचा िाग यातू  होतो आभण यातू  भ यात होते ती महा  बलफस्त्रोतात होते. 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि २३ 
 

पणहले िेतनीसप्तक 
 
अक्षीय व समाईक पणरजंघीया िेतन्या 
 

ीरीरात एका िागाकडू    सऱ्या िागाकडे चेत ा िाहणारे अियि आहेत त्या ंा चेतनया म्हटले 
आहे. रत तप्रिाभहनयाप्रमाणे चेत ािाभहनया खोलात असतात. त्याचंी अगे्रच केिण त्िचेत पसरलेली 
असतात. त्िचेच्या लगत खाली मोठ्या चेतनया  ाहीत. त्या केिण  ो च भठकाणी त्िचेलगत बाहेरू  स्पष्ट 
स्पीशगोचर होण्याजोग्या असतात. कोपराच्या मागील अंगाला बाहिास्र्थीचा उपमध्य अभपग ंठ आभण 
अक्षीयास्र्थीचा फणा याचं्यामिे अक्षीया चेत ी स्पीशगोचर असते. पायात ग डघ्याच्या मागू  अपमध्यागंाला 
िणू  जंघीयास्र्थीच्या मा ेला िणसा घालू  प ढे येणारी पभरजंघीया चेत ी त्या अस्र्थीिर स्पीशगोचर 
होण्याजोगी असते. या  ो ही चेतनया तंबोऱ्याच्या तारेप्रमाणे त्या त्या जागी छेडल्या असता भझणभझण्या 
भ घतात. डोळ्यातील दृीीया चेत ी स्पीशगोचर  ाही. परंत  डोळ्यात उजेड टाकू  आरसा ि बिग याचं्या 
साह्या े ती दृभष्टगोचर होऊ ीकते. ीरीरास   खापत   करता एिढी एकच चेत ी उत्तम रीती े 
पाहण्याजोगी आहे. 
 

  
आ॰ २३·१ समाईक पभरजंघीया चेत ी. आ॰ २३·२ अक्षीया चेत ी. 

 
िेतन्यांिी गािरिना. पभहल्याच प्रकरणात साभंगतली असू  १३, १४, १५ व्या प्रकरणात में ू ि 

कीा याचे िणश  केले आहे. में ूच्या तणातू  डाव्या उजव्या अीा बारा चेतनयाच्या जोड्या भ घतात, तर 
कीपेासू  एकतीस जोड्या भ घतात. सिश कीीय चेतनया भमश्र असतात. त्याचं्यात अंतम शख आभण बभहम शख 
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अीा  ो ही प्रकारचे तंतू असतात. में ूपासू  भ घणाऱ्या चेतनया करोटीतू  बाहेर पडतात म्हणू  त्या ंा 
करोटीय चेतनया म्हणतात. त्यापंैकी काहीत केिण अंतम शख तंतू असतात, काहीत केिण बभहम शख तंतू 
असतात तर काहीत  ो ही प्रकारचे तंतू असतात. करोटीय आभण कीीय चेतनयाखेरीज त्याींी जोडलेल्या 
परंत  में ू ि कीा याचं्या बाहेर ज्याचं्या पेभीकाचंी ब ंिे आहेत अीा चेतनया आहेत त्याचंा उल्लेख कारभणक 
असा करतात. त्याचें िणश  िेगळ्या प्रकरणात प ढे कराियाचे आहे. करोटीय. Cranial. कीीय Spinal. 
 

कीीय चेतनया ंा उगमाीी प रःस्र्थ पश्च अीी  ो  म णे असतात पण करोभटचेतनयापंैकी काहीं ा 
एकच तर काही ा प ष्कण म णे  ेखील असतात. कीीय चेतनयातील अंतम शख तंतंूचा उगम त्याचं्या मागल्या 
म णािरील प ंजकात होतो आभण बभहम शख तंतंूचा उगम कीतेील प रःस्र्थ माभलकेतील पेभीकातू  होतो. 
करोटीय चेतनयातील अंतम शख तंतूचा उगम  ाक का  डोणे या इंभियात आभण इतर चेतनयािरील प जंकात 
होतो. अंतम शख तंतंूचा अंत में ूमिील त्या त्या ममात होतो. बभहम शख तंतंूचा उगम में ूतील भिभिि ममात 
होतो. जेरे्थ में ूतू  चेत ीमूले बाहेर पडतात तेरे्थ त्याचंा उगम होतो तो बाह्य उगम होय. पण ज्या ममातू  
त्यातील तंतंूचा उगम बकिा अंत होतो तेरे्थ त्याचंा गूढ उगम असतो असे म्हणतात. 
 

पभहली चेत ी अवघ्रािीया बकिा गंििहा. में ूच्या िालीय खंडाच्या तणास एक चरा असतो त्याला 
अिघ्राणीय चराच म्हणतात. त्यात एक  ोरी असते. तेरू्थ  ती प ढे जाते. ीिेटी भतचा भिस्तार 
करेल्यासारखा होतो त्यास अिघ्राणकं  म्हणतात. तो कारंडास्र्थीच्या चाणणीिजा ताटलीिर असतो. या 
ताटलीला डािी उजिी स मारे िीस िोके असतात.  ाकाच्या कफास्तरातू  चैत  तंतू भ घू  त्याचें िीस 
िीस गट झालेले असतात ते या िोकातू  ओि ू िर अिघ्राणकं ात ग ंतिलेले असतात. (प्रकरण १५ पहा) 
कं ाच्या मागे  ोरी असते भतला अिघ्राणपर्थ म्हणतात. या पर्थाचा आरंि मस्तकात होतो तो जरा भिस्त त 
असतो त्यास ि तं [(Olfactory) peduncle.] म्हणतात. ि तंाच्या मागे त्यातील िाग्याचें  ो  िाग होतात, एक 
उपमध्य   सरा अपमध्य. अपमध्य िागे प रःस्र्थ भिद्धागंातू  अंक ीागंापयंत जातात. अंक ी हा 
हस्ताकंभगभरकेचा प रःस्र्थ िाग होय. (प्रकरण १५ आ॰ ३ पहा). 
 

दशविेतनी.   सरी चेत ी दृीीया. रूपिहा. ही चेत ी म्हणजे में ूचा  ेिगोलापयंत गेलेला िाढािा 
असतो. प्रिमश आिमश पभरिमश ही में ूची आिरणे या चेत ीिर रे्थट  ेिगोलापयंत गेलेली असतात. भहचा 
आरंि दृभष्टस्िल्स्तकापासू  होतो. स्िल्स्तकापासू  अंबकरंध्रापयंतचा मागश भतरका असतो हे उघडच आहे. 
स्िल्स्तकाजिण प रःस्र्थ मस्तकीय प्रिा भतच्या िर असते. तेरे्थ अंतगशत करोटीया प्रिा भतच्या अपमध्यागंाला 
असते. सरल भगभरका आभण अिघ्राणपर्थाचा पश्चिाग भतच्या िरच असतात. अंबकामिील या चेत ीचा िाग 
अमण  ागमोडी आभण भलिभलिीत असतो. त्याम णे डोणा हालता ा ही चेत ीही त्याबरोबर हालू ीकते. 
अंबकातील प ढल्या िागात भतच्या आभण मासंपेीींच्या मिे बरेच मे  असते. मागे माि भतजिोिती मासंाचा 
गराडा असतो.  ेिागोलामागे १०, १२ m m. अंतरािर दृभष्टपटलाचे पोषण करणाऱ्या रत तिाभहनया भतला 
िे ू  आत जातात. अंबकीय रंध्रामिे  ेिीय प्रिचे्या िर उपमध्यागंास चेत ी असते. भतच्या उपमध्यागंास 
एका पातण अल्स्र्थपटलापलीकडे मूिशनय ि कारंड स भषरे असतात. (प्रकरण १३ आ॰ १३·१९ पहा). 
 

भतसऱ्या करोभटचेत ीला नेििालनी म्हणतात. भतच्यात संचालक तंतू असतात ते  ो  अपिा  
सोडू   ेिाच्या सिश मासंपेीीं ा चेत ा  ेतात. ऊध्िश भतरस्य आभण अपमध्य सरल हे ते  ो  अपिा  होत. 
या चेत ीचा अगूढ उगम मस्त ष्काच्या माथ्यािर प ढे मस्तकि तंाच्या उपमध्यागंाला असतो. येरे्थ डािी उजिी 
चेत ी एकमेकीच्या जिण असतात. गूढ उगमामध्ये त टक पेभीकासमूह असतात. ते मल्स्तष्क–  भलका 
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आभण भतच्या ीजेारचा भतसऱ्या भििराचा िाग याचं्या तणात असतात. आरंिापासू  या चेत ीला प्रिमािरण 
असू  ती प्रािमािकाीात असते. ती ऊध्िश मल्स्तकीय आभण पश्च मस्तकीय प्रिाचं्या मिू  प ढे पश्च संयोगी 
प्रिचे्या अपमध्यागंा े जाते. पश्च तल्पप्रसराच्या अपमध्य बाजू े ही चेत ी क हरी सभरिेच्या अपमध्य 
तटाजिणू  प ढे ऊध्िश अंबकीय पाभटतातू  अंबकात जाते. तेरे्थ भतच्या ऊध्िश ि अिर अीा  ो  ीाखा 
होतात. या  ो ही ीाखा स् ािमंडलाच्या आत अिरापमध्य िागात असतात. 
 

चिथ्या करोभटचेत ीला िक्रीया म्हणतात. कारण अंबकामिे ग ंतिलेली एक कास्र्थी ि सूिे याचंी 
ब लेली चाकी (चक्री) असते भतच्यातू   ेिाच्या ऊध्िश भतरश्ची  मासंपेीीचा स् ाि ओिलेला असतो, त्या 
पेीीत या चेत ीचा अंत्य पसारा होतो. या चेत ीचा अगूढ उगम मल्स्तष्काच्या ग भलकाचत ष्कापैकी अिर 
ग भलकेच्या मागू  होतो. तेरू्थ  भ घू  ही चेत ी मस्तकि त्तासं अपमध्य िणसा घालू  मस्त ष्क ि क ं िीय 
मस्त खंड याचं्या सापटीतू  प ढे येऊ  मल्स्तकभिता ाच्या ख ल्या काठाखाली पश्च तल्पप्रसराच्या बकभचत 
मागे पभरिमाच्या आतल्या प राचा िे  करते.  ंतर ती क हरी सभरिेच्या अपमध्य तटातू  भतसऱ्या 
चेत ीच्या खालू  ऊध्िश अंबकीय फटीतू  अंबकात जाते. अंबकात ती स् ािमंडलाच्या िर असू  ऊध्िश 
भतरश्ची स् ायूिरू  त्यात प्रिीे करते. सिश करोटीय चेतनयात ही लहा  असते. भहचा गूढ उगम 
मल्स्तष्क भलकेच्या तणात असतो. येरू्थ  भ घालेले तंतू बाहेर पडण्यापूिी  भलकेच्या छतात डािीउजिी 
बाजू ब लतात. 
 

करोटीय पाचव्या चेत ीचे  ाि णिजन्या. ही मस्त ष्कापासू  भ घते. भहला  ो  म णे असू  जिणच 
ती  ीाखा असतात. तेरे्थच एक प जंक असतो. त्याला भिजनयप जंक असेच  ाि भ ले आहे. या प ंजकातू  
भ घालेले तंतू अंीतः ती ही ीाखात समाभिष्ट असतात. या चेत ीच्या म णापंैकी जे बारीक असते त्यात 
बभहम शख तंतू असतात त्याचंा उगम सरण मागे चिथ्या भििराच्या तणात असतो. ते या चेत ीचे बभहम शख ममश 
होय. अंतम शख ममश याच्या िर ि खाली चिथ्या भििराच्या तणातच पसरलेले असते. भिजनय प ंजकातू  
भ घालेले तंतू येर्थिर आलेले असतात. अंतम शख ममाचा पसारा रे्थट खाली कीपेयंत गेलेला असतो. 
क ं िीयास्र्थीच्या टोकाीी असलेल्या पभरिमाच्या खणगीत भिजनय प जंक असतो का ाच्या प ढच्या 
त्िचेपासू  तो स मारे ५ cm खोल असतो. या प जंकाची फ गिटी प ढे ि अपमध्येस रोखलेली असते. याच्या 
उपमध्येस अंतगशत करोटीया प्रिा आभण क हरी सभरिा असते. याच्याच खाली भिजनयेचे बभहम शख मूण 
असते. करोटीच्या मिल्या खणग्यातील पभरिमाचा प र या चेत ीच्या म णा ंा िरू  लाबंलेला असतो. त्या 
योगे जी कपार तयार होते भतला भिजनया-कं र [Cavum trigeminale.] असे  ाि आहे. भिजनयेच्या ती  
ीाखापंैकी िरची ीाखा  ेभिणी. ती ऊध्िश अंबकीय पाभटतातू   ेिाकडे जाते.   सरी ीाखा जंिीया. ती 
ि त्तरंध्रातू  जंिीयास्र्थीत जाते. भतसरी ीाखा हा िीया. ती भिि त्त रंध्रातू  करोटीच्या बाहेर भ घते. 
 

 ेभिणी. [Ophthalmic.] ही भिजनयेच्या ती  ीाखापंैकी लहा  ीाखा होय. क हरी सभरिेमिे भतच्या 
अपमध्य तटाला िरू   ेिचाल ी ि चक्रीया याचं्या खालू  प ढे जाऊ  ऊध्िश अंबकीय फटीतू  अंबकात 
जाते. तेरे्थ प्रिेी करण्यापूिी भतच्या ती  ीाखा होतात, अश्रिीया, िालीया आभण  ासा पल्लभि ी. 
 

अश्रिीया [Lacrimal] ही  ेभिणीच्या ती  ीाखापंैकी लघ तम ीाखा होय. ही ऊध्िश अंबकीय फटीच्या 
अपमध्य िागातू  अंबकात जाते. तेरे्थ ती त्या  ािाच्या प्रिबेरोबर अपमध्य सरलस् ायचू्या िरच्या सीमेिरू  
अश्र प्रबपडात भीरते. भहच्या ीाखा संपिात पसरतात. जंिीया चेत ीच्या कपोलीय ीाखेपासू  एक फाटा 
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भहला येऊ  भमणतो. त्यात स्त्रिणोते्तजक तंतू असतात. भहचे स्ितःचे तंतू अंतम शख असतात ते स्पीशसंि ेी 
असतात. भहचे काही तंतू ऊध्िश पक्ष्मपिाच्या त्िचेत जातात. 
 

िालीया [Frontal] चेत ी ही  ेभिणीची सिात मोठी ीाखा असते. ती चक्रीया चेत ीच्या 
अपमध्यागंा े अंबकात जाते. ती पक्ष्मोच्चालक स् ायिूरू  प ढे जाऊ    िागते. भतचे  ो  फाटे होतात, 
अभिचक्रीय आभण अध्यंबकीय. अभिचक्रीय फाटा उपमध्य कला े प ढे जाऊ  चक्री आभण अध्यंबकीय रंध्र 
याचं्यामिू  बाहेर पडते.  ंतर ती कपाणािर जाऊ  तेर्थील त्िचेत भििागू  जाते. अध्यंबकीय फाटा 
सरणसमोर अंबकछताला िरू  अध्यंबकीय रंध्रातू  बाहेर पडू  िरची पापणी ि संपि यात ीाखा ठेि ू 
कपाणािर चढू  तेरे्थ आभण डोत यािरील त्िचेत भििागू  जाते. ीीषाच्या प्रागिात भतचा भिस्तार असतो. 
 

 ासापल्लभि ी [Nasociliary.] ही  ेभिणीच्या ीाखापैकी मध्यम आकाराची ीाखा होय. ही 
इतराचं्यापेक्षा अभिक खोलात असते. अपमध्य सरण स् ायचू्या  लामिू ही अंबकात भीरते. अंबकाच्या 
उपमध्यागंा े ही दृीीया चेत ीिरू  प ढे जाते. अंबकाच्या उपमध्य तटात कारंडास्र्थी असते. त्यात  ो  
बारीक प्रणाल प ढेमागे असतात. प्रस्त त चेत ी प ढल्यात भीरू  करोटीत प्रिीे करते. पण पभरिमाच्या 
बाहेरच राहू  कारंडतंसाच्या ीजेारू  खाली  ाकाच्या आतील प ष्ठािर उतरते. तेरे्थ भतच्या उपमध्य ि 
अपमध्य अीा  ो  ीाखा होतात. प्राक्कारंडप्रणालात भीरल्यापासू  भहला प्राक् कारंडीय चेत ी म्हणतात. 
भहच्या उपमध्य ीाखेचा भिस्तार  ासानतरायाच्या प ढील िागात होतो आभण अपमध्य ीाखेचा भिस्तार 
 ाकाच्या अग्रिागाच्या त्िचेत होतो. अंबकात असता ा पल्लभि ी चेत ीला ीाखा फ टतात त्या अीा :– 
 

 ीघश पल्लिी चेतनया. [Long ciliary n.] या  ो  बकिा ती  असतात.  ासापल्लभि ी दृीीयेस ओलाडूं  
जात असता ा या ीाखा भ घालेल्या असतात. पल्लिी प जंकापासू  भ घणाऱ्या चेतनया ऱ्हस्ि पल्लिी होत. 
त्याचं्या समिेत या  ीघश पल्लिी  ेिाच्या ज्यायस किचात भीरतात. ही प्रिीेस्र्था े दृीीयेच्या प्रिीेाच्या 
जिणपास असतात. पल्लिी प जंक  ेिगोलाच्या मागे दृीीया चेत ी ि अपमध्य सरल स् ाय ू याचं्यामिे 
मे ात ग रफटलेला असतो. 
 

अिचक्रीया. [Infratrochlear.] ही ीाखा अग ी ीिेटी उत्पन्न होऊ  प ढे अंबकाच्या उपमध्य तटालगत 
चक्रीच्या खालपयंत जाते. तेरे्थ भतचे अंत्य भििाग होतात. ते पक्ष्मपि डोळ्याच्या उपमध्य को ाच्या िरचा 
 ासािाग आभण डोळ्याचेही जिणपासचे िाग, यात पसरतात. 
 

पश्च [Post. Ethmoidal.] कारंडीया. ही चेत ी कारंडप्रणालापैकी पश्च प्रणालातू  कारंड ि मूिशनय 
यातील स भषरात जाऊ  भिस्तार पािते. 
 

जंभीया. [Maxillary.] ही भिजनयेच्या ीाखापंैकी स्र्था  ि आकार या  ो ही बाबतीत मध्यममा ाची 
ीाखा होय. ही क हरी सभरिेच्या अपमध्यतटाच्या खालच्या िागास अ  सरू  ि त्तरंध्रातू  बाहेर भ घते. 
 ंतर ती भपच्छतालि प्रखातास िरू  ओलाडूं  अंबकाच्या खालच्या प्रणालात भीरते. म्हणू  तेरू्थ  प ढे 
भतला अिाबंकीया म्हणतात. प्रणालातू  अिाबंकीय रंध्रद्वारा म खामिे उमटते. पक्ष्मपि  ासा ि ओष्ठ यात 
भतच्या अंत्य ीाखा पसरतात. 
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जंिीयेला करोटीत असता ाच एक ीाखा फ टते. ती मागे िणू  िमशपटलात पसरते. भतला 
पराि त्ता बकिा िमशण्या म्हणतात. जंिीया भपच्छतालि प्रखातात असता ा भतजपासू  ीाखा भ घतात त्या 
अीा :– (१) प जंकगामी. भपच्छतालिप्रखातात एक प जंक असतो त्याला जाणाऱ्या  ो  ीाखा असतात. 
(२) कपोलीया. ही अिाबंकीय फटीतू  अंबकात जाऊ  त्याच्या अपमध्य तटा  सारे   िागते. एक िाग 
कपोलीय हाडातू  एका प्रणालद्वारा बाहेर क ं ि  ेीात उमटतो. तेरे्थ तो त्िचेत प्रसार पाितो.   सरा िाग 
अंबकाच्या खालच्या आभण अपमध्य कोपऱ्यातू  कपोलीय हाडातू  म खत्िचेत उमटतो. (३) पश्च ऊध्िश 
 ंतीया. या ती  बकिा चार असतात. यापैकी सिात प ढची असते भतला मध्यम ऊध्िश  ंतीया म्हणतात. एक 
ीाखा जंिीयाच्या पश्च प ष्ठािर उतरू  गाल ि िरच्या भहरड्या यात प्रसार पािते. जंिीयास्र्थीच्या पश्च प ष्टात 
रंधे्र असतात त्यातू  जंिीय स भषराच्या अपमध्य तटात प्रणाल असतात त्यात इतर ीाखा भीरू  त्याच्या 
कफास्तरात प्रसार पाितात. सिांच्या अखेरी ीाखा भमणू  एक जाणे तयार होते. त्यातू  भ घालेले तंतू 
 ाढा ि उप ाढा याचं्या म णाच्या टोकाीी िोक असते त्यातू  आत भीरतात. 
 

 
आ॰ २३·३ मूिशनयतालिप ंजक (भपच्छतालि–) च₂ दृीीय चेत ी. च₃  ेिचाल ी. च₅ भिजनया 

चेत ी. १, २, ३ भतच्या ती  ीाखा. ४ भतचा बभहम शख िाग. च ७ म खीया चेत ी. प्र॰ अंतगशत करोटीया प्रिा 
श्र॰ ग्रसश्रभिक  णीचे घीातील द्वार. भिजनयेच्या   सऱ्या ीाखेखाली  ो  िाग्या ंी टागंलेला प ंजक मूिशनय 
तालि Sphenopalatine or pterygopalatine ganglion. होय त्यापासू  तालिीया चेतनया उतरल्या 
आहेत. 
 

अिाबंकीय प्रणालाच्या मध्याच्या स मारास अिाबंकीया चेत ीपासू  एक ीाखा भ घते भतला प्राक् 
ऊध्िश  ंतीया म्हणतात ती एका बारीकीा उपप्रणालातू  [Canalis sinuosus.] खाली जाऊ  आताच 
साभंगतलेल्या चेत ीजालकात सहिागी होते. भतच्यापासू  एक  ाभसकीय ीाखा भ घू   ाकाच्या अपमध्य 
तटातील आभण तणातील कफास्तरात भिस्तार पािते. भतचा अंत्य भिस्तार  ाकातील अंतरायाच्या तणाच्या 
प्रागग्रापाीी होतो. भतचे जालकापासू  भ घणारे फाटे स णा ि कातरे (र   ि  ी ) या  ातात जातात. 
 

जंिीयेचे काही तंतू  ो  ीाखामिू  भपच्छतालि प जंकास भमणतात ते त्याखालील ीाखातू  बाहेर 
पडतात. काही ीाखा अंबकात आभण कारंडस भषरात जातात. ती  ीाखा तालिास्र्थीतू  जातात, एक  ीघश 
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 ो  अ ीघश.  ीघश ीाखेस  ासागामी ीाखा असते. भतचा भिस्तार मध्यम ि अिर  ासामागात होतो. इतर 
ीाखाचंा भिस्तार तोंड, म   ताल  ि भगलाय ूयाचं्या आस्तरात होतो. 
 

हानवीया [Mandibular.] िेतनी. ही भिजनयेच्या ीाखापैकी सिात मोठी ीाखा होय. भहला  ो  म णे 
असतात अंतम शख ि बभहम शख. अंतम शख मूण मोठे असते ते भिीाखप जंकाच्या अपमध्य िागातू  भ घते आभण 
लगेच मूिशनयाच्या मोठ्या पखंातील भिि त्तरंध्रातू  बाहेर पडते. बभहम शख मूण लहा  असते ते प जंकाच्या 
खालू  प ढे जाऊ  रंध्राबाहेर पभहल्या म णास ज णते. या भठकाणी हा िीया चेत ी उपमध्येस ताल ता क 
आभण अपमध्येस अपमध्य चािशण स् ाय ूयाचं्यामिे असते. आरंिीच भतच्या उपमध्य अंगापासू   ो  लहा  
ीाखा भ घतात, एक कंटकीया ि   सरी उपमध्य चािशणगामी.  ंतर हा िीयेचे  ो  िाग होतात एक लहा  
ि प रःस्र्थ आभण   सरा मोठा पश्च हा िास्र्थीच्या मा ेच्या बकभचत प ढे या चेत ीचे त्िचेपासू  अंतर स मारे ४ 
cm. असते. कंटकीया Spinosus. 
 

कंटकीया म्हणू  जी चेत ी साभंगतली ती मूिशनयास्र्थीच्या मोठ्या पखंातील कंटकीयरंध्रातू  
करोटीत जाऊ  मध्यम िमशण्या प्रिचे्या समिेत प्रसार पािते. उपमध्य चािशण स् ायलूा जाणारी ीाखा 
त्याच्या गूढागंातू  आत भीरते. भतच्यातू  भ घणारे  ो  िागे ओतप जंकातू  पलीकडे ताल ता क ि 
पटहता क या स् ायमूिे जातात. ओतप जंक िरकरणी हा िीयेस भिि त्तरंध्राच्या लगेच बाहेर भचकटलेला 
असतो. हा िीयेच्या प रःस्र्थ िागापासू  चार ीाखा भ घतात. त्यातील एक अंतम शख असते ती त ंडगामी 
होय. ती अपमध्य चािशणस् ायचू्या  ो   लामिू  प ढे जाऊ  क ं िीयस् ायचू्या खालच्या िागाच्या खालू  
बकिा मिू  खाली जाते. हा िास्र्थीच्या ीाखेच्या आडू  आभण जंि ाभंीक स् ायचू्या प रःस्र्थ सीमेआडू  
बाहेर भ घू  म खीया चेत ीच्या त ंडगामी ीाखेीी ज णते. गल्लगामीतू  एक िागा अपमध्य चािशणास जातो. 
या चेत ीचा भिस्तार जंि ाभंीक स् ायचू्या प रोिागािरील त्िचा ि आतील आस्तर, आभण भहरड्याचं्या 
गालाकडील प ष्ठाचा पश्चिागाचे आस्तर, यात होतो. 
 

हा िीयेच्या बाकीच्या ीाखा बभहम शख असतात त्या अीा :– (१) जंि ाभंीक. ही अपमध्यागंा े 
अपमध्य चािशण स् ायचू्या िर हा िसंिीप ढे आभण क ं ि ाभंीक स् ािाच्या मागे जाऊ  जंि ाभंीक प्रिचे्या 
समिते हा िीय खाचेचा मागला िाग ओलाडूं  जंि ाभंीकाच्या गूढ प ष्ठात भिस्तारते. भहचा एक तंतू 
हा िीय संिीत जातो. (२) गूढ क ं ि ाभंीक. या बह िा प्राक् पश्च अीा  ो  असतात. त्या अपमध्य 
चािशणाच्या ऊध्िश सीमेिरू  जाऊ  क ं ि ाभंीकाच्या गूढ प ष्ठात प्रिीे करतात. प्राक्  ोरी प ढील िागास 
आभण पश्च मागील िागास जाते. क्वभचत भतसरी मध्यमही िगेणी असते. बह िा पश्च जंि ाभीकाच्या चेत ीस 
ज णू  असते. (३) अपमध्य चािशणगामी ीाखा त्या स् ायचू्या गूढागंात प्रिीे करते. क्वभचत ही गल्लगामीस 
ज णू  असते. 
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आ॰ २३·४ भपच्छतालि प जंक (मूिशनयतालि) ि ओतप ंजक. १ भपच्छतालि प जंक. २ ओत प जंक 

Otic ganglion. ३ महा  अगूढ प्रस्तरी चेत ी Greater superficial petrosal nerve. ४ लहा  अगूढ 
प्रस्तरी चेत ी. Lesser superficial petrosal nerve. ५ पटहता क स् ायसू जाणारी चेत ी. भहच्या उजव्या 
टोकाीी स् ाय ू आहे. त्याचे टोक पटहात ग ंतलेले आहे. ६ पटह ाम ी Chorda tympani ही चेत ी 
डािीकडे भजव्हीया चेत ीला आभण ओतप ंजाला आभण उजिीकडे पटहािरू  म खीया चेत ीला जोडलेली 
आहे. च₇ म खीया चेत ी. च₅ भिजनया चेत ी. ७ अिर  ंतीया चेत ी. ८ भजव्हीया चेत ी. ९ हा िी गंाटीया 
प्रिा ि चेत ी. १० बाह्य करोटीया प्रिा. ११ अिर  ंतीया प्रिा. मध्यम िमशण्या प्रिा. 
 

हा िीया चेत ीचा पश्च िाग बह ीः अंतम शख असतो. बभहम शख म णातील काही र्थोडेसे तंतू माि त्यात 
असतात. आरंिाजिणच त्याचे ती  फाटे होतात. हे ती  फाटे म्हणजे कणशक ं िीया, भजव्हीया आभण अिर 
 ंतीया या चेतनया होत. कणशक ं िीयेला  ो  म णे असतात. त्याचं्या िेढ्यात मध्यम िमशण्या प्रिा असते. ही 
चेत ी मागे अपमध्य चािशण स् ायचू्या आडू  हा िास्र्थीची मा  ि मूिशनयहा ि भ बंि  याचं्या मिू  
हा िसंिीमागे जाऊ  अगूढ क ं िीया रत तिाभहनयाच्या मागे जाऊ  भििागते, कणशक ं िीयेचे संबिं म खीया 
चेत ी ि ओतप जंक याींी ज डलेले असतात. म खीयेस जोडणारे तंतू बह िा  ो  असतात. ते हा िास्र्थीच्या 
मा ेमागू  जाऊ  जंि ाभंीकाच्या पश्च सीमेीी म खीयेस भमणतात. ओतप जंकापासू  भ घालेले िागे 
कणशक ं िीयेच्या  ो ही म णा ंा त्याचं्या आरंिीच भमणालेले असतात. या चेत ीच्या ीाखा अीा :– (१) 
कणीया. या बह िा  ो  असतात त्या त ंगिागाच्या त्िचेस जातात. (२) कणशमागशगामी. याही  ो  असतात. 
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या का ाच्या अल्स्र्थमय ि काल्स्र्थमय िागामिू  कणशमागास जातात एका ा िागा का ाच्या  णीपयंत 
जातो. (३) संभिगामी. याही  ो  बकिा क्वभचत एकच असू  हा िसंिीत जाते. (४) अिकणीय–
प्रबपडगामी या अ ेक असतात. त्यातील ओतप जंकातू  आलेले असतात. (५) अगूढ क ं िीया. ही त्या 
 ािाच्या प्रिबेरोबर क ं ित्िचेस जातात. (६) समायोगी ओतप जंक ि म खीया चेत ी यास. 
 

भजव्हीया. ही चेत ी आरंिी अपमध्य चािशणस् ायचू्या उपमध्यागंास असते.  ंतर ती खाली उतरते 
जिणच भतला म खीयेचा एक िागा येऊ  भमणतो. तेरू्थ  ती उपमध्य चािशण स् ायू ि हा िीाखा यामिू  
खाली ि प ढे ऊध्िशग्रससमाक ं चक स् ायूच्या खाली जाते. तेरू्थ  ती भतसऱ्या  ाढेीजेारच्या चऱ्यातू  
हा िी गंाटीयाच्या पश्चसीमेिर जाते. तेरे्थ भतला फत त भहरडीच्या आस्तराचेच आिरण असते. तेरे्थ ती 
भहरडी सोडू  भजिेच्या जिण जाते. जाता ा ती बकजलभजल्व्हक स् ायसू ओलाडंते. तेरे्थ ती 
ी गंाटभजव्हीयाच्या अपमध्यागंािर असू  हा िी गंाटीयाच्या गूढागंास असते. आभण अिहा ि प्रबपड ि 
भतचा स्त्रोत याचं्या गूढागंाचं्या िर असते.  ंतर ती भजिेच्या बाजूस जाते. जाता ा भचब कभजव्हीय ि 
ी गंाटभजव्हीय याचं्या अपमध्यागंास असते. ीिेटी भजिेच्या कफास्तराखाली भतच्या अंत्य ीाखा पसरतात. 
भजव्हीया चेत ी अंतम शख चेत ा िाहणारी आहे. भजिेचा प रःस्र्थ  ो  त तीयाीं, तोंडाचा तण आभण 
हा िािरील भहरड्या हा भतचा प्रातं असतो. Lingual प्रकरण २९ भचि ९ पहा. 
 

अिहा ि प्रबपडाच्या गूढ िागािर एक प ंजक असतो तो  ो  बारीकीा िाग्या ी या चेत ीला 
भतच्या िणणापासू  टागंलेला असतो. तो अिहा ि प जंक होय. 
 

अिर  ंतीया. ही चेत ी अपमध्य चािशण स् ायचू्या गूढागंाकडे उतरू  त्याच्या अिरसीमेीी 
मूिशनयहा ि भ बिं  आभण हा िीाखा याचं्यामिू  हा ि रंध्राकडे जाते. येरे्थ ती हा िप्रणालीत भीरू  
 ाताचं्या खालू  भचब कीय रंध्रापयंत जाऊ    िागते.  ी गामी ि भचब कगामी असे भतचे िाग होतात. 
अपमध्य चािशणाखाली या चेत ीच्या बरोबर अिर ंतीय प्रिा असते. भहच्या ीाखा अीा :– (१) हा ि 
ी गंाटीय. हा िास्र्थीच्या ीाखेच्या उपमध्यागंास एक चरा असतो त्यात ही ीाखा उतरू  
हा िी गंाटीयस् ायचू्या अिरप ष्ठात प्रिीे करते. भहचीच एक ीाखा भद्वकाडंस् ायसू जाते. हा िप्रणालीत 
भहच्या ीाखा ती  असतात. त्यापंैकी (१)  ाढा ि उप ाढा यात भिस्तारते, (२) स णा ि कातरे यात 
भिस्तारते आभण (३) बाहेर भ घू  ह  िटी ि अिरोष्ठ याचं्या त्िचेत भिस्तारते.  ाताला जाणाऱ्या ीाखाचं्या 
उपीाखा भहरड्या ंाही जातात. त्याचं्या तंतंूचे एकमेकाीी एक जाणेच तयार झालेले असते. 
 

सहािी करोभटचेत ी, अपनेिी. [Abducent.]  ेिाला अपमध्येस िणिणाऱ्या स् ायूला चेत ा  ेणारी 
ही चेत ी होय. भहचा अगूढ उगम मस्त ष्काची अिर सीमा आभण मस्त कस्तूपाचे ऊध्िाग्र याचं्यामिे असतो. 
भहचा गूढ उगम चिथ्या भििराच्या तणात मध्यप्रतलाजिण असतो. मूिशनयाच्या उतारािरील पभरिमाचा िे  
करू  ही प्रस्तरी क ं िीय िागाच्या टोकाजिणू  क हरी सभरिेस पोचते. तेरे्थ ती अंतगशतकरोटीया प्रिचे्या 
अपमध्येस आभण अमण अिरेसही असते.  ंतर ती ऊध्िश अंबकीयपाभटताच्या उपमध्य िागातू  अंबकात 
प्रिीे करते. अंबकात सरलस् ायूंचे जे आरंभिक स् ाििलय असते त्यात  ेिचाल ी ि  ासा ेिीया या 
चेतनयाचं्या अपमध्येस राहू  अपमध्य सरल स् ायचू्या आत प्रिीे करते. 
 

सातिी करोभटचेत ी मुखीया. या चेत ीला अंतम शख बभहम शख अीी  ो  म णे असतात. त्याचंा अगूढ 
आरंि मस्त ष्काच्या अिरसीमेीी होतो. तेरे्थ अिर मल्स्तकि ंत ि बक णी याचं्यामिील फटीच्या लगेच 
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अपमध्येस  ो ही म णे उगितात. त्यातल्या त्यात बभहम शख मूण उपमध्येस असते. अंतम शख म णाच्या लगेच 
अपमध्येस श्रिणचेत ी असते. बभहम शख तंतूचा उगम बह ीः मस्त ष्काच्या अिरिागातील तंत क ं जात होतो. 
मस्त कात भिलक्षतंत ि  ं जो आहे त्याच्या िरच्या िागात अंतम शख तंतूचा अंत होतो. 
 

में ूतू  भ घाल्यािर  ो ही म णे प ढे ि अपमध्येस अंतगशत श्रिणमागाीी जातात. मागात 
श्रिणचेत ीच्या िरच्या ि प ढच्या प ष्ठात चरा असतो त्यात बभहम शख मूण असते. अंतम शख मूण  ोहीच्या मिे 
असते. मागाच्या तणाीी म खीय चेत ी एका प्रणालीत जाते भतला म खीया प्रणाली असेच  ाि द्याि.े प्रस्त त 
मागश ि प्रणाली क ं िीयास्र्थीच्या प्रस्तरी िागात असतात. त्याच्या पश्च प ष्ठाच्या मध्याच्या स मारास एक खणगी 
असते भतच्या तणात हा मागश असतो. तो स मारे १ cm. लाबं असतो. म खीया प्रणाली क ं िीयाच्या तणाच्या 
चूच क ि बकजल याचं्या मिे उमटते. या प्रणालीत म खीयेस जिण जिण काटको ी िणण भमणते. या 
िणणात भतला एक फ गिटा येतो तो म खीया प जंक होय. कीचे्या पश्च मूलािरील प ंजकात जीी पेभीकाचंी 
व्यिस्र्था असते तीीच यातही असते. बकजलचूच कीय रंध्रातू  बाहेर पडल्यािर ही चेत ी अिकणशप्रबपडात 
जाते. ती बकजलप्रसरास ओलाडंते. त्याचप्रमाणे पश्चम खीया प्रभतिा ि बाह्य करोटीया प्रिा या ंाही ती 
ओलाडंते. हा िास्र्थीच्या ीाखेमागे जाऊ  ती भििागते. भतचे भििाग अिकणश प्रबपडाच्या प ष्टातू  भकरण 
फाकल्यासारखे पसरू  भ घतात. त्याचे एक जाणे ब ते. त्यातू  फाटे भ घू  म खमासंात पसरतात. 
क ं िीयाच्या चूच कप्रसराच्या प रःस्र्थ सीमेच्या मध्यापासू  गूढागंास स मारे २ cm अंतरािर म खीया चेत ी 
असते. म खीयेच्या ीाखा अीा :– 
 

(१) महान अगूढ प्रस्तरी. ही म खीय प ंजकातू  भ घू  प्रस्तरी अल्स्र्थिागाच्या प रःस्र्थ प ष्ठामिील 
खणग्यातू  खचशटरंध्रामिू  जाऊ  गूढ प्रस्तरी चेत ीस भमणते. भहच्यात केिण अंतम शख तंतू असतात. 
 

(२) समायोगी. [Communicating.] महा  अगूढ प्रस्तरीच्याच ीजेारी लहा  अगूढ प्रस्तरी म्हणू  एक 
 िव्या करोभटचेत ीची ीाखा असते. भतला भमणणारा िागा असतो तो. 
 

(३) पभ कीयगामी. मध्यश्रोिात ती  बारीक हाडे, अल्स्र्थके असतात. त्यातील उपमध्यागंाचे 
भरभकबीसारखे असते त्याचे  ाि पभ का. त्या अल्स्र्थकास ओढणारा एक स् ाय  आहे त्याचे  ाि पभ कीय. 
त्यास चेत ा  ेणारी चेत ी असते भतचे  ाि पभ कीया. का कोठडीच्या पश्च तटािर एक उंचिटा असतो 
त्याच्यासमोर म खीया चेत ीपासू  एक ीाखा भ घू  एका बारीकीा प्रणालीतू  पभ कीय स् ायूपयंत जाते. 
 

(४) पटह ाम ी. म खीया चेत ी बकजलचूच कीयरंध्रातू  बाहेर पडते त्याच्या अलीकडे ६ m m. 
िर ही ीाखा उगम पािते. श्रिणकोठडीच्या मागील तटात एक प्रणाभलका असते त्यातू  ती कोठडीत जाते 
ही प्रणाभलका श्रिणपटहाच्या पश्चसीमेजिण असते. पटहाच्या आस्तराच्या आडू  हभ िक ओलाडूं  
पटह ाभम ी प  ः अस्र्थीत भीरते. या भठकाणी कोठडीच्या प रःस्र्थ अंगासही एक प्रणाभलका असते ही 
प्रणाभलका क ं िीयास्र्थीच्या प्रस्तरी ि पटही िागाचं्या फटीच्या आतल्या टोकाीी असते. या प्रणाभलकेत 
 ाभम ी भीरते  ंतर ती खाली आभण प ढे मूिशनय कंटकाच्या उपमध्य प ष्ठािर जाते. तेरू्थ  ती अपमध्य चािशण 
स् ायचू्या गूढागंास जाते, आभण ीिेटी एक कोच ार िणण घेऊ  भजव्हीया चेत ीच्या पश्च प ष्ठास भचकटते. 
पटह ाम ीमिील बह तेक तंतू भजिेच्या प रःस्र्थ  ो त तीयाीं िागातील रभचचेत ा िाहतात. 
 

बकजलचूच कीय रंध्रातू  बाहेर पडल्यािर म खीयेला ीाखा फ टतात त्या अीा :– 
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(१) पश्च कणीया. ही मागे चूच क आभण कणशमागश याचं्या मिू  िर भ घू  भद्विा भििागते. एक िाग 
कणीय. त्याचा भिनयास का ाच्या करोटीकडील प ष्ठािरील मासंात होतो.   सरा िाग मौलीय. तो ऊध्िश 
मनयारेषेस िरू  मागे जाऊ  तेर्थील मासंात भिनयास पाितो. 
 

(२) बकजली गंाटीया. ती त्या  ािाच्या स् ायसू जाते. 
 

(३) भद्वकाडंगामी तीही   सरीच्याच बरोबर उगम पाि ू भद्वकाडंस् ायचू्या पश्च काडंास जाते. 
 

म खीयेच्या म खािरील ीाखा अीा :– (१) क ं िीया. या अ ेक असू  कपोलीय कंस ओलाडूं  
क ं ि ेीात भिनयास पाितात. त्या मागे का ापयंत ि िरती डोळ्यापयंत जातात. (२) कपोलीया. या 
पापण्यापयंत जातात. (३) त ंडगािी. या ओठ ि  ाक यापयंत जातात. (४) हा िीया. या ह  िटी ि 
अिरोष्ठ यास जातात. (५) गै्रिा. या पभरग्रीि स् ायसू जातात. 
 

या प्रकरणात पभहल्या सात चेतनयाचं्या जोड्याचंा भिचार केला आहे. त्यापंैकी पाच भिभीष्ट 
ज्ञा ेंभियाचं्या चेतनया िाहणाऱ्या आहेत. त्या चेतनया १, २, ३, ४, ६ या क्रमाकंाचं्या होत. त्यापंैकी पभहली 
गंिज्ञा चेत ा िाहते.   सरी  ीश ज्ञा  िाहते. भतसरी, चिर्थी ि सहािी  ीश ेंभियाच्या हालचालीं ा चेत ा 
 ेणाऱ्या आहेत. पाचिी म ख्यतः म खिट्ाच्या का ापासू  प ढील िागाच्या सामानय स्पीशचेत ा िाहते पण 
भतच्यातच चािशणस् ायूं ा चाल ा  ेणाऱ्या पे्ररणा िाहणारा िाग आहे. सातिी चेत ी भीरोिागास 
चाल पे्ररणा िाहणारी आहे तरी भतच्यात रससंि े ा िाहणाऱ्या तंतंूचा समािीे आहे. कीीय चेतनयाचं्या 
आरंिीच अंतम शख मागातला प जंक असतो तसेच भिजनया ि म खीया याचं्या आरंिाजिण प जंक असतात. 
या प जंकात पेभीका असतात त्याच िरतीच्या पेभीका घ्राणेंभिय ि  ीश ेंभिय यातही असतात. 
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आ॰ २३·५ म ख ि ग्रीिा यातील चेतनया. १ म खीया प्रिा. २ अिभजव्ही चेत ी Hypoglossal nerve. 

३ करोटीया भििागस्र्था . ४ समाईक करोटीया. ५ बाह्य करोटीया प्रिा. ६ जििीया प्रभतिा तेरू्थ  खाली 
गै्रिचेतनया एकमेकास जोडलेल्या ीजेारी भिगूढा चेत ी Vagus n. ७ मौलीया प्रिा. ८ म खीया चेत ी 
Facial n. ९ जंिीया प्रिा. १० अगूढ क ं िीया प्रिा. ११ आडिी म खीया प्रिा. 
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प्रकरि २४ 
 

शेवटिे िेतनीपंिक 
 

करोभटचेतनयापंैकी पभहल्या सात पाभहल्या. आता ीिेटच्या पाच पहाियाच्या आहेत. आठव्या 
करोभटचेत ीचे  ाि संश्रिणी असे केले आहे. या  ािाचा पभहला िाग सं या े संस्र्थाि म्हणजे समतोल 
ओणखण्याचे इंभिय असा घ्याियाचा. श्रिणी म्हणजे ऐकण्यासंबंिी हे तर उघडच आहे. संश्रिणचेत ीचा 
अगूढ उगम मस्त क आभण मस्त ष्क याचं्यामिील चऱ्यात होतो. हा उगम म खीया चेत ीच्या मागे आभण अिर 
मल्स्तकीय ि तंाच्या प ढे असतो. येरे्थ संस्र्थाि तंतू श्रिणतंतूच्या उपमध्यागंास ि िरच्या पाणसणीत असतात. 
या चेत ीचे गूढ उगम चिथ्या भििरातील त्या त्या कायाच्या ममशस्र्था ापासू  होतात. ही स्र्था े भििराच्या 
तणात असतात. ही चेत ी अिर मल्स्तकीय ि तंाला बाहेरू  र्थोडा िेढा घालू  मध्यम मल्स्तकीयि तंाच्या 
पश्च सीमेपाीी जाते. तेरे्थ ती म खीया चेत ीसमिते अंतगशत श्रिणमागात प्रिीे करते. करोटीच्या मागील 
खणग्याच्या प्राक् – अपमध्य तटाचा बराचसा िाग क ं िीयास्र्थीच्या प्रस्तरीिागाचा ब लेला असतो. क ं िीय 
ि मौलीय याचं्या भीिणीच्या पश्चानताजिण जििीयरंध्र असते. या रंध्राच्या प्राक् िागाच्या िर 
अंतगशतश्रिणमागश असतो. हा मागश स मारे १ cm. लाबं असू  त्याच्या अपमध्यानती एक सल्च्छि तकट असते 
त्याच्या पलीकडे अंतगशत श्रिणेंभिय असते. या मागात सातिी ि आठिी अीा  ो ही करोभटचेतनया 
असतात. 
 

 िव्या करोभटचेत ीचे  ाि भजव्हाग्रसीया. या चेत ीचा अगूढ उगम मस्त काच्या िरच्या िागापासू  
बक णी ि अिर मल्स्तकीय ि तं याचं्या सापटीतू  होतो. भहचा गूढ उगम चिथ्या भििराच्या तणात असतो. 
में ूपासू  ती प ढे ि अपमध्य कला े जाते. प्रर्थम ती फ ल्लाराच्या खाली आभण मौलीय अस्र्थीच्या जििीय 
उंचिट्ािर त्यास चरा असल्यास त्या चऱ्यात असते. ती जििीय रंध्रद्वारा करोटीतू  बाहेर पडते. तत्पूिी 
ती एक खाली िणण घेते. मौलीयास्र्थीमिील महारंध्रािर अंीतः त्याचा ग ंठ आलेला असतो. या ग ंठाच्या 
मागे कमी अभिक खोलसा एक खणगा असतो. ग ंठाच्या अपमध्यागंालंा मौलीयाचा जििीय प्रसर आभण 
क ं िीयाचा प्रस्तरी िाग एकमेकात ग ंततात. या प्रसराची प्राक् सीमा स टी असते तीच जििीय रंध्राची पश्च 
सीमा असते. प्रस्त त रंध्राच्या प ढे एका अल्स्र्थमय उंचिट्ाच्या आड करोटीयेच्या प्रणालाचे खालचे द्वार 
असते. रंध्रात ती  कप्पे असतात. त्यापैकी प ढल्या कप्प्यात अिर प्रस्तरी सभरिा असते. मिल्या कप्प्यात 
 ििी  हािी ि अकरािी अीा ती  करोभटचेतनया असतात. (प्रकरण २० पहा) रंध्रातू  बाहेर भ घता ा ती 
एका खोल चऱ्यात असते तेरे्थ सभरिा भतच्या आभण इतर  ो  चेतनयाचं्या मिे येते. बाहेर पडल्या ंतर ती 
अंतगशत करोटीया प्रिा आभण अंतगशत जििीया प्रभतिा याचं्यामिू  खाली ि अपमध्येस जाते.  ंतर ती 
अंतगशत करोटीयेच्या िर जाते आभण बकजलप्रसराच्या गूढागंा े बकजलग्रसीय स् ायचूी पश्च सीमा गाठते. 
 ंतर ती प ढे िणू  ऊध्िश ग्रससमाक ं चकाच्या तंतूतू  बकिा त्याच्या आभण मध्य समाक ं चकाच्या सापटीतू  
जाऊ  भगलाय, ग्रसास्तर, भजिेचा पश्च िाग आभण तोंडाचे कफप्रबपड यात पसरते. भहच्या ीाखा अीा :– 
 

(१) जििीय रंध्रात असता ा या चेत ीिर  ो  प जंक आलेले असतात, एक ऊध्िश एक अिर. 
ऊध्िश प जंक लहा  असतो त्यापासू  ीाखा भ घत  ाही. अिरप ंजक मोठा असू  त्यापासू  ीाखा 
भ घतात. त्यातील एक गै्रि कारभणक प ंजकास भमणते,  ो  िागे  हाव्या चेत ीस भमणतात आभण एक 
सातव्या चेत ीस भमणतो. हा िागा भद्वकाडं स् ायचू्या पश्च काडंातू  जाऊ  बकजलचूच कीय प्रसराजिण 
म खीयाचेत ीस भमणतो. 
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(२) पटहीया चेत ी. ही चेत ी भजव्हाग्रसीयेच्या अिरप जंकापासू  भ घते. जििीयप्रखात आभण 
करोभटयाप्रणाल याचं्यामिे जो उंचिटा असतो त्यात एक बारीकीी प्रणाभलका असते. भतच्यातू  ही ीाखा 
श्रिणकोष्ठात जाते. तेरे्थ भतच्या अ ेक ीाखा होऊ  एक जाणे ब ते. त्यातू  एक ीाखा भ घू  म खीयेच्या 
महा  अगूढ प्रस्तरी ीाखेस भमणते. प्रस्त त जालकाच्या काही ीाखा पटहकोष्ठाच्या आस्तरास जातात, 
काही त्या कोष्ठास जोडू  असणाऱ्या हाडाच्या पोकणीत जातात आभण काही ग्रसश्रि  णीस जातात. 
याभीिाय आणखी एक ीाखा जालकातू  भ घते भतला लहा  अगूढ प्रस्तरी म्हणतात. ही ीाखा क ं िीयाच्या 
प्रस्तरी िागात पटहता क स् ाय ूज्यातू  ओिलेला असतो त्या प्रणालाच्या खाली एक बारीकसा प्रणाल 
असतो त्यातू  क ं िीयाच्या प्राक् तटापयंत जाते. येर्थील द्वार महा  प्रस्तरी चेत ी िारण करणाऱ्या 
खणग्याच्या अपमध्यागंाला असते. या द्वारातू  भ घू  लहा  प्रस्तरी चेत ी ि त्तरंध्रातू  बाहेर पडते आभण 
ओतप जंकास भमणते. हा प ंजक हा िीयेस जोडलेला असतो. 
 

(३) करोटीयागाभम ी. ही ीाखा प ष्कण ा   हेरी असते. ही करोटीच्या लगेच खाली उगम पाि ू 
अंतगशत करोटीयेच्या फ गिटीच्या तटात पसरते तीीच ती करोटीय बपडातही पसरते. करोटीय बपड = 
करोटीय ग भलका (प्रकरण १६ पहा) 
 

(४) ग्रसीया. या ती  चार असतात या अंतगशत करोभटयाप्रिसे ओलाडूं  मध्यम 
ग्रससमाक ं चकासमोर  हाव्या करोटीय आभण कारभणक चेत ीतंतूीी भमणू  एक जालक तयार होते. 
त्यातू  तंतू भ घू  घीाच्या आस्तरािर पसरतात. 
 

(५) एक स् ाय गामी ीाखा बकजलग्रसीय स् ायसू जाते. 
 

(६) भगलायगामी. या अ ेक असू  लघ  तालिीय चेत ीच्या ीाखासंमिते त्याचे एक जाणे ब ते ते 
भगलायािोिती असते. यातू  म    तालूस ि त ंडग्रस संिीस िागे जातात. 
 

(७) भजव्हीय ीाखा. या  ो  असतात. त्यापैकी एक भजिेच्या पभरबबबापयंतच्या पश्चिागाच्या, 
आभण   सरी भजिेच्या डाव्या उजव्या बाजूच्या पश्च एक त तीयाींाच्या अंतम शख चेत ा िाहतात. 
 

 हािी करोभटचेत ी. भहला हल्ली इंग्रजीत अटंती म्हणजे िटकणारी या अर्थाचे  ाि आहे. भहला 
पूिी एक ा पल्मजठरीया म्हणत,  ंतर दयत पल्मजठरीया म्हणू लागले. कारण भतचा भिनयास प्रर्थम पल्म ि 
जठर यात असल्याचे कणू  आले  ंतर तो दय यातही आहे असे कणले. पण आता तो आतडे आभण 
ीजेारची इंभिये यातही आहे असे कणू  आले आहे. म्हणू  आता भिनयासािरू   ाि द्याियाचे तर 
कंठिक्षो रीया असे द्यािे लागेल. भतचा कायाभिषयी बरीच गूढता होती आभण आताही काहीीी आहे म्हणू  
भतला येरे्थ भिगूढा असे  ाि भ ले आहे. ते व्य त्पत्ती े  व्हे तरी िािार्था े आभण उच्चारा े इंग्रजी व्हेगस या 
 ािाच्या जिणचे आहे. इतर करोटीय चेतनयाचंा भिनयास भीरोिागात मयाभ त असतो परंत  या चेत ीचा 
भिनयास ि क्क ि उंड या इंभियापयंत झालेला असतो. कोष्ठागंातील चेत ा िाहणारी म्हणू  भहला भिीषे 
महत्त्ि आहे. 
 

भिगूढेमिे अंतम शख ि बभहम शख अीा  ोही प्रकारचे तंतू असतात. भहच्या उगमाीी पाभहले असता ही 
आठ,  ऊ बकिा  हा िाग्याचंी भमणू  ब लेली असल्याचे भ सू  येते. हे िागे मस्त कातू  भजव्हाग्रसीयेच्या 
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खालू  बक णी ि अिर मल्स्तकीय ि तं याचं्या सािंीतू  आलेले असतात. भिगूढेचा गूढ उगम चिथ्या 
भििराच्या तणात असतो. सिश िागे भमणू  होणारी भिगूढाचेत ी मल्स्तकाच्या फ ल्लार िागाखालू  जििीय 
रंध्राकडे जाते. या रंध्रातू  भजव्हाग्रसीयेच्या मागे राहू  ती बाहेर पडते. या द्वाराीी भतला एक फ गिटा 
आलेला असतो त्याला भतचा ऊध्िश प जंक म्हणतात. द्वाराबाहेर भतजिर एक   सरा फ गिटा असतो त्याला 
भतचा अिर प ंजक म्हणतात. द्वारातू  खाली भिगूढा चेत ी अंतगशत करोटीया प्रिेच्या िषे्टणात जाते. तेरे्थ ती 
घंभटककास्र्थीच्या ऊध्िशसीमेीी जाईपयंत करोटीया प्रिा ि जििीया प्रभतिा याचं्यामिे असते.  ंतर ती 
जििीया प्रभतिा आभण समाईक करोटीया प्रिा याचं्यामिे असते. या ंतर डािी उजिी भिगूढा चेतनया 
िगेळ्या रीती ी खाली जातात. उजिी भिगूढा अिांसीयाप्रिचेा पभहला िाग आभण अिासंीया प्रभतिा याचं्या 
मिू  खाली ऊध्िश उरो ेीात श्वस ा णीच्या बाजूला जाते. तेरे्थ भतच्याप ढे उजिी बाह भीरस्या प्रभतिा 
असते. प्रर्थम ही चेत ी उजि े परीप ि पल्मन् याचं्या उपमध्येस असते. पण  ंतर खाली ही अभतय गी 
प्रभतिचे्या उपमध्येस असते आभण पलीकडे परीप असते.  ंतर ही चेत ी उजव्या श्वस ी णीच्या मागू  
पल्म ाच्या ब ंिाच्या मागल्या अंगाला भििागते. हे भििाग ि तेर्थील कारभणक िागे भमणू  एक जाणे तयार 
होते त्याला पश्च पल्मनय जालक म्हणतात. या जालकातू   ो  ती  िागे खाली भ घतात. तेरे्थ डाव्या 
भिगूढेचा एका ा िागा त्यास येऊ  भमणतो. सिा भमणू  भगणणीच्या पश्च तटािर पश्च भगल ीजालक तयार 
होते. या जालकापासू  खाली एकच िागा भसद्ध होतो तो महापटलातील द्वारातू  उ रात जातो. या 
िाग्यात डाव्या उजव्या  ो ही भिगूढाचें तंतू असतात. 
 

 
आ॰ २४·१ सातव्या कीरेकेमिू  ग्रीिचेा आडिा छे . च₁ घंभटकप्रबपडा ीजेारी अिरोही 

अिभजव्हीया चेत ी Descendens hypoglossi. च₂ करोटीया प्रिचे्या िषे्टणात भिगूढा चेत ी. कीरेकेला 
लागू  प ढील अंगास असलेल्या   सऱ्या स् ायचू्या अपमध्य काठाीी च₃ महापटलीय चेत ी Phrenic n. 
कारण (ी डंा) प जंकमाला. (स् ायकूरता (प्रकरण ४ आ॰ १८ पहा) 
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उ रात या संय त त भिगूढेचे  ो  फाटे होतात, एक लहा  ि   सरा मोठा. लहा  फाटा जठरा 
मागल्या ि खालच्या प ष्ठात जातो. मोठा फाटा म ख्यतः चिंािश प जंकास जातो; पण अंीतः प्लीहा, यक त, 
ि क्काभिि क्क, आभण ऊध्िश िभरिीय जालकास जातो. 
 

डािी भिगूढा डािी अिासंीया ि डािी समाईक करोटीया प्रिा याचं्या मिू  िक्षो ेीात भीरते. तेरे्थ 
ती डाव्या बाह भीरस्या प्रभतिचे्या मागे असते. ती ऊध्िश उरो ेीामिू  महाप्रिचे्या कंसास ओलाडूं  डाव्या 
पल्म ाच्या ब ंिामागे जाते. महाप्रिाकंसाच्या लगेच िर भिगूढेला अगूढांगा े ओलाडूं  महापटलीया चेत ी 
जाते. प्रस्त तकंसािर डािी ऊध्िश पी शकातंरीय प्रभतिा भतला ओलाडंते. या चेत ीपासू  श्वस ीगामी िागे 
भ घतात. त्या २, ३, ४ क्रमाकंाचं्या िक्षस्य कारभणकाींी समायोग होऊ  डाि ेपश्च पल्मनय जालक भसद्ध 
होते. या जालकातू   ो  ीाखा भ घू  भगणणीच्या प ढे उतरतात. उजव्या पश्च पल्मनय जालकाच्या एका 
ीाखेसमिते त्यापासू  भगल ीजालकाचा प ढचा िाग तयार होतो. या जालकापासू  एक  ोरी भ घू  
भगल ीच्या प ढू  महापटलाच्या रंध्रामिू  उ रात जाते. भतच्यात डाव्या उजव्या  ो ही भिगूढाचें तंतू 
असतात. 
 

उ रात प्राक् भिगूढेपासू  आरंिीच काही िागे जठराच्या आद्य िागास जातात.  ंतर भतचे डािे 
उजि े अ ेक भििाग होतात. डाि े भििाग जठराच्या छोट्ा सीमेला अ  सरू  जठरातच पसरतात. 
उजव्यापैकी काही जठरात तर काही अंि कात तर काही प्रपाचकात तर काही यक ताच्या प्रभतहारापयंत 
जातात. 
 

(प्रभतहार = प्रिीेद्वार). 
 

भिगूढेचा उगम मस्त कात होतो. तेरे्थ भतची ती  ममे असतात : (१) एका ममाला आपण भिलक्ष ममश 
म्हटले आहे. त्याचा अिराीं भिगूढेचा असतो. (प्रकरण १४) रस ार्थी तंतू तेरे्थ येऊ  भमणतात. अर्थात ते 
अंतम शख असतात. (२) याच्या प ढे भिगूढेचे प्राक् (उ री ) ममश असते. त्यापासू  ग्रस ि कंठ यास जाणारे 
बभहम शख तंतू भ घतात. (३)   सऱ्याच्या अमण िरती आभण उपमध्यागंास भिगूढेचे प ष्ठी  (पश्च) ममश असते. 
त्यापासू  इतर अंतम शख ि बभहम शख तंतू भ घतात. या प्राक् ि पश्च ममासच उ री  ि प ष्ठी  ममे म्हणतात. 
 

पीूमिील उ री  ि प ष्ठी  हेच संबंि माणसात प्राक् ि पश्च होतात. ीारीराचा अभ्यास प्रर्थमतः 
पीूिरू च कराियाचा असतो. त्यािरू  अीी िाषा रूढ होते. 
 

भिगूढा चेत ीला ीाखा असतात त्या अीा :– 
 

(१) िमशण्या. ही ीाखा ऊध्िश प जंकातू  भ घते भतचा भिनयास करोटीच्या पश्च प्रखातातील 
िमशपटलात होतो. 
 

(२) कणीया. ही ीाखाही ऊध्िश प जंकातू च भ घते. जिणच भतला ३ भजव्हाग्रसीयेच्या अिर 
प जंकातू  भ घणारा िागा येऊ  भमणतो.  ंतर ती अंतगशत जििीया प्रभतिचे्या मागे जाते. तेरे्थ ती जििीय 
प्रखाताच्या अपमध्य तटातील प्रणाभलकेत भीरते. बकजलचूच कीय रंध्राच्या िर स मारे ४ mm. िर म खीयेचा 
प्रणाल ओलाडूं  जाते. तेरे्थ भतचा एक िागा म खीयेस जाऊ  भमणतो. त्या ंतर ती पटह ि चूच क 
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याचं्यामिील चऱ्यातू  जाते आभण   िागते. एक िाग पश्च कणीया चेत ीस भमणतो ि   सरा का ाचा 
करोटीकडील िाग ि बाह्य कणशमागश यात प्रसार पाितो. 
 

(३) ग्रसीया. ही ीाखा अिर प जंकातू  भ घते. ही अंतगशत ि बाह्य करोटीया प्रिाचं्या मिू  मध्यम 
ग्रससमाक ं चक स् ायचू्या िरच्या सीमेीी जाऊ  भििागते. हे भििाग आभण कारभणका भजव्हाग्रसीया ि बाह्य 
कंठीया चेत ी, याचें िागे भमणू  ग्रसीय जालक तयार होते. यातील भिगूढेचे तंतू ग्रस ि म   तालू यात 
भिख रलेले असतात. यातील एक िागा अिभजव्हीय चेत ीस भमणतो. भिगूढेची ही ग्रसीय ीाखा घीाच्या 
मासंाला चाल ा  ेणारी प्रम ख ीाखा असते. तरी भहच्यातील प ष्कणसे तंतू भहला सामील झालेल्या 
अकराव्या करोभटचेत ीच्या िाग्यातू  आलेले असतात. 
 

(४) ऊध्िश कंठीया. ही ीाखा ग्रसीयेपेक्षा मोठी असते. ही अिर प ंजकापासू  उगम पािते भहला 
कारभणक िागा येऊ  भमणतो. ही ग्रसपाश्वािर अंतगशत करोटीया प्रिचे्या प्रर्थम मागे आभण मग उपमध्येस 
राहू    िागते. अंतगशत ि बाह्य कंठीया अीा भतच्या अंत्य ीाखा होतात. यापंैकी अंतगशत ीाखा ही अंतम शख 
असते ती घंभटकी गंाटीय पटलातू  आत जाऊ  िाक् चूणापयंत कफास्तरात पसरते. अ  भजव्ह खातातील 
रभचतंतंूचा समािीे यातच होतो. बाह्य ीाखा बभहम शख असू  क कघंभटक आभण क कग्रसीय स् ायतू पसरते. 
 

(५) परािर्णत ी कंठीया. उजव्या बाजूची चेत ी अिासंीया प्रिेच्या प ढे उगम पाि ू भतला िढेा 
घालू  मागे िणू  िर भ घते. समाईक करोटीया आभण अिर घंभटकीया प्रिाचं्या मागू  श्वस ा णीच्या 
उजव्या बाजूला जाते. डाव्या बाजूची चेत ी महाप्रिचे्या कमा ीच्या डाव्या बाजूला उगम पाि ू 
महाप्रिाभ बिं ाच्या खालू  कमा ी खाली िढेा घेऊ  श्वस ा णीच्या बाजूपयंत चढते. उजिी डािी 
प्रत्येक, श्वस ा आभण भगणणी याचं्या सापटीतू  िर जाते.  ंतर ती घीाच्या अिर समाक ं चकाच्या 
अिरसीमेखालू  कंठात प्रिीे करते. भहचा भिनयास क क घंभटकाखेरीज कंठाच्या सिश स् ायूत होतो. िाक्-
तंतूच्या खालच्या कंठाच्या कफास्तरातही भहचा भिनयास होतो. ही चेत ी कंठाजिण जाता ा अिर 
घंभटकीया प्रिेच्या अंत्य ीाखा ीजेारी असतात. भहची अगे्र गणढापण ि भजव्हा याचं्या साधं्यापयंत असतात. 
 

ही चेत ी अिासंीया अर्थिा महाप्रिाकमा  या खालू  जाता ा भतजपासू  प ष्कण ीाखा भ घू  
दय याकडे जातात. ही ग्रीिते िर जाता ा प ष्कण ीाखा भगणणीचे आस्तर ि मासं याजकडे, काही 
श्वस ेच्या आस्तराकडे ि मासंाकडे आभण काही घीाच्या अिर समाक ं चक स् ायकूडे जातात. 
 

(६) दय ीय ीाखा ग्रीिते  ो  ती  असतात. काही ग्रीिचे्या िरच्या िागात ि काही खालच्या 
िागात असतात. खालच्या मोठ्या असू  पभहल्या बरगडीच्या बकभचत िर असतात. भिगूढेच्या िक्षामिील 
दयद्गामी ीाखापंैकी उजव्या, ब िंापासू  भ घतात आभण डाव्या परािर्णत ी कंठीयेपासू  भ घतात. 
 

(७) पल्मगामी. याही ीाखा अ ेक असतात. त्यातील पल्म ाच्या ब िंाच्या प्राक् िागाकडे जातात 
त्या मागे जाणाऱ्यापेंक्षा लहा  आभण र्थोड्या असतात. 
 

(८) भगल ीगामी. याही अ ेक असतात. काही पल्म ी ीाखाचं्या िरू  ि काही खालू  भ घतात. 
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(९) जठरगामी. या  ोहीपैकी डािी जठराच्या प्रागूध्िश िागास आभण उजिी पश्चािर िागात जाते. 
उजिीचा प्रसार चिंािश प जंकापयंत होतो. प जंकामिू  अखंडपणे  ो ही भिगूढाचें तंतू यक तात ि ि क्कात 
जातात. याप्रमाणे ही चेत ी  ूरिर पसरलेली आहे. ही अंतबरभियाचंी चेत ी आहे. 
 

कीरेकरोटीया. अकराव्या करोटीया चेत ीत कीतूे  आलेला काही िाग असतो म्हणू  भतला हे 
 ाि भ ले आहे.  हािी चेत ी भिगूढा. भतचाच हा एक अिशिट िेगणा झालेला िाग आहे म्हटले तरी 
चालेल. प रिणी या अर्थाचे भतचे इंग्रजी  ाि आहे. बाह्यतः भतचे करोटीय मूण आभण कीीय मूण मोठे असते. 
मस्त कात भतचे ममश असते. मस्त कपाश्वांगातू  चार पाच म ळ्या भिगूढेच्या खालू  भ घतात. त्या भमणू  एक 
चेत ी होते भतला कीीय िाग येऊ  भमणतो. ही य ती जििीय रंध्राीी घडते. येरे्थच एकाद्या   सऱ्या िाग्या े 
ती भिगूढेच्या ऊध्िश प जंकास जोडली जाते. जििीय रंध्रातू  पार जाऊ  ती कीीय िागापासू  अलग होते 
पण भिगूढेच्या अिर प जंकास भचकटते. भतचे तंतू भिगूढेच्या ग्रसीया ि परािर्णत ी कंठीया या ीाखात 
भमसणतात. त्याचंा भिनयास घसा आभण कंठ याचं्या मासंात होतो. 
 

कीरेकरोटीया चेत ीच्या कीीय िागाचे िागे ग्रीिचे्या िरच्या पाच भििागाचं्या प रःस्र्थ 
िूसरागंातू  भ घू  गै्रि चेतनयाचं्या प रःस्र्थ पश्च म ळ्याचं्या मिू  बाहेर पडू  एकिटतात. एक  ोरी ब ू  ती 
महारंध्रातू  कीरेकीया प्रिेच्या मागू  करोटीत जाते. तेरू्थ  ती िर आभण अपमध्य भ ी ेे जििीय रंध्राीी 
पोचते. रंध्रात असता ा भतला करोटीय िागाचे एक  ो  िागे येऊ  भमणतात. काही व्यत तीत भ राणे िागे 
  भमणता, सबिं भिगूढाच भतला भचकटते आभण र्थोड्याच अंतरािर भतजपासू  स टी होते. रंध्रात  हािी ि 
अकरािी या चेतनया समाईक पभरिमात असतात. जििीय रंध्रातू  बाहेर पडल्यािर ही चेत ी अंतगशत 
करोटीया प्रिा ि जििीया प्रभतिा याचं्या मिू  खाली येऊ  मागे अंतगशत जििीया प्रभतिचे्या अगूढागंा े 
उरश्चचू कीय स् ायचू्या िरच्या िागात घ सते. तेरे्थ गै्रि   सऱ्या चेत ीतू  त्या स् ायसू येणाऱ्या ीाखेपासू  
भतला एक िागा येऊ  भमणतो. ग्रीिचे्या पश्चभिकोणाच्या मौलीय िागास ओलाडूं  ती पभरस्कंिीय 
स् ायचू्या अिरप ष्ठातू  आत भीरते. तेरे्थ भतला भतसऱ्या चिथ्या गै्रि चेतनयाचें िागे येऊ  भमणतात. सिा 
भमणू  त्या स् ायतू एक जाणे तयार होते. 
 

बारािी करोटीय चेत ी अिभजव्हीया. ही भजिेची बभहम शख चेत ी आहे. भहचा बाह्य आरंि 
मस्त काच्या बक णी ि स्तूप या  ो  िागाचं्या मिील चऱ्यात होतो. अ ेक म ळ्या भमणू   ोरी ब ते. प्रर्थमतः 
 ो  ज डगे असतात ते भिित तपणे मौलीयास्र्थीच्या ग ंठामिे प्रणाल असतो त्यात भीरतात. बाहेर पडल्यािर 
ते ज णतात. प्रत्येक ज डग्याला स्ितंि पभरिमश असते. संय त त  ोरी प्रर्थमतः अंतगशत जििीया प्रभतिा, 
अंतगशत करोटीया प्रिा, आभण ९, १०, ११ व्या चेतनया याचं्यापेक्षा अभिक खोलात असते. ती खाली कल 
ठेि ू अपमध्येस अंतगशत करोटीया प्रिा आभण  ििी ि  हािी चेत ी याचं्या मागू  प्रस्त त प्रिा ि अंतगशत 
जििीया प्रभतिा याचं्या मिे जाते. या मागात भिगूढेच्या अिरप जंकास भतचा अिा िेढा बसतो. येरे्थ त्यास ती 
भचकटलेली असते.  ंतर भिगूढेच्या प ढे आभण रत तिाभहनयाचं्या मिे राहू  ती खाली उतरते. 
हा िीयास्र्थीच्या को ाच्या पाणसणीत राहू  भद्वकाडंस् ायचू्या पश्चपेीीच्या खाली जाऊ  अगूढ होते. ती 
प्रिा ि प्रभतिा याचं्यामिे उमटते.  ंतर मौलीया प्रिेला अिा िढेा घालू  ही चेत ी बाह्य करोटीया ि 
भजव्हीया प्रिा ंा ओलाडूं  हा िी गंाटीय ि ी गंाटभजव्हीय स् ायूंच्या मिे भििागते. भचब कभजव्हीय स् ायिूर 
भतचे अ ेक फाटे होतात. अिभजव्हीया चेत ी आभण भजव्हीया चेत ी या ंा एकमेकीस जोडणारे अ ेक फाटे 
ी गंाटभजव्हीय स् ायचू्या प्राक् सीमेजिण असतात. याभीिाय अिभजव्हीयेचे समायोग [समायोग म्हणू  जेरे्थ सागंतात 
तेरे्थ  ो  चेतनयाचें िागे एकमेकास भचकटलेले असतात. त्यातील तंतू ीजेारी ीजेारी माि असतात पण अखंडच असतात. एकातील चेत ा 
  सऱ्यात जाण्याची सोय  सते.] भिगूढा, पभहली   सरी गै्रि चेत ी आभण कारभणक ी डंा याींी झालेले असतात. 
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भिगूढेचा समायोग भतच्या अिरप जंकापासू  झालेला असतो. गै्रि पभहली   सरी याचंा एक पाी ब लेला 
असतो त्याीी समायोग झालेला असतो. अिभजव्हीयेच्या ीाखा अीा :– (१) िमशण्या. भहच्यात पभहल्या 
गै्रिचेे तंतू असतात. ही मौलीयास्र्थीच्या ग ंठातील प्रणालातू  मागे करोटीच्या पश्चप्रखातातील िमांत 
पसरते. (२) मौलीया प्रिचे्या खाली आल्यािर एक (अिरोही) ीाखा खाली कंठपाश्वापयंत उतरते आभण 
  सऱ्या गै्रिेपासू  भ घालेल्या ीाखेस भमणू  एक पाी तयार होतो. या अिभजव्हीयेच्या ीाखेस उतरती 
ीाखा म्हणतात. िस्त तः भहच्यातील सिशतंतू गै्रिच असतात इतकेच  व्हे तर अिभजव्हीयेला िरू  प ढे 
जाऊ  भचब क–ी गंाटीय ि घंभटकी गंाटीय स् ायतू गेलेले तंतू गै्रिच असतात. स्रू्थलदृष्ट्ा माि या  ो  
स् ाय गामी चेतनया अिभजव्हीयेच्या ीाखा गणल्या जातात. िस्त तः (३) अिभजव्हीयेच्या स् ाय गामी ीाखा 
ज्या स् ायूं ा जातात ते स् ाय ूअसे :– बकभजलभजव्हीय, ी गंाटभजव्हीय, भचब कभजव्हीय, भचब की गंाटीय, 
भजव्हेचे अंतगशत स् ाय.ू 
 

 
आ॰ २४·२ भीरोग्रीिा प्र ेीातील अगूढ चेतनया. १ म खीया. २ महा  मौलीया Greater occipital. ३ 

लहा  मौभलया Lesser occipital. ४ महा  कणीया Greater auricular. ५ अभ्यभिका बकिा 
कीरेकरोटीया Accessory. ६ ग्रीिचेी प्राक् त्िचीया. ७ अभिस्कंिीया Suprascapular. 
 

कारभणक चैतभ कव्यहूातील चार प जंक करोटीय चेतनयास ग ंतलेले असतात ते असे :– (१) 
पल्लिी प जंक. हा टाचणीच्या माथ्याएिढा असू   ेिभििराच्या (अंबकाच्या) टोकाजिण  ेिगामी प्रिचे्या 
अपमध्यागंाला असतो. हा अ ेक  ेिगामी चेतनयात ग ंतलेला असतो. (२) मूिशनयतालिीय प ंजक. हा या 
चारीत मोठा असतो. हा मूिशनयतालिीय रंध्राजिण जंिीया चेत ीखाली टागंलेला असतो. (३) अिहा ि 
प जंक. हा आकारा े मध्यम असू  अिहा ि प्रबपडाच्या गूढिागािर असतो. हा भजव्हीया चेत ीला 
भचकटलेला असला तरी म खीयेीी संबद्ध असतो. (४) ओत प जंक. हा आकारा े लहा  असू  
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भिि त्तरंध्राच्या खाली असतो. हा हा िीया चेत ीस भचकटलेला असतो. या प जंकाचे तंत संबंि प ढे 
कारभणक प्रकरणी भ ले जातील. (प्रकरण २७ आ॰ ५ पहा) 
 

करोटीतू  भ घणाऱ्या चेतनया बारा आहेत. त्यापैकी पभहली  ाकाची. २, ३, ४, ६ क्रमाकंाच्या 
डोळ्याच्या आहेत, आठिी का ाची आहे आभण ९, १०, १२ क्रमाकंाच्या जीि घसा कंठ ि कोठ्यातील इंभिये 
याचं्या आहेत. अकरािी डोके ि खा ंा याची आहे.  ाक डोणे का  त्िचा जीि, या पचंेंभियापैकी स्पीभेिय 
(त्िचा) सािशभिक आहे. बाकीची चारी भीरो ेीात गोभिलेली आहेत. प ढे मिोमि  ाक, त्या ीजेारी डोणे, 
आभण अमण मागे का  आहेत. रस ा (जीि) त्याखाली आहे. में ू िारण करण्याकरता केराटी आहे. भतच्या 
तणात ती  खणगे आहेत. त्यापैकी प ढच्याच्या खाली  ाकडोणे आहेत मिल्याखाली का  आहेत आभण 
त्याखाली रस ा आहे. (प्रकरण १६ पहा) 
 

प्राक् करोभटप्रखात उर्थण असतो. त्याच्या मध्यिागी प ढे कारंडास्र्थीचा चाणणीिजा िाग असतो. 
त्यात गंििाही िागे ओिलेले असतात. ीजेारी िालीयास्र्थीच्या अंबकीय ताटल्या असतात. मध्य पातणीत 
त ऱ्यासारखा एक उंचिटा असतो. त्याला य रोपीय िाषात कोंबड्याच्या त ऱ्याची उपमा  ेतात. मागे 
मूिशनयास्र्थीचा कबंि मिोमि आभण ीजेारी त्याच्या छोट्ा पंखाचें कोर ार काठ अीा पश्च सीमा असतात. 
मस्तकाचे िालीय खंड या प्रखातात असतात. यातू च  ाकाडोळ्याच्या चेतनया बाहेर पडतात. (प्रकरण ४ 
पहा) 
 

मध्य करोभटप्रखात प ढच्यापेक्षा खोल असतो. मिोमि मूिशनयकबिं असतो तो अरं  आखूड पण 
उंचट असतो.  ो ही बाजू ी त्याचे मोठे पंख पसरलेले असतात ते मागे  ेखील खोलगट पण पसरट 
असतात. या पखंा ंा जोडू  मागे क ं िीयास्र्थी असते. में ूतू  खाली उगिलेला भपभहतप्रबपड मूिशनयाच्या 
पाठीिरच्या खणग्यात असतो. ीजेारी मस्तकाचे क ं िीय खंड असतात. ५, ७ क्रमाकंाच्या चेतनया या 
प्रखातातू  बाहेर पडतात, आठिी क ं िीय हाडातच राहते. ९, १०, ११ क्रमाच्या चेतनया मागल्या काठाच्या 
सापटीतू  बाहेर पडतात. (प्रकरण २० पहा) 
 

पश्च करोटीयप्रखात आणखी खोल असतो. तो म ख्यतः मौलीयास्र्थीचा ब लेला असतो. प ढच्या 
काठाीी माि त्याचा जोड मिे मूिशनयास्र्थीच्या पश्चागंाीी आभण बाजूला क ं िीय प्रस्तरी िाग आभण क ं िीय 
चूच क िाग याींी झालेला असतो. प्राक् अग्रापाीी महारंध्र असते. त्यातू  में ू कीीेी सलग झालेला 
असतो. महारंध्राीजेारच्या प्रणालातू  बारािी चेत ी बाहेर पडते. पश्च प्रखात पश्च में ू े िरलेला असतो. 
मस्त क, मस्त ष्क, मल्स्तष्क ि मल्स्तक हे त्याचे िाग होत. 
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प्रकरि २५ 
 

गै्रव व भुजीय िेतन्या 
 

पाठकण्यामध्ये जी कीा आहे भतच्यातू  भ घू  कीरेकातंरीय रंध्रातू  ज्या चेतनया बाहेर पडतात 
त्या कीीय चेतनया होत. ग्रीिा ेीात ८ कीीय चेतनया असतात. िक्षो ेीात १२ असतात, कभट ेीात ५ 
असतात. भिक ेीात ५ आभण उपभिक ेीात १ भमणू  ३१ कीीय चेतनयाचं्या जोड्या असतात. त्याचें 
अंतःसंबंि कसे असतात ते मागे चौ ाव्या प्रकरणात साभंगतले आहे. गै्रि कीरेका ७ आहेत पण करोटी ि 
पभहली गै्रि कीरेका याचं्या मिू  पभहली गै्रि चेत ी भ घते म्हणू  एकं रीत त्या आठ होतात. प्रत्येक 
कीीय चेत ीला  ो  म ळ्या असतात. त्या कीरेकातंरीय रंध्रातं एकिटतात. पण बाहेर पडल्यािर त्याचें 
 ो  आद्य भििाग होतात, एक प्राक् एक पश्च. प्रत्येक भििागात अंतम शख तसेच बभहम शख तंतू असतात. आद्य 
पश्च भििागातील तंतंूचा भिनयास कीरेूच्या मागल्या ीरीर-िागात होतो तर आद्य प्राक् भििागाचा भिनयास 
कीरेूच्या प ढील िागात होतो. सामानयतः आद्य पश्च भििाग आद्य प्राक् भििागापेक्षा लहा  असतो. तो 
र्थोड्याच अंतरािर रे्थट मागे िणतो आभण त्याचे अपमध्य उपमध्य फाटे होतात. त्याचंा भिनयास तेर्थील स् ायू 
ि त्िचा यात होतो. तर्थाभप गै्रि १ आभण भिकीय ४ ि ५ आभण उपभिकीय चेतनया याचें असे भििाग होत 
 ाहीत. प्रत्येक चेत ीची प्राक् आद्य ीाखा िूसर िाग्या े आभण पभहल्या िक्षस्य चेत ीपासू    सऱ्या कटीय 
चेत ीपयंत आभण   सऱ्या चेत ीपासू  भतसऱ्या भिकीय चेत ीपयंत प्रत्येक चेत ीची प्राक् आद्य ीाखा ििल 
िाग्या े कारभणक प जंकमालेीी जोडलेली असते. 
 

 
आ॰ २५·१ कीीय चेतनयाचं्या पश्च आद्य भििागाचं्या त्िचीय ीाखा. २ ते ५ गै्रिा. १ ते १२ िक्षस्या. १ 

ते ३ भिकीया. उजि ेअंक कीरेका. 
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पश्च आद्य शाखा Posterior primary rami 
 

पभहली गै्रि चेत ी. पभहल्या गै्रि चेत ीची पश्च आद्य ीाखा कीरेकीय प्रिचे्या खाली भीरोिर 
कीरेकेच्या पश्च कमा ीिर जाते.  ंतर ती अिमौलीय भिकोणात जाऊ  भििागते. भतच्या ीाखा प ढील 
स् ायूं ा जातात :– भतयशक् अिर मौलीय, महा  ि लहा  सरल पश्च मौलीय, भतयशक् ऊध्िश मौलीय, ि 
(भीरस्य) उपकंटकीय मौलीय. 
 

  सरी गै्रि चेत ी. या चेत ीची उपमध्य ीाखा भिीषे मोठी असते भतला महा  मौलीया चेत ी 
म्हणतात. भहचा प्रसार भीरस्त्िचेच्या पश्चािात होतो. ही मौलीय उपकंटकीय आभण पभरस्कंिीय या 
स् ायमूिू  जाऊ  मौलीय प्रिबेरोबर मागल्या भीरस्त्िचेत पसरते. भहचा समायोग मौलीया चेत ीीी 
असतो. पभहली गै्रि चेत ी िगणू  इतर बाकीच्या चेतनयाचं्या पश्च आद्य ीाखाचें फाटे होतात ते असे :– 
(१) अपमध्य ीाखा. या कीरेूमागच्या स् ायतू जातात. (२) उपमध्य ीाखा. िाटेत स् ाय ूा ीाखा प रि ू 
या त्िचेत पसरतात. सातिी आठिीच्या ीाखा स् ायतूच समाप्त होतात. 
 
प्राक् आद्य शाखा Anterior primary rami 
 

पभहल्या चार गै्रि चेतनयाचं्या प्राक् आद्य ीाखाचंी एकमेकीीी ग ंफण होऊ  एक जालक ब ते ते 
गै्रि जालक होय.   सऱ्या चार गै्रि चेतनयाचं्या प्राक् आद्य ीाखाचंीही ग ंफण होऊ  एक जालक ब ते. 
त्यात िक्षीय पभहली सामील होते. अीा रीती े बाहि जालक तयार होते. त्याचा प्रसार ि जात होतो. म्हणू  
त्यास ि जीय जालक म्हणणे अभिक योग्य होईल तर्थाभप इंग्रजी  ािाचा ीब् ीः पयाय बाहि असा होतो. 
 

पभहल्या ग्रि चेत ीची प्राक् आद्य ीाखा अपमध्य भ ी ेे भीरोिर कीरेकेच्या पश्च कमा ीतील 
चऱ्यातू  त्याच्या अपमध्य बपडाच्या अपमध्यागंास जाते. ती कीरेकीय प्रिचे्या उपमध्यागंास असते. भतच्या 
ीाखा अपमध्य सरल करोटीय,  ीघश करोटीय आभण प रःस्र्थ सरल करोटीय या स् ायतू जातात. भहचा 
समायोग   सऱ्या गै्रि चेत ीीी आभण अिभजव्हीयेीी होतो. 
 

 
आ॰ २५·२ मौलीय भिकोणात गै्रि पभहली चेत ी. ११ ही कीरेकीय प्रिा आहे भतच्या खाली ही 

चेत ी आहे. स् ायकूरता (प्रकरण ४ पहा). १० हा   सऱ्या कीरेकेचा अिर संभिप्रसर आहे त्याच्या िरच्या 
सीमेीी महा  मौलीया चेत ी आहे. 
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  सरी गै्रि चेत ी. या चेत ीची प्राक् आद्य ीाखा भीरोिरचूडाितं कीरेकाचं्या साधं्यािोिती प ढू  
िणसा घालू    िगंते. भतचे उतरता चढता असे  ो  फाटे भ घतात. चढता फाटा पभहल्या गै्रि चेत ीला 
भमणतो आभण उतरता भतसऱ्या गै्रि चेत ीला भमणतो. 
 
गै्रव िेतनीजालक Cervicel plexus. 
 

हे जालक उरश्चचू कीय आभण मध्यस्र्थ कीरेपी शकीय या  ो  स् ायूंच्या मिे असते. प्रत्येक चेत ीचे 
 ो  फाटे होतात. एकीचा समायोग िरच्या चेत ीीी ि   सरीचा खालच्या चेत ीीी होतो.   सरी चेत ी ि 
भतसरी चेत ी याचंा जो पाी तयार होतो त्यापासू  ीाखा भ घू  भीर आभण ग्रीिा याचं्या त्िचेस जातात. 
भतसरी चौर्थी याचं्या पाीापासू  खा ंा ि छाती याचं्या त्िचेकडे जाणाऱ्या ीाखा स् ाय गामी ीाखा आभण 
समायोगी िागे भ घतात. या जालकाच्या ीाखाचें िगीकरण असे :– 
 

 
आ॰ २५·३ गै्रि चेत ीजालकाचा  काीा. ग₁, २, ३, ४, ५ गै्रि चेतनया. ६ महापटलीया Phrenic 

n. ७ अिभजव्हीयेिरील पाी Ansa hypoglossi. ८ महा  कणीय Great auricular. ९ लहा  मौलीया 
Small occipital. १० अगूढ गै्रिा. ११ पभरस्कंिीयास. १२ अिरोही अगूढ गै्रि Descending superficial 
cervical. १३ स्कंिोत्सारकाकडे. १४. मध्यस्र्थ कीरेपी शकीयाकडे. Ⅻ अिभजव्हीया चेत ी. या चेत ीच्या 
िरच्या टोकाीी डािीकडे जी ीाखा भ सत आहे ती कारणमालेकडे जाणारी आहे. उजिीकडे िरती भ सत 
आहे ती िमशपटलाकडे जाणारी आहे. भतच्या जिणच डािीकडे खाली आहे ती भिगूढाचेत ीिरील 
प जंकाकडे जाणारी आहे. अि-भजव्हीयेच्या खालच्या टोकाीी  ो  बारीक िागे आहेत त्यापंैकी िरचा 
अिभचब की गंाटीयाकडे जाणारा आभण खालचा घंभटकी गंाटीयाकडे जाणारा आहे. 
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अगूढ { 
लहा  मौलीया २ ग 

महा  कणीया २, ३ ग 

प्राक् त्िचीया २, ३ ग 

अभि-अंसीया ३, ४ ग 

गूढ { 
उपमध्य { 

समयोगी { अि-भजव्हीया १, २ ग 

भिगूढा १, २ ग 

कारण १, २, ३, ४ ग 

स् ाय गामी { 
अपमध्य सरल करोटीय १ ग 

प्राक् सरल करोटीय १, २ ग 

 ीघश करोटीय १, २, ३ ग 

 ीघश गै्रि २, ३, ४ ग 

अिरोही गै्रि२, ३ ग अिरोही 
गै्रि२, ३ ग 

महापटलीय ३, ४, ५ ग 

अपमध्य { 
कीरेकरोटीयेला समायोगी २, ३, ४ ग 

स् ाय गामी { 
उरश्चचू कीय २ ग 

पभरस्कंिीय ३, ४ ग 

स्कंिीयोत्सारक ३, ४ ग 

म॰ कीरेपी शकीय ३, ४ ग 

 
(१) लहा  मौलीया. ही त्िचागामी आहे. ही उरश्चूच कीय स् ायूच्या पश्चसीमेस अ  सरू  िर 

भीरस्त्यचेपयंत जाते. भहची एक ीाखा का ाच्या उपमध्य प ष्ठास जाते. कीरेकरोटीया चेत ीस भहचा एक 
िणसा पडलेला असतो. 
 

(२) महा  कणीया. ही उरश्चचू कीय स् ायचू्या मध्यिागी पश्चसीमेस िणसा घालू  गूढ पभरष्पट 
िे ू  त्या स् ायिूर पभरग्रीिाच्या खाली बाह्य जििीया प्रभतिचे्या समिेत िर चढते. अिकणीय प्रबपडापयंत 
जाऊ  ही   िागते. भहचे  ो  फाटे होतात. एका फाट्ाचा समायोग त्या बपडात म खीयेीी होऊ  ती 
म खत्िचेत पसरते.   सरा फाटा मागे जाऊ  लहा  मौलीयेीी आभण भिगूढेच्या ि म खीयेच्या ीाखाींी 
समायोग पाि ू चूच क ि कणश याचं्या त्िचेत भिनयास पािते. 
 

(३) प्राक् त्िचीया अर्थिा आडिी गै्रिा. ही चेत ी उरश्चचू कीय स् ायचू्या मध्यिागी पश्चसीमेस 
िणसा घालू  आडिी प ढे जाते. बाह्य जििीया प्रभतिचे्या गूढागंा े ही प्रस्त त स् ायचू्या प्राक् सीमेपयंत 
जाऊ  पभरग्रीिाच्या खाली   िगंते. भतचे उतरते चढते  ो  फाटे होतात. त्याचंा भिनयास प्राक्-अपमध्य 
ग्रीिात्िचेत होतो. 
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(४) अभि–अंसीया. ही चेत ी ेखील उरश्चचू कीय स् ायचू्या मध्यिागीच उमटू  खाली येते. 
जिणच भतचे  ो  फाटे होतात, एक प ढे एक मागे. त्यापंैकी प ढल्यास जिणच फाटा फ टतो. भत ही फाटे 
अंसीयास्र्थीिरू  खाली उतरू  जिणच भिनयस्त होतात. 
 

गूढ उपमध्य समायोगी ीाखा ग १ ि ग २ याचं्या पाीापासू  भ घतात. कारण ीाखा ऊध्िश गै्रि 
काप जंास [कारभणक प ंजक Autonomic ganglion.] जाते. अिभजव्हीयेच्या समायोगासंबिंी पूिी भलभहलेच आहे. 
पभहलीपासू  चिथ्या गै्रि चेत ीपयंत प्रत्येक चेत ी प्रस्त त प जंाीी समायोगी िाग्या े जोडलेली असते. 
चिर्थी ि पाचिी गै्रि याचं्यामध्येही समायोगी िागा असतो. भतसरी ि चौर्थी गै्रि यापंासू  एकेक फाटा भमणू  
गै्रि पाी तयार होतो तो अिभजव्हीय पाीास भमणतो. हा जोड-पाी करोटीया िाभहनयाचं्या प ढे असतो. 
 

महापटलीया चेत ी. ही चेत ी प्राक् कीरेपी शकीय स् ायचू्या प रःप ष्ठािर असते. आरंिी ती 
अपमध्य सीमेिर असते पण ती उपमध्य कला े ग्रीिा-मूलापयंत उतरते. तेरे्थ उरश्चचू कीय, ी गंाटस्कंिीय, 
हे स् ाय ू आभण अंतगशत जििीयप्रभतिा ि आडिी गै्रि आभण अभिस्कंिीया प्रिा, हे अियि भतच्याप ढे 
असतात.  ंतर ती अिासंीया प्रिचे्या प ढू  आभण अिासंीया प्रभतिचे्या मागू  खाली उतरते आभण िक्षो ेीात 
जाता ा अंतगशत स्त ीया प्रिलेा अपमध्येकडू  उपमध्येकडे ओलाडंते. िक्षात ती पल्मनयब ंिाप ढे उिी 
असते.  ंतर परीह ि परीत याचं्यामिू  ती महापटलािर उतरते. या पटलात घ सल्यािर भहला अ ेक फाटे 
फ टतात ते त्या पटलाच्या अिःप ष्ठिर पसरतात. िक्षो ेीात अंतगशतस्त ीया प्रिचेी परीपमहापटलीयीाखा 
भतच्या समिते असते. उजिी चेत ी ऊध्िश महाभसरा आभण उजिी बाह भीरस्या याचं्या उजव्या अंगास असते. 
ती महाभसरा ज्या रंध्रातू  उ रात जाते त्याच रंध्रातू  जाते. डािी चेत ी िक्षो ेीात डािी भिगूढा आभण 
महाप्रिचेी कमा  या ा ओलाडूं  जाते. ही उजिीपेक्षा अमण अभिक लाबं असते. डािीचे ि उजिीचेही 
काही तंतू परीह, परीप ि पयंि यात जातात. 
 
बाहव जालक Brachial plexus 
 

हे चेत ीजालक ीिेटच्या चार गै्रि चेतनया आभण अंीतः पभहली िक्षस्य चेत ी याचं्या आद्य प्राक् 
ीाखा याचं्या भमलाफा े झालेले असते. पाचव्या ि सहाव्या गै्रि चेत ीचे समायोग मध्य गै्रि काप जंाीी आभण 
सातव्या आठव्या चेत ीचे अिर गै्रि काप ंजाीी झालेले असतात. जालकरच ा सामानयतः अीी असते :— 
(प्रस्त त चेतनया ंा जालकाची म णे म्हणतात.) 
 

पाचिी सहािी गै्रि भमणू  प्राक् कीरेपी शकीय स् ायचू्या अपमध्य सीमेिर एक ी डंा तयार होते ती 
ऊध्िश ी डंा होय. सातव्या गै्रिसे मध्यम ी डंा म्हणतात. आठिी गै्रि आभण पभहली िक्षस्य भमणू  अिरी डंा 
तयार होते. प्रत्येक ी डेंचे प्राक् पश्च असे  ो  िाग होतात. ऊध्िश ि मध्यम ी डंाचें प्राक् भििाग भमणू  एक 
अपमध्य  ोरी [Cord.] ( ाम ी) तयार होते. अिर ी डेंचा प्राक् भििाग असतो त्यासं उपमध्य  ोरी म्हणतात. 
ती ही ी डंाचे पश्च भििाग भमणू  पश्च  ोरी तयार होते. या जालकाची चेत ीरूप म णे प्राक् कीरेपी शकीय ि 
मध्यम कीरेपी शकीय या स् ायूंच्यामिे असतात. जालकी डंा मा ेचा पश्च भिकोण ओलाडंतात. भििाग 
अंसीयास्र्थीच्या मागे असतात.  ोऱ्या काखेमिे जातात.  ोऱ्या िरू  खाली कक्षीया प्रििेर एकिटतात. या 
प्रिचे्या   सऱ्या िागािोिती त्याचंा िढेा पडलेला असतो. हा िाग लहा  िक्षस्य स् ायूंच्या मागे असतो. येरे्थ 
त्या  ािाप्रमाणे प्रिचे्या उपमध्य अपमध्य ि पश्च अंगास असतात.  ाम ीीाखा कक्षीयाप्रिचे्या भतसऱ्या 
िागािोिती असतात. 
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बाहि जालकास प ष्कण ीाखा असतात. त्याचे  ो  गट करण्यात येतात. एक अंसीयास्र्थीच्या िर 
उगम पािणाराचंा आभण   सरा अंसीयास्र्थीच्या खाली उगम पािणाराचंा. 
 

 
आ॰ २५·४ बाहिचेत ीजालक.  काीा. ग₄ ते ग₈ गै्रि चेतनया. ि₁ ि₂ िक्षस्य चेतनया. १ 

स्कंिचत रस्त्राकडे. २ अभिस्कंिीया Suprascapular. ३ अपमध्य िक्षस्या Lateral Pectoral. ४ मासंत्िचीया 
Musculocutaneous. ५ मध्यमा Median. ६ अक्षीया Ulnar. ७ प्रबाहूची उपमध्य त्िचीया Medical 
cutaneous of forearm. ८ बाहूची उपमध्य त्िचीया Medial cutaneous of arm. ९ अरीया Radial. १० 
अिर प्राक् स्कंिीया Lower subscapulor. ११ पभरि त्ता Circumflex. १२ कभटबाहिाकडे. १३ ऊध्िश 
प्राक् स्कंिीया Upper subscapular. १४ उपमध्य िक्षस्या Medical pectoral. १५ पभहली पी शकातंरीया 
First intercostal. १६ अबासंीयाकडे. १७ महापटलीयेस भमणणारी. १८, १९, २० ि २२ कीरेपी शकीय 
स् ायूंकडे. २१ प्राक् क्रकचाकडे. 
 
पभहल्या गटातील ीाखा अीा :— 

मूणापासू  { 
कीरेपी शकीय ि  ीघश गै्रि याकरता ५, ६, ७, ८ ग 
महापटलीया चेत ीस भमणणारी ५ ग 
स्कंिचत रस्त्रा करता ५ ग 
प्राक् क्रकचा करता ५, ६ ७ ग 

ी डंापंासू  { अिासंीयाकरता ५, ६ ग 
अभिस्कंिीय ५, ६ ग 

 
कीरेपी शकीय ि  ीघश गै्रि याजकडे जाणाऱ्या चेतनयाचंा आरंि गै्रि चेतनया जेरे्थ कीरेतू  बाहेर 

पडतात तेरे्थच होतो. महापटलीया चेत ीस भमणणारा िागा ती चेत ी कीरेपी शकीयािर असता ाच 
भमणतो. 
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स्कंिचत रस्त्राकडे जाणारी ीाखा मध्यम कीरेपी शकीयातू  भ घू  स्कंिीयाच्या उपमध्य सीमेिर 
जाते.  ंतर ती स्कंिोत्सारक स् ायसू एक िागा  ेऊ  स्कंिचत रस्राच्या प्राक् प ष्ठात भिनयास पािते. 
 

प्राक् क्रकचाकडे जाणाऱ्या चेत ीला  ीघश िक्षस्या म्हणतात. या चेत ीला पाचिी सहािी ि 
सातिीपासू  एकेक म णी असते. यापंैकी पाचिी सहािीपासू  भ घणाऱ्या म ळ्या मध्यम कीरेपी शकीयास 
िे ू  जातात पण सातिीपासू  भ घणारी म णी त्या स् ायचू्या प ढू  जाते. ही चेत ी बाहिजालकाच्या आभण 
कक्षीया प्रिचे्या पभहल्या िागाच्या मागू  प्राक् क्रकच स् ायचू्या बाह्य प ष्ठािर उतरते. 
 

अिासंीयाकडे जाणारी चेत ी बारीक असते. ही पाचव्या सहाव्या चेतनयाचं्या साधं्यातू  भ घते. ही 
बाहिजालकाच्या आभण अिासंीया प्रभतिचे्या प ढू  खाली उतरू  अिासंीया प्रभतििेरू  अिासंीय 
स् ायपूयंत पोचते. 
 

अभिस्कंिीया चेत ी आकारा े मोठी असते. ती बाहिजालकाच्या ऊध्िश ी डेंपासू  भ घते. ती 
पभरस्कंिीयाच्या आभण ी गंाटस्कंिीयाच्या गूढागंा े अपमध्य भ ीते जाऊ  अभिस्कंिीय खाचेतू  
अभििलिीय प्रखातात भीरते.  ंतर ती अभििलिीय स् ायचू्या गूढागंास जाऊ  िलिाच्या अपमध्य सीमेस 
िढेा घालू  अभिस्कंिीया प्रिसेमिते अििलिीय प्रखातात प्रिीे करते. आसपासचे स् ायू ि सािें यात 
भतचा भिनयास होतो. (प्रकरण २४ आ॰ २४·२ पहा.) 
 

  सऱ्या गटातील चेतनयाचं्या ीाखा अीा :— 

अपमध्य  ाम ी { अपमध्य िक्षस्या ५, ६, ७ ग (आ॰ ८ पहा) 
मासंत्िचीया ५, ६, ७ ग 
मध्यमा–अपमध्य मूल ६, ७, ग 

मध्यम  ाम ी { उपमध्य िक्षस्या } 
 

प्रबाहूची उपमध्य त्िचीया ८ ग; १ ि 
बाहूची उपमध्य त्िचीया  
मध्यमेचे उपमध्य मूल   
अक्षीया (७), ८ ग; १ ि 

पश्च  ाम ी { 
ऊध्िश प्राक् स्कंिीया ५, ६ ग 
अिर प्राक् स्कंिीया ५, ६ ग 
पभरि त्ता ५, ६ ग 
कभटबाहिा करता ६, ७, ८ ग 
अरीया ५, ६, ७, ८ ग; १ ि 

 
अपमध्य िक्षस्या. ही चेत ी अपमध्य  ाम ीपासू  भ घते. कक्षीया प्रिीे ओलाडूं  ही अंसिक्षीय 

पभरष्पट िे ू  महा  िक्षस्य स् ायचू्या अिर प ष्ठातू  आत जाते. तेरे्थच भतचा भिनयास होतो. भतचा उपमध्य 
िक्षस्येची समायोग होतो. 



 

अनुक्रमणिका 

उपमध्य िक्षस्या. ही चेत ी उपमध्य  ाम ीपासू  भ घते. ही कक्षीया प्रिा ि लहा  िक्षस्य स् ाय ू
याचं्यामिे जाऊ  त्या स् ायचूा ििे करू  महा  प्राग िक्षस्य स् ायूत भिनयस्त होते. िाटेत भतच्या ीाखा 
लहा  िक्षस्यस् ायसूही भमणतात. काही ीाखा लहा  स् ायचू्या अिरसीमेस िणसा घालू ही महा  
स् ायतू जातात. 
 

प्राक् स्कंिीया चेतनया ती  आहेत, ऊध्िश, मध्यम ि अिर. ऊध्िश सिात लहा  असते. ही 
प्राक् स्कंिीय स् ायचू्या िरच्या िागात भीरते. क्वभचत या  ो  असतात. अिर चेत ी प्राक् संिीयाच्या अिर 
िागास ीाखा प रि ू महा  कक्षीय स् ायूत भिली  होते. क्वभचत या स् ायतू जाणारा िागा स्ितंि असतो. 
मध्यम चेत ीचा उगम ऊध्िश ि अिर चेतनयाचं्या मिे होतो. ती प्राक् संिीया प्रिेसमिते काखेच्या पश्चतटास 
अ  सरू  कभटबाहि स् ायूत भिनयास पािते. 
 

पभरि त्ता चेत ी. भहलाच कोणी कक्षीया असेही म्हणतात. ही प्रर्थमतः अरीय चेत ीच्या अपमध्येस 
आभण कक्षीया प्रिचे्या मागे आभण प्राक् स्कंिीय स् ायचू्या प ढे असते. त्या स् ायचू्या अिरसीमेीी मागे िणू  
स्कंिसंिीच्या िषे्टणाच्या खालच्या िागाजिणू  बाहि पभरि त्ता प्रिसेमिते बाहिास्र्थीजिणील चौको ी 
फटीतू  जाऊ    िगंते. भतचे  ो  फाटे होतात. एक प्राक् एक पश्च. प्राक् ीाखा पश्च पभरि त्ता 
िाभहनयाबरोबर अभिस्कंिीयाच्या गूढागंा े त्या स् ायचू्या प्राक् सीमेपयंत जाते. भतच्या ीाखा त्या स् ायूत 
जातात त्यातील काही िर भ घू  त्िचेत जातात. पश्च ीाखा लहा  कक्षीय ि अभिस्कंिीयाचा पश्च िाग 
यातील चेत ाचें िह  करते. ही ीाखा त्या स् ायचू्या पश्चसीमेपाीी गूढ पभरष्पटातू  बाहेर भ घते. 
आसपासच्या त्िचेत भतचा भिनयास होतो. खादं्याच्या साधं्यात पभरि ते्तचीच ीाखा गेलेली असते. 
 

मासंत्िचीया चेत ी. भहचा उगम लहा  िक्षस्याच्या अिरसीमेसमोर होतो ही कोरकबाहिस् ायूचा 
ििे करू  अपमध्य भ ी ेे भद्व ल ि बाहिीय या स् ायूंच्या मिू  खाली बाहूचा अपमध्य पाश्वश गाठते. 
कोपराखाली जाऊ  भद्व लाच्या स् ािाच्या अपमध्य बाजूला ती गूढ पभरष्पट िे ू  प्रबाहूची अपमध्य 
त्िचाचेत ी म्हणू  चालू राहते. भहच्या ीाखा उत त ती  स् ायसू, स्कंिसंिीस ि बाहिास्र्थीस जातात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २५·५ ि जातील त्िचीय चेतनया, प ढील अंग. १. अपमध्य अध्यंसीया Lateral 

supraclavicular. २. मध्यम अध्यंसीया Intermediate supraclavicular. ३ िरील अपमध्य बाह त्िचीया 
upper lateral brachial cutaneous. ४ उपमध्य बाह त्िचीया Medial brachial cutaneous. ५ 
पी शकातंरबाहिा Intercostobrachial. ६ उपमध्य बाह त्िचीया Medial brachial cutaneous. ७ उपमध्य 
प्रबाह -त्िचीया Medial antebrachial cutaneous. ३ ि ८ याचं्यामिे, खालील अपमध्य बाह त्िचीया 
Lower lateral brachial cutaneous. ८ अपमध्य प्रबाह त्िचीया Lateral antebrachial cutaneous. 
मध्यमेची प्रहस्तीया ीाखा (प्रहस्त = हस्ततल) Palmar branch of median. अक्षीयेची प्रहस्तीया ीाखा 
Palmar branch of ulnar. Ⅰ अक्षीया ulnar. Ⅱ मध्यमा Median. 

 
आ॰ २५·६ बाहूच्या  े ीय ि मध्य त तीयाींाचं्यामध्ये छे . ी॰ अपकक्षीया भीरा (प्रभतिा) Cephalic 

vein. च₁ मासंत्िचीया चेत ी Musculocutancous n. च₂ मध्यमा Mediann. च₃ उपमध्य प्रबाह त्िचीया 
Medial antebrachial cutaneous n. स॰ उपकक्षीया भसरा (प्रभतिा) Basilic v. ि॰ बाहिा िम ी (प्रिा) 
BrachiaIa. च₄ अक्षीया चेत ी UInar n. ि₂ प्रगूढ बाहिा िम ी (प्रिा). च₅ अरीया चेत ी. (स् ायसूाठी 
प्रकरण ६ पहा). 



 

अनुक्रमणिका 

प्रबाहूची अपमध्य त्िचीय चेत ी अपमध्य कक्षीया प्रभतिचे्या गूढागंा े प्रबाहूच्या अरीय सीमेच्या 
अ  रोिा े म गटापयंत जाते. म गटापाीी ती अरीय प्रिचे्या प ढे असते.  ंतर ती अंग ष्ठमूलापयंत उतरते. 
भतचा समायोग अरीय चेत ी आभण मध्यमा चेत ी याचं्या ीाखाींी होतो. 
 

प्रबाहूची उपमध्य त्िचीय चेत ी. आरंिी ही कक्षीया प्रिा ि प्रभतिा याचं्या मिे असते. बाहिा प्रिचे्या 
उपमध्य बाजू े खाली जाऊ  बाह मध्याच्या स मारास उपबाहिा प्रभतिबेरोबर गूढपभरष्पटाबाहेर भ घू  
  िागते. प्राक् पश्च असे भतचे फाटे होतात. ती प्रबाहूच्या प ढू  उपमध्य बाजूच्या त्िचेत म गटापयंत 
भिनयास पािते. भतचा समायोग अक्षीय चेत ीच्या ीाखेीी होतो. पश्च ीाखा बाहिास्र्थीच्या उपमध्य अंभपग ंठा 
समोरू  िढेा घालू  प्रबाहूच्या मागील अंगास जाते. तेरे्थ भतचा भिनयास म गटापयंतच्या त्िचेत होतो. भतचे 
समायोग बाहूची उपमध्य त्िचीय चेत ी, प्रबाहूची पश्च त्िचीय चेत ी आभण अक्षीय चेत ीची प ष्ठी  ीाखा 
याींी होतो. 
 

बाहूची उपमध्य त्िचीया चेत ी. ही बाहिजालकातू  भ घणारी लघ तम ीाखा होय. ही काखेतू  
कक्षीय प्रभतिचे्या प ढू  बकिा मागू  भतच्या उपमध्यागंास जाते. तेरे्थ भतचा आंतरपी शकीय–बाहि चेत ीीी 
समायोग होतो. ही बाहिा प्रिचे्या आभण उपबाहि प्रभतिचे्या उपमध्यागंा े बाह मध्यापयंत जाऊ  गूढ 
पभरष्पटाचा िे  करू  उपमध्य अभपग ंठापयंतच्या त्िचेत भिनयास पािते. प्रबाहूच्या उपमध्य त्िचीय 
चेत ीच्या पश्च ीाखेीी भतचा समायोग होतो. 
 

मध्यमा चेत ी. भहच्या  ो  म ळ्यापंैकी एक अपमध्य असते ते कक्षीया प्रिचे्या भतसऱ्या िागाच्या 
प्रर्थमतः अपमध्येस ि मग प ढे असते.   सरे मूण प्रिचे्या प ढू  येऊ  त्यास भमणते. ही चेत ी प्रिचे्या 
समितेच कोपरापयंत उपरते. पण प्रर्थमतः ती प ढे अपमध्य काठाला असते ती ीिेटी प ढेच पण 
उपमध्यकाठाीी येते आभण प्रिा  पयासक स् ायचू्या  ो   लामिे घ सते. या भठकाणी अक्षीयप्रिा त्याच्या 
एका गूढ लाच्या मागे असते.  ंतर ती गूढअंग भल-आक ं चक स् ायचू्या उपमध्य काठास अ  सरू  
म गटापयंत जाते. प्रबाहूमिे भतच्याप ढे अगूढ अंग ली-आक ं चक स् ाय ूअसतो. आक ं चक भ बंिकापासू  
र्थोड्या अंतरािर मागे अगूढ अंग भल-आक ं चक आभण प ढे अरीय करिकाक ं चक या  ो  स् ायूंच्या 
स् ािामध्ये ती असते. भ बंिकाच्या आडू  ती तणहातात उतरते. प्रबाहूत असता ा प्राक् अंतरास्र्थीय प्रिचेी 
ीाखा भतजबरोबर असते. बाहूमिे कोपराच्या िर उगम पािलेली मध्यमेची एक ीाखा खाली प्रिा  
पयासकाला जाते आभण कोपराीी असता ा एका   सरी ीाखा त्या साधं्यात जाते. प्रबाहूमध्ये भतला ीाखा 
असतात त्या अीा :– 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २५·७ ि जत्िचीय चेतनया मागील अंग. १ अपमध्य अभि-अंसीय Lateral supraclavicular. २ 

िरील अपमध्य बाह त्िचीय Upper lateral brachial cutaneous. ३ पश्च बाह त्िचीय Posterior brachial 
cutaneous. ४ अंतपशी शकी बाहिा Intercosto-brachial. ६ पश्च प्रबाह त्िचीय Posterior antebrachial 
cutaneous. ७ उपमध्य प्रबाह त्िचीयेची अक्षीय ीाखा Ulnar branch of medial antebrachial 
cutaneous. ८ अपमध्य प्रबाह त्िचीय Lateral antebrachial cutaneous. ९ अरीय Radial. १० अक्षीयेची 
पश्च ीाखा. 
 

स् ाय गामी ीाखा. या कोपराजिण उगम पाि ू अक्षीय करिकीय आक ं चक स् ाय ू िगणू  सिश 
अगूढ प्रबाहि स् ायूंमिे जातात. 
 

प्राक् अंतरास्र्थीय चेत ी. कोपराच्या लगेच खाली उगम पाि ू ही प्राक् अंतरास्र्थीय प्रिचे्या 
अपमध्यागंास त्या पटलािर जाते. ती गूढ अंग भलआक ं चक आभण  ीघश अंग ष्ठाक ं चक याचं्या मिे राहते. भतचा 
अखेरचा भिनयास प्रिा  पयासक स् ायचू्या गूढागंात होतो. भतच्या ीाखा  ीघश अंग ष्ठाक ं चक, प्रिा  पयासक 
आभण गूढ अंग भलआक ं चकाचा अपमध्य अिश यात जातात. पयशल्स्र्थपटल ि अस्थ्यंतरीय पटल यात जातात. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २५·८ ि जचेतनया, प ढील अंग. १ भद्व ल स् ाय.ू २ बाह िीय स् ायू. ३ प्रिा  पयासकस् ाय.ू ४ 

गूढ अंग भल-आक ं चक स् ाय.ू ५  ीघश अंग ष्ठ-आक ं चक स् ाय.ू ि. िम ी (प्रिा). च₁ जालकाची अपमध्य 
 ाम ी Lateral cord of plexus. च मध्यमाचेत ी Median n. च₂. पी शकातंरबाहिा चेत ी 
Intercostobrachial n. च₃ प्राक् क्रकचाकडे. च₄ अक्षीया चेत ी Ulnar n. च₅ प्रबाहूची उपमध्य त्िचीया 
Medial cutaneous of forearm. च₆ मासंत्िचीया Musculocutaneous n. च₇ प्रबाहूची अपमध्य त्िचीया 
Lateral cutaneous of forearm. च₈ अरीया Radial n. 

च₁ पासू  अपमध्येस जाणारी ीाखा, अपमध्य िक्षस्या Lateral pectoral. 
 

हस्ततली  त्िचीय. ही भ बिंकाच्या लगत िरती पभरष्पटातू  बाहेर भ घते तणहाताच्या त्िचेत 
भतचा भिनयास होतो. अक्षीयेच्या त्िचीय ीाखेीी भतचा समायोग होतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २५·९ अरीय त ंगकाजिण (कोपराजिण) प्रबाह छे . क्ष॰ अक्षीय र॰ अरीय. ि₁ अक्षीया िम ी. 

(प्रिा). ि₂ अरीया िम ी (प्रिा). ि₃ पराि त्त अंतरास्र्थीया िम ी (प्रिा). च₁ अक्षीया चेत ी. च₂ उपमध्य 
प्रबाह त्िचीया. च₃ मध्यमा चेत ी. च₄ अपमध्य प्रबाह चेत ी. च₅ अरीया चेत ी. च₆ = च₄ च₇ पश्च 
प्रबाह त्िचीया. (स् ायसूाठी प्रकरण ६ आ॰ ६·१२ पहा) 

 
आ॰ २५·१० प्रबाह मध्यछे . ि₁ अक्षीया िम ी (प्रिा). ि₂ अरीया िम ी (प्रिा). ि₃ प्राक् 

अंतरास्र्थीया िम ी (प्रिा). ि₄ पश्च अंतरास्र्थीया िम ी (प्रिा). च₁ उपमध्य प्रबाह त्िचीयाचेत ी. च₂ 
मध्यमा चेत ी. च₃ अरीया चेत ी. च₄ अपमध्य प्रबाह त्िचीया चेत ी. च₅ पश्च प्रबाह त्िचीया चेत ी. च₆ 
उपमध्य प्रबाह त्िचीया चेत ी. क्ष अक्षीयास्र्थी. र अरीयास्र्थी (स् ायसूाठी प्रकरण ६ आ॰ ६·१४ पहा.) 
 

तणहातात मध्यमा चेत ी आक ं चक स् ािाचं्या प ढे असते. भतच्याप ढे तणहाताचा पटस् ाि आभण 
अगूढ तली  कंसाप्रिा असते. आक ं चक भ बिंकाखालू  खाली येताच भतचा आकार िाढतो आभण आक ती 
चपटी होते. लगेच अपमध्य उपमध्य असे  ो  भििागही होतात. अपमध्य ीाखेपासू  एक ीाखा भ घू  
प ढील अंग ष्ठस् ाय ूा जाते. ऱ्हस्ि अपसारक, प्रतीपक आभण ऱ्हस्ि आक ं चक.  ंतर त्या चेत ीचे ती  
अंग भलगामी भििाग होतात. त्यापैकी  ोहोपासू  अंगठ्याचे सािें आभण बाजू या ा चेतनया भमणतात, 
भतसरीपासू  पभहल्या लूभमकेस एक िागा भमणतो. भतचा भिनयास तजश ीच्या अरीय बाजूला होतो. मध्यमा 
चेत ीच्या उपमध्य िागापासू   ो  अंग भलगामी फाटे भ घतात. त्याचंा भिनयास आक तीत  ाखभिल्याप्रमाणे 
होतो. एका फाट्ाचा समायोग अक्षीयीाखेीी होतो. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २५·११ तणहातािरील चेतनया. चे अक्षीया, च मध्यमा चेत ी. 

 
हस्ततली  अंग भलगामी चेतनया प्रर्थमतः अगूढ प्रिाकंसापेक्षा खोल असतात परंत   िीय िागात 

अंग भलगामी चेत ीीाखा तसल्याच प्रिाीाखाचं्या  ो ही बाजू ी जातात. प्रत्यक्ष अंग लीमध्ये चेतनया तेर्थील 
प्रिाचं्या लगेच प ढे असतात.  े ीय अंग लीयास्र्थीच्या मूणाच्या समोर प्रत्येक सहगामीचेत ीपासू  एक 
प ष्ठी  ीाखा भ घते ती अरीया चेत ीच्या तेर्थील ीाखेीी समायोग पािते. भतचा भिनयास त्िचेत होतो. 
बोटाच्या ीिेटी चेत ीच्या  ो  ीाखा होतात. एक बोटाच्या कल्कात जाते आभण   सरी  खाच्या आसपास 
भिख रते. अंग भलगामी चेतनयापासू च िागे भ घू  बोटाच्या सिश साधं्यात जातात. 
 

अक्षीया. ही चेत ी कक्षीया आभण बाहिा प्रिचे्या उपमध्य अंगा े बाह मध्यापयंत जाते. येर्थपयंत 
बाहिा प्रभतिा भतच्या उपमध्य अंगास असते.  ंतर अक्षीय सहचरी प्रिेसह ती उपमध्य स् ाय्ितंरपटल िे ू  
भि लस् ायचू्या उपमध्य  लाप ढे उतरते. तेरू्थ  ती अक्षीयास्र्थीचा फणा आभण बाहिास्र्थीचा उपमध्य 
अभपग ंठ यामिे जाते. कोपरापाीी ती त्या अभपग ंठामागे एक चरा असतो त्यात असते.  ंतर ती अक्षीय 
करिकाक ं चक स् ायचू्या  ो   लामिू  प्रबाहूत उतरते. तेव्हा ती कोपरसाधं्याच्या उपमध्य भ बिं ािर 
असते. गूढ अंग भलआक ं चक स् ायचू्या आिारे प्रबाहूच्या उपमध्य बाजूच्या अ  रोिा े ती उतरते. तेव्हा भतचा 
िरचा अिािाग अक्षीय करिकाक ं चक स् ाय ेू झाकलेला असू  खालचा अिािाग त्याच्या अपमध्य अंगाला 
असतो. म गटापासू  स मारे ५ cm अंतरािर भतच्यापासू  एक प ष्ठी  ीाखा भ घते.  ंतर ती आक ं चक 
भ बिंकाप ढू  हातात उतरते. तेरे्थ ती अक्षीयाप्रिचे्या अंीतः उपमध्येस ि अंीत: मागे असते, आभण 
गोलािास्र्थीच्या अपमध्यागंास असते. लगेच भतचे  ो  फाटे, गूढ अगूढ असे होतात. या चेत ीची 
बाहूमिील ीाखा िर साभंगतली आहे. प्रबाहूत ीाखा असतात त्या अीा :– 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २५·१२ प्रबाहूचा  िीय अग्रछे . अर अरीयास्र्थी. अक्ष अक्षीयास्र्थी. ि₁ अरीया िम ी (प्रिा). 

ि₂ अक्षीया िम ी (प्रिा). च₁ मध्यमा चेत ी. च₂ अक्षीया चेत ी. (स् ायकूरता प्रकरण ६ आ॰ ६·१५ पहा) 
 

संभिगामी. कोपर ि म गट या  ो  साधं्यात जातात. कोपरसाधं्यास जाणारे िागे प ष्कण असतात. 
 

स् ाय गामी. या  ो  असतात. त्याचंा उगम कोपराजिण असतो. एक अक्षीय करिकाक ं चकास 
जाते.   सरी गूढ अंगभल-आक ं चकाच्या उपमध्यागंास जाते. 
 

हस्ततली  त्िचीय ीाखा प्रबाहूच्या मध्याच्या स मारास उगम पािते. ती अक्षीयप्रििेर उतरते. ती 
गूढ पभरष्पट िे ू  हस्ततलाच्या त्िचेत भिनयस्त होते. मध्यमा चेत ीीी भतचा समायोग झालेला असतो. 
क्वभचत भतची एक ीाखा ऱ्हस्ि प्रहस्तीय स् ायसू गेलेली आढणते. 
 

 
आ॰ २५·१३ डाव्या म गटामिू  छे . ि₁ अक्षीया िम ी (प्रिा). ि₂· अरीया िम ी (प्रिा). च₁ 

मध्यमा चेत ी. च₂ अक्षीया चेत ी. (इतर अियिाकरता प्रकरण ६ आ॰ ६·१६ पहा) 



 

अनुक्रमणिका 

प ष्ठी  त्िचीया. भहचा उगम म गटाच्या िर स मारे ५ cm. अंतरािर होतो. ही  िीय पश्चागंास 
अक्षीय करिकाक ं चक स् ायपूयंत जाऊ  गूढ पभरष्पट िे ू  म गट ि हात याचं्या प ष्ठी  उपमध्यागंास 
जाऊ    िगं बकिा भतिगं होते. एकीचा भिनयास करंगणीच्या उपमध्य बाजूस होतो,   सरीचा करंगणी 
आभण ीजेारचे बोट याचं्या बेचकेत होतो, भतसरीचा अ ाभमका ि मध्यमा याचं्या बेचकेत होतो. भतसरी 
 सल्यास त्या के्षिात अरीयेची ीाखा आलेली असते, आभण भतच्याीी अक्षीय ीाखेचा समायोग झालेला 
असतो. हा समायोग हाताच्या प ष्ठी  िागािर असतो. करंगणीत प ष्ठी  अंग लीय चेतनया अभग्रम काडंाच्या 
आरंिापयंतच पोचतात. अ ाभमकेत त्या आणखी अलीकडल्या काडंापयंतच पोचतात. करंगणी ि 
अ ाभमका या बोटाचं्या उिशभरत िागात अक्षीय ीाखा, आभण अ ाभमकेच्या अपमध्य िागात मध्यमा चेत ी 
ीाखा याचंा भिनयास झालेला असतो. 
 

अगूढ अंत्य ीाखा. भहच्यापासू  ऱ्हस्िप्रहस्तीय स् ायूत तंतू जातात. भहच्या  ो  ीाखा होतात त्या 
साकं ीास्र्थीच्या बगलेतू  बोटाकडे जातात. त्या हस्ततली  अंग लीय चेतनया होत. त्यापैकी एकीचा 
भिनयास करंगणीच्या उपमध्यागंाच्या त्िचेत होतो.   सरीपासू  एक िागा भ घतो त्याचा समायोग 
मध्यमाचेत ीीी होतो.  ंतर भतचे  ो  समचारी फाटे भ घतात. ते करंगणी ि अ ाभमका याचं्या बेचकेच्या 
 ो ही बाजूस भिनयास पाितात. हा भिनयास मध्यमेच्या भिनयासाच्या िरतीिरच असतो. 
 

गूढ अंत्य ीाखा. ही ीाखा अक्षीय प्रिचे्या गूढीाखेसमिते कभ भष्ठका-अपसारक आभण कभ भष्ठका-
आक ं चक याचं्यामिे जाते.  ंतर ती कभ भष्ठकाप्रतीपायक स् ायूचा िेि करू  आक ं चक स् ािाचं्या मागे 
गूढप्रहस्तीय-कंसरूपा प्रिेच्या अ  रोिा े जाते. आरंिी भतचे िागे कभ भष्ठकेच्या ती  छोट्ा स् ाय ूा 
जातात. हातातू  आडिी जाता ा भतचे िागे अस्थ्यंतरीय स् ायू ि भतसरा चिर्था लूभमक स् ाय ू यास 
जातात. ीिेटी भतचे िागे अंग ष्ठ-उपसारक, प्रर्थम प्रहस्तीय अंतरास्र्थीय स् ाय ू आभण बह िा ऱ्हस्ि 
अंग ष्ठाक ं चक स् ाय ूयात जातात. भतजपासू  म गटाच्या साधं्यासही िागे गेलेले असतात. 
 

अरीया चेत ी. बाहि जालकाची सिात मोठी चेत ी आहे. ही कक्षीया प्रिचे्या भतसऱ्या िागाच्या 
आभण बाहिा प्रिचे्या िरच्या िागाच्या मागू  खाली उतरते. प्रर्थमतः भतच्या मागे प्राक् स्कंिीय स् ाय ूआभण 
कभटबाहि ि महा  कक्षीय याचें स् ाि असतात. गूढ बाहिा प्रिसेमिेत भि लस् ायचू्या  ीघश ि उपमध्य 
 लामंिे मागे जाते आभण बाहिास्र्थीिरील िले्लसीतामिू  भि लाच्या भतसऱ्या (अपमध्य)  लाच्या आडू  
बाहिास्र्थीच्या अपमध्य काठाीी जाऊ  स् ायूंमिील अपमध्य पटलाचा ििे करू  बाहूच्या प्राक् भििागात 
भीरते. तेरू्थ  ती खाली उतरते तेव्हा ती स् ायसू् ायूमिील चऱ्यात असते. या चऱ्याच्या उपमध्यागंाला 
बाहिीय स् ाय ू असतो आभण अपमध्यागंाला अ  क्रमे बाहिारीय ि  ीघश अरीय करिकप्रसारक स् ायू 
असतात. अपमध्य अभपग ंठाच्या प ढे आल्यािर भतजपासू  पश्च अस्थ्यंतरीय चेत ीीाखा भ घते. तेरू्थ  ती 
प्रबाहूच्या िरच्या  ो त तीयाींाच्या अपमध्य बाजू े उतरते. तेव्हा ती प्रर्थम उत्ता कस् ायिूर बाहिारीयाच्या 
मागे आभण अरीय प्रिचे्या अपमध्येस असते. प्रबाहूच्या मिल्या त तीयाींात ती प्रिचे्या अभिक जिण येते. 
येरे्थ ती प्रर्थमतः प्रिा  पयासक स् ायूिर  ंतर अगूढ अंग भल-आक ं चकाच्या अपमध्य  लािर आभण  ंतर 
 ीघश अंग ष्ठाक ं चक स् ायिूर असते. म गटापासू  स मारे ७ cm. अंतरािर असता ा ती प्रिेपासू   ूर 
बाहिारीयस् ािाच्या गूढागंास असते.  ंतर ती अरीयास्र्थीच्या अपमध्य सीमेिोिती िणसा घेत घेत गूढ 
पभरष्पटाचा िे  करू  चत िा भकिा पंचिा भििागते. हे भििाग म्हणजे प ष्ठी  अंग लीय चेतनया होत. याचंा 
त्िचाभिनयास आक ती ९ मिे  ाखभिला आहे. अरीयचेत ीच्या ीाखा अीा :— 
 



 

अनुक्रमणिका 

स्गायुगामी शाखा. अरीय चेत ीच्या उपमध्य अंगापासू  ीाखा भ घतात त्या भि लस् ायचू्या  ीघश 
ि उपमध्य अीा  ो   लात जातात. उपमध्य  लास जाणारी ीाखा बाहूच्या  िीय त तीयाींापयंत अक्षीय 
चेत ीच्या जिण असते. म्हणू  भतला अक्षीयासमचारी असे म्हणतात. अरीय चेत ीच्या मागल्या अंगापासू  
भ घणारी स् ाय गामी ीाखा असते ती मोठी असू  िेल्लसीतामध्ये उगम पािते. भतच्या ीाखा भि लाच्या 
उपमध्य ि अपमध्य  लास जातात. त्याचप्रमाणे काही कूपशरीयास जातात. कूपशरीयाकडे जाणारी ीाखा 
भि लाच्या उपमध्य  लामिू  जाते आभण िाटेत त्या  लातही भतच्या अ ेक ीाखा जातात. भतच्याबरोबर 
गूढ बाहिाप्रिेची एखा ी ीाखा असते. 
 

 
आ॰ २५·१४ ि जचेतनया, प ष्ठी ागं. १ अभिस्कंिीया Suprascapular. २ पभरि त्ता Circumflex. ३ 

अरीया Radial. ४ प्रबाहूची पश्च त्िचीया. ५ पश्च अंतरास्र्थीया. 
 

अरीयेच्या अपमध्यागंापासू  भ घणाऱ्या ीाखा ती चेत ी अपमध्य स् ायमूिील पडद्याप ढे असता ा 
उगम पाितात. त्या बाहिारीय  ीघश अरीय-करिक-प्रसारक आभण बाहिीयेचा अपमध्य िाग यास जातात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

पश्च अस्थ्यंतरीया चेत ी. ही ीाखा उत्ता क स् ायचू्या  ो  र्थरामिू  अरीयास्र्थींच्या 
अपमध्यागंाला िणसा घालू  प्रबाहूच्या मागल्या अंगात जाते. उत्ता कात घ सण्यापूिी भतजपासू  एक 
ीाखा भ घू  ऱ्हस्ि अरीय-करिक-प्रसारक स् ायसू आभण   सरी उत्ता कास जाते. त्याभीिाय उत्ता कास 
आतल्याआत जाणाऱ्याही ीाखा असतात. उत्ता काबाहेर पडल्यािर ती  आखूडीा ीाखा भ घतात त्या 
अंग भलप्रसारकास, कभ भष्ठकाप्रसारकास आभण अक्षीय करिकप्रसारकास जातात.  ो  लाबं ीाखा, 
त्यापैकी उपमध्य  ीघश अंग ष्ठप्रसारकास ि तजश ीप्रसारकास आभण अपमध्य ीाखा  ीघश अंग ष्ठापसारकास 
आभण ऱ्हस्ि अंग ष्ठप्रसारकास जाते. प्रर्थमतः ही चेत ी गूढ ि अगूढ स् ायूंच्या र्थराचं्यामिे असते. तर्थाभप 
ऱ्हस्ि अंग ष्ठप्रसारकाच्या अिरसीमेीी ती  ीघश अंग ष्ठप्रसारकाच्या गूढागंाला जाते.  ंतर आकारा े बरीच 
लहा  होऊ  अस्थ्यंतरीय पटलाच्या प ष्ठी  अंगास भिडते. ीिेटी ती करिकाच्या पाठीिर जाते. तेरे्थ ती 
चपटी ि पसरट होते. तेरू्थ  िागे भ घू  करिकाच्या साधं्यात जातात. 
 

 
आ॰ २५·१५ क्ष॰ अक्षीयास्र्थी. र॰ अरीयास्र्थी. ि₂ अंतरास्र्थीय पराि त्ता िम ी (प्रिा). ि₂ पश्च 

अंतरास्र्थीया िम ी (प्रिा). च₁ च₂ पश्च अंतरास्र्थीया (अस्थ्यंतरीया) चेत ी. (प्रकरण ६ पहा) 
 

त्िचागामी ीाखा. बाहूची पश्च त्िचीय चेत ी. ही काखेत उगम पािते. भहचा भिनयास बाहूच्या 
मागील अंगात अक्षीय फण्यापयंत होतो. 

बाहूची अिर अपमध्य त्िचीय चेत ी. ही भि लस् ायचू्या अपमध्य  लातू  बाहेर भ घते, 
अपकक्षीय प्रभतिसेमिते कोपरापयंत जाते. भहचा भिनयास बाहूच्या अिरािाच्या प्राक् त्िचेत होतो. 
 

प्रबाहूची पश्च त्िचीय चेत ी. भहचा उगम पूिोत त ीाखेच्या ीजेारीच होतो. ही बाहूच्या अपमध्यांगा े 
खाली उतरू  प्रबाहूच्या मागील अंगा े म गटापयंत उतरते. ीिेटी भतचा समायोग प्रबाहूच्या अपमध्य 
त्िचीय चेत ीीी होतो. ही मासंत्िचीयेची ीाखा म्हणू  पूिी साभंगतली आहे. 
 

संभिगामी ीाखा. अरीयेपासू  कोपरसाधं्यात अीा ीाखा जातात. 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि २६ 
 

कबंध व िरि यांच्या िेतन्या 
 
वक्षातील िेतन्या 
 

वक्षस्य िेतन्या. या बारा असतात. पभहली िक्षस्या पभहल्या   सऱ्या िक्षस्य कीरेकाचं्या सापटीतू  
बाहेर येते. भतचा बह ताीं बाहिजालकात सामील होतो. बारािी िक्षस्या. बारािी िक्षस्या आभण पभहली 
कटीया कीरेका यामिू  बाहेर येते. प्रत्येक चेत ी या उगमापाीीच   िगंते. भतजपासू  प्राक् पभश्चम ीाखा 
भ घतात. 
 

पश्च आद्य शाखा असतात त्या ंाच पृष्ठीन शाखा म्हणतात. कीरेकाचं्या आडव्या प्रसरामिू  मागे 
जाऊ  त्या   िगंतात. उपमध्य अपमध्य असे त्याचें  ो   ो  िाग भिककंटकीय स् ायचू्या त्या त्या बाजू े 
बाहेर भ घतात. त्याचंा भिनयास प ष्ठास् ायतू होतो. िरील सहाचं्या उपमध्य िागातू  आभण खालच्या 
सहाचं्या अपमध्य िागातू  त्िचागामी ीाखा भ घतात. 
 

प्राक् आद्य शाखा याि पशुवकांतरीया चेतनया होत. त्या डाव्या बारा ि उजव्या बारा असतात. 
प्रत्येकीपासू  एक ििल िागा ीजेारच्या कारभणक प जंकास जातो आभण त्या प जंकापासू  भतला एक 
िूसर िागा येऊ  भमणतो. िरच्या सहा चेतनया पी शकातंरामिे रत तिाभहनयाचं्या खाली असतात. प्रर्थमतः 
त्या परीप आभण पश्च पी शकातंरीय पटल याचं्यामिे आभण  ंतर पी शकाचं्या आतील आभण  ो   ो  
पी शकाचं्या मिील स् ायूच्या मिे असतात. उराजिण येता ा त्या परीप आभण अंतगशत पी शकातंरीय स् ायू 
याचं्यामिे येतात. ीिेटी त्या अंतगशत स्त ीया प्रिसे ओलाडूं  जाऊ  अंतगशत पी शकातंरीय ि महा  िक्षस्य 
स् ाय ूिे ू  त्िचेत येतात तेव्हा त्या ा िक्षाच्या प्राक् त्विीय िेतन्या म्हणतात. सहाव्या चेत ीचा भिनयास 
बरगड्याचं्या को ातील औ र त्िचेत  ेखील होतो. 
 

पभहली सोडू  प्रत्येक अंतगशत पी शकातंरीया चेत ी पी शकेच्या को ाीी पोचेपयंत भतला  ो  ीाखा 
फ टलेल्या असतात, एक समिारी आभण   सरी अपमध्य त्िचागामी. समचारी ीाखा असते ती म ख्य चेत ी 
ज्या पी शकातंरात असते त्याच पी शकातंराच्या अिरसीमेस अ  सरते. भतचा भिनयास पी शकातंरीय स् ाय ू
प्राकारी परीप आभण पी शकापयशल्स्र्थपटल यात होतो. अपमध्य त्िचीयेचा आरंि पी शकेचा मार्था ि उरस्यास्र्थी 
याचं्या मध्यािर होतो. ही त्िचीया पी शकातंरीय स् ाय ू भतरकेपणी िे ू  बाहेर भ घते.   सरी िगणू  
बाकीच्याचें प्राक् ि पश्च फाटे होतात. ते क्रकच स् ायतूू  बाहेर पडतात. प्राक् फाटे महा  िक्षस्य स् ायचू्या 
काठािरू  जाऊ  त्िचेत भिनयस्त होतात. पाचिी सहािीचे फाटे बाह्य भतरश्ची  औ र स् ायूच्या िरच्या 
िागात भिनयस्त होतात. पश्च ीाखा मागे जाऊ  स्कंिीय अस्र्थी ि कभटबाहिस् ाय ूयािरील त्िचेत भिनयस्त 
होतात.   सऱ्या चेत ीची त्िचीय ीाखा असते भतला पशुवकांतरीयबाहवा म्हणतात, कारण ती काख 
ओलाडूं  बाहूच्या उपमध्य त्िचीय चेत ीीी समायोग पाि ू बाहूच्या उपमध्यागंाच्या त्िचेत भिनयस्त होते. 
(प्रकरण २५ आ॰ २५·८ पहा.) 

 



 

अनुक्रमणिका 

  
आ॰ २६·१ प्रतीकात्मक पी शकातंरीया चेत ी. काप जं = कारण प ंजक. अपमध्य त्िचीय ीाखा 

मासंर्थरातू  बाहेर भ घाली आहे. 
 

खालच्या सहा आद्य प्राक् ीाखा िरीलप्रमाणेच पी शकातंरात जातात.  ंतर त्या आंतर भतरश्ची  
आभण आडव्या औ र स् ायूमिू  सरल स् ायचू्या िषे्टणापयशनत पोचू  त्या िषे्टणामागे जाऊ  त्याचंा िे  
करू  श्वेतरेषेजिण उमटतात. त्या ंा प्राक् त्विीय ीाखा म्हणतात. या ंाही समिारी [Collateral] ि 
अपमर्धय ीाखा असतात. समचारी ीाखा इतरापं्रमाणे असतात. अपमध्य ीाखा ंा प्राक् पश्च ीाखा असतात 
त्याचंा भिनयास उ राच्या त्िचेत होतो. 
 

णवशेष वक्षस्य िेतन्या. पभहली चेत ी. भहची प्राक् आद्य ीाखा बह ीः बाहिजालकात समाभिष्ट 
असते. तेर्थपयंत जाता ा ती पभहल्या बरगडीची मा  ओलाडंते. भतची एक लहा ीी ीाखा पभहल्या 
पी शकातंरात असते. भतला अपमध्य त्िचीय ीाखा  सते. बारािी चेत ी बाराव्या बरगडीखाली 
कभटचत रस्रस् ायचू्या प ढे असते. ती कभटपभरष्पटास िे ू  आडिा औ र स् ायू आभण अंतगशत भतरश्ची  
स् ाय ूयाचं्या मिू  प ढे जाऊ  सरल औ र स् ायसू िे ू  जाते. भतचा आकार बराच मोठा असतो. भतची 
अपमध्य त्िचीय ीाखा इतराप्रमाणे   िगंत  ाही; परंत  अंतगशत ि बाह्य भतरश्ची  औ र स् ायचूा िे  करू  
जघ ीयतंसािरू  खाली उतरू  मोठ्या उद्वतापयंतच्या भ तंबत्िचेत भिनयस्त होते. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २६·२ कबिंाच्या प ढील अंगातील त्िचीय चेतनया. िरू  २ ते १२ िक्षस्या. त्याखाली कटीया. 

 
कणटिेतन्या 
 

या चेतनया डािीकडे उजिीकडे पाच पाच असतात. 
 

याचं्या पश्च आद्य शाखा कीरेकाचं्या आडव्या प्रसराचं्या फटीतू  बाहेर पडू  भद्विा भििागतात. 
उपमध्य अपमध्य असे  ो  भििाग होतात. उपमध्य ीाखा कीरेकाचं्या संभिप्रसराजिणू  जाऊ  
बह  भलक स् ायतू भिली  होतात. अपमध्य ीाखातू  िागे भ घू  भिककंटकीय स् ायतू जातात. िरच्या 
भतहीतू  त्िचागामी ीाखा भ घतात त्या कभटबाहि स् ायिूरील पटस् ािातू  बाहेर भिककंटकीय स् ायचू्या 
अपमध्य काठाीी भ घतात. त्या जघ ीय तंसाच्या पश्च िागािरू  खाली भ तंबापयंत जातात. काही तंतू 
ऊरव्याच्या मोठ्या उद्वतापयंत जातात. 
 

कभटचेतनयाचं्या प्राक् आद्य शाखा िरू  खाली मोठ्या होत जातात. िरच्या  ो  ििल िाग्या ंी 
आभण सिश िूसर िाग्या ंी कारण प जंकाीी जोडलेल्या असतात. पभहल्या ती  आभण चिर्थीचा बह ताीं 
भमणू  कणटजालक तयार होते. चिर्थीचा उिशभरत अंी आभण पाचिी भमणू  कभटभिकीय ी डंा तयार होते. 
पभहल्या कटीय चेत ीला ीिेटच्या िक्षस्य चेत ीची ीाखा भमणालेली असते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

  
आ॰ २६·३ कटीय चेत ीजालक  काीा. Ⅻ िक्षस्य बारािी चेत ी. Ⅰ ते Ⅴ कटीय चेतनया. १ 

जाघ ािजाठरा Iliohypogastric. २ जाघ -जघनया Ilioinguinal. ३ सगश-उरव्या. Genitofemoral. ४ 
माडंीची अपमध्य त्िचीया Lateral cutaneous of thigh. ५ ि ६ या जाघ -कट्ूरिीय या स् ायकूडे 
जातात. ७ ऊरव्या Femoral. ८ गिाक्षीयाभ्याभिका Accessory obturator. ९ गिाक्षीया obturator. १० 
कभटभिकीय ी डंा Lumbosacral trunk. 
 

कटीय जालक. Lumbar plexus. हे जालक महा  कट्ूरिीय स् ायचू्या आत असते. कटीय 
चेतनयाचं्या आद्य प्राक् ीाखा महा  कट्ूरिीय स् ायचू्या तंत ि  ंात घ सतात बकिा त्याचं्या मागे राहतात. 
कटीय कीरेकाचं्या प्रसरािर जाणे ब ते ते असे :– पभहली कटीय आभण भतला भमणालेली ीिेटच्या 
िक्षस्येची ीाखा भमणू    िगंतात. एक िाग िर एक खाली असतो. िरचा िाग खालच्या पेक्षा मोठा असतो. 
त्याचे  ो  िाग होतात, एक जाघ –अिजाठरा हा िरचा िाग आभण जाघ जघनया हा खालचा िाग. या 
 ो  चेतनया होतात. खालची लहा  ीाखा असते भतला   सऱ्या कटीयेची एक ीाखा येऊ  भमणते अीा 
रीती े सगश-ऊरव्य चेत ी तयार होते.   सऱ्या चेत ीचा उिशभरत िाग भतसरी चेत ी चिथ्या चेत ीचा 
जालकास भमणणारा िाग याच्यापासू  उ री  ि प ष्ठी  ीाखा भ घतात.   सरीची उ री  ीाखा भतसरी 
चिर्थीच्या उ री  ीाखेीी ज णू  गिाक्षीया चेत ी तयार होते.   सऱ्या भतसऱ्या चेतनयाचं्या प ष्ठी  ीाखा, 
यापंासू  प्रत्येकी एक लहा  एक मोठा असे  ो   ो  िाग होतात. लहा   ो  िाग भमणू  एक चेत ी 
तयार होते. ती अपमध्य ऊरिीय त्िचागामी चेत ी होय. मोठे  ो  िाग चिथ्या चेत ीच्या प ष्ठी  ीाखेीी 
भमणू  ऊरव्या चेत ी तयार होते. क्वभचत भतसऱ्या चिथ्या चेत ीच्या उ री  ीाखापासू  एक चेत ी भ घते 
भतला अभ्यभिक गिाक्षीया म्हणतात. कटीय जालकाच्या ीाखा खालीलप्रमाणे होतात :– 
 

स् ाय गामी  १२ ि; १, २, ३, ४ क 
जाघ –अिजाठरा Iliohypogastric १ क. 
जाघ –जघनया Ilio inguinal १ क. 
सगश–ऊरव्या Genito–femoral १, २ क. प ष्ठी  भििाग 
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ऊरिीय अपमध्य त्िचीया Lateral cutaneous of thigh २, ३ क. 
ऊरव्या Femoral २, ३, ४ क उ री  भििाग 
गिाक्षीया Obturator २, ३, ४ क 
अभ्यभिक गिाक्षीया Accessory obt. ३, ४ क 

 
स् ाय गामी ीाखा कभटचत रस्र, कट्ूरिीय आभण जाघ  या ंा जातात. 

 
जाघन–अिजाठरा. ही महा  कट्ूरिीयाच्या अपमध्यसीमेच्या िरच्या िागापासू  उमटू  

भतरपेपणी ि क्काच्या अिर िागाच्या मागे आभण कभटचत रस्राप ढे जाते. जाघ  तंसाच्या लगेच िर ती आडव्या 
औ र स् ायचू्या पश्च िागास िे ू  तो स् ाय ूआभण अंतगशत भतरश्ची  औ र स् ाय ूयाचं्या मिे   िागते. भतचे 
अपमध्य त्िचीया आभण प्राक् त्िचीया असे  ो  िाग होतात. अपमध्य त्िचीया  ो ही भतरश्ची  औ र स् ायू 
िे ू  बाहेर भ घते ती बाराव्या गै्रि चेत ीच्या तेर्थील ीाखेच्या बकभचत मागे जाघ  तंसािरू  खाली 
भ तंबाच्या प्राक् िागात भिनयास पािते. प्राक् त्िचीया ीाखा औ र आडिा ि अंतगशत भतरश्ची  याचं्या मिे 
जाते. भतच्या ीाखा या  ोही स् ायतू जातात.  ंतर ती प्राक् ऊध्िश जाघ कंटकाच्या उपमध्य अंगास स मारे 
२ cm. अंतरािर अंतगशत भतरश्ची  स् ायचूा िे  करू  बाह्य जघनय िलयाच्या िर जाऊ  अिजाठर त्िचेत 
भिनयस्त होते. 
 

जाघ –जघनया. ही स द्धा जाघ – अिजाठरेच्या जिणच भतच्याप्रमाणे कट्ूरिीय स् ायचू्या 
अपमध्य सीमेिर उमटते. ती कभटचत रस्र ि जाघ  स् ायिूरू  जाघ  तंसाकडे जाते. ती आडिा औ र 
आभण अंतगशत औ र याचंा िे  करू  जघनय प्रणालात रेतोरज्जचू्या खालू  अगूढ जघनय िलयातू  बाहेर 
पडू  आसपासच्या त्िचेत भिनयास पािते. 
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आ॰ २६·४ चरणत्िचीय चेतनया. प ढील अंग. सिात िरती जघनय भ बिं ास समातंर बारािी 

िक्षस्या. १ अपमध्य ऊरव्य त्िचीया Lateral femoral cutaneous. जघनय भ बंि ापासू  उतरत्यापंैकी 
अपमध्य सगश-ऊरव्या, Genito–femoral, उपमध्य जघ -जघनया Ilioinguinal. २ मध्यम ऊरत्िचीया 
Intermediate femoral cutaneous. ३ उपमध्य ऊरत्िचीया Medial femoral cutaneous. ४ गिाक्षीया 
Obturator. ५ च्या िरू  अिजा व्या Infrapatellar. ग डघ्याखाली अपमध्य काठापासू , अपमध्य 
जंघाबपडत्िचीया. ५ स पी ा Saphenous. ६ मासंत्िचीया Musculo–cutaneous कभ भष्ठकेत, 
साभमजंघीया Sural. आंगठ्यािरू  प्राक्  ड गीया. Anterior tibial. 
 

सगश– ऊरव्या ही चेत ी कट्ूरिीय स् ायतूू  त्याच्या प्राक् प ष्ठाीी उपमध्य सीमेिर भतसऱ्या 
चिथ्या कटीय कीरेकेसमोर उमटते. त्याच प ष्ठास लागू  पयशिाच्या आडू  खाली उतरू  मूिायणीस 
मागू  ओलाडूं  जघनय भ बिं ापासू  काही अंतरािर   िागते. सगीय ि जघनय असे भतचे  ो  िाग 
होतात. सगीय चेत ी बाह्य जाघ ा प्रिसे ओलाडूं  जघनयप्रणालात भीरते. ती म ष्किर स् ाय ू आभण 
ि षणाची त्िचा यात भिनयस्त होते. ऊरिीय चेत ी जघनय भ बिं ाखालू  जाऊ  ऊरव्या प्रिचे्या 
अपमध्यागंास पभरष्पट िे ू  माडंीच्या त्िचेत भिनयस्त होते. 
 

ऊरिीय अपमध्य त्िचीया कट्ूरिीयाच्या अपमध्य सीमेिर भ घू  जाघ  स् ाय ू भतरकेपणी 
ओलाडूं  प्राक् ऊध्िश जाघ  कंटकाकडे जाते. जघनयभ बिं ाच्या अपमध्य िागाखालू  माडंीत जाऊ  
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स्िायत स् ायूला लागू  भकिा त्यामिू  त्िचेत उमटता ा भििागते. प्राक् पश्च असे  ो  भििाग होतात. 
 ोहींचा भिनयास माडंीच्या अपमध्य िागाच्या त्िचेत होतो. 
 

गिाक्षीया. ही चेत ी कट्ूरिीय स् ायचू्या उपमध्य काठातू  कटीरकाच्या काठाीी बाहेर पडते. 
तेरे्थ ती समाईक जाघ ा िाभहनयाचं्या मागे आभण अंतगशत जाघ ा िाभहनयाचं्या अपमध्य बाजूला असते. तेरू्थ  
ती कटीराच्या अपमध्य तटास अ  सरू  गिाक्षीय िाभहनयाचं्या प ढू  गिाक्ष रंध्राच्या िरच्या िागापयंत जाते. 
तेरे्थ भतचे प्राक् पश्च असे  ो  िाग होतात. 
 

प्राक् ीाखा बाह्य गिाक्षीय स् ायचू्या प ढू  माडंीत ऱ्हस्ि उपसारकाप ढे आभण ग ह्योरिीय ि  ीघश 
उपसारक याचं्या मागे उतरते.  ीघश उपसारकाच्या अिर सीमेिर ऊरव्या चेत ीच्या तेर्थील ीाखाींी 
समायोग पािते.  ंतर ती ऊरव्या चेत ीिर उतरते. तेरे्थच ती भिली  होते. गिाक्षरंध्राजिण भहची एक 
ीाखा िकं्षणसंिीस जाते. ग ह्योरिीयामागे भतच्या ीाखा  ीघश उपसारक आभण त  ल या ंा जातात. 
याभीिाय बह िा ऱ्हस्ि उपसारकासही एका ी ीाखा जाते. क्वभचत ग ह्योरिीयाला  ेखील ीाखा जाते. 
 

गिाक्षीयेची पश्च ीाखा बाह्य गिाक्षीयाच्या प्राक् िागास िे ू  जाते. जाता ा त्या स् ायतू भतची 
ीाखा जाते.  ंतर ती ऱ्हस्ि उपसारकामागे महा  उपसारकाप ढे जाते तेरे्थ भतला ीाखा फ टू  त्या महा  
स् ायतू आभण बह िा ऱ्हस्िातही जातात. भहची एक ीाखा जा व्या प्रिसे अ  सरू  जा  संिीस जाते. 
 

अभ्यभिक गिाक्षीया ही कट्ूरिीयाच्या उपमध्य सीमे  सार खाली जाते. ग ह्यास्र्थीच्या ऊध्िश 
ीाखेिरू  ग ह्योरिीयस् ायू खालू  िंक्षणसंिीकडे जाते. भहचा समायोग गिाक्षीयेच्या प्राक् ीाखेीी होतो. 
 

  
आ॰ २६·५ ऊरव्य भिकोणाच्या टोकाीी ऊरच्छे . ि₁ ऊरव्या िम ी (प्रिा). ि₂ प्रगूढ ऊरव्या 

Profunda femoris a. ी॰ भीरा (प्रभतिा). च₁ ऊरव्याचेत ीच्या ीाखा. च₂ गिाक्षीया चेत ी. च₃ लकारी 
चेत ी Sciatic n. (स् ायसूाठी प्रकरण ७ आ॰ ७·५ पहा) 
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ऊरव्या चेत ी. ही कट्ूरिीयाच्या अपमध्य सीमेच्या अिरिागी उमटते. जाघ स् ायचू्या ीजेारू  
ती उतरते तेव्हा ती बाह्य जाघ ा िाभहनयाचं्या अपमध्यागंाला असते. कटीरात असता ा भतचा भिनयास 
जाघ स् ाय ूआभण ऊरव्या प्रिा यात होतो. जघनय भ बिं ाखालू  ती माडंीत येते तेव्हा भतचे बरेच भििाग 
होतात. त्यामिू  अपमध्य पभरि त्ता प्रिा बाहेर भ घते. उरव्या चेत ीच्या ीाखा :– 
 

स् ाय गामी ीाखा. (१) ग ह्योरिीयास. या बह िा  ो  असतात. त्या उपमध्येस ऊरव्या िाभहनयाचं्या 
खालू  जातात. (२) स्िायतास. ऊरव्या चेत ीच्या प्राक् िागापासू  ही चेत ी मध्यम त्िचागामी 
ीाखेबरोबर भ घते. (३) सरल ऊरव्य या स् ायसू जाणारी ीाखा ऊरव्या चेत ीच्या पश्च िागापासू  भ घते. 
भहचा एक िागा िकं्षणसंिीस जातो. (४) अपमध्य भिप लास. ही ीाखा अपमध्य पभरि त्ता प्रिबेरोबर असते. 
भहचा एक िागा जा  संिीस जातो. (५) उपमध्य भिप लास. ही अिरोही जा  गामी प्रिबेरोबर असते. भहचाही 
एक िागा जा  संिीस जातो. (६) मध्यम भिप लास. हे  ो  ती  िागे असतात. यातलाच एका    सरा 
जा  संिीय स् ायसू जातो आभण एका ा जा  संिीस जातो. 
 

 
आ॰ २६·६ ऊरचेतनया प ढील अंगी. च ऊरव्या चेत ी. ि॰ ऊरव्या िम ी (प्रिा). ी ऊरव्या भीरा 

(प्रभतिा). १ ऊरूची अपमध्य त्िचीया चेत ी. २ च्या समोर संपिलेली ऊरूची मध्यम त्िचीया. 
Intermediate cutaneous of thigh ३ च्या समोर   िगंलेली, ऊरूची उपमध्य त्िचीया. ४ च्या खाली  ीघश 
उपसारक स् ाय ूकापलेला आहे. त्याच्या खाचेत ऱ्हस्ि उपसारक स् ाय ू भ सत आहे. त्या खाचेत भ सत 
आहे ती गिाक्षीया चेत ीची प्राक् ीाखा होय. ५ स पी ा चेत ी. Saphenous n. 
 

ऊरव्या चेत ीपासू  त्विागामी चेतनया भ घतात त्या अीा :– (१) मर्धयवती त्विागामी चेत ी. ही 
ऊरव्येच्या प्राक् िागापासू  भ घते. जघनय भ बंि ापासू  स मारे ८ cm. अंतरािर खाली ती पभरष्पटातू  
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बाहेर भ घते आभण त्िचेत भिखरते. भतची एक ीाखा स्िायतस् ायसू जाते. भतचा समायोग सगश-ऊरव्या ि 
उपमध्य त्िचीया या चेतनयाींी होतो. (२) उपमर्धय त्विागामी चेत ी. ही ीाखा पभहल्या ीाखेच्या 
उपमध्यागंाीीच उगम पािते. ही बकभचत कला े उतरता उतरता ऊरव्याप्रिसे ओलाडूं  उपमध्य अंगास 
जाते.  ंतर भतच्या प्राक् पश्च अीा  ो  ीाखा होतात. प्राक् ीाखा माडंीच्या त्िचेत पसरते पण पश्च ीाखा 
माडंीच्या त्िचेत पसरू  भीिाय ग डघ्यालगतच्या त्िचेतही पसरते. या  ो ही ीाखाचंा समायोग ीजेारच्या 
ीाखाींी होतो. प्राक् ीाखा  ो  त तीयाीं माडंी ओलाडूं  गेल्यािर पभरष्पटाबाहेर येते आभण पश्च ीाखा 
स्िायतस् ायचू्या अ  रोिा े ग डघ्यापयंत जाऊ  तेरे्थ पभरष्पटाबाहेर येऊ  खाली जंघेच्या उपमध्यागंाच्या 
त्िचेस जाते. (३) सुपीना िेतनी. ही ऊरव्या प्रिचे्या प्रर्थमतः अपमध्यागंा े मग प ढू  स्िायतप्रणालात 
क्रमीः उपमध्यागंास जाते. प्रणालाबाहेर ती त्या प्रिेची संगत सोडू  भतच्या जा  गामी प्रिाीाखेसह जाते. 
ती स्िायत ि त  ल याचं्या मिू  पभरष्पटाबाहेर येते.  ंतर त्िचेलगत ती  ीघश स पी ा प्रभतिबेरोबर 
 ड गीयाच्या उपमध्य सीमेच्या अ  रोिा े खाली उतरू  जंघेच्या अिर त तीयाींात   िगंते. एक िाग 
 ड गीयाच्या काठास िरू  घोट्ापयंत उतरतो.   सरा िाग घोटासाधं्याप ढे जाऊ  पािलाच्या उपमध्य 
अंगाच्या त्िचेत भिनयस्त होतो. भहचा समायोग ीजेारच्या स् ाय त्िचीय चेत ीीी होतो. 
 

 
आ॰ २६·७ ऊरमध्यातू  छे . च₁ उपमध्य भिप लस् ायसू चेत ी. च₂ स पी ा चेत ी. च₃ पश्च 

ऊरत्िचीया चेत ी. Posterior femoral cutaneous nerve. च₄ लकारी चेत ी Sciatic n. ि॰ ऊरव्या 
िम ी (प्रिा), ी₁ ऊरव्या भीरा (प्रभतिा). ी₂  ीघश स पी ा भीरा (प्रभतिा) (स् ायूसाठी प्रकरण ७ आ॰ ७·६ 
पहा) 
 

जानव्य जालक. जा   ेीात येणाऱ्या चेतनयाचें आपसात िागे ग ंतू  हे जाणे तयार झालेले असते. 
त्या चेतनया अीा :– उपमध्य त्िचीयेची प्राक् ीाखा, मध्यिती ि अपमध्य त्िचीय चेतनया, स पी ेची 
जा ूखाली जाणारी ीाखा. 
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आ॰ २६·८ ग डघ्याच्या ४ cm. िरती ऊरच्छे . डािीकडे ि॰ अिरोही जा  गामी िम ी (प्रिा). च 

स पी ा चेत ी. ी॰  ीघश स पी ा भीरा (प्रभतिा). खाली च॰ पश्च ऊरव्य त्िचीया. उजिीकडे खाली ी॰ 
ऱ्हस्ि स पी ा भीरा (प्रभतिा). च उपमध्य जा व्या चेत ी. ी॰ जा व्या भीरा (प्रभतिा) ि॰ जा व्या िम ी 
(प्रिा). (स् ायसूाठी प्रकरण ७ आ॰ ७·७ पहा.) 
 
णिकीय िेतन्या 
 

या चेतनया पाच असतात. त्याचंी म णे पाठकण्याच्या आत अश्वप च्छ म्हणतात त्यात असतात. 
मागल्या म णािरील प जंकही कीाप्रणालातच असतात. माि ते पभरिमाच्या बाहेर असतात. प्रत्येक चेत ीचे 
प्राक् पश्च असे  ो  िाग होतात. पभहल्या चार चेतनयाचं्या पश्च आद्य ीाखा भिकीय रंध्रातू  बाहेर येतात. 
पाचिीची ीाखा ीिेटच्या रंध्रातू  भ घते. िरच्या ती  ीाखाचेतनयाचें अपमध्य उपमध्य असे  ो   ो  िाग 
होतात. उपमध्य िाग बह  लस् ायतू भिली  होतात; ि अपमध्य िाग भिक उपभिक आभण पश्च भ तंबिाग 
यात भिनयस्त होतात. खालच्या  ो  चेतनयाचंा भिनयास उपपभिकािरील त्िचेत होतो. पाचिीचा समायोग 
उपभिकीयेीी होतो. 
 

भिकीय चेतनयाचं्या आद्य प्राक् ीाखा िरू  खाली लहा  लहा  असतात. िरील चार भिकाच्या 
प्राक् रंध्रामिू  बाहेर भ घतात. पाचिी भिक ि उपभिक याचं्यामिू  भ घते. प्रत्येकीला एक कारण िूसर 
िागा येऊ  भमणतो. पभहली ि   सरी भतसरी याचें अंी भिकीय जालकात सामील होतात. चिर्थी ि पाचिी 
या उपभिकीय जालकात सामील होतात. कटीरातील प्रभतकारभणक िागे भिकीय   सरी भतसरी बकिा 
चिर्थी पाचिी, यापासू  भ घतात. 
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आ॰ २६·९ Sacral and coccygeal plexuses. भिकीय ि उपभिकीय चेत ी-जालक  काीा. क₄ 

क₅ कटीय चेतनया. ि₁ ते ि₅ भिकीय चेतनया. उपि॰ उपभिकीय चेत ी. १ ऊध्िश भ तंबीया चेत ी 
Superior gluteal n. २ अिर भ तंबीया चेत ी Inferior gluteal n. ३ लकारीय स् ायकूडे. ल लकारी चेत ी 
Sciatic nerve. ४ चत रस्र ऊरव्य ि अिर गिाक्षीय याजकडे ५ अंतगशत गिाक्षीय ि ऊध्िश गिाक्षीय याजकडे. 
त1 पश्च ऊरव्य त्िचीया Posterior femoral cataneous. त2 पभरििेी त्िचीया Perforaling cutaneous. 
ज॰ सगीया. ६ ग  ोत्सारक, उपभिकीय ि बाह्य ग  कंकण याजकडे. सिात खाली ग  उपभिकीया 
Anococcygeal चेतनया. 
 

कणटणिकीय शंुडा (चिर्थी पाचिी कटीय), भिकीय पभहलीची आद्य प्राक् ीाखा, आभण   सरी 
भतसरीच्या ीाखाचें अंी भमणू  भिकीय जालक ब ते. ते लकारीय स् ायचू्या प्राक् प ष्ठािर अंतगशत जाघ ा 
रत तिाभहनया ि महाग   आभण कटीराचा पभरष्पट याचं्या मागे असते. 
 

ज्या चेतनयाचंा समािीे भिकीय जालकात होतो त्या मोठ्या लकाररंध्राकडे जमू  येतात. त्याचंी 
एक चपटी पट्टी ब ते. भतच्या प्राक् ि पश्च प ष्ठापासू  अ ेक ीाखा भ घतात. ही पट्टी म्हणजे लकारी चेत ी 
होय. एकं र घट ा अीी :– 
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 उदरीन णवभाग पृष्ठीन णवभाग 

ऊध्िश भ तंबीया  ४, ५ क, १ त. 
अिर भ तंबीया  ५ क., १, २ त. 
लकारीयाची चेत ी  (१) २ त. 
चत रस्र ऊरव्य आभण अिर गिाक्षीय याचंी चेत ी ४, ५ क. १ त.  
अंतगशत गिाक्षीय आभण ऊध्िश गिाक्षीय याचंी चेत ी ५, क., १, २ त.  
ग  ोत्सारक, उपभिकीय ि बाह्य ग  कंकण याचं्या चेतनया ४ त.  

लकारी { उपमध्य जा व्या ( ड गीया) 
अपमध्य जा व्या (समाईक पभरजंघीया) 

४, ५ क., १ २, ३ त.  
४, ५ क., १, २ त. 

पश्च ऊरिीय त्िचीया २, ३ त. १, २ त. 
पभरिेिी त्िचीया  २, ३ त. 
सगीया (ज  ीया) २, ३, ४ त.  
कटीर कोष्ठाभंगणी २, ३, (४) त.  
 

ऊध्िश भ तंबीया ही लकारीय स् ायिूरू  मोठ्या लकाररंध्रातू  ऊध्िश भ तंबीया िाभहनयाबंरोबर 
कटीराच्या बाहेर भ घते. भतच्या ऊध्िश ि अिर अीा  ो  ीाखा होतात. ऊध्िश ीाखा प्रिाीाखेबरोबर मध्यम 
भ तंबीय ि लघ भ तंबीय स् ायूंच्या मिे जाते भतचे िागे त्या  ो  स् ायतू जातात. अिर ीाखाही   सऱ्या 
प्रिाीाखेबरोबर त्याच स् ायूमिे जाऊ  त्यात आभण ऊरपभरष्पटीय स् ायतू भिनयस्त होते. 
 

अिर भ तंबीया. ही स द्धा मोठ्या लकारामिू  पण लकारीय स् ायूखालू  कटीराबाहेर भ घते. 
भहच्या ीाखाचंा भिनयास मोठ्या भ तंबीय स् ायतू होतो. 
 

लकारीयाची चेत ी. लकारीय स् ाय ू मोठ्या लकारातू  कटीरातू  बाहेर पडणारा आहे. याच्या 
प्राक् प ष्ठातू  प्रस्त त चेत ी त्यात जाऊ  भिली  होते. 
 

चत रस्र ऊरव्यास जाणारी चेत ी मोठ्या लकारामिू  लकारीय स् ायचू्या खालू  कटीराबाहेर 
भ घते. ती खाली कक ं  रािर जाऊ , लकारी चेत ी, गिाक्षीय स् ाय ूि अंतगशत गिाक्षीय स् ाि, याचं्या 
गूढागंास राहू  चत रस्र ऊरव्याच्या प्राक् प ष्ठात भीरू  भिली  होते. भहची एक ीाखा अिर गिाक्षीयास 
जाते. 
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आ॰ २६·१० भ तंब माडंी ग डघा, मागील अंगी चेतनया. १ महा  भ तंबीय. २ मध्यम भ तंबीय. ३ 

लहा  भ तंबीय. ४ लकारीय स् ाय.ू ५ अंतगशत गिाक्षीय. ६ महा  उपसारक. ७ भद्व ल. ८ साभमकंडर. ९ 
साभमपटल. १० त  ल स् ाय.ू च1 ऊध्िश भ तंबीया चेत ी. Superior gluteal n. च2 सगीया चेत ी. 
Pudendal n. च3 अंतगशत गिाक्षीयाकडे. च₄ माडंीची पश्च त्िचीया चेत ी. ल चे॰ लकारी चेत ी. Sciatic 
n. च₅  ड गीया Tibial. च₆ समाईक पभरजंघीया चेत ी Common Peroneal n. सिांत खाली  ड गीयेच्या 
 ो  ीाखा आहेत त्यापंैकी उपमध्य अभिजंघीय ि उपजंघीय या स् ायकूडे जाणारी आभण अपमध्य जा व्य 
स् ायकूडे जाणारी आहे. ११ अपमध्य भिप ल. 
 

अंतगशत गिाक्षीयाची चेत ी. हीस द्धा मोठ्या लकाररंध्रातू च लकारीय स् ायूखालू  बाहेर पडते. 
 ंतर ती कक ं  रकंटकास ओलांडते. तेव्हा अंतगशत सगीय िाभहनयाचं्या अपमध्यागंाला जाते. ती छोट्ा 
लकाररंध्रातू  प  ः कटीरात येते. भहचीच एक ीाखा ऊध्िश गिाक्षीय स् ायसू जाते. 
 

ग   ेीीय स् ायूंच्या चेतनया. ग  ोत्सारक स् ायू आभण उपभिकीय स् ाय ू याचं्या कटीरीय प ष्ठात 
त्याचं्या चेतनयाचें तंतू जातात. बाह्य ग  कंकणास जाणारी चेत ी उपभिकीयाचा िे  करू  तो स् ायू ि 
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ग  ोत्सारक स् ाय ू याचं्यामिू  कंक  रमहाग  ीय प्रखातात जाते. या चेत ीचे िागे ग   ि उपभिक 
याचं्यामिील त्िचेत जातात. 
 

लकारी िेतनी. ही ीरीरातील सिात मोठी चेत ी असते. ती चपटी असू  करंगणीएिढी रं  
असते. ती लकारीय स् ायूच्या खालू  मोठ्या लकाररंध्राच्या िाटे कटीराबाहेर भ घते. ती ऊरव्यास्र्थीचा 
मोठा उद्वत आभण कक ं  र-त ंग याचं्या मिू  माडंीच्या मागील अंगा े  ो  त तीयाीं अंतर चालू  जाते. तेरे्थ 
भतचे  ो  िाग होतात, एक उपमध्य जा व्य ( ड गीया) आभण   सरा अपमध्य जा व्य, हा भििाग कोठे 
स्पष्ट होतो याचा  ेम  सतो. क्वभचत तो आरंिीच असतो. असे असले म्हणजे अपमध्य जा व्या चेत ी 
लकारीय स् ायसू िे ू  जाते. लकारी चेत ी क्रमा े कक ं  र अस्र्थी, अंतगशत गिाक्षीय, ऊरव्य चत रस्र ि 
मोठा उपसारक हे ती  स् ाय ू याचं्या आिारा े उतरते. कक ं  र ि ती चेत ी याचं्या मध्ये चत रस्राला 
जाणारी चेत ी असते. लकारीिर मोठ्या भ तंबीयाचे झाकण असते. भतच्या उपमध्यागंाला माडंीची पश्च 
त्िचीय चेत ी आभण अिर भ तंबीया प्रिा असते. आणखी खाली भतच्या प ढे मोठा उपसारक असता ा 
ऊरव्य भद्व लाचे  ीघश  ल भतला ओलाडंते. अिर भ तंबीया प्रिेची एक ीाखा या चेत ीच्या अंतरंगातं 
गेलेली असते. 
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आ॰ २६·११ उजव्या ग डघ्यामागील िाभहनया. ि जा व्या िम ी (प्रिा). ी जा व्या भीरा 

(प्रभतिा). ल लकारी चेत ी. सरण खाली जाणारी ीाखा  ड गीया. च₁ समाईक पभरजंघीया Common-
peroneal n. च2 अ  जंघीयेीी समायोगी चेत ी. Sural communicating n. अभिजंघीयाच्या  ो   लाचं्या 
मिू  खालपयंत जाणारी ीाखा, साभमजंघीया Sural. १ साभमकंडर. २ भद्व ल. ३ साभमपटल. ४ महा  
उपसारक. ५ ि ६ अभिजंघीयाची  ो   ले. 
 

लकारी चेत ीच्या संभिगामी ीाखा भतच्या िरच्या िागापासू  भ घतात. त्या िकं्षणसंिीच्या मागू  
संभिकोीात प्रभिष्ट होतात. 
 

लकारी चेत ीच्या स् ाय गामी ीाखा ऊरव्य भद्व ल, साभमकंडर, साभमपटल ि महा  उपसारक 
या ंा जातात. ीिेटच्या  ो  स् ायूं ा जाणाऱ्या आरंिी एकाच मोठ्या ीाखेत समाभिष्ट असतात. 
भद्व लाच्या ऱ्हस्ि  लाला जाणारी ीाखा अपमध्य िागापासू  आभण इतरा ंा जाणाऱ्या ीाखा उपमध्य 
िागापासू  भ घतात. 
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नड गीया. उपमध्य जा व्येलाच हे  ाि भ लेले आहे. ही लकारी चेत ीची मोठी अंत्य ीाखा होय. 
  सरी ीाखा भहच्यापेक्षा लहा  असते. ग डघ्यामागे जो भतको ी खणगा असतो त्याच्या मध्यातू   ड गीया 
चेत ी पश्च जा व्य स् ायचू्या अिर सीमेीी जाते. येर्थपासू  भतला पश्च  ड गीया असे म्हणत असत. प्रर्थमतः 
ती अगूढ असू  प्रिचे्या अपमध्येस असते. परंत  खणग्याच्या खालच्या कडेला अभिजंघीयाच्या आड ती 
उपमध्यागंाला जाते. 
 

 ड गीया चेत ीला संभिगामी ती  ीाखा असतात त्या ती  प्रिाीाखासमिते जा  संिीस जातात. 
 ड गीयेला स् ाय गामी ीाखा असतात. अभिजंघीयाच्या  ो   ला ंा  ो  ीाखा जातात. त्यापंैकी अपमध्य 
 लास जाणारीच अ  जंघीयास जाते. उपजंघीय ि पश्च जा व्य या ंाही एकेक ीाखा जाते. पश्च जा व्यास 
जाणारी ीाखा त्या स् ायचू्या अिरसीमेिरू  जाऊ  त्याच्या प्राक् प ष्ठातू  प्रिीे करते. 
 

साणमजंघीया.  ड गीया चेत ी अभिजंघीय स् ायचू्या  ो   लामिे असता ा ही ीाखा उत्पन्न 
होऊ , सरण जंघामध्यापयंत खाली जाऊ  गूढ पभरष्पटाचा िे  करू , ऱ्हस्ि स पी ा प्रभतिचे्या अ  रोिा े 
अपमध्य ग ल्फास िणसा घालू  पािलाच्या पाठीिर करंगणीच्याही त्िचेपयंत भिखरते. भहचा समायोग 
समाईक पभरजंघीयेीी आभण मासंत्िचीयेीी होतो. 
 

 ड गीयेची जंघेतील चाल. ही पश्चजा व्याच्या अिरसीमेपासू  जंघेच्या गूढ स् ायूं ा लागू  टाच ि 
उपमध्य ग ल्फ (घोटा) याचं्यातील सापटीपयंत असते. ीिेटी भतचे  ो  िाग होतात. ते उपमध्य ि अपमध्य 
प तली  होत. ही प्रर्थमतः प्रिचे्या उपमध्यागंास असू  क्रमीः अपमध्यागंास जाते. बह ीः जंघीया चेत ी 
जंघेत पश्च  ड गीय स् ायलूा लागू  असते ती ीिेटी  ड गीयास्र्थीच्या भ कट येते. या चेत ीच्या ीाखा अीा 
:– 
 

(१) स्नायुगामी. उपजंघीय, पश्च  ड गीय,  ीघश अंग भल-आक ं चक,  ीघश अंग ष्ठ-आक ं चक या 
स् ायकूडे जातात. ीिेटच्या ीाखेबरोबर पभरजंघीया िाभहनया असतात. 
 

(२) उपमर्धय पाषविीया. ही ीाखा आक ं चक भ बंिकास िे ू  टाच ि पािलाची उपमध्य बाजू 
याचं्या त्विेत भिनयस्त होते. 
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आ २६·१२ ही आक ती  हाव्या आक तीच्या  ंतरच्या चरणिागाची आहे. च₅  ो ही आक तीत एकच 

आहे. जंघा मागील अंग. च₅  ड गीया चेत ी. Tibial n. च₇ पश्च जंघीय. च₅ च्या खाली २ पयंत  ो  चेत ी 
ीाखा आहेत. त्यातील िरची जा व्य स् ायलूा ि खालची उपजंघीय स् ायलूा जाणारी आहे. १ जा व्य. २ 
उपजंघीय. ३  ीघश अंग भल-आक ं चक. ४ पश्च  ड गीय. ५  ीघश अंग ष्ठ-आक ं चक. ६  ीघश पभरजंघीय. ि समोर 
पश्च  ड गीया िम ी (प्रिा) 
 

(३) उपमर्धय पदतलीना. ही अंत्य ीाखापैकी मोठी ीाखा होय. ही तेर्थील प्रिचे्या बरोबर असते. 
प्रिा माि लहा  असते. ही अंग ष्ठापकषशक ि ऱ्हस्ि अंग भल – आक ं चक याचं्या मिे जाऊ  प िास्र्थींच्या 
ब िंाीी भििागते. भतजपासू  चार ीाखा भ घतात. त्यापंैकी सिात अपमध्य ीाखेचा समायोग अपमध्य 
प तली ेीी घडतो. उपमध्य प तली ेच्या ीाखा अीा :– [१] त्विागामी. ही तणपायाच्या उपमध्य 
िागाला जाते. [२] स् ाय गामी. या ीाखा अंग ष्ठापसारक आभण ऱ्हस्ि अंग भल-आक ं चक या ंा जातात. [३] 
संभिगामी. या प िसंिी आभण प िकीय संिी या ा जातात. [४] अंग भलगामी. या चार असतात. पभहलीचा 
भिनयास अंगठ्याचा उपमध्य काठ आभण ऱ्हस्ि अंग ष्ठाक ं चक स् ायू यात होतो.   सरीचा भिनयास पभहल्या 
  सऱ्या बोटाचं्या परस्परा ीजेारच्या बाजू आभण पभहला लूभमक स् ाय ूयात होतो. भतसरीचा भिनयास   सऱ्या 
भतसऱ्या बोटाचं्या जिणजिणच्या बाजूत होतो आभण चिर्थीचा भतसऱ्या चिथ्या बोटाचं्या जिणजिणच्या 
बाजूत होतो. चिर्थीचा समायोग अपमध्य प तली ा चेत ीीी होतो. 
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(४) अपमर्धय पदतलीना. ही चेत ी अपमध्य प तली ा प्रिबेरोबर पािलात भतरपी जाऊ  
अपमध्य काठ गाठते. भतचा भिनयास तणपायाची अपमध्य बाजू, कभ भष्ठकापसारक स् ायू, अभ्यभिक 
प ागं भलआक ं चक स् ाय ूयात होतो. ीिेटी साभंगतलेल्या स् ायचू्या अपमध्य काठाीी भतचे गूढ ि अगूढ असे 
 ो  िाग होतात. गूढ ीाखा प्रिचे्या गूढ ीाखेबरोबर खोल जाऊ , अंग ष्ठोपसारक, ती  अपमध्य लूभमक 
आभण ती  उपमध्य बेचकातील अंतरास्र्थीय स् ायू, यात भिनयस्त होते. अगूढ ीाखेपासू   ो  प ागं ली  
चेतनया भ घतात. एक कभ भष्ठकेच्या अपमध्यागंात भिनयस्त होते. भतचाच भिनयास ऱ्हस्ि कभ भष्ठका-
आक ं चक, चिथ्या बेचकेतले  ो  अंतरास्र्थीय स् ाय,ू यात होतो.   सरीचा भिनयास चिथ्या पाचव्या 
बोटाचं्या ीजेार-ीजेारच्या बाजूत होतो. भहचाच समायोग उपमध्य प तली ेीी होतो. 
 

 
आ॰ २६·१३ पािलाच्या तणव्यातील चेतनया. आरंिी उपमध्य ि अपमध्य चेतनया ीजेारीच आहेत. 

१ अभ्याभिक प ागं भल-आक ं चक. २  ीघश अंग भल-आक ं चक. ३  ीघश अंग ष्ठ-आक ं चक 
 

 ड गीयेच्या अंत्य भििागणीजिण एक संभिगामी ीाखा भ घू  ग ल्फसंिीत जाते. 
 

समाईक पणरजंघीया. भहलाच अपमध्य जा व्या म्हणत असत. ही चेत ी ग डघ्यामागील खणग्यात 
भद्व लस् ायचू्या मासंाआड त्याच्या स् ािाच्या उपमध्य अंगा े अभिजंघीयाच्या अपमध्य  लािरू  
जंघीयास्र्थी गाठते. त्या अस्र्थीच्या मा ेिोिती िणू   ीघश पभरजंघीय स् ायचूा िे  करू  त्याच्याच मासंात 
  िगंते. गूढ ि अगूढ पभरजंघीय असे भतचे िाग होतात. या ंाच पूिी प्राक्  ड गीय आभण मांसत्विीय 
चेतनया म्हणत असत. भहच्या ीाखा अीा :– 
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आ॰ २६·१४ ग डघ्याखालील चेतनया प ढील अंग. ि  ड गीयास्र्थी. ीजेारी अपमध्यागंास िम ी 

(प्रिा) प्राक्  ड गीया. भतजकर अपमध्येकडू  उपमध्येस जाणारी प्राक्  ड गीया चेत ी. ीजेारी 
अपमध्यागंास मासंत्िचीया चेत ी. या चेतनया ंाच अ  लक्षू  ६ ि ७ हे अंक भलभहले आहेत. प्राक् 
 ड गीयेलाच हल्ली गूढ पभरजंघीया म्हणतात. 
 

(१) संभिगामी. या  ो  एकि उगम पाि ू प्रिाबंरोबर जा  संिीत जातात. 
 

(२) अपमध्य त्िचीया. जंघेच्या िरच्या त तीयाींात पश्चागं ि अपमध्यागं यातील त्िचेत भिनयास 
पाितात. 
 

(३) अपमध्य साभमजंघीया. ही जंघीयास्र्थीजिण उगम पाि ू  ड गीयेच्या साभमजंघीयेीी समायोग 
पािते. 
 

(४) गूढ पभरजंघीय. भहलाच प्राक्  ड गीया म्हणत असत. ही अंतरास्र्थीय पटलाप ढे जाते. िाटेत 
 ीघश अंग भलप्रसारकाचा िे  करू  प्राक्  ड गीया प्रिचे्या अपमध्यागंास जाते. त्या प्रििेर ती ग ल्फसंिीपयंत 
उतरते. तेरे्थ भतचे उपमध्य अपमध्य असे  ो  फाटे होतात. जंघेच्या मिल्या त तीयाींात ती प्रिचे्या प ढे 
असते पण खालच्या त तीयाींात ती अपमध्यागंास येते. भहच्या ीाखा :– 
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[१] पभरि त्त संभिगामी. ही जा  संिीस जाते. भहच्या समिते पभरि त्तप्रिा असते. [२] स् ाय गामी. 
प्राक्  ड गीय,  ीघश अंग भलप्रसारक, पभरजंघीय आभण  ीघश अंग ष्ठप्रसारक या स् ायूं ा जातात. [३] 
अपमध्य. ही ीाखा अपमध्यागंा े ऱ्हस्ि अंग भलप्रसारक स् ायचू्या खालू  जाऊ  अंीतः त्याच स् ायतू 
भिली  होते. येरे्थ ती जाडी झालेली असते. या जाडी िागापासू  ती  बारीकीा अंतरास्र्थीय ीाखा भ घू  
प िकसंिी आभण   सऱ्या भतसऱ्या चिथ्या बोटाचे प िाीी होणारे संिी यात जातात. यापैकी पभहलीपासू  
एक िागा भ घू    सऱ्या प ष्ठी  अंतरास्र्थीय स् ायसू जातो. [४] उपमध्य अंत्य ीाखा प प ष्ठी ा प्रिबेरोबर 
भतच्या अपमध्यागंा े पभहल्या अंतरास्र्थीय फटीपयशत जाते. तेरू्थ  भतचा भिनयास पभहल्या   सऱ्या बोटाचं्या 
ीजेारीजेारच्या बाजूस होतो. भतचा समायोग अगूढ पभरजंघीया (मासंत्िचीया) चेत ीीी होतो. [५] अगूढ 
पभरजंघीया अर्थिा मासंत्िचीया चेत ीचा भिनयास  ीघश ि ऱ्हस्ि पभरजंघीय स् ाय ूआभण पािलाच्या प ष्ठेची 
त्िचा यात होतो. ती  ीघश अंग भल-प्रसारक ि पभरजंघीय स् ायू याचं्या मिू  खाली जाऊ  खालच्या जंघा 
त तीयाींाच्या आरंिी गूढ पभरष्पटाचा िे  करते. भहलाही चार ीाखा असतात, स् ाय गामी, त्िचागामी, 
अपमध्य ि उपमध्य. स् ाय गामी ीाखा  ीघश पभरजंघीय ि ऱ्हस्ि पभरजंघीय यात जातात, त्िचागामी ीाखा 
जंघेच्या अिरिागास जाते, अपमध्यीाखा भतसऱ्या चिथ्या ि पाचव्या बोटाचं्या परस्पराीजेारच्या बाजूस 
जाते आभण साभमजंघीयेीी समायोग पािते, उपमध्यीाखा ग ल्फसंिीिरू  अंगठ्याच्या उपमध्यागंाला आभण 
  सऱ्या भतसऱ्या बोटाचं्या बेचकेस जाते आभण स पी ा ि गूढ पभरजंघीया (प्राक्  ड गीया) याींी समायोग 
पािते. 
 

 
आ॰ २६·१५ ग डघ्याखाली १० cm. िर छे . ि₁ च₁ प्राक्  ड गीया अर्थिा गूढ पभरजंघीया िम ी 

(प्रिा) आभण चेत ी. च2 मासंत्िचीया चेत ी. च3 समायोगी अ  जंघीया चेत ी. ी₁ ऱ्हस्ि स पी ा भीरा 
(प्रभतिा) च₄ अ  जंघीया चेत ी. ी₂  ीघश स पी ा भीरा (प्रभतिा) Long saphenous vein. ि₂ पभरजंघीया 
िम ी (प्रिा) Peroneal a. च₅ पभरजंघीया चेत ी Proneal n. ि3 पश्च  ड गीया िम ी (प्रिा) Post tibial 
a. (स् ायकूरता प्रकरण ७ आ॰ ७·११ पहा.) 
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आ॰ २६·१६ घोट्ाच्या ५ cm. िर जंघा छे . च₁ प्राक्  ड गीया बकिा गूढ पभरजंघीया चेत ी. ि₁ 

प्राक्  डगीया िम ी (प्रिा). च₂ मासंत्िचीया चेत ी. ि₂ पभरजंघीयेची पभरिेिी ीाखा. ि3 पभरजंघीया 
िम ी (प्रिा). च3 अ  जंघीया चेत ी Sural nerve. ी₁ ऱ्हस्ि स पी ा भीरा (प्रभतिा) Short saphenous. 
V. च₄ (पश्च)  ड गीया चेत ी. ि₄ पश्च  ड गीया िम ी (प्रिा). ी₂  ीघश स पी ा भीरा (प्रभतिा). च₅ स पी ा 
चेत ी. Saphenous n. (स् ायकूरता प्रकरण ७ आ॰ ७·१२ पहा) 

 
आ॰ २६·१७ ग ल्फसंिीच्या अिोिागातू  छे . च॰ मासंत्िचीया musculocutaneous n. चे स पी ा 

चेत ी Saphenous n. ीजेारी ी॰  ीघश स पी ा भीरा (प्रभतिा). च₂ पश्च  ड गीया चेत ी. Posterior tibial 
n. ि॰ पश्च  ड गीया प्रिा ि प्रभतिा. ी2 ऱ्हस्ि सपी ा भीरा (प्रभतिा). च3 अ  जंघीया चेत ी. च₄ प्राक् 
 ड गीया अर्थिा गूढ पभरजंघीया चेत ी. ी ि ी॰ प प ष्ठी  प्रिाप्रभतिा. Dorsalis pedis a. v. (स् ायकूरता 
प्रकरण ७ आ॰ ७·१४ पहा). 
 

पश्च ऊरवीय त्विीया. ही चेत ी लकारीय स् ायचू्या खालू  मोठ्या लकाररंध्रातू  बाहेर भ घते. 
 ंतर महा  भ तंबीय स् ायचू्या आडू  अिर भ तंबीय प्रिसेमिते खाली माडंीच्या मागील अंगाला 
ग डघ्याच्या खणग्यापयंत जाऊ  तेरे्थ पभरष्पटाबाहेर पडते. तेरू्थ  जंघामध्यापयंत ऱ्हस्ि स पी ा प्रभतिचे्या 
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समिते जाते. भतचे अंत्य फाटे साभमजंघीयेबरोबर समायोग पाितात. भ तंब, पभरग  , माडंी ि जंघा याचें 
पश्चागं यात भतचा भिनयास होतो. 
 

 
आ॰ २६·१८ चरणाच्या मागील अंगाच्या त्िचाचेतनया. क. कटीया ि॰ भिकीया. १ जाघ -

अिजठरीया Iliohypogastric. २ बारािी िक्षस्या. Thoracic. ३ अपमध्य ऊरव्य त्िचीया Lateral femoral 
catuneous. ४ पश्च ऊरव्य त्िचीया. Posterior femoral cutaneous. ९ गिाक्षीया Obturator. ८ उपमध्य 
ऊरव्य त्िचीया. medial femoral cutaneous. ५ जंघेची अपमध्य त्िचीया. Lateral cutaneous of leg. ६ 
अ  जंघीया = साभमजंघीया Sural ७ स पी ा Saphenous. 
 

पणरवेषी त्विीया. ही चेत ी भिक-त ंगीय ब बि ाच्या अिर िागाचा िे  करू  कटीराबाहेर 
जाऊ  महा  भ तंबीय स् ायचू्या अिर सीमेस िणसा घालू  त्या स् ायचू्या उपमध्य ि अिर िागािरील 
त्िचेत भिनयास पािते. 
 

सगीया. ही चेत ी लकारीय आभण उपभिकीय या स् ायमूिू  मोठ्या लकार रंध्रातू  कटीराबाहेर 
पडते. ती लकारी चेत ीच्या उपमध्यागंास असते. ती अंतगशत सगीय प्रिचे्या उपमध्यागंा े भिककंटकीय 
भ बिं ास िणसा घालू  छोट्ा लकाररंध्रातू  प  ः कटीरात येते.  ंतर ती रत तिाभहनयासकट 
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कक ं  रमहाग  प्रखाताच्या अपमध्य तटातील गिाक्षीय पभरष्पटातील सगीय प्रणालात भीरते. तेरे्थ भतचे ती  
फाटे होतात, अिर महाग  ीय, पभरग  ीय आभण भीस् ीय. 
 

(१) अिर महाग  ीया. ही ीाखा कक ं  रमहाग  ीय प्रखातात कमा  करू  बाह्य कंकणस् ायू 
आभण ग  त्िचा यात भिनयास पािते. (२) पभरग  ीया. सगीया चेत ीच्या अंत्य ीाखापंैकी ही सिात मोठी 
असते. ही प्रिसेमिते असू  भहच्या प ष्कण ीाखा होतात;  ो  ि षणाच्या अ ेक स् ायंच्या आभण एक 
कं ाची. ि षणाच्या चेतनया  ो  असतात. त्यापंैकी उपमध्य, ि षणाच्या प्रिसेमिेत अगूढ आडव्या पभरग  ीय 
स् ायचू्या खालू  बकिा िरू  ि षणात जाऊ  तेरे्थ भिनयस्त होतो.   सरी अपमध्य, अगूढ पभरष्पटाचा िेि 
करू  ि षणात भिनयास पािते. भतच्यापासू  एक ीाखा ग  ास जाते भतचा समायोग पभरग  ीया ि पश्च 
त्िचीया याींी होतो. स् ाय गामी ीाखा आडिा पभरग  ीय, कक ं  र-क भषतीय, कं  क भषतीय, मेह ीकंकण, 
बाह्य ग  कंकण, आभण ग  ोत्सारक, या स् ायूं ा जातात. कं ाची चेत ी कं क भषतीयास िे ू  कं ात 
भिली  होते. (३) भीस् ाची प ष्ठी  चेत ी. ही चेत ी कक ं  रीाखेच्या अ  रोिा े अंतगशत सगीय प्रिचे्या 
िरू  भतच्यासह ग ह्यास्र्थीच्या ीाखेच्या अिरसीमेला िरू  पभरग  ीय पटलाच्या गूढ प ष्ठािर जाते. भतची 
एक ीाखा भीनसक भषताला जाते. प ष्ठी  चेत ी पभरग  पटलाचा िे  करू  आभण भिलंबी भ बंि ाचाही िे  
करू  भीस् प ष्ठात मण्यापयंत जाते. भतच्या ीाखा आसपास पसरतात आभण काहींच्या द्वारे कारण िाग्याीी 
समायोग पाितात. 
 

भस्त्रयामंध्ये िाभहनयाचं्या रच ेची व्यिस्र्था अीीच असते. इंभियाचं्या आकारात िे  असतो. 
 

उपपणिकीय जालक. चिथ्या भिकीया चेत ीच्या आद्य प्राक् ीाखेची एक लहा ीी उतरती ीाखा 
आभण पाचव्या भिकीयेची प्राक् आद्य ीाखा आभण उपभिकीय तीीच ीाखा याचें हे जालक ब लेले असते. 
पाचव्या भिकीयेची ीाखा भिकीय प्रभतखातातू  बाहेर भ घते आभण प ढे िणू  उपभिकीय स् ायूतू  भीरते. 
चिथ्या भिकीयेची एक लहा ीी ीाखा आभण उपभिकीया चेत ीची प्राक् ीाखा या भतजीी भमणू  हे 
जालक तयार होते. या जालकापासू  उपभिकीय चेतनया भ घतात त्या भिककक ं  रीय भ बंि ास िे ू  
उपभिकािरील त्िचेत भिनयस्त होतात. चिथ्या भिकीयेची पभरग  ीय ीाखा, उपभिकीय ि ग  ोत्सारक 
याचं्या मिू  कटीराबाहेर पडते. त्याचं्या त्याचं्या कटीरातील प ष्ठातू  भतची एकेक ीाखा जाते. कटीरात 
भतचे फाटे बाह्य कंकण, ग  द्वारािोितीची त्िचा ि भीत य मासं याचं्यात जातात. 
 

चेत ािाभहनयाचंा पसारा ीरीरिर असतो तो पाभहला असता ध्या ात येते की िक्षो रतटाच्या 
िाभहनयाचंी माडंणी सिात सािी आहे. त्िचेतील चेतनयाचं्या भिनयासाचे  काी ेतयार झालेले आहेत. में ू ि 
कीा यातील त्याचं्या उगमाला अ  लक्ष ू सीमारेषा काढल्या असता कबंिाच्या बारा चकत्या एकािर एक 
ठेिल्या सारख्या भ सतात. िरती गळ्याखालची एक चकती तीीच भ सते. भतच्या िरची चकती मागे उंच ि 
प ढे ठेंगणी असते. त्याच्याही िरची चकती बरीच भतरपी मागे चढती अीी भ सते. म खिट्ाच्या प्र ेीाचे 
ती  िाग भ सतात. ह  िटी ते खालचा ओठ एक िाग, तेर्थपासू   ाकाडोळ्याच्या तणापयंत   सरा िाग 
आभण त्याच्यािर भतसरा िाग भ सू  येतो. करोटीतील भिजनयेचे ती  िाग या ती  िागात असतात. 
त्याखाली ती  िाग गै्रि आभण त्याखाली बारा िाग िक्षस्य चेतनयाचें असतात. ि ज ि चरण यात िाग 
भ सतात ते तसे सािे भ सत  ाहीत. परंत  हात पाय आडि ेिरले असता त्याचं्यातही सािेपणा भ सू  येतो. 
कटीय ि भिकीय चेतनयाचें प्र ेी ओणी े लागलेले भ सतात तसेच िरती गै्रि ि िक्षस्य चेतनयाचें प्र ेी 
ओणी े लागलेले भ सतात. 
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आ॰ २६·१९ त्िचेतील चेत ी–भिनयासाचे  काी.े ग॰ गै्रि. ि॰ िक्षस्य. क॰ कटीय. ि॰ भिकीय. 

उजव्या िरच्या कोपऱ्यात पाचव्या करोटीया चेत ीचा भिनयास. 
 

चेत ीप्र ेीाचंा   सरा एक  काीा काढलेला आहे. त्यात ते प्र ेी समोरू  पाभहलेले आहेत. त्यात 
उजि ेडाि ेप्र ेी तंतोतंत सारखे भ सत  ाहीत, र्थोडेसे िगेणे भ सतात. या गोष्टीचा अर्थश असा आहे की, 
प्रत्येक प्र ेीाचा काठ र्थोडाबह त संभमश्र आहे. त्यात  ो  चेतनयाचंा भिनयास आहे. या भमश्रणात एक गोष्ट 
माि ध्या ात ठेिण्याजोगी आहे ती ही की, खालच्या िरच्याचे भमश्रण आहे, पण डाव्या उजव्याचें भमश्रण 
 ाही ते प र्थक् आहेत. आणखी एक गोष्ट अीी की, माणसामाणसाच्या अियिाचं्या रूपात जसे िे  असतात 
तसे या िमशभििागामिेही असतात. कोणताही  काीा कोणा एका माणसाचा  ाही, सरासरी आहे. 
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आ॰ २६·२० त्िचेतील चेत ी–भिनयासाचा   सरा  काीा. प रोिाग. 

 
ीरीरात  ो  प्रिा ि  ो  प्रभतिा याचें संगम जागोजाग असतात त्याचंा भिीषे उपयोगही असतो. 

कोणत्याही कारणा े एक रत ताची िाट ब ं झाली तर तेरू्थ  पलीकडला िाग भ श्चल होण्याचा संिि 
असतो, पण जोड िाटेम णे तसे घडत  ाही, अभिसरण चालू राहते. तीीच र्थोडीीी गोष्ट या   हेरी चेत ी 
प रिठ्या े घडते. एक प रिठा त टला तर   सऱ्या े काम चालू राहते. तर्थाभप रत ताच्या इतका 
सरभमसणपणा चेत ा िाहण्यात  सतो. तो बराच कमी असतो. त्याम णे हा फाय ाही र्थोडाच असतो; परंत  
असतो हे खरे. 
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आ॰ २६·२१ चेत ी छे . आकार स मारे हजार पट.  ो  तंत ि ं . भपिा  Epineurium. पभरिा  

Perineurium. उपिा  Endoneurium. 
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प्रकरि २७ 
 

कारुि िैतन व्यूह 
 

चैत व्यहूाच्या में ू-कीाप्रिा  िागाचे िणश  आतापयंत झाले. प्रस्त त प्रकरणात उरलेल्या 
चैत व्यहूाचा भिचार कराियाचा आहे. या व्यहूास कारभणक बकिा संके्षपा े कारुि असे  ाि भ ले आहे. 
यालाच अनैच्च्छक असे म्हणत आभण अलीकडे स्वायत्त असे म्हणतात. या तीहींपैकी कोणतेही  ाि संपूणश 
अनिर्थशक  ाही. त्यातल्या त्यात पभहलेच बरे आहे म्हणू  ठेिले आहे. पाठकण्याच्या ीजेारी डाव्या उजव्या 
अंगास परीप ि पयशि याचं्या मागे  ो  प जंकमाला आहेत. प ंजक गोल आहेत असे  ाही. प ष्कण 
भिषमाक ती आहेत. त्याचे आकारही भिभिि आहेत. पण प जंक स्पष्ट आहेत. त्याचंी संख्या  ेमकी आहे असे 
 ाही. ग्रीिते ती , िक्षात बह िा बारा, उ रात बह िा चार, कटीरात बह िा पाच, आभण  ो ही माला ंा 
सामानय असा एक प जंक त्या खाली उपभिकािर, अीी रच ा असते. जिणजिणचे  ो  प जंक एकिटू  
क्वभचत संख्या एका    सऱ्या प जंका े कमी होते. डािीकडले सिश एका माणेत आभण उजिीकडले एका 
माणेत असे गोिलेले असतात. या माला चैत  गािाच्याच असतात.  ो ही माला अ ेक िाग्या ंी कीीेी 
बािंलेल्या असतात, त्या तेरू्थ  भ घणाऱ्या चेत ीच्या आद्य प्राक् ीाखाींी. 
 

कीतूे  भ घणाऱ्या चेतनयाचंी ब लेली जालके आतापयंत िणश  करू  साभंगतली ती सिश 
पाठकण्याजिणच असतात. पण त्याहू   ूर भठकभठकाणच्या कोष्ठेंभियात आभण त्याचं्या जिणपास 
चेत ीजालके असतात त्यात प जंकमालेस जोडणारे िागे असतात. करोटीमध्ये चार प जंक असतात म्हणू  
साभंगतले ते डोळ्यातील अंगितू मासंाीी आभण जिणपासच्या स्रािी बपडाीी जोडलेले असतात. हा सिश 
कारभणक व्यूहाचा पसारा आहे. पण याहीपेक्षा मोठा पसारा म्हणजे सिश रत तिाभहनयाचं्या तटमासंापयंत 
कीाचेत ीद्वाराच पोचणाऱ्या तंतंूचा आभण त्िचेतील मासंतंतंू ा आभण स्ि ेबपडा ा जाणाऱ्या तंतंूचा. हे 
लक्षात घेता कारभणक व्यूहाचा पसारा पूिी साभंगतलेल्या चैत  व्यहूाच्या पसाऱ्यापेक्षाही मोठा आहे हे कणू  
येते. रच ादृष्ट्ा आभण कायश दृष्ट्ाही कारणव्यूहाचे  ो  िाग सागंता येतात. रच ादृष्टी े एक 
वक्षःकटीय आहे. त्याला कायशदृष्ट्ा प्रकारुि आभण रच ादृष्टी े   सरा करोभटभिकीय आहे त्याला 
कायशदृष्ट्ा प्रणतकारुि, अीी  ाि े आहेत. पभहल्याचा संबिं कीचे्या िक्षःकटीय िागाीी असतो तर 
  सऱ्याचा संबंि करोटीतील भतसऱ्या, सातव्या,  िव्या,  हाव्या आभण भिकीय   सऱ्या भतसऱ्या ि चिथ्या 
चेत ीीी असतो. त्यापैकी प ष्कणाचंी कायश एकमेकाचं्या भिरद्ध असतात म्हणू  प्रकारण ि प्रभतकारण अीी 
 ाि ेभ ली आहेत. 
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आ २७·१ रत ताचं–स्ि ेाचं–रोमाचं चैत  तंतू. डािीकडे रत ताचं तंतू प्रिाप्रभतिापयंत पोचलेले. 

उजिीकडे १ स्ि ेाचं. २ स्पीशप्रत्यंगाकडे. ३ रोमाचंक मासंाकडे. ४ ल्स्ि ाप्रबपडाकडे. ५ रत ताचं. अ 
अभपस्तर. 
 

प्रकारण म्हणू  जो व्यहू आता साभंगतला त्यातील एक िाग िगेणा मोजण्याजोगा आहे. तो 
कीाचेतनयाचं्या द्वारा कीीेी जोडलेला आहे तो होय. या िागातील तंतू त्िचेत पसरतात. त्िचेत 
रोमाचंकारी मासं असते, रत तिाभहनया असतात आभण स्ि ेप्रबपड असतात. त्यात हे तंतू भिनयस्त होतात. 
मासंचालक तंतंूबरोबर कारण तंतू असतात ते बह िा इतर रत तिाभहनयात जातात. रोमांिक [Pilomotor.] 
रकतांिक [Vasomotor.] ि स्वेदांिक अीी  ािे त्या ंा  ेण्यात आली आहेत. प्रकारभणकाचा उरलेला िाग 
असतो त्यातील तंतंूचा संबंि ीिेटी कोष्ठागंाींी जडलेला असतो. त्याचं्या त ल े े पाहता रोमरत तस्ि ेाचं 
तंतू िोितालचे तंतू होत. म्हणू  त्याच्या व्यहूिागाला पभरकारण म्हणजे योग्य होईल. ही भििागणी 
स्िीकारल्यास कारणव्यहूाचे [Autonomic.] ती  िाग होतात. पभरकारण [Perisympathetic.] प्रकारण 
[Sympathetic.] ि प्रभतकारण. [Parasympathetic.] पाठकण्याीजेारी ज्या  ो  प जंकमाभलका आहेत त्यातील 
प्रत्येक प जंक एका ििलिाग्या े कीीेी जोडलेला असतो. कीतेील िूसर िागाच्या पार्श्वांगांत पेभीका 
असतात. त्यातू  तंतू भ घू  कीीय चेत ीच्या प्राक् मूणातू  कारण प जंकातील पेभीकेीी भिनयस्त होतो. 



 

अनुक्रमणिका 

तेर्थील पेभीकेत   सरा तंतू भ घू  कीीय चेत ीच्या संय त त िागात सामील होतो. हा िागा िूसर असतो, 
परंत  पभहला जोड करणारा िागा ििल असतो. हा फरक होण्याचे कारण असे की, ििल िाग्यातल्या 
तंतूिर भिभीष्ट भचन् मे ाचे िेष्टण असते तसे िूसरातील िाग्यािर  सते. 
 

 
आ॰ २७·२ कीाकारणसंबंि. उजिीकडे कीचेा आडिा छे . डािीकडे उिी कारणप जंकमाला. 

ि ििलतंतू. िू. िूसरतंतू. प्रका॰ प्रकारभणक. १ पश्चमूलप ंजक. २ प्राक् मूल. ३ पश्चमूल. ४ संपणश चेत ी. 
( काीा) 

 
  सऱ्या गै्रि कीरेकेपासू  खाली प जंकमाभलका असते. पभहल्या गै्रि प जंकापासू    सऱ्या कटीय 

प जंकापयंत प्रत्येकास त्या त्या भठकाणच्या कीीय चेत ीपासू  ििल समायोगी तंतू असतात. प्रत्येक 
कीीय चेत ीला एकेक िूसर तंतू गेलेला असतो. प जंकात कीतूे  येणारे जे तंतू असतात त्या ंा पंुजकपूवव 
तंतू म्हणतात आभण प जंकातील पेभीकापासू  भ घू  बाहेर जाणारे जे तंतू असतात त्या ंा पंुजकोत्तर तंतू 
म्हणतात. ििल िाग्यात प ंजकपूिश तंतू असतात तर िूसर िाग्यात प जंकोत्तर तंतू असतात. पभरकारण 
व्यहूातील प जंकोत्तर तंतू पूिी साभंगतल्याप्रमाणे कीीय चेतनयाचं्या मागे त्िचेत पोचतात. आता साभंगतले हे 
सिश तंतू बभहम शख होत. अंतम शख तंतंूभिषयी भिीषे माभहती  ाही. इतकेच माभहती आहे की ते इतर 
अंतम शखाप्रमाणेच कीीय चेतनयाचं्या पश्च म णािरील प जंकातू  भ घतात. करोटीत  ेखील तसेच 
करोभटचेतनयािर जे प जंक आहेत त्यात त्याचंा समािीे होतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २७·३ त ं ीय कारभणक प जंकात प ंजकपूिश Preganglionic आभण प जंकोत्तर Postganglionic 

तंतू. ि₄ ते ि₇ िक्षस्य कारभणक प जंकापयंत प जंकपूिश आभण तेरू्थ  प जंकोत्तर तंतू. सौर = त ं ीय. 
( काीा). 

 
आ॰ २७·४ कीते ि कीीेजेारी चैत  तंतंूची ग ंफण. १, २, ३   टोकी पेभीका क्रमा े एकटोकी 

होते. ४ तंत संपकश . ( काीा) 
 

ग्रीिते कीीय चेतनया आठ आहेत पण कारण प जंक ती च आहेत. त्यातील पभहला ऊर्धवव गै्रव 
पंुजक स मारे २·५ cm. लाबं असतो. कीरेूप ढील पभरष्पट ि करोटीया िषे्टणामागे   सऱ्या भतसऱ्या 
कीरेकेसमोर तो असतो. याच्या ीाखा :– (१) समायोगी १, २, ३, ४ क्रमाकंाच्या गै्रि चेतनयाचं्या प्राक् 
आद्य ीाखाबंरोबर. (२) भिगूढेच्या ऊध्िश ि अिर प जंकाबरोबर. (३) अिभजव्हीयेबरोबर. (४) 
भजव्हाग्रसीयेच्या अिर प जंकाबरोबर. (५) ग्रसीय चेतनया आभण जालके. ऊध्िश गै्रि प जंकाच्या प ढील 



 

अनुक्रमणिका 

अंगापासू  या चेतनया भ घतात. त्या प ढे ि खाली जाऊ  भबगूढा ि भजव्हाग्रसीया याचं्या ीाखा ंा भमणतात. 
सिांभमणू  एक जालक तयार होते. ते मध्यम ग्रससमाक ं चक स् ायूिर असते. 
 

(६) ऊध्िश दयद्य चेतनया. ऊध्िश गै्रि प जंकापासू   ो  म ळ्या भ घू  एकि येऊ  उजिी चेत ी तयार 
होते. ती करोटीया-िषे्टणाच्या मागू  खाली उतरते. ती अिर घंभटकीयेच्या आभण पराि त्त कंठीया चेत ीच्या 
प ढे असते.  ंतर ती अिासंीया प्रिचे्या प ढू  बकिा मागू  बाह भीरस्येच्या अ  रोिा े जाऊ  गूढ हृद्य 
जालकात सामील होते. ग्रीिामध्यािर भतचा समायोग बाह्यकंठीया ि भिगूढेच्या ऊध्िश दयद्य ीाखा याींी आभण 
िक्षो ेीात पराि त्त कंठीयेीी आभण इतर कारण ीाखाींी होतो. डाव्या ऊध्िश दयद्य चेत ीचे समायोग ग्रीिमेिे 
उजिीप्रमाणेच असतात. िक्षो ेीात गेल्यािर ती डाव्या समाईक करोटीया प्रिचे्या अ  रोिा े जाऊ  आभण 
महाप्रिचेी कमा  ओलाडूं  अगूढ दयद्य जालकात सामील होते. 
 

(७) काही िागे बाह्य करोटीया प्रिसे जातात ते भतच्या ीाखािरही पसरतात. 
 

(८) एक ीाखा अंतगशत करोटीयेच्या मागे असते ती करोटीया-प्रणालात जाऊ  भद्विा भििागते, 
एक भििाग अपमध्य असतो तो अंतगशत करोटीया प्रिेिर पसरतो ि भजव्हा-ग्रसीयेच्या पटहगामी ीाखेीी 
समायोग पाितो. यापासू च करोटीया चेत ी जालक तयार होते.   सरा िाग उपमध्य. हा िाग 
करोटीयेिरच पसरतो. परंत  ीिेटी यापासू  क हरी चेत ीजालक तयार होते. 
 

करोटीया-जालक हे अंतगशत करोटीया प्रिचे्या   सऱ्या िणणाीी भतच्या अपमध्यागंाला असते. 
यापासू  समायोगी िागे भ घू  भिजनया चेत ी आभण अप ेिी चेत ी या ंा जातात. प्रस्त त जालकापासू  
गूढ प्रस्तरी िेतनी भ घते. ही चेत ी खचशट (भिीीणश) रंध्रातील कास्र्थीचा िे  करू  मोठ्या अगूढ प्रस्तरी 
चेत ीला भमणते.  ोही भमणू  णपच्छप्रिाल िेतनी तयार होते. ती मूधवन्यतालव प जंकास जाऊ  भमणते. 
प्रस्त त जालकापासू  करोटीय-पटहीया चेत ीीाखा भ घू , पटहता क स् ायकूरता असलेल्या 
प्रणालाीजेारीं बारीक  भलका असतात त्यातू , पटहजालकापयंत [Tympanic plexus.] जातात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २७·५  ो  चैत  व्यहूाचंी लाक्षभणक भचिे. डािीकडे कीा आभण तेरू्थ  भ घालेल्या चेतनयाचे 

आरंि. िरती मल्स्तष्क आभण तेरू्थ  भ घणारे िागे. कीीेजेारी डािी प ंजकमाभलका. उजिीकडे 
प्रकारभणक ि प्रभतकारभणक तंतंूचे आरंि आभण अंत मध्यंतरी प जंक. ग गै्रि. ि िक्षस्य. क कटीय. ि 
भिकीय. त भिकीय. प पल्लिी प जंक. Ciliary ganlion ज भपच्छतालि प जंक. ह अिहा ि प जंक. अ ओत 
प जंक. दय दय य. य यक त त्याच्यािर त ं ीय प जंक. ि  ि क्क. ब बस्ती. स सगशप्रबपड. 
 

क हरी जालक, अंतगशत करोटीया चेत ीच्या ीिेटच्या िणणाच्या खाली ि उपमध्यागंाला असते. 
त्याच्या ीाखा अीा :– (१) समायोगी. या  ेिचाल ी, चक्रीया आभण भिजनयेची  ेिीय ीाखा 
याचं्यासंबिंी. (२) प जंकगामी. पल्लिी प जंकास अंबकात जाऊ  भमणणारा िागा. (३)  ीघश पल्लिी. 
 ासापल्लिी चेत ीबरोबर अंबकात जाणाऱ्या ीाखा. 
 



 

अनुक्रमणिका 

मर्धयम गै्रव पंुजक. हा बह िा अिर घंभटकीया प्रििेर सहाव्या कीरेकेसमोर असतो. याच्या ीाखा 
:– (१) घंभटकागामी. या चेत ीचा पसारा अिर घंभटकीया प्रिचे्या अ  रोिा े स्िरतंतंूच्या खालच्या कंठास 
ि ग्रसिागास श्वस ा णीस पल्मनयमूलापयंत ि भगणणीिागापयंत असतो. (२) मध्यम बकिा महा  
दयद गामी चेत ी. उजव्या बाजूस ही चेत ी अिासंीया प्रिेच्या प ढू  बकिा मागू  श्वस ा  णीच्या प ढे जाऊ  
गूढ दयद्य जालकास भमणते. ग्रीिमेिे भहचा समायोग ऊध्िश दयद्य आभण पराि त्त कंठीया चेतनयाींी होतो. डाव्या 
बाजूस ही डािी करोटीया ि अिासंीया प्रिा याचं्या मिे असू  ीिेटी गूढ दयद्य जालकास भमणते. (३) 
समायोगी. या पाचव्या सहाव्या गै्रि चेतनयाचं्या आद्य प्राक् ीाखाींी समायोग साितात. 
 

अधर गै्रव पंुजक. हा प जंक कीरेकीया प्रिचे्या मागे पी शकागै्रि ी डेंच्या उपमध्यांगाला सातव्या गै्रि 
कीरेकेच्या आडव्या फाट्ाच्या आभण पभहल्या पी शकेच्या मा ेच्या मिे असतो. याच्या ीाखा अीा :– (१) 
समायोगी. सातव्या आठव्या गै्रि चेतनयाचं्या आद्य प्राक् ीाखाींी समायोग पाितात. (२) अिर दयद गामी 
चेत ी. ही अिासंीया प्रिचे्या मागे जाऊ  पराि त्त कंठीयेस भमणते आभण गूढ दयद्य जालकास भमणते, (३) 
िाभह ी– गामी. या ीाखा भमणू  कीरेकीया प्रििेोिती एक जालक तयार होते. 
 

क्वभचत अिर गै्रि प जंक ि पभहला िक्षस्य प जंक एकि होऊ  एक तारारूप [Stellate ganglion.] 
पंुजक झालेला असतो. 
 

अवांसीय पाश. [Ansa subclavia.] गै्रि कारणमालेचा म ख्य िाग अिासंीया प्रिचे्या मागे असतो. परंत  
काही िागे प ढे जाऊ  एक पाी झालेला असतो त्याचे हे  ाि आहे. 
 

िक्षो ेीात कारण प जंकाचंी माणका बरगड्याचं्या मा ाचं्या आिारा े परीपाच्या प्राकारी प राच्या 
मागे राभहलेली असते. पी शकातंरीय चेतनया ि रत तिाभहनया भतच्यामागे असतात. ििल ि िूसर तंतंू ी 
चेतनया भतला जोडलेल्या असतात. पभहल्या सहा प जंकापंासू  ीाखा भ घतात त्या िक्षो ेीीय महाप्रिा, 
कीरेका, भ बिं े यास जातात. भतसऱ्या चिथ्या प जंकापासू  भ घणाऱ्या ीाखा भगल ीस्र्थ आभण पल्मनय 
जालकास जातात. 
 

खालच्या सहासात प जंकापासू  ीाखा भ घतात त्या अीा :– 
 

(१) महा  कोष्ठागंी चेत ी ५ ते ९ क्रमाकंाच्या प जंकापासू  भ घणारे िागे एकि येऊ  ही चेत ी 
ग ंफली जाते. ती उपमध्य कला े कीरेकाचं्या ब िंािरू  जाऊ  महापटलाच्या ख रास िेिू  त ं ीय 
[Coeliac] प जंकास भमणते. 
 

(२) लहा  कोष्ठागंी [Splanchnic.] चेत ी.  हाव्या अकराव्या प जंकापासू  भ घू  महा  
कोष्ठागंीबरोबर जाऊ  त ं ीय प जंकास भमणते. 
 

(३) अिर कोष्ठागंी चेत ी ीिेटच्या प जंकापासू  भ घते. महापटलाचा ििे करू  ती अंीतः त ं ीय 
जालकास आभण ि क्कीय जालकास भमणते. Rt. Coronary plexus. 
 



 

अनुक्रमणिका 

प जंकमालाचंा कटीय िाग िक्षस्य िागापेक्षा मध्यरेषेच्या अभिक भ कट असतो. तो कीरेकाचं्या 
ब िंािंर कट्ूरिीय स् ायचू्या उपमध्य सीमेजिण असतो. िक्षस्य आभण कटीय मालाचंा सािंा करणारा िाग 
उपमध्य कंसभ बिं ामागे असतो. कटीय प जंकापंैकी पभहल्या  ोहों ा कीतूे  ििल िागे येऊ  भमणतात. 
सिापासू  िूसर िागे कटीय चेतनयाकडे जातात. कट्ूरिीय स् ायतू सूिल कमा ी असतात त्याचं्या 
खाली ीाखा जातात. प जंकापंासू  ीाखा भ घू  महाप्रिलेा जातात. इतर ीाखा भमणू  अिजाठर जालक 
तयार होते. 
 

प जंकमालाचंा भिकीय िाग प्राक् भिकीयरंध्रांच्या उपमध्य अंगाला असतो.  ो ही माला भिकाच्या 
अिर सीमेिर एका िाग्या े बािंलेल्या असतात. बह िा मध्यिागी एक समाईक प जंक असतो. हाच 
उपभिकीय प ंजक होय. 
 

भिकप जंकापासू  ीाखा भ घतात त्या भिकीय चेतनया ंा भमणतात, आभण भिकीय जालकासही 
भमणतात. 
 

कारुि जालके. कीचे्या िक्षस्य ि कटीय िागास चैत  िाग्या ी जोडलेले जभटल चैत  तंतंूचे 
समूह कोष्ठागंात आभण त्याबाहेरही असतात त्या ंा जालके म्हणतात. जालकात अ ेक प जंक ग रफटलेले 
असतात. जालके कोष्ठागंाचं्या तटात ि बाहेरही असतात. त्या ंा  ाि ेभ लेली आहेत ती अीी :– 
 

दयद्य जालक, हे महािम ी ि पल्मनय प्रिा याचं्या आिारे असते. त्याचे  ो  िाग अगूढ ि गूढ असे 
असतात. अगूढ दयद्य जालक. हे जालक महाप्रिचे्या कमा ीत असते. यात डािी ऊध्िश दयद्य प्रकारण चेत ी, 
डाव्या भिगूढेची अिर गै्रि दयद्य ीाखा आभण गूढ जालकाच्या ीाखा याचंा समािीे असतो. यापासू  ीाखा 
भ घू  डाव्या प्राक् पल्मनय जालकास जातात. या जालकाच्या अंती उजव्या मेखभलकेबरोबर असणारे 
 भक्षण मेखभलकीय जालक असते. Cardiac plexus. 
 

गूढ दयद्य जालक हे महाप्रिेची कमा  आभण श्वस ा णी याचं्या मिे असते. याच्या अंतम शख ीाखा 
:– (१) डािी ऊध्िश चेत ी िगणू  इतर कारण्य गै्रि प जंकापासू  भ घणाऱ्या (२) डाव्या भिगूढेच्या अिर 
गै्रिाखंेरीज भिगूढा ि पराि त्त कंठीया चेतनयाचं्या दयद्य ीाखा. 
 

याच्या उजव्या बाजूच्या बभहम शख ीाखा अगूढ दयद्य जालकाला भमणू   भक्षण मेखलीय जालक 
तयार होते. इतर ीाखा उजव्या आ ायकास जातात. याच्या डाव्या बाजूच्या बभहम शख ीाखा बह ीः डाव्या 
मेखलीय जालकात भिली  होतात. अंीतः त्या अगूढ दयद्य जालकासही जातात. 
 

(पल्मनय जालक आभण भगल ीजालक ही  ो  जालके िक्षस्य ३, ४ प जंकापासू  भ घणाऱ्या 
ीाखापासू  तयार होतात.) 
 

तंुदीय जालक हे सिात मोठे जालक आहे. हे प्रपाचक ि अिर महाप्रभतिा याचं्या मागे आभण 
महाप्रिचे्या ि महापटलाच्या ख रापं ढे असते. त ं ीया प्रिारंिािोिती त्याचा िेढा असतो, अपमध्यागंास 
त्याचा प्रसार अभिि क्क प्रबपडापयंत असतो. महा  ि लहा  कोष्ठागंी चेतनया आभण उजव्या भिगूढेच्या ीाखा 
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याला भमणतात. यातं प ष्कण प जंकाचंा अंतिाि होतो. यापासू  ीाखा भ घतात त्या कोष्ठागंाच्या 
रत तिाभहनयाबरोबर जातात. यातील प्रिािर लहा  लहा  जालके उत्पन्न होतात. Coeliac plexus. 
 

त ं ीय प जंक. त ं ीय जालकाच्या डाव्या उजव्या अध्यात एकेक असे हे  ो  प ंजक असतात. ते 
अभिि क्कप्रबपडाच्या उपमध्यागंास असतात. त्यापंैकी उजिा अिर महाप्रभतिचे्या मागे असतो. त्याच्या िरच्या 
अंगास महा  कोष्ठागंी चेत ी येऊ  भमणते. Coeliac ganglion. 
 

महापटलीय जालक. हे महापटलाच्या प्रिाबरोबर असते. उजव्या बाजूस अभिि क्काीजेारी 
महापटलीयप ंजक असतो. यामिे कीीय ि कारण व्यहूातील महापटलीय चेतनया ग ंफलेल्या असतात. 
 

अभिि क्कीय जालक, त ं ीय जालक ि त ं ीय प जंकाचा अपमध्यिाग यातील फाट्ाचें हे जालक 
ब लेले असते. एकाद्या कोष्ठागंी चेत ीच्या ीाखा यास भमणालेल्या असतात. 
 

ि क्कीय जालक. त ं ीय प ंजक ि अंीतः त ं ीय ि महाप्रिीय जालके याचं्या ीाखापंासू  हे जालक 
ब लेले असते. अिर कोष्ठागंी चेत ी यात सामील असते. हे जालक ि क्कीय प्रिेला अ  सरू  असते. यात 
अ ेक लहा  प जंक असतात. 
 

म ष्कीय जालक हे ि क्कीय ि महाप्रिीय जालकाच्या ीाखापासू  तयार होते. 
 

ऊध्िश जठरीय जालक हे डाव्या जठरीया प्रिबेरोबर असते. याचा समायोग भिगूढा चेतनयाींी होतो. 
 

याक त जालक. हे याक त प्रिबेरोबर असते. याचा समायोग डािी भिगूढा ि उजि े अभिि क्कीय 
जालक याजबरोबर होतो. याजपासू  भपत्ताीयी , प्रयाणी ,  भक्षण जठरिपीय आभण प्रपाचक-अंि कीय 
जालके उत्पन्न होतात. 
 

प्लीहनय जालक. हे प्लीहनय प्रिबेरोबर असू  याचा समायोग  भक्षण भिगूढेीी होतो. याजपासू  
िाम जाठरिपीय ि प्रपाचक जालके उत्पन्न होतात. 
 

ऊध्िश िभरिीय जालक त्या  ािाच्या प्रिबेरोबर असते. 
 

महाप्रिीय जालक उ रातील महाप्रिचे्या प्राक् प ष्ठािर असते. यापासू  अिर िभरिीयजालक ि 
म ष्कीय जालक याचंा उगम होतो. हे अिजठरीय जालकात भिली  होते. 
 

अिजाठर जालक. हे भिकाच्या प्रोत्सेिािर असते. समाईक जघ ीया प्रिा याच्या  ोही बाजंू ा 
असतात. महाप्रिीय जालकाच्या अंतापासू  ते भ घालेले असते. त्यातच कटीय प जंकातू  भ घालेल्या 
चेतनया सामील असतात. याचे खाली जाऊ   ो  िाग होतात तीच कटीरीय जालके होत. 
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कटीरीय जालके. ही  ो  असतात. प्रत्येकात अिजाठर जालकाचा एक िाग, भिकीय प जंकाच्या 
ीाखा आभण   सरी भतसरी भिकीय चेत ी याचं्या ीाखा याचंा समािीे असतो. कटीरीयापासू  प ढील 
जालके भ घतात :– 
 

महाग  ीय जालक. याचा प्रसार ग   ि महाग   यात असतो. 
मूिाीयी  जालक. याचा प्रसार मूिाीय, िीयशस्रोत ि रेतःकोी यात असतो. 
उपरेतलीय जालक. याचा प्रसार उपरेतला ि भीस्  यात होतो. 
क भक्षगामी ि योभ गामी जालके. याचंा प्रसार त्या त्या इंभियात होतो. 

 
प्रणतकारुणिक चैत  व्यहू. हा व्यहू भद्विा भििागलेला आहे. एक िाग करोभटसंबद्ध आहे. 

चोभिसाव्या प्रकरणात (प्रकरण ३ पहा) चार प जंक साभंगतले आहेत ते या व्यहूातले आहेत. याखेरीज येरे्थ 
कटीरीय जालकात समाभिष्ट असलेल्या भिकीय चेतनया या व्यहूातल्या गणल्या जातात. एकूण हा व्यहू 
करोभटभिकीय ठरतो. 
 

याचा जो करोटीतील िाग त्यातल्या चार प जंकाचंी व्यिस्र्था पाहू  घेऊ या. पभहला पल्लिी प जंक. 
याच्या मागील अंगाला ती  िागे लागलेले असतात. एक िागा  ेिचाल ी या भतसऱ्या करोटीचेत ीपासू  
येतो.   सरा अंतगशत करोटीया जालकातू  येतो आभण भतसरा, पाचव्या करोभटचेत ीचा जो पभहला िाग 
 ेिगामी असतो त्याच्या एका  ासापल्लिी  ामक ीाखेपासू  येतो. पल्लिी प जंकाच्या प ढील अंगापासू  
प ष्कण िागे भ घू   ेिगोलास गेलेले असतात. त्या ंा पल्लवी िेतन्या [Ciliary nerves.] म्हणतात. यापंैकी 
पभहला िागा असतो त्यात प्रभतकारभणक प जंकपूिश तंतू असतात.   सऱ्यात प्रकारभणक प जंकोत्तर तंतू 
असतात ते गै्रि पभहल्या प ंजकातू  भ घालेले असतात. भतसऱ्यात अंतम शख तंतू असतात ते कारभणकापैकी 
 व्हत. ते रे्थट भिीाखप ंजकात जातात. प्रभतकारभणकातले प जंकोत्तर तंतूच तेिढे येरू्थ  भ घालेले 
असतात. ते पल्लिी चेतनयातू   ेिगोलास पोचतात. प्रकारभणक तंतूही पल्लिी चेतनयातू च  ेिगोलास 
पोचतात.  ेिगोलातू  येणाऱ्या अंतम शख चेतनया िाहणारे तंतू  ेखील पल्लवी चेतनयातू  पल्लिी प जंकात 
येऊ  अखंभडतपणे  ासापल्लिीचेत ीद्वारा भिजनय प ंजकापयंत जातात. भिजनयप जंक कारभणक  ाही. 
 

  सरा प ंजक भपच्छतालि, बकिा मूिशनयतालि. म खीया चेत ीिर जो प जंक असतो त्यापासू  एक 
िागा भ घू  या प जंकास भमणतो. िस्त तः या िाग्यातील तंतू मस्त कातील म खीयाममाच्या ीजेारी 
ममापासू  भ घालेले असतात. ते भपच्छतालि प जंकात येतात. तेच येर्थील प ंजकपूिश तंतू होत. ते ज्या 
िाग्यातू  येतात त्या िाग्यासच अगूढ प्रस्तरी चेत ी म्हणाियाचे. भपच्छप्रणालात भपच्छप्रणाल चेत ी असते 
ती अगूढ प्रस्तरी ि गूढ प्रस्तरी या  ोही भमणू  झालेली असते. ती प्रस्त त प जंकास भमणते. यातू  भ घणारे 
तंतू, प जंकोत्तर तंतू, अश्र स्रिणाऱ्या प्रबपडापयंत जातात. हा मागश बराच आढ्यािढे्याचंा असतो. प्रर्थम हे तंतू 
जंिीया चेत ीत सामील होतात ते भतच्या कपोलीय ीाखेत जातात, तेरू्थ  कपोलक ं िीय ीाखेत, तेरू्थ  
समायोगी िाग्याच्या द्वारा अश्रिीय चेत ीत जातात. 
 

गूढ प्रस्तरी चेत ीत प्रकारभणक तंतू असतात ते ऊध्िश गै्रि प ंजकातू  भ घालेले असतात. ते 
करोटीया-जालकाच्या द्वारा आलेले असतात. भपच्छतालि प जंकापासू  प ष्कण िागे भ घतात. त्यापंैकी 
 ाक, ताल  आभण  ाकािोिताची स भषरे यास जाणाऱ्या िाग्यात हे प्रकारभणक तंतू अखंडपणे त्या 
इंभियापयंत जातात. तेर्थील अभिसरणाच्या भ यम ाच्या कामी त्यांचा उपयोग होतो. 
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या प जंकास लागू  असणाऱ्या िाग्यात काही जंिीयाद्वारा अंतम शख चेत ा आणणारे असतात ते 
अखंडपणे भिजनय प जंकापयंत जातात. 
 

भतसरा प जंक ओत. याला चार िागे ग ंतलेले असतात. एकात प्रभतकारभणक प जंकपूिश तंतू 
असतात. ते येरे्थ संपतात. हे तंतू भजव्हाग्रसीयेच्या पटहीय ीाखेमिू  लहा  अगूढ प्रस्तरी चेत ीद्वारा 
आलेले असतात. प जंकोत्तर तंतू कणशक ं िीयेद्वारा अिकणशप्रबपडात जातात. 
 

या प जंकात प्रकारभणक तंतू असतात त्याचंा उगम ऊध्िश गै्रि प जंकात झालेला असतो. ते अिकणश 
प्रबपडापयंत अखंडपणे जातात. हा िीया चेत ीतू ही यास एक िागा ज डलेला असतो. त्यातले तंतूही 
अखंडपणे भिजनयप जंकात जातात. हे कारभणक  व्हेत. या प जंकास हा िीयेतू च आणखी एक िागा येतो 
त्यातले तंतू बभहम शख असतात. ते मल्स्तष्कातू  पाचव्या करोटीया चेत ीच्या ममापासू  भ घालेले असतात. 
ते अखंभडतपणे तालू ि पटह याचं्या ता क स् ायूकडे जातात. 
 

चिर्था प जंक अिहा ि. यात प्रभतकारभणक तंतू असतात ते मस्त ष्कापासू  भ घालेले असतात. ते 
सातव्या चेत ीतू  पटह ाम ीद्वारा भजव्हीया या पाचव्या चेत ीच्या ीाखेत येऊ  मग या प जंकात 
उतरतात. प ंजकोत्तर तंतू येरू्थ  भ घू  प  ः भजव्हीयेच्या द्वाराच अिभजव्हीय प्रबपडास जातात. काही तंतू 
अिहा ि प्रबपडास स्ितंि िाग्यातू  जातात. 
 

याच प जंकातू  प्रकारभणक तंतूही जातात पण ते अखंभडतपणे. ते ऊध्िश ि मध्यम गै्रि प जंकातू  
भ घू  सातव्या चेत ीिरील जालकाद्वारा जाग्यािर पोचतात. या भ यातीचे चार पाच बारीक बारीक िागे 
असतात. 
 

येरे्थ असे भ सू  येते की या चारी प जंकात प जंकपूिश प्रभतकारभणक तंतू येतात आभण यापासू  
प जंकोत्तर प्रभतकारभणक तंतू जातात. परंत  प्रकारभणक प जंकोत्तरच येतात आभण जसेच्या तसेच जातात. 
इतर तंतंूची गोष्टही प्रकारभणकापं्रमाणेच आहे. याच कारणास्ति या चारी प जंकाचंी गण ा प्रभतकारभणकात 
करतात. 
 

येरे्थ ध्या ात ठेिण्याजोगी गोष्ट ही आहे की प्रत्येक कोष्ठागंात   हेरी चेत ीभिनयास असतो. 
प्रकारुणिक आभण प्रणतकारुणिक  ो ही प्रकारचे तंतू त्यात असतात. प्रकारभणक ि प्रभतकारभणक याचंी 
उगमस्र्था े माि िगेणी असतात. प्रत्येकातील तंतंूचा भिनयास प्रत्येक कोष्ठागंात होतो. भिगूढाचेत ीचे िणश  
पूिी (प्रकरण २४ पहा) केले आहे. या चेत ीच्या तंतंूचा भिनयास बह ीः कोष्ठागंातच झालेला असतो. म्हणू  
भतचा समािीे प्रभतकारभणक व्यहूात करणे उभचत आहे. याच नयाया े भतसऱ्या आभण सातव्या करोटीय 
चेतनयाचें जे तंतू  ेिक ीभ का आभण अश्र प्रबपड यात जातात तेही प्रभतकारभणकच गणले जािेत. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २७·६ कारभणक चैत  व्यहू प. ि. पी शकातंर िम ी. त₁ पी शकातंर पभहली चेत ी. प₁ पी शका 

पभहली. ि₁ िक्षस्य पभहली चेत ी. प₇ सातिी पी शका. क कारण प जंकमाला. ग कोष्ठागंी चेत ी. अ 
अभतय गी प्रभतिा. म ि महािम ी. म स महाभसरा. उजव्या कडेला  ी श्वस ी. 
 

चैत  तंतू सूक्ष्म असतात ते बिगसाि ाभीिाय प र्थक् पणे प्रत्ययास येण्याजोगे  ाहीत. बिगा ंी 
 ेखील सबंि एक तंतू भ सू  येत  ाही. खंडीः तो भ सू  येतो. तेव्हा समग्र तंतू कोठू  कोठिर आहे 
याभिषयी प्रयोग करू  माभहती भमणिािी लागते. प्रयोग बह ीः पी पक्ष्यािर होतात. माणसाच्या ि त्याच्या 
ीरीररच ेचे साम्य लक्ष्यात आणू  त्याजिरू  अ  मा े काढाियाची असतात. इंभियकायासंबंिी प्रयोगफल 
समजू  घ्याि ेलागते. यासंबंिी अभिक भििचे  प ढील प्रकरणात र्थोडे र्थोडे करण्यात येईल. 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि २८ 
 

श्रोि आणि संस्थाि 
 

आपण का ा ंी ऐकतो. का   ो  आहेत, डािा ि उजिा. बाहेरू  भ सतो तो का  हा श्रोिाचा 
एक िाग आहे. का  मागे िर ि अपमध्य भ ी ेे ओढू  आत डोकाि ू पाहता तो  सराळ्यासारखा असू  
 सराळ्याच्या  णीच्या ीिेटी पड ा येतो.  सराळ्याची  णी क ं िीयास्र्थीत असते. पडद्याच्या उपमध्य 
अंगास एक लहा ीी कोठडी असते. तो श्रोिाचा मध्यिाग. त्याच्या उपमध्य भ ीसे हाडातच कोरलेला 
अंतगशत िाग असतो. बाह्यश्रोि, मध्यश्रोि आभण अंतःश्रोि अीा ती  िागाचंी रच ा आता पहाियाची आहे. 
 

बाह्य श्रोिास कणा म्हणतात. त्याचा सागंाडा कास्र्थीचा असतो. हे कास्र्थी सूिल असते. त्यािर 
काही पातणसे स् ाय ू असतात आभण ते कास्र्थी सूिा ंीच सिोिार ग ंतिलेले असते. सिािोिती त्िचेचे 
आिरण असते. कण्याची आक ती सािारणतः लाबंट िाटोणी आभण िरू  खाली अमण भ म णती असते. 
कण्याचा रोख बह ीः अपमध्येस पण र्थोडाबह त समोर िणलेलाही असतो. कण्याला कंगोरे आभण चरे 
असतात. सिात खालचा िाग लोंबता असतो. त्यात कास्र्थी  सते. त्याला चाफा [Lobule] म्हणतात. िरती 
आभण मध्यिागी स ट्ा काठाीी पनहणी असते भतला पाणी म्हणतात. पाणीच्या भीखरिागाच्या खाली 
 ौकाप्रखात असतो. त्याखाली भतको ी प्रखात असतो. मध्यिती ीखंाक ती िाग असतो त्यास कंब ूअसे  ाि 
आहे. त्याीजेारी करोटीला लागू  उंचिटा असतो तो त ंग आभण त्यासमोर अपमध्येस असतो तो प्रभतत ंग 
पाणीच्या ीजेारी प्रभतपाणी असते. 
 

कणाला ती  स् ाय ू असतात; एक िर, एक प ढे, एक मागे. याचं्या योगा े का  हालिण्याचे 
सामथ्यश सहसा कोणास  सते. उत्क्राभंतक्रमातील हे भ रपयोगी झालेले अिीषे आहेत. ही केिण भ बंि े 
होऊ  राभहली आहेत. या स् ायूंखेरीज कणशकास्र्थीचे भ रभ राणे िाग जोडणारे बारीक बारीक स् ाय ूसहा 
असतात तेही चल ाच्या कामी भ रपयोगी ठरलेले आहेत. 
 

कंबपूासू  पडद्यापयंतच्या बाह्यश्रोििागाला श्रिणमागश म्हणतात. हा मागश बकभचत प ढे ि उपमध्येस 
कललेला असू  कमा  ारही असतो. त्याची लाबंी स मारे २·४ cm. असते. यापैकी ०·८ cm. कंबूलगतचा 
िाग कास्र्थीचा असतो पण तोही पूणशपणे  ाही. त्यातलाही िरचा ि मागला िाग सूिलच असतो. बाकीचा 
िाग अस्र्थीचा असतो. उपमध्य अंतराच्या बाजू ि तण यासं एक चरा असतो. त्यात पड ा ग ंतलेला असतो. 
मागास त्िचेचे आस्तर असते. त्िचेत केस असतात. भतच्यातू  स्ि ेाच्या ऐिजी भचकट बपगट मण भ घतो. 
तर्थाभप त्याचा उपयोग असा होतो की, त्िचा मऊ राहू  कीटका ंा त्याचा िास आिडत  सल्याम णे ते तेरे्थ 
येत  ाहीत, म्हणू  या मणास उपस्ि े [Cerumen.] म्हटले आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २८·१ पाणी (पाणीचा अपमध्य ि ऊध्िशकाठ Helix.   सरा काठ antihelix).  ौ  ौकाप्रखात 

Scaphoid fossa. भत भिकोणखात Triangular fossa. प्र॰ पा॰ प्रभतपाली. कंब ूConcha. त ंग Tragus. प्र॰ 
त  प्रभतत ंग Antitragus. चाफा Lobule. 

 
आ॰ २८·२ कणशस् ाय.ू बाह्य १, २, ३. आंतर प रःस्र्थ; ४, ५, ६, ७. 

 
आ॰ २८·३ कणशस् ाय.ू आंतर पश्च ८, ९. 



 

अनुक्रमणिका 

पटह. पटह म्हणजे  गारा. येरे्थ कणशरूपी  सराळ्याच्या घीाकडील टोकाच्या तकटाला हे  ाि 
भ ले आहे. हे तकट बकिा हा पड ा िाटोणसर असतो. त्याची रं ी ८ ते १० mm. असते. पटहाचे ती  
प र असतात. त्यातला मिला सूिल असतो. आतला कफास्तराचा असतो आभण बाहेरचा कातडीीी 
सलग असू  त्यात अभपस्तराचे अ ेक स्तर असतात. हाडाच्या काठाला चरा असतो त्यात पटह ग ंतलेला 
असतो. पटह जनमतः जिण जिण उिा असतो तो प्रौढपणी भतरका होतो. श्रोि मागाच्या छताीी त्याचा 
भिीालको  तर तणाीी स मारे ५५° चा लघ को  होतो. त्याचा िरचा लहा सा िाग अमण भढला असतो तर 
खालचा बह ताीं आत ओढू  ताणलेला असतो. िरू  खाली मध्याच्या बकभचत खालपयंत आतल्या बारीक 
हाडाच्या  ाडं्याीी तो जखडलेला असतो. अर्थातच आतील अंगास त्याला फ गिटी आलेली असते. या 
बारीक पटहाच्या जखडलेल्या िागाची खूण बाहेरच्या प ष्ठािर उठू  भ सते. िरच्या मागल्या िागात 
मध्यश्रोिातील मिल्या बारीक हाडाची छाया भ सते. जखडलेल्या हाडाची खूण ताबंसू भ सते. इतर 
िागाला मोत्याच्या सारखी भ णसर छटा असते. 
 

मर्धयश्रोि बकिा श्रवपुट. [Tympanic cavity.] पटहाच्या उपमध्यागंास एक लहा ीी कोठडी 
क ं िीयास्र्थीत कोरलेली असते. तेच मध्यश्रोि. या कोठडीची आक ती फार भिषम असते. या कोठडीचा 
भिस्तार पटहासमोर उपमध्यागंाला असतो आभण र्थोडासा त्याच्या िरतीही असतो.  ो ही भमणू  उंची १५ 
m m. असते. लाबंी (मागू  प ढे) भततकीच िरते. पण रं ी अपमध्येकडू  उपमध्येस िगेिेगणी िरते. 
पटहमध्यासमोर ती अिघी २ mm. िरते तर त्याच्यािरती ६ mm. ि खाली ४ m m. िरते. श्रिप टास 
कफास्तर असते ते घीाच्या आस्तराीी सलग असते. श्रिप टाच्या प्राक् तटातू  घीापयंत जाणारी  णी 
असते ती ग्रसश्रभिक  णी होय. भतच्या िाटे हिा श्रिप टात येऊ ीकते, आभण भतच्यातू च आस्तर सलग 
होते. या प टाचे छत पातण अस्र्थीचे असते. त्याच्यािर करोटीचा मध्यप्रखात येतो. पटहाच्या पाणसणीच्या 
िरती जो श्रिप टाचा िाग असतो त्याला श्रिसाभमप ट [Epitympanic recess.] म्हणतात. या साभमप टाच्या मागे 
एक भिषमाक ती पोकणी असते भतला पभरश्रिप ट [Tympanic antrum.] म्हणतात. ती सािारणतः िाटोणी 
असते. भतची रं ी उंची जाडी १० m m. पेक्षा र्थोडी कमी असते. साभमप ट ि पभरप ट या ंा जोडणारे एक 
द्वार [Aditus.] असते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २८·४ श्रिणेंभियामिू  उजव्या क ं िीयास्र्थीचा छे . उजव्या िरच्या कोपऱ्यात बाह्य श्रोि मागश 

External auditory meatus चा अंत्यिाग आभण मध्य श्रोि. त्यात पटह Tympanum. त्यास लागू  १ 
हभ िक malleus. २ ऐरणक Incus. ३ पभ का stapes. त्या ीजेारी िरती ित शण ि त टक रेघा 
म खीयाप्रणाल Facial canal. चे ७ Facial nerve. स् ाय  पटहता क Tensor tympani. उिी  णी Jugular 
vein. ग्रसश्रिद्वार Pharyngotympanic opening. अल्स्र्थकमाला Chain of ossicles, आभण पटहिाग 
आतू  पाभहलेला. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २८·५ डाव्या मध्य श्रोिाचा उपमध्य तट. क करोटीयाप्रणाल.   ग्रसश्रि णी. या  णीच्या 

उजव्या अिाखाली िाित्या रेघे े  ाखभिलेली त टक रेघी पयंतचे कोंडाणे श्रिप ट. त्याच्या िरचे िाित्या 
रेघेचे कोंडाणे पभरश्रिप ट. त टकरेघी अिोम ख  णी, म खीया चेत ीचा प्रणाल. िर भठपके ार उिी  णी, 
उिी साभमि भत्तका. आडिी भठपके ार  णी, अपमध्य साभमि भत्तका. खाली डािीकडे िणलेली  णी, कंब क 
(पभहला िेढा) Cochlea. (भठपके ार ि त टक रेघा ी  ाखभिलेले अियि श्रिप टापलीकडले समजािे) 
कंब काच्या ख णेच्या आरंिी भिि त्त भखडकींत मध्यिती पभ का आभण भतच्या खाली उजिीकडे भतला 
ओढणारा स् ाय.ू त्याखाली जिण ि त्तभखडकी. (प्रकरण १६ पहा.) 
 

करोटीमिील बाह्य श्रोिद्वाराच्या मागे िरच्या कोपऱ्यात जो भिकोण भ सतो तो प्रस्त त पभरप टाचा 
अपमध्य तट असतो. पभरप टाच्या मागल्या तटाच्या पलीकडे जकार सभरिा असते. खालच्या तटात बारीक 
बारीक िोके असतात. त्याचं्याखाली चूच कामध्ये स भषरे असतात त्यास ती जोडलेली असतात. त्याचं्या 
ऊध्िश तटाच्या िर करोटीचा मध्यप्रखात येतो त्यात में ूचा क ं िीयखंड असतो. श्रिप टाच्या तणाखाली 
जििीय प्रखात येतो. 
 

श्रिप टाचा अपमध्य तट बह ीः पटहाचा ब लेला असतो. पटह ज्या अल्स्र्थिलयात ग ंतलेला असतो 
ते िलयही या तटात सामील असते. या िलयाच्या िरच्या िागास एक खाच असते. त्या खाचेजिण ती  
रंधे्र असतात. पटह ाभम ी म्हणू  जी चेत ी साभंगतली भतच्या प्राक् ि पश्च प्रणाभलकाचंी [Canaliculi for chorda 

tympani (प्रकरण २३ पहा).]  ो  रंधे्र असतात आभण भतसरे रंध्र म्हणजे क ं िीयास्र्थीच्या पटही ि प्रस्तरी 
िागामिील सािंीतले असते. ही सािं प्रस्त त िलयाच्या प ढील ि िरच्या अंगाीी संपते. या सािंीच्या 
उपमध्य अंताीी प्राक् प्रणाभलका असते आभण श्रिप टाच्या पश्च ि अपमध्य तटाचं्या कोपऱ्यात पश्च प्रणाभलका 
असते. 
 

श्रिप टाचा उपमध्य तट तोच अंतःश्रोिाचा अपमध्य तट असतो. अंतःश्रोिाच्या अियिाचं्या ख णा या 
तटात भ सतात. मध्यश्रोिात ती  बारीक हाडे असतात. त्यातले एक पटहास लागू  असते तर भतसरे 
उपमध्य तटातील एका भखडकीत अडकलेले असते. या भखडकीचा काठ अल्स्र्थमय असतो. त्या 
अल्स्र्थिलयात एका भ बंि ा े भरभकबीिजा हाड ग ंतलेले असते. या हाडास पभ का म्हणतात. ही आडिी 
असते. भतचे तण आभण भ बंि  भमणू  भखडकी ब जालेली असते. या भखडकीखाली उपमध्य तटास फ गिटी 
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आलेली असते. भतला प्रोत्सेि [Promontory.] म्हणतात. भतच्या खाली   सरी भखडकी असते तीही सूिल 
पटला े ब ं झालेली असते. िरची भखडकी आडिी लाबंट िाटोणी भिि त्त [Ovel window, fenestra vestibuli.] 
असते, तर खालची भखडकी केिण िाटोणी ि त्त [Round window, fenestra cochleae.] असते. उपमध्य तटात 
म खीया चेत ी िरच्या भखडकीच्या िरू  स रू होऊ  पश्चतटात खालच्या रोखा े जाते. भतच्या करता जो 
प्रणाल असतो त्याचीही फ गिटी श्रिप टात उमटलेली असते. 
 

ग्रसश्रणवक [Pharyngotympanic.] नळी. श्रि घीाला जोडणारी ही  णी श्रिाकडे अल्स्र्थघभटत आभण 
घीाकडे काल्स्र्थघभटत असते. संभििाग (योभजका) आक ं भचत असू  श्रिप टाकडे आभण घीाकडेही  णी 
रं ाित गेलेली असते. श्रिप टातील द्वारापेक्षा घीातील द्वार अभिक रं  असते. संभििाग क ं िीयास्र्थीच्या 
भिभत्तक ि प्रस्तरी िागाचा साधं्यात असतो. एकं र  णीचा अक्ष अ   ास प्रतलाीी ४५° कलता आभण 
आडव्या प्रतलाीी श्रिप टापासू  खाली ३०° कलता असतो. श्रिापासू  अल्स्र्थघभटत िाग त तीयाीं लाबंीचा 
असतो. प ढील  ो  त तीयाीं िागाच्या उपमध्य ि ऊध्िश िागातच कास्र्थी असते इतर िाग सूिल असतो. 
एकं र ग्रसश्रि  णी स मारे ३·६ cm. लाबंीची असते. या  णीच्या अपमध्य प रापासू  काही मासंतंतू आभण 
भतच्या उपमध्य प रापासू  काही तंतू भ घू  अ  क्रमे ताल ता क ि तालूत्सारक स् ायतू सामील होतात. 
त्या ंा  भलकाभिस्फारक स् ाय ू म्हणतात. या स् ायचू्या योगा े ही  णी उघडली जाते. ग्रसश्रि णीच्या 
प्राक्-अपमध्य अंगाला ताल ता क स् ाय ू असतो. त्याच्या पलीकडे ओतप जंक, हा िीया चेत ी, 
पटल ाम ी चेत ी आभण मध्य िमशण्या प्रिा हे अियि असतात. 
 

श्रिप टामिे ती  बारीक हाडे, अल्स्र्थके, असतात. एक पटहात ग ंतलेले असते, भतसरे भिि त्त 
भखडकीत ग ंतलेले असते आभण   सरे  ोंहीच्या मिे असते. पभहले काहीसे हातोड्यासारखे भ सते, मिले 
ऐरणीसारखे भ सते, भतसरे भरभकबीसारखे भ सते, म्हणू  त्या ंा हभ िक, ऐरणक, पभ का, अीी  ािे 
आहेत. पभहले सिात मोठे असते,   सरे त्याहू  लहा  आभण भतसरे आणखी लहा  असते. 
 

हभ िक खाली भ म णते असते. िरचा भ म्मा िाग जाडी असतो. त्याची कंबर िाकलेली असू  
भतला एक कोच असते ती पटहाच्या िरच्या िागात ग ंतलेली असते. भतला अपमध्य प्रसर म्हणतात कारण 
ती अपमध्यागंास कललेली असते. कोचेच्या मागल्या प ढल्या काठापासू  भ बंिक सूिे भ घू  िरती 
पडद्या-िोितालच्या अल्स्र्थिलयाच्या काठात जी खाच असते भतच्या काठापयंत गेलेली असतात. 
हभ िाच्या कमरेच्या िर लगेच मा  असते भतच्यािर मार्था असतो. त्याच्या मागील अंगाला संभिपीठ असते. 
त्याच्या खालच्या काठाीी कंगोरा असतो. हभ िाच्या कमरेखाली  ाडंा असतो त्याचे अपमध्यागं पटहात 
ग ंतलेले असते. हभ िाच्या मा ेच्या खाली जी फ गिटी असते भतच्यापासू  प ढे एक बारीकसा प्रसर 
भ घालेला असतो त्याला प्राक् प्रसर म्हणतात. त्यापासू  भ बिं  सूिे भ घू  पटहप्रस्तरी फाटात ग ंतलेली 
असतात. एकं र हभ िकाची लाबंी स मारे ८ mm. असते. 
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आ॰ २८·६ डाव्या बाजूस हभ िक. पभहले भचि मागू   ीश .   सरे भचि उपमध्य बाजू े पाभहलेले. 

मिले ऐरणक. पभहले भचि उपमध्य बाजू े पाभहलेले.   सरे भचि प ढू  पाभहलेले. उजव्या बाजूस पभ का 
िरू  पाभहलेली. 

सिश भचिे उजव्या श्रोिातील आहेत. Malleus. Incus. Stapes. 
 

ऐरणक हभ िकाच्या मागे असते. त्याला उिा एक आडिा एक असे  ो  प्रसर असतात. उिा 
लाबंट िरू  खाली भ म णता असतो तर आडिा आखूड ि मागे रोखलेला भ म णता असतो. उभ्याच्या 
खालच्या टोकाीी एक डाण ाण्यासारखी चकती असते ती पभ केत ग ंतलेली असते तर आडव्याचा ीिेट 
श्रिसाभमप टाच्या अिर पश्च िागात भ बिं सूिा ंी ग ंतलेला असतो. 
 

पभ का-अल्स्र्थकाला मार्था मा   ो  बाह  आभण पायठा (प ािार) असे अियि असतात. बाहंूपैकी 
एक प्राक् ि   सरा पश्च असतो. प्राक् बाहंूपेक्षा पश्च बाहूला िणण अभिक असते. माथ्यात खणगा असतो 
त्यात ऐरभणकाची चकती सािंलेली असते आभण पायठा भिि त्त भखडकीत ग ंतलेला असतो. पायठ्याच्या 
सिोिार सूिल तंतू भ घू  भखडकीच्या काठात ग ंतलेले असतात. सिाभमणू  िलयभ बंि  ब लेले असते. 
प्रस्त त अल्स्र्थकिागास स्िच्छ कास्र्थीचे बलपण असते. 
 

श्रिप टात  ो  बारीक स् ाय ूअसतात. एक हभ िकात ग ंतलेला असतो (आ॰ ४) आभण   सरा 
पभ केत ग ंतलेला असतो. (आ॰ ५) हभ िकात ग ंतलेला असतो त्यास पटह-ता क [Tensor Tympani.] 
म्हणतात, कारण त्या े पटह ताणू  िरला जातो. ग्रसश्रभिक  णीच्या िर आणखी एक  णी असते.  ो  
 ळ्याचं्या मिे अग ी पातणसा हाडाचा पापोिा असतो. िरच्या  णीच्या तटापासू  मासंतंतू भ घतात, 
काही तंतू ग्रसश्रभिकेच्या काल्स्र्थिागापासू  भ घतात आभण काही ीजेारच्या मूिशनयाच्या मोठ्या पखंापासू  
भ घतात. सिश भमणू  िरच्या  णीतू  श्रिप टाच्या प्राक् तटातू  आत जातात. श्रिप टाच्या कोपऱ्यात  ो  
 ळ्याचं्यामिे जो पापोिा गेलेला असतो त्याला चाकाच्या सारखे िणण असते. त्या िणीि टोकासरसे 
पटहता काचे टोक येते. तेरू्थ  त्याचा स् ाि समोर हभ िकाच्या मा ेस जाऊ  लागतो. या स् ाय ूकरता 
जी  णी असते भतचे श्रिप टातील टोक भिि त्त भखडकीच्या प ढे असते. 
 

श्रिप टातला   सरा स् ाय ूअसतो त्यास पभ काकषश [Stapedius.] असे  ाि भ ले आहे. श्रिप टाच्या 
पश्चतटात भिि त्त भखडकीच्या लगोलग मागे आभण म खीया चेत ीच्या प्रणालाच्या उभ्या िागाच्या प ढे एक 
पोकण उंचिटा असतो त्याच्या माथ्यात िोक असते. प्रस्त त स् ायूचा मासंल िाग या पोकणीत असू  स् ाि 
िोकातू  बाहेर भ घतो. तो पभ केच्या मा ेच्या पश्चागंात ग ंतलेला असतो. हा स् ाय ूआखडल्या े पभ केचे 
कंप योग्य मया ेत राहतात. कंपाचा पल्ला भ यभमत केला जातो. हीच गोष्ट पटहता काच्या आकरसण्या े 
पटहासंबिंात घडू  येते. 
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अंतगशत श्रोि. श्रिणेंभियाचा अत्यािश्यक िाग मध्यश्रोिाच्या म्हणजे श्रिप टाच्याही आतल्या 
अंगाला असतो. श्रिणेंभियापेक्षाही अभिक महत्त्िाचे एक इंभिय त्यातच सामील झालेले असते. त्याला 
संस्र्थाि [Organ of equilibrium.] असे  ाि भ ले आहे.  ो ही भमणू  संश्रि (संश्रोि) असे म्हणता येईल. अंतगशत 
श्रिणेंभिय एकाद्या ीखंासारखे भ सते. संस्र्थािाचा त्याच्याीी जोडलेला िाग असतो त्यास भिष्टपक 
[Vestibule.] म्हणतात. त्याच्याही मागे ती  अिशिाटोळ्या  ळ्या असतात त्याचंाही समािीे संस्र्थािातच 
असतो. एकूण हे संश्रोि म्हणजे एक ग ंफा झालेली असते. ही ग ंफा क ं िीयास्र्थीच्या प्रस्तरी िागात असते. 
िरकरणी अल्स्र्थग ंफा [Bony labyrinth.] आभण भतच्या आत पटलग ंफा [Membranous labyrinth.] अीी रच ा असू  
मध्यंतरी िि असते. 
 

 
आ॰ २८·७ उजिी अल्स्र्थग ंफा. भिष्टपक Vestibule. त्याच्या डािीकडे ती  प्रणाल Canals. १ ऊध्िश 

प्रणाल. २ पश्च प्रणाल ३ उपमध्य प्रणाल. भिष्टपकाच्या भि या ख णेच्या अक्षराच्या ीजेारी िर १ भिि त्त 
भखडकी Fenestra vestibuli. िाटोणी भखडकी Fenestra cochli उजिीकडे ग ंडाणी, कंब क. 
 

कंब क हा ग ंफेचा प ढला िाग असतो. त्याची आक ती ीकं रूप असू  त्याचा तण ९ mm. रं ीचा 
असतो. त्याची उंची ५ mm. असते. त्याच्या टोकाचा रोख प ढे अपमध्येस आभण बकभचत खाली असतो (आ॰ 
रंगीत). त्याचा तण अंतगशत श्रिणमागाकडे असतो. कंब काच्या तणाच्या मध्यापासू  टोकापयशत भ म णता 
ख ंट असतो त्याला यपू [Modiolus.] असे  ाि भ ले आहे. या यपूािोिती एक प्रणाल असतो. त्याचे पािणेती  
िढेे असतात. प्रणालामिे यूपापासू  समोरच्या तटाच्या  ो  त तीयाीं अंतरापयंत गेलेला एक अल्स्र्थघभटत 
िणीि पापोिा असतो. त्याम णे प्रणालाचे अिशिट  ो  िाग झालेले असतात. या पापोद्र्याच्या काठापासू  
समोरच्या तटापयंत अल्स्र्थरभहत पापोिा गेलेला असतो त्यास आिारपटल [Basilar membrane.] म्हणतात. 
त्याच्या आिारा े श्रिणेंभियाच्या  ाजूक िागाचंी रच ा झालेली असते. कंब क प्रणालाची ही भििागणी 
टोकाीी अप री असते तेरे्थ ते िाग एकमेकास भमणालेले असतात. या समाईक िागास (द्वारास) पभरश्रिण 
[Helicotrema.] आभण कंब काच्या टोकास कंब काग्र [Cupola.] अीी  ाि ेआहेत. यपूाच्या तणाीी प ष्कण िोके 
असतात. त्यातू  श्रिणचेत ीचे फाटे बाहेर येतात, अल्स्र्थघभटत िणीि पापोिा असतो त्याला िलयापि 
[Spiral lamina.] म्हणतात. त्यातही पोकणी असते. त्या पोकणीत चैत  प जंक असतो. त्यातूं  काही तंतू एका 
पक्षी आिार पटलाकडे जातात तर   सऱ्या पक्षी कंब काच्या तणाकडे जातात. या प जंकास िलयाप जंक 
[Spiral ganglion.] म्हणतात. कंब काच्या पभहल्या िढे्या े श्रिप टात फ गिटी आलेली असते भतला प्रोत्सेिं 
[Promontory.] म्हणतात. 
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कंब काचा प्रणाल यपूािोिती ग ंडाणलेला असतो, तो तणापासू  टोकापयंत आक ं भचत होत गेलेला 
असतो. तणाची रं ी ३ m m. असते. एिढ्यात ती  द्वारे असतात. एक द्वार भिष्टपकात उघडते. आक ती े 
ते भिि त्त असते.   सरे द्वार म्हणजे िाटोणी भखडकी. ही भखडकी एका पटला े ब ं केलेली असते. त्या 
पटलास   य्यम पटह [Secondary tympanic membrane.] म्हणतात. या  ो ही भखडत या श्रिप टाच्या बाजूला 
असतात. या खेरीज आणखी एक बारीकसे द्वार   सऱ्या बाजूला असते. तेरू्थ  अग ी बारीक  णी खाली 
क ं िीयास्र्थीच्या अिरप ष्ठापयंत गेलेली असते. िलयापिा े कंब कप्रणालाचे जे  ो  िाग झालेले असतात 
त्या ंा आरोभहण्या म्हणतात. िरची भिष्टपकीय ि खालची श्रिप टीय. भिष्टपकीय-आरोभहणी [Scala vestibuli.] 
भिि त्तभखडकीीी स रू होते तर श्रिप टीय आरोभहणी [Scala tympani.] ि त्तभखडकीीी स रू होते. भतसरी  णी 
जी आता साभंगतली भत े श्रिप टीय आरोभहणी आभण आिमािकाी याचंा संबिं ज णतो. अल्स्र्थघभटत ग ंफेला 
सूिल ि सभरल असे संय त त आस्तर असते. त्यात िि िरलेले असते त्यास पभरबलफ [Perilymph.] म्हणतात. 
में ू ि कीा याचं्या आतील ि बाहेरील पोकळ्यात जे िि िरलेले असते ते ि हे एकाच स्िरूपाचे असू  
एकमेकाीी सलगही असतात. 
 

भिष्टपक. हे ग ंफेच्या मध्यिागी असते. याचा अपमध्य तट म्हणजेच मध्यश्रोिाचा (श्रिप टाचा) 
उपमध्य तट होय. याच तटाच्या प रःस्र्थ िागात भिि त्त भखडकी असते. भतच्यातच पभ काल्स्र्थक ग ंतलेले 
असते. भिष्टपकाच्या उपमध्य तटात एक गोल साणमपुट असते. यात प ष्कण िोके असू  त्यात आठव्या 
करोभटचेत ीचे फाटे असतात. या प टाच्या मागे एक कटक (कठडा) असतो. त्याच्या पायथ्याीी एक 
खणगी असते भतला कंबुकीय साणमपुट म्हणतात, कारण भतच्यातू  चेत ीचे फाटे कंब कात जातात. या 
कटकाच्या िर ि मागे एक णववृत्त-साणमपुट म्हणू  खणगी असते. भहच्या खाली एक भछि असते. ते 
भिष्टपकाच्या अंभःस्रोतािे द्वार होय. हा स्रोत क ं िीयास्र्थीच्या प्रस्तरीिागाच्या पश्च प ष्ठापयंत जातो. त्यातू  
एक प्रभतिा आभण पटल-ग ंफेचाही एक प्रसर ओिलेला असतो. 
 

 
आ॰ २८·८ उजि ेकंब क आभण भिष्टपक उपभरदृष्ट छे . क या कंब काचा एक िढेा, िरती एक सबंि 

ि अिा िेढा. मध्यिती सिश िढे्यामिू  यूप Modiolus त्या िोिती प्रत्येक िेढ्याच्या मिू  आडिे िलयापि 
spiral lamina. त्याच्यािर खाली  ो  कप्पे. भिष्टपकीय ि कंब कीय आरोभहणी. म अंतगशत श्रिणमागश 
Internal auditory meatus. ि च्या िोिती भिष्टपक. Vestibule. ि च्या डाव्या बाजूला िरती गोल साभमप ट 
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Spherical recess ि च्या उजिीकडे िर भठपत यािोिती लहा  कोंडाणे कंब कीय साभमप ट Cochlear 
recess. त्या खाली तसेच अमण मोठे कोडाणे, पश्च प्रणालाचे अिर द्वार. डािीकडे खाली भिषमगोल 
साभमप ट Elliptical recess या  ोहीमध्ये भिष्टपकाच्या अंिःस्रोताचे द्वार. अंिःस्रोत Aqueduct. स अपमध्य 
प्रणालाचा अंत्य िाग. प॰ प्रोत्सेि Promontory. ी अिप ट Tympanic cavity. 
 

साभमि त्त प्रणाल. [Semicircular canal.] अल्स्र्थघभटतं भिष्टपकाच्या मागल्या अंगास जोडलेल्या ती  
अिशिाटोळ्या  ळ्या असतात. त्या ंाच हे  ाि भ ले आहे. ती  प्रणाल भमणू  पाच द्वारा ंी भिष्टपकास 
भमणालेले असतात. एक द्वार  ो  जिण जिणच्या प्रणाला ंा समाईक असते. प्रत्येक प्रणाल स मारे 
 ो त तीयाीं ित शण असतो. या ित शलाींाचे एक ीिेट फ गीर असते. त्या फ गिटीस प भलका [Ampulla.] 
म्हणतात.  ो  प्रणाल उिे असतात, एक आडिा असतो. प्राक् पश्च ि अपमध्य अीी त्या प्रणालाचंी  ािे 
आहेत. प्राक् ि पश्च हे  ो ही प्रणाल उिे असतात, अपमध्य आडिा असतो. पश्च प्रणाल प्रस्तरी हाडाच्या 
 ीघश अक्षाच्या काटको ात असतो तर प्राक् प्रणाल त्याच्या काटको ात असतो. डाव्या उजव्या प्रस्तरी 
हाडाचें  ीघश अक्ष एकमेकाचं्या काटको ात असतात. याम णे डािा प्राक् प्रणाल उजव्या पश्च प्रणालाीी आभण 
डािा पश्च प्रणाल उजव्या प्राक् प्रणालाीी समातंर असतो. अपमध्य प्रणाल स मारे १२ mm. प्राक् प्रणाल १५ 
mm. ि पश्च प्रणाल १८ mm. लाबंीचा असतो. प्राक् प्रणाल इतरापेंक्षा उंचािर असल्याम णे त्यासच ऊध्िश 
प्रणाल असेही म्हणतात. ऊध्िश प्रणालाचे मागले ीिेट आभण पश्च प्रणालाचे िरचे ीिेट ज णू  समाईक 
झालेले असते. याच प्रणालाचें उरलेले ीिेट आभण अपमध्य प्रणालाचे भिि त्त भखडकी जिणचे ीिेट या ंा 
फ गिट्ा असतात, इतरा ंा  सतात. 
 

पटलग ंफा. अल्स्र्थग ंफेच्या आत पटलग ंफा असते. ती एका ििा े िरलेली असते. त्या ििाचे  ाि 
अंतर्णलफ. [Endolymph.] ग ंफातटात आठव्या करोभटचेत ीची अगे्र भिख रलेली असतात. ग ंफेचे अियि असे 
:– (१) संभचका [Untricle.] (२) उपसंभचका. [Saccule.] हे  ो ही अियि भिष्टपकात असतात. (३) कंब क-
स्रोत [Ductus coclearis.] हा स्रोत अल्स्र्थघभटत कंब कात असतो. (४) ती  साभमि भत्तका. या साभमि त्त 
प्रणालात असतात. हे सिश अियि एकमेकाीी संबद्ध असू  भीिाय अंतर्णलफकोीास [Saccus 

endolymphaticus.] जोडलेले असतात. हा कोी क ं िीयास्र्थीच्या प्रस्तरी िागाच्या पश्च प ष्ठालगतच्या 
पभरिमशपटलाखाली असतो. संभचका ि उपसंभचका या रे्थट अंतर्णलफकोीास जोडलेल्या असतात. संभचकेस 
साभमि भत्तका आभण उपसंभचकेस कंब कस्रोत जोडलेले असतात. काही र्थोड्या भठकाणी पटलग ंफा 
अल्स्र्थग ंफेस भचकटलेली असते, इतरि स टी असते.  ोहीच्या मिल्या सापटीत िि असते ते पभरबलफ 
होय. [6 Perilymph. पभरबलफ] 
 

संभचका ही एक भपीिी भिष्टपकाच्या पश्च ि ऊध्िश िागात भिि त्त साभमप ट साभंगतले त्यात असते. ती 
र्थोडीीी खाली  ेखील असते. संभचकेच्या प रःस्र्थ िागात एक जाड चकती [Macula.] असते भतच्यात 
चेत ीतंतू असतात. या चकतीसमोर संभचकातटाला लागू च सूक्ष्म रि ेअसतात. (CaCO3 ि Ca2 HPO4) 
संभचकेच्या तणातू  अंतर्णलफकोीापयंत जाणारी  णी असते. 
 

उपसंभचका. ही भपीिी संभचकेपेक्षा लहा  असते. ती गोलसाभमप टात असते. भतच्यातही जाड 
चकती ि बारीक रेि असतेच. खालच्या अंगा े ती अंतर्णलफकोीास ि कंब कस्रोतास जोडलेली असते. 
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आ॰ २८·९ पटलग ंफेचा  काीा. मध्यिती िरची संभचका Utricle खाली सं = उपसंभचका 

saccule. डािीकडे ती  साभमि भत्तका Semicircular ducts. उजिीकडे कंब कि भत्तका Cochlear duct. सं 
पासू  खाली अिसंभचका Saccus endolymphaticus. 
 

कंब कस्रोत. हा स्रोत म्हणजे अल्स्र्थघभटत कंब कात यपूािोिती ग ंडाणलेली  णी असते. भतची 
बाहेरची बाजू हाडास भचकटू  असते. आतल्या अंगाला यूप असतो. भतसऱ्या अंगाला आिारपटल असते 
तर चिथ्या बाजूला आणखी एक पटल यपूापासू  आिार-पटलाप्रमाणे समोरच्या अल्स्र्थतटापयंत गेलेले 
असते. आरंिापेक्षा अंताकडे ते आिारपटलापासू  अभिक अंतरािर गेलेले असते. याचं्या पलीकडे 
भिष्टपकीय– आरोभहणी [Scala vestibuli.] असते, आभण आिारपटलाच्या अलीकडे श्रिप टीय–आरोभहणी 
[Scala tympani.] असते. श्रिणेंभिय आिारपटलालगत असू  कंब कस्रोतात असते. म्हणू  त्या पटलास 
श्रिणपटल आभण कंब कस्रोतास श्रिभणका अीी  ाि ेप्राप्त होतात. याच कारणा े भिष्टपकीय आरोभहणीस 
श्रािभणका आभण श्रिप टीय आरोभहणीस प्रभतश्रािभणका असे म्हणतात. श्रिभणका आभण श्रािभणका 
याचं्यामिील पटलास भिश्रिणपटल [Vestibular membrane.] असे  ाि भ ले आहे. 
 

साभमि त्त स्रोत अर्थिा साभमि भत्तका. [Semicircular duct.] हे स्रोत साभमि त्त प्रणालात असतात. त्याची 
रं ी (व्यास) प्रणालाचं्या चत र्थांी असते. माि प भलकाचंी रं ी प्रणाल बह तेक िरू  भ घण्याइतकी असते. 
प्रत्येक प भलकेत एक उंचिटा असतो त्याला तंस [Crista.] म्हणतात. प्रत्येक ि भत्तकेची खोलिटी स टी असते 
पण फ गिटी प्रणालास भचकटू  असते. 
 

संभचका उपसंभचका आभण साभमि भत्तका, याचें तट ती  र्थराचें असतात. बाहेर र्थर असतो त्यात 
सूिल गाि ि रत तिाभहनया असतात. यात काही िणशिारी [Pigment cells.] पेभीकाही असतात. मिला र्थर 
अभिक जाडी पण पार ीी असतो. त्याला स्िीय [Tunica propria.] पटल म्हणतात. आतला र्थर अभपस्तर 
पेभीकाचंा असू  त्या पेभीका बह कोणी असतात आभण त्याचं्यात प्रकले स्पष्ट असतात. संभचका उपसंभचका, 
ि साभमि भत्तकाचें प भलकातंस याचं्यात जाडी चकत्या असतात त्याचं्यात मिला र्थर जाड असतो. तेर्थील 
अभपस्तर काडंरूप [Columnar.] पेभीका आभण आिारपेभीका याचंा ब लेला असतो. या आिारपेभीका 
ल ं ठाक ती [Fusiform.] (लाटण्याच्या आक तीच्या) असतात. इतर पेभीका असतात त्या ंा ख ल्या टोकाीी 
बारीक बारीक लाबंट तंतू असतात त्या ंा केीक [Hair.] आभण त्या पेभीका ंा केभीका [Haircell, (acoustic).], 
अीी  ािे योभजली आहेत. या केभीका स रईसारख्या असतात. त्याचंी बडे खाली मिल्या र्थरापयंत 
पोचलेली  सतात, आिारपेभीकात रतलेली असतात. आठव्या चेत ीचा एक फाटा भिष्टभपकेत येतो. 



 

अनुक्रमणिका 

त्याच्या तंतंू ाही बारीक फाटे फ टू  ते केभीकाचं्या िोिती येऊ  ठेपलेले असतात. त्याचं्या अग्रा ंा 
भचन् िे ाचे आिरण  सते. 
 

 
आ॰ २८·१० उजव्या पश्च प्रणालाचा आडिा छे . अंतर्णलफािोिती साभमि भत्तका. िा रत तिाभहनया. 

 
संभचका, उपसंभचका आभण साभमि भत्तका याचें तट बाहेरच्या अंगा े अल्स्र्थतटाींी सूिल िाग्या ंी 

बािंलेले असतात. अर्थात या िाग्यािोिती पभरबलफ असतेच. 
 

श्रिभणका. कंब कस्रोताचे हे   सरे  ाि आहे. श्रिणास उपयोगी पडणारे भिीषे अियि यात असतात 
म्हणू  हे  ाि भ ले गेले आहे. कंब काच्या अियिाचें िणश  करता ा ते तण –रं  तट – खाली आभण अग्र 
िर करू  ठेिले आहे असा संकेत ग हीत िरला जातो. आ. ११ मिे कंब काचा आडिा छे   ाखभिला असू  
त्याचाच एक िाग आणखी मोठा करू  आ. १२ मिे  ाखभिला आहे. या आक तीत श्रिणग ंफा [Corti’s tunnel.] 
 ाखभिली आहे. भतच्या ीजेारचा र्थोडासाच िाग तेरे्थ आहे. या आक तीत श्रिणग ंफा भिकोणी भ सत आहे. 
भिकोणाचा पाया आिारपटलािर आहे. भिकोणाच्या  ो  बाह्यापंैकीयपूाजिणील बाही आखूड आभण 
त्यापासू   ूर असलेली बाही लाबं आहे. भीरःकोण जिण जिण काटको  आहे. आखूड बाहीजिणचा 
पायाकोण स मारे ५०° आभण लाबंटबाहीजिणचा पायाकोण ४०° चा आहे. श्रिण (आिार) पटलािर 
उिारलेली ही कमा  आहे, असे म्हणतात. कमा ीखालचा श्रिणपटलाचा िाग इतर िागापेक्षा अभिक 
पातण असतो. कंब काच्या तणापासू  अग्रापयंत अल्स्र्थघभटत िणीि पापोिा, िलयापि, अभिकाभिक अरं  
होत गेलेले असते. अर्थातच त्याच मा ा े आिारपटल अभिकाभिक रं  होत गेलेले असते. तणच्या िढे्यात 
ते ०·२१ mm. असते. तर ीिेटच्या िढे्यात ते ०·३६ mm. रं  असते. या आिारपटलाच्या खालच्या प ष्ठास 
समनियी गािाचा र्थर असतो त्यात रत तिाभहनया असतात. त्यापंकी एकच िाभह ी भिीषे मोठी असते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २८·११ कंब काच्या   सऱ्या िढे्याचा आडिा छे . श्रिभणका ि श्रािभणका याचं्या मिील पटल 

ते भिश्रिणपटल होय. िलयापं जक Spiral ganglion. श्रिणग ंफा Spiral organ. श्रिणपटल Basilar 
membrane. 
 

केीकपेभीका अर्थिा केभीका. उपरोत त कमा ीच्या  ोही अंगाला केीकपेभीका असतात. या 
पेभीकाचं्या ख ल्या टोकाला बारीक बारीक फाटे असतात. त्या ंा केीक म्हटले आहे. केीकितंपेभीका 
म्हणजेच केभीका. केभीकाचंी एकच रागं कमा ीच्या आखूड बाहीजिण असते.   सऱ्या बाहीजिण चार 
पाच रािें असतात. या   सऱ्या रागंातील पेभीका पभहल्या रागेंतल्या पेभीकापेंक्षा मोठ्या असतात. कमा ीची 
बाही आभण केभीकाचंी पभहली रागं याचं्यामागे एकेक ‘ीलाका’ [Rod.] असते. स्ितः बाही ही प्रकलय त त 
पेभीका असते. भतजपासू च या ीलाका भ घालेल्या असतात आखूड बाहीजिणील ीलाका आखूड आभण 
लाबं बाही जिणच्या लाबंट असतात. आखूड ीलाका ६००० तर लाबंट ीलाका ४००० असतात. 
कंब काच्या तणापासू  अग्रापयंत  ो  ीलाकातले अंतर उत्तरोत्तर िाढत जाते. केभीकाच्या पलीकडे 
केीकरभहत पेभीका असतात त्या ंा आिारपेभीका [Supporting cell.] म्हणतात. या पेभीकात मे ोबब ू 
असतात. त्याचंी संख्या कंब काग्राकडील पेभीकापेक्षा कंब कतणाकडील पेभीकात कमी कमी होत गेलेली 
आढणते. कमा  ि भतच्या ीजेारचे आता साभंगतलेले अियि भमणू  जो अियि होतो त्यास िलयाग ंफा 
बकिा जे इंभिय तयार होते त्यास श्रिणग ंफा [Spiral organ.] असे  ाि आहे. या अियिािर एक झाकण असते 
त्यास भिता – पटल म्हणतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २८·१२ श्रिणग ंफेतू  आडिा छे . चे श्रिणचेत ी. या तंतंूच्या अग्राीी पभहली केीकिंत 

केभीका आहे. भतजपाीी ग ंफाभिकोण. त्याच्या उजव्या बाजूला आणखी चार केीकितं पेभीका Haircells 
आहेत. भिकोणाची उजिी डािी बाजू ग ंफाीलाका Rods of Corti. भिकोणाचा पाया श्रिणपटल Basilar 
membrane. भिकोणास सोडू  िरती भिता पटल Tectorial membrane. केसलितंाखाली 
आिारपेभीका Supporting cells of Dieters. केसलितंाीजेारी उजिीकडे भ कटपेभीका Supporting 
cells of Hensen. 
 

आिारपटल बकिा श्रिणपटल म्हणू  जे साभंगतले त्याची रं ी खालपासू  िरपयंत जिण जिण 
भतप्पट होत गेलेली असते. या पटलात रं ीस अ  सरू  तंतू असतात ते स मारे २४००० असतात. या तंतूची 
लाबंीही अर्थातच त्याच मा ा े िाढत गेलेली असते. हे तंतू एकमेकात ग ंतलेले  सतात पण अग ी स टेही 
 सतात, एकमेकास लागलेले असू ही स्ितंिपणे कंप पािण्याइतके मोकणे असतात. हे तंतू आपल्या 
 ो ही टोकाीी माि चागंले ताणलेले असतात. हा ताण अग्रापेक्षा तणाकड अभिक असतो. 
 

आठिी चेत ी. ही चेत ी अंतगशत श्रिणमागाच्या तणाीी भििागते. भतचे  ो  भििाग होतात, एक 
प रःस्र्थ एक पश्च. प रःस्र्थ भििाग कंब कीय आभण पश्च भििाग भिष्टपकीय असतो. भिष्टपकीय भििाग संभचका 
उपसंभचका आभण साभमि भत्तका यापयंत पोचतो. अंतगशत श्रिणमागातील चेत ीिागात एक प जंक असतो तो 
भिष्टपकीय प ंजक होय. त्यात   टोकी चैत पेभीका असतात. प जंकाच्या  िीय अंगास चेत ीपासू  ती  
ीाखा भ घतात, एक ऊध्िश,   सरी अिर भतसरी पश्च. पभहलीचे तंतू संभचकेतील बबब (जाडी चकती प्रकरण 
२८ पहा) आभण ऊध्िश ि अपमध्य ि भत्तकामिील प भलकातंस यापयंत जातात;   सरीचे तंतू उपसंभचकेतील 
बबबापयंत जातात; आभण भतसरीचे तंतू पश्च साभमि भत्तकेच्या प भलकातंसापयंत जातात. 
 

कंब कीय चेत ी हीच खरी श्रिणचेत ी असते. कंब कातील यूपाच्या पायथ्याीीच भतचे अगभणत 
फाटे होतात. तेरे्थ अ ेक रंधे्र असतात त्यातू  ते यपूात ि िलयापिात जातात. प्रस्त त पिाच्या  ो  प रात 
िलयाप जंक असतो. त्यात   टोकी चैत  ीालके असतात त्यात या तंतूचा उगम असतो.   सऱ्या टोकातू  
तंतू भ घतात ते अल्स्र्थमय िलयापिातील रंध्रातू  आत जाऊ , काही आखूड बाही जिणच्या केभीकाचं्या 
ब डािोिती ीाखािषे्टण करतात, तर इतर कमा ी खालू  पलीकडे जाऊ  लाबंट केभीकाचं्या ब डािोिती 
ीाखाभिस्तार करतात. 
 

कंब कीय चेत ीतू ही एक ीाखा भ घू  कंब काच्या भिष्टभपकेकडील अग्रास जाते. या ीाखेचे िागे 
कंब कीय साभमप टातील रंध्रातू  आत जातात. 



 

अनुक्रमणिका 

आठिी चेत ी संस्र्थाि आभण श्रोि अीा  ो  इंभियात भिनयस्त झालेली असते म्हणू  भतला संश्रि 
[Stato-acoustic.]-चेत ी बकिा संश्रिणी असे म्हटले आहे. 
 

भिष्टपक आभण कंब क याचंी काये भिन्न असतात. कंब क हा िाग श्रिणोपयोगी असतो तर भिष्टपक 
हा िाग संल्स्र्थभत– (समतोल) – बोिक असतो. श्रिणाचे इंभिय ते श्रोि आभण संल्स्र्थभतबोिाचे इंभिय ते 
संस्र्थाि. ही इंभिये एकमेकास जोडलेली आहेत. 
  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि २९ 
 

दशवनेंणद्रय नेि 
 

आपणाला  ीश ेंभिये  ो  असतात. ते डाि े उजि े  ेि होत. करोटीत अंबक म्हणू  जे खणगे 
असतात त्यात  ेि असतात. अंबकात  ेिािोिती मे ाचे आिरण असते. त्याम णे  ेिाच्या हालचालीं ा 
सिड भमणते.  ेि बह ताींी गोल असतो. त्याच्या बाहेरच्या अंगास स् ाय ूअसतात त्याचं्या योगा े त्याच्या 
हालचाली घडू  येतात. करोटीतील   सरी चेत ी ही  ीश ाची चेत ी असते. ती करोटीतू  भ घू  
अंबकाच्या उपमध्य तटातू  आत भीरू  रे्थट  ेिात जाते. अंबकातील या चेत ीचा िाग तेच  ेिाचे डेख 
होय. में ूचे पभरिमश दृक् चेत ीचे सूिल िषे्टण आभण  ेिगोलाचे सूिल किच ही सलग असतात. 
घट ारूपा ेही त्यात एकताच असते. याम णे दृक् चेत ी हा में ूचा बभहगशत िाग समजतात. 
 

 ेिगोलास टणक किच असते आभण आतला िाग मऊ आभण ििही असतो. किचाचा प ढील 
लहा सा िाग पार ीी असतो त्याला आपण ब ब ण म्हणतो. बाकीचा िाग अपायश असतो. समोरू  त्याचा 
लहा साच िाग भ सतो तो पाढंरा असतो. यािरस द्धा पातण ि सईलसे भलिभलिीत संपि ामक आस्तर 
असते ते पायश असल्याम णे हा रंग भ सू  येतो. पायश िागाच्या आत पाण्यासारखे पातण िि असते. त्याच्याही 
आत अग ी मध्यिाग सोडू  एक घारे बपगे बकिा काणे पटल असते. त्याच्या रंगाम णे ब ब णाला तो तो रंग 
आहे, असा िास होतो. ब ब ण हा किचाचा लहा  िाग म्हणू  त्याला क ीयस आभण बाकीच्या किचिागास 
ज्यायस अीी  ाि े भ ली आहेत. ज्यायसात मागील अंगा े दृक् चेत ीचा प्रिीे असतो. ब ब णाच्या आभण 
त्यालगत आतल्या ििाच्या मागे जे रंगीत पटल असते त्याला क ीभ का म्हणतात. क ीभ केस मध्यिागी 
िोक असते त्यास तारका [Pupil.] म्हणतात. भतजिर एक चमक भ सते त्याम णे हे  ाि पडले आहे. तारका 
आभण क ीभ का याचं्या मागे एक भलिभलिीत बिग असते. त्याच्यामागे  ाट भचकट िि असते. ते 
प्रकाीाच्या संबिंात केिण पाण्यासारखेच असते. म्हणू   ेिबिगाच्या प ढील ििास आंिस आभण मागील 
ििास िारण अीी  ो ही पाण्याीी  ाते  ीशभिणारीच  ाि ेभ ली आहेत. दृक् चेत ी किचात मागू  प्रिीे 
करू  पसरते. भतच्यातू  एक पातण पापोिा तयार होऊ  प ढे येतो पण बिगापयंत पोचत  ाही. त्यापासू  
र्थोड्या अंतरािर मागेच राहतो. त्याला दृक् पटल असे  ाि आहे. दृक् पटल ि ज्यायसकिच याचं्या मिे 
रत तिाभहनयाचें पटल असते ते प ढे क ीभ केीी सलग असते. ज्यायसक ीयस साधं्यात मासंिलय असते 
त्याला पल्लिी िलय म्हणतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ २९·१.  ेिाचा आडिा छे . संपि Conjunctiva. क ीयस Cornea. क ीभ का Iris. आंिस 

Aqueous humour.  ेिाक्ष Optic axis.  ीश ाक्ष Visual axis. बिग Lens. पल्लिी िलय Ciliary body. 
दृक् पटल Retina. िारण Vitreous.  ाभिका Fovea centralis. बबब Disc. रत तिाभह ीपटल Choroid 
coat. पीतस्र्था  Macula lutea. ज्यायस Sclerotic. 
 

 ेिगोल  ेमका गोल असतो असे  ाही. प ढू  मागे रं ी पाहता ती २४ mm. िरते, डािी 
उजिीकडे रं ी पाहता ती भततकीच िरते पण खालू  िर रं ी मोजता ती बकभचत कमी २३·५ m m. िरते 
केिण क ीयसाची रं ी पाहता ती १०·५ m m. िरते. क ीयसाची फ गिटी माि ज्यायसाच्या पेक्षा अभिक 
असते. गभणत-दृष्ट्ा क ीयस हा ज्यायसापेक्षा लहा  गोलाचा िाग असतो. 
 

बिगामिे असा एक बब ू असतो की बाहेरू  त्यात येणारा कोणताही भकरण   िाकता पलीकडे 
जातो. अीा बब ूस पिशबब ू म्हणतात.  ेिबिगाचा पिशबब ू [Nodal point.] त्याच्या अक्षरेषेिर असतो. 
क ीयसाचा मध्यबब ू आभण हा पिशबब ू त्यातू  जाणारी रेषा ज्यायसापयंत िाढि ू रेषा भमणते भतला  ेिाक्ष 
म्हणतात. अभत ूर-दृश्य बब ू आभण पिशबब ू यातू  जाणारी रेषा मागे दृभष्टपटलापयंत  ेली असता भमणते 
ती रेषा  ीश ाक्ष होय. ती पीतस्र्था ात जाते. 
 

 ीश ाचे आयास करीत  सता ा डाव्या उजव्या डोळ्याचें अक्ष एकमेकाीी समातंर असतात. 
 ीश ाचे आयास करीत असता ा  ो  डोळ्याचं्या  ीश ाक्षरेषा दृश्य बब ूत एकाग्र होतात.  ेिगोलाच्या 
बाहेर स् ाय ू असतात त्याचं्या योगा े अिश्य ती हालचाल होऊ ीकते. करोटीतील अंबकाचें अक्ष मागे 
भमणते असतात. त्या  ोहीमिे जिणजिण ८०° को  असतो. अ ायास  ीश ामिे  ेिाक्ष समातंर असतात. 
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त्याचं्यामिे को  ०° असतो. जिण दृश्य आणाि ेम्हणजे ते अक्ष त्यािर ज णते होऊ  त्यामिे को  उत्पन्न 
होतो, पण तो ९०° होणे ीत य  सते. 
 

डोळ्याचे ज्यायसकिच टणक ि बणकट असते. त्याची जाडी अिघी १ mm. च्या आसपास असते. 
दृक् चेत ीच्या जिण ती सिात अभिक असते ती १ mm. असते. प ढे ती कमी कमी होत होत क ीयसामागे 
६ mm. अंतरािर अल्पतम होते ती ०·४ m m असते. ज्यायसाचे बाह्य प ष्ठ पाढंरे असते. ते स् ायूंच्या 
ग ंतण कीच्या जागी माि खडब डीत असते. इतरि ग णग णीत असते. प ढू  भ सणारा िाग असतो तेिढ्यािर 
माि संपिािरण असते. इतरि सिोिार पभरष्पट असतो. त्याच्या लगत अत्यल्प अीी सापट असते. या 
सापटीत र्थोडेसे समनियी तंतू असतात. ज्यायसाचे आतील प ष्ठ बपगट रंगाचे असते. रत तिाभहनयाचें पटल 
ि ज्यायस याचं्यामिेही सापट असते. भतच्यात काही रत तिाभहनया ि चेतनया असतात. ज्यायसाच्या 
मध्यापासू  उपमध्यागंाला ३ m m. अंतरािर दृक् चेत ी त्यास िे ू  आत जाते. आत भीरणारा िाग स मारे 
२ m m. रं  असतो तो सिश सलग प्रिीे करीत  ाही. एिढ्या रं ीच्या बबबात बरीच िोके असतात त्यातू  
तंत ि  ं जातात. या जाणी ार बबबातू  [Lamina cribrosa.] तंत ि  ं ओिलेले असतात. जाणी समनियी गािाची 
असते आभण ि  ंा िोितीही समनियी-गािच असते. या बबबाच्या मध्यातू  रत तिाभहनया ओिलेल्या 
असतात. या जाणी ार बबबाच्या िोिती रत तिाभहनया ि चेतनयाचंा प्रिीे असतो. याभीिाय या िाभहनया ि 
चेतनया आभण ज्यायसक ीयस सािंा याचं्या मध्यंतरी चार पाच िोके असतात त्यातू  प्रभतिा प्रभिष्ट होतात. 
क ीयसाजिण ज्यायसाच्या काठाला एक िाभह ी-िलय [Sinus venosus sclerae.] असते. हे िलय प्रभतिीेी 
जोडलेले असते. ज्यायसात पाढंरे सूिल तसे भपिणे तनय तंतूही असतात. या तंतूचे लहा  लहा  ज डगे 
बह ीः अक्षा  सार रचलेले असतात. (प ढू  मागे). या तंतूत रत तिाभहनया ग ंतलेल्या असतात त्या 
र्थोडत याीाच असतात. 
 

कनीयस किच  ेिाच्या प रोिागी असते. ते सिशि सारख्या जाडीचे असते. त्याच्या प ढील प ष्ठाच्या 
काठापेक्षा मागील प ष्ठाचा काठ अभिक भिस्त त असतो.  ो ही काठ पूणशपणे िाटोणे असतात. ज्यायस-
क ीयस साधं्याच्या आतील अंगाीी एक कंगोरा आत गेलेला असतो. क ीभ केच्या ि त्याच्यामिे चरा 
असतो त्याला क ीयससीत [Sulcus circularis corneae.] असे  ाि आहे. हा चरा ज्यायसाच्या िाभह ीिलयाच्या 
मागे असतो. क ीयसात चार प्रकारचे र्थर असतात. सिात बाहेरचा र्थर अभपस्तर गािाचा. त्यातही सात 
आठ पोटर्थर असतात. सिांच्या आत लाबंट ठोकण पेभीकाचंा र्थर असतो. त्याच्यािर बह कोची पेभीकाचें 
 ो  ती  र्थर आभण त्याच्यािर चपट्ा पेभीकाचें ती  र्थर असतात. अभपस्तराखाली स्िीयागं [Substantia 

propria.] असते. त्यात ५०-६० चपट्ा पेभीकाचें र्थर असतात. या पेभीका समनियी गािाच्या असतात. 
स्िीयागंाच्या आत अग ी पातण र्थर असतो त्याची जाडी अभपस्तराच्या चत र्थांी असते. त्या र्थरात भचिट 
तनय तंतू असतात. याच्याही आत मध्याभपस्तर [Mesothelium.] असते. त्याची जाडी भचिट र्थराच्या इतकीच 
असते. क ीयसात रत त बकिा बलफ याचं्या िाभहनया  सतात. त्यात भिप ल चेतनया माि असतात. त्या ाच 
िरू  पोषक िि आभण मभल  ििही आत बाहेर जात असािे, असा तकश  आहे. 
 

िाभह ीपटल क ीभ का आभण त्याचं्या साधं्यातील मासंिलय ही सलग असतात म्हणू  त्या ंा 
यिीयस पटल [Uveal tract.] असे समाईक  ाि भ लेले आहे. यिीयस म्हणजे लहा . ज्यायसाच्या आत 
असते आभण मागेप ढे अप रे असते म्हणू  त्याला हे  ाि यर्थार्थश ठरते. दृक् पटल क ीयसाच्या काठाच्या 
अलीकडेच संपते. तेरे्थच िाभह ीपटलही संपते. िाभह ीपटलाचा काठ आभण क ीभ केचा मोठा काठ 
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याचं्यामिे पल्लिी िलय असते. पल्लिीिलय समनियी असते. त्याला लागलेले पल्लि [Ciliary processes.] 
िाभह ी-घभटत असतात. क ीभ कापटल मासंल असू  त्यात िाभहनयाही असतात. 
 

िाभह ीपटलाचा रंग  ाट बपगा असू  त्याची जाडी मागू  प ढे कमी होत गलेली असते. त्याचे 
बाहेरचे प ष्ठ समनियी गािा े सईलपणे ज्यायसाीी लागू  असते. आतले प ष्ठमाि दृक् पटलाीी  ाटू  
राभहलेले असते. त्यात  ो  र्थर असतात. बाहेरच्या र्थरात प्रिा प्रभतिा असतात. त्यातल्या प्रभतिा प्रिाचं्या 
बाहेरच्या अंगास असतात. आतील र्थरात पभरिाभहनया असतात. रत ताचा प रिठा अंतगशत करोटीया प्रिचे्या 
 िगामी ीाखेतू  होतो.  ेिगाभम ीला प ष्कण ीाखा फ टतात. त्यापैकी स मारे सात दृीीय चेत ीच्या 
िोिती असतात. त्या ंा आणखी ीाखा फ टू  एकं र स मारे िीस प्रिा दृीीयेच्या ीजेारीच ज्यायसास ििूे  
आत जातात. या प्रिा ंा ऱ्हस्ि पश्च पल्लिी [Short posterior ciliary.] म्हणतात. याच िाभह ीपटलाच्या िरच्या 
र्थरात समाभिष्ट असतात. त्या प्रस्त त पटलाच्या प ढल्या काठापयंत जातात. त्याचं्या आतील र्थरात 
पभरिाभहनया असतात पण त्यातू  भ घणाऱ्या प्रभतिा त्याचं्या बाहेरच्या अंगास येऊ  ीिेटी सिांभमणू  चार 
बकिा पाच तयार होतात. त्यापासू  भततत या प्रभतिा भ घू  ब ंिापासू  काठापयंतच्या अध्या िाटेत 
ज्यायसाचा िेि करू  बाहेर पडतात. त्या ंा भ्रभमका [Venae vorticosae.] म्हणतात. 
 

 
आ॰ २९·२ ज्यायस-क ीयस संिी ि त्याचा पभरसर. पल्लि (प्रसर) Ciliary process. िलयपल्लिी 

Circular fibres of ciliary muscle. 
 

िाभह ीपटलातील पभरिाभहनया िजश करू  बाकीचा िाग (पल्लिी िलय) तसाच ४ mm. प ढे 
आलेला असतो. त्यास मागू  प ढे लाबंट कंगोरे आलेले असतात. त्या ा कटकमंडल [Ciliary ring.] म्हणतात. 
क ीभ केच्या मागे एकाद्या झालरीसारखे भ सणारे फ गिटे भ सतात त्याचंी संख्या साठ सत्तर बकिा ऐीी 
स द्धा िरते. ते झाडाच्या कोिळ्या पालिीसारखे भ सतात म्हणू  त्या ंा पल्लि म्हणतात. त्यापैकी काही 
लहा  ि काही मोठे असतात, परंत  त्यातले मोठे २·५ mm. लाबंीचे असतात. कटकमंडलाच्या ती  चार 
कटका ंा भमणू  एकेक पल्लि भचकटलेला असतो. पल्लिाचे इतर अंग गोट णे असते ते स टेच असते. 
पल्लिाचे प ढील अंग क ीभ केीी आभण मागले बिगािोितालच्या िाग्याींी सलग असते. िाभह ीपटलाचे 
सिश प र म रडू  पल्लि तयार झालेला असतो. 
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पल्लवी मांस. [Ciliary muscle.] आता साभंगतलेल्या पल्लिािोिती मासं असते त्याला साहजीकच पल्लिी 
मासं असे  ाि पडले आहे. त्याचेही  ो  िाग असतात. एका िागाचे तंतू िाटोणे असतात.   सऱ्या िागाचे 
तंतू ज्यायसाच्या काठापासू  मागे जाऊ  िाभह ीपटलात ग ंतलेले असतात. या मासंास पल्लि भचकटलेले 
असतात आभण त्यातच बिगािोितीचे तंतूही ग ंतलेले असतात. हे मासंतंतू आकरसल्या े बिगािोितीचे 
मासंल कडे अरं  होते आभण िाभह ीपटल ज्यायसाच्या काठाकडे म्हणजे प ढे ओढले जाते. त्याम णे 
बिगािोितालच्या तंतूिरील ताण कमी होतो. बिग स्ििाितः फ गीर असते त्याची फ गिटी ताणाम णे अभिक 
झालेली असते ती तो कमी झाल्या े प्रकट होते. कटकमंडल पल्लि आभण पल्लिी मासं या सिां ा भमणू  
पल्लभित अंग [Ciliary body.] असे म्हणतात. 
 

यिीयसाचा सिात प ढला िाग क ीभ कापटल. हे पटल मागे पल्लभितागंाीी सलग असते. प ढे 
क ीयसाचे सिात मागले पेभीकाचे र्थर क ीभ केच्या प ढल्या र्थराींी सलग असतात. क ीयसाचे तनय तंतू 
मागे क ीभ केत सामील झालेले असतात. या तंतंूचे एक जाणेच ब लेले असते. त्यास कंकतभ बंि  
[Pectinate ligament.] म्हणतात. कंकत म्हणजे कंगिा. क ीभ का आंिसात तरणत असते. भतचा छोटा काठ 
बिगास टेकलेला असतो पण भचकटलेला  सतो. मोठ्या काठाच्या मागे प ढे आंिस असते. क ीयस ि 
क ीभ का याचं्या प ढे जी ििपूणश कोठडी असते भतला प्राक् संप ट [Anterior chamber.] म्हणतात आभण त्याचं्या 
मागे असते भतला पश्च संप ट म्हणतात. खरोखरी पश्च संप ट ही केिण सापट (साभमप ट) असते. 
 

क ीभ केच्या अंतगशत रच ेत चार प्रकारचे र्थर असतात. बाहेरचा र्थर मध्याभपस्तर असतो. त्यामागे 
आिारपटल असते. मध्याभपस्तराच्या पेभीकात रंगीत िव्याचे  ाणे असण्याचा संिि असतो. रंगीत िव्यास 
बपजक [Pigment.] म्हणतात. या र्थराचं्या मागे मासंल तंतू असतात आभण त्या ंा एकि बािंणारे समनियी 
गािही असते. तारकेीजेारी मासंतंतू िाटोणे असतात त्याचें कंकण [Sphincter pupillae.] ब लेले असते ते 
आकरसल्या े तारका लहा  होते. त्यािोिती भिस्तारक मासंतंतू [Dilatator pupillae.] असतात ते एका पक्षी या 
कंकणात ग ंतलेले असतात तर   सऱ्या पक्षी पल्लभितागंास लागलेले असतात. हे तंतू चाकाच्या आऱ्याप्रमाणे 
माडंलेले असतात. याचं्या आकरसण्या े तारकेचा भिस्तार होतो. या मासंाच्या मागे अभपस्तराचा   हेरी र्थर 
असतो. यात बपजक कण असतात. हा र्थर दृक् पटलाीी सलग असतो. 
 

ज्याचें डोणे घारे असतात त्याचं्यात बपजक  सते. ज्याचें डोणे भ णसर असतात त्याचं्यात बपजक 
कण केिण मागील र्थरातच असतात. ज्याचें डोणे बपगे असतात त्याचं्या डोळ्याच्या समनियी िागातही 
बपजक असते तर काळ्या डोळ्यात बपजक कण प ढल्या मध्याभपस्तरातस द्धा असतात. 
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आ॰ २९·३  ेिगोलाचा प्रागर्थश, मागू  पाभहलेला. मिोमि तारका Pupil या िोिती पभहला घेर, 

त टकरेघी. क ीभ केचा तारकाक ं चक िाग Sphincter pupillae. त्या पलीकडील ित शल पल्लिाचं्या तणातू  
काढले आहे. तेरू्थ  पलीकडील खाचलेल्या ित शणापयंत क ीभ केचा तारकाभिस्तारक िाग Dilatator 
pupillae. त्यापलीकडे   रेघीपयंत दृक् पटल.   रेघी, िाभह ीपटल. त्यापलीकडे सिाबाहेरच्या रेघेपयंत 
ज्यायस. 
 

क ीभ केच्या प्रिाभहच्या  ेिगामी प्रिचे्या  ीघश पश्च पल्लिी [Long posterior ciliary.] आभण प्राक् पल्लिी 
[Anterior ciliary.] याचं्यापासू  भ घालेल्या असतात.  ीघश पश्च पल्लिी प्रिा  ो  असतात. त्या दृीीय प्रिचे्या 
ज्यायसप्रिीेापासू  र्थोड्याीाच अंतरािर ज्यायसात भीरतात. तेरू्थ  त्या क ीभ केच्या मोठ्या काठापयंत 
जाऊ  भििागतात. त्याचें  ो   ो  ऊध्िश ि अिर फाटे होतात.   सऱ्या बाजूच्या तीाच फाट्ाीी त्याचें 
संगम होतात. तसेच त्याचें प्राक् पल्लिीच्या ीाखाीीही संगम होतात. त्याम णे एक प्रिाित शण [Arterial circle.] 
तयार होते. या ित शणापासू  ीाखा भ घू  क ीभ केच्या छोट्ा काठाकडे जाऊ    सरे ित शण तयार 
करतात. पभहले महा  आभण   सरे लहा  असते. प्राक् पल्लिीप्रिा  ेिगाभम ीच्या स् ाय गामी ीाखापासू  
भ घालेल्या असतात. 
 

यिीयसातील (१५) चेतनया. या चेतनया ंा  ीघश ि ऱ्हस्ि पल्लिी चेतनया म्हणतात.  ीघश चेतनया 
 ासापल्लिीच्या ीाखा असतात आभण ऱ्हस्ि पल्लिी प जंकापासू  आलेल्या असतात. त्या दृीीय चेत ीच्या 
ज्यायसप्रिीेाच्या िोितालीच त्या किचाचा िेि करतात. तेरू्थ  त्या िाभहनयाकंडे ि क ीभ केतील 
मासंतंतूकडे जातात. क ीभ केच्या मोठ्या काठािोिती त्यातू  एक जाणे तयार होते. तेरू्थ  त्या 
पटलातील मासंात त्याच्या ीाखा जातात. काही क ीभ केच्या बाह्य प ष्ठािर पसरतात.  ीघश पल्लिी 
चेतनयात प्रकारभणक तंतू असतात आभण ऱ्हस्ि पल्लिीत प्रभतकारभणक तंतू असतात ते अंतम शख ि 
बभहम शखही असतात. त्याचंा भिनयास तारकाक ं चक कंकण ि पल्लिी मासं आभण रत तिाभहनया यात असतो. 
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दृक् पटल त्याबाहेरच्या  ो ही किचपटलापेंक्षा फार  ाजूक काहीसे पातण आभण आखूडही 
असते. त्याचा प ढील काठ कापरा असतो. याच्याप ढे  ो  अभपस्तराचे प र माि क ीभ केतील 
अभपस्तराीी सलग असतात. या  ो ही प रात काडंरूप पेभीका असू  त्यात बपजक िव्य असते. 
दृक् पटलाचा ब िंा म्हणजे दृीीय चेत ी. भतचाच पसारा पातण होऊ  प ढे गेलेला असतो. तो ब िंापासू  
काठापयंत उतरोत्तर अभिकाभिक पातण होत जातो. प ढील अंगा े या ब िंाची चकती भ सते भतला 
चेत ीबबब म्हणतात. या बबबात प्रकाीा े चेत ा उत्पन्न होत  ाही म्हणू  त्यास अंिस्र्था  [Blind spot.] असेही 
म्हणतात. इतरि दृक् पटलात प्रकाीा े चेत ा उत्पन्न होतात. अंिस्र्था ाची रं ी १·५ mm. असते. 
 ेिाक्षाच्या अपमध्यागंाला अग ी जिणच एक लहा ीी जागा उखणासारखी असते तेरे्थ दृभष्टसंि े  उत्तम 
असते. या जागेस  ाभिका [Fovea contralis.] म्हणतात. रे्थट समोरू  येणारे समातंर भकरण अ ायासे या 
भठकाणी कें भित होतात. म्हणू  या उखणाचा मध्य आभण क ीयसाचा मध्य या ंा जोडणाऱ्या रेषेस  ीश ाक्ष 
म्हणतात.  ीश ाक्ष ि  ेिाक्ष सहसा एकरूप  सतात, त्यात बकभचत फाट असतो.  ाभिकेिोितालच्या 
िागास पीतस्र्था  [Macula lutea.] म्हणतात. अंिस्र्था  ि  ाभिका यामंिे स मारे ३ mm. अंतर असते. 
पीतस्र्था ाची रं ी १ ते ३ mm. असते. त्याचा िरचा काठ चेत ीबबबाच्या मध्याच्या पाणसणीत असतो. 
 ाभिका भिि त असते. भतची आडिी रं ी ०·३ mm. तर उिी रं ी ०·२ mm. असते. 
 

 
आ॰ २९·४  ेिगोलाचा पश्चािश. आतू  पाभहलेला. संपूणश काणे चक्र िाभह ीपटल. त्या बाहेरचे 

ज्यायस किच  ाखभिलेले  ाही. त्याच्या आत दृक् पटल तारकेतू  डोकाि ू भ सणारा  ेखािा.   हेरी रेघा 
प्रभतिा, एकेरी रेघा प्रिा. पाढंरे ित शण चेत ीबबब. लाबंट ित शण पीतस्र्था . 
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दृक् पटलास अ ेक प र असतात त्यातले प्रम ख  ो च आहेत म्हटले तरी चालेल. सिात बाहेरचा 
प र एक पेभीका जाडीचा अभपस्तर असतो. त्यात बपजक िव्य असते. क ीभ केीी सलग असतो तोच हा 
प र होय. क ीभ केत जसे व्यल्त तपरत्ि े िगेिगेणे रंग बपजका  सार असतात तसेच ते या प रातही 
असतात. त्याच्या आत माि चेत ीचा पसारा असतो. भजितंपणी माणसाच्या डोळ्यात प्रकाी पाडू  त्याच्या 
तारकेतू  आत बिगाच्या साहाय्या े डोकाि ू पाहता येते. अीा य त ती े दृक् पटल चागंले भ सू ीकते. 
दृक्-चेत ीच्या मिोमि रत तिाभहनया भ सतात. बबबमध्यातू  प्रिा आभण प्रभतिा भ घू  पभरसराकडे गेलेल्या 
भ सतात. बबब ग लाबी रंगाचे भ सते. त्यातील प्रिा उजण आभण प्रभतिा काणसर ताबंड्या भ सतात.   फाटी 
पद्धती े त्या ंा ीाखा फ टलेल्या भ सतात.  ाभिका भपिणी आभण बाकी पीतस्र्था  बह िा ताबंडे भ सते. 
ज्या े ते प्रर्थम पाभहले त्याला ते भपिणे भ सले आभण तसे ते काही जणात असतेही. पण प ष्कणात त्याचा रंग 
ताबंडा बकिा अभिक गभहराही भ सू  येतो. याचे कारण असे आहे की,  ाभिकेत रत तिाभहनया  सतात. 
सिोिार रंग भ सतो तो िोितालू  पराितश ा े आलेला असतो. पलीकडे बपजकपटल असते त्यात 
िगेिगेणे रंग असू ीकतात. तसेच ते या स्र्था ात भ सू  येतात. पीतस्र्था ास अभतीय बारीकीा 
रत तिाभहनया माि आलेल्या असतात. त्यास द्धा  ाभिकेपयंत पोचत  ाहीत. िोितालचे दृक् पटल [Fundus.] 
 ेखील भिभिि लोकात भिभिि रंगाचे भ सते. बह िा त्यातू  सो ेरी चमक दृष्टीस पडते. ती क ीभ केच्या 
झरोत यातू  भ सते म्हणू  त्या झरोत याला तारका असे  ाि भमणाले आहे. 
 

नेिलभग. हे काचेच्या बिगाहू  बरेच भ राणे असते. ते  ेमस्तपणे प्रकाीभकरण िणिते हा त्याचा 
काचबिगासारखा ग ण असतो हे खरे, पण काचेच्या बिगाप्रमाणे ते टणक  सते, मऊ ि लिचीक असते. 
िोितालच्या पल्लिी मासंाच्या योगा े त्याची फ गिटी िाढू ीकते. ते  ोही अंगा ंी फ गट असते पण मागल्या 
फ गिटीपेक्षा प ढली फ गिटी अ ायासे कमी असते. तीच िाढिता येते.  ेिबिग अभपस्तरगािाचे ब लेले 
असते. प ढली त्िचा   मडू  आत जाऊ  मग त्या त्िचेपासू  ते त टक झालेले असते. पेभीकाचें प ष्कण र्थर 
असतात. त्यापैकी सिात मागला आभण सिात प ढला यापासू  भ यास भ घू  त्याचा एक कोी ब लेला 
असतो. या कोीाचा प ढला िाग मागल्यापेक्षा अभिक जाडी ि बणकट असतो. या कोीापासू  तंतूचे िागे 
भ घू  प ढचे मागे आभण मागलेप ढे एकमेकास ओलाडूं  जाऊ  पल्लभितागंात ग ंतलेले असतात. हे 
एकमेकास भचकटलेले  सतात. त्यात फटी असतात. त्यातू  िोितीचे आंिस िि मागेप ढे सरकू ीकते. 
क ीभ केचा छोटा काठ बिगाच्या फ गीर िागाला टेकू  राहतो पण बिगाचा काठ भतजपासू  स टाच राहतो. 
त्याम णे क ीभ केच्या प ढे तसे मागेही आंिस राहते. खरोखरी आंिसा े िरलेल्या  ो  कोठ्याच तयार 
होतात. त्या ंा प रःस्र्थ आंिसप ट [Anterior chamber.] आभण पश्च आंिसप ट [Posterior chamber.] अीी  ािे 
आहेत. 
 

वारुिलपड [Vitreous body.]. प ढे  ेिबिग आभण इतरि यिीयस ि दृक् पटल याचं्या मिे कोंडलेले 
िि असते त्याला िारण असे  ाि भ ले आहे. हे िि साखरेच्या पाकासारखे  ाट भ सते, पण त्याची घ ता 
पाण्यापेक्षा फारच र्थोडत या े अभिक असते. प्रकाीभकरण  मिण्याचे त्याचे सामथ्यश पाण्या इतपतच असते. 
त्यािोिती अत्यंत पातणसा पापोिा असतो. त्याला स्िच्छ पटल [Hyaline membrane.] असेच  ाि आहे. हा 
पापोिा दृक् पटलाच्या प ढे अभिक जाड ि बणकट होऊ  पल्लिाचं्या खालच्या अंगाला लपेटू  राहतो. प ढे 
त्याला  ो  प र उगिलेले असतात. एक पातण असू  बिगाच्या मागू  िारणबपडास िढेा  ेतो.   सरा 
प र अमण जाडी ि बणकट असू  बिगाच्या काठाप ढे जाऊ  त्याच्या कोीाीी एकजीि होतो. त्याचेच 
काही संकीणश िागे  ेिबिगाच्या काठात ग ंतू  राहतात. याला  ेिबिगाचे लोंबते भ बंि  [Suspensory 
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ligament.] म्हणतात. या भ बंि ामागे एक प्रणाल असतो. त्यात लहा  लहा  कप्पे पडलेले असतात. त्याचे 
 ेिबिगाच्या काठािोिती कडे झालेले असते. बिग ि िारणबपड यात रत तिाभहनया  सतात. 
 

नेिबाह्य स्नाय.ू डोके   हालिता आपल्याला डोणे हालिता येतात. िर खाली आजूबाजूला अीा 
या हालचाली असतात.  ेिगोलाच्या बाहेर त्यालाच लागलेले सहा स् ाय ूआहेत त्याचं्या योगा े ही गोष्ट 
ीत य होते. अंबकाचे छत ि उपमध्य तट याचं्या कोपऱ्याच्या मागल्या टोकाला दृीीय रंध्र असते. दृीीय 
चेत ी आभण  ेिगामी प्रिा या त्या रंध्रात असतात. दृीीयरंध्राच्या अिर उपमध्य आभण ऊध्िश काठाला िरू  
एक सूिल कडे असते तेच ऊध्िश अंबकीय पाभटताच्या अिर ि उपमध्य काठािंरही पसरलेले असते. हेच 
कडे दृीीय चेत ीच्या िषे्टणाला आभण ीजेारच्या पयशल्स्र्थपटलालाही घट्टपणे िरू  असते. याच िागात 
 ेिचाल ी चेत ीच्या  ो  ीाखा,  ासापल्लिी चेत ी आभण अप ेिी चेत ीही असते. या कड्याच्या आत 
बकिा ीजेारीच ऊध्िािर  ेिभ गामी प्रभतिास द्धा असतात. डोणा हालिण्यास उपयोगी पडणाऱ्या सहा 
स् ायूंपैकी पाच प्रस्त त सूिल कड्यापासू  भ घतात. चार स् ायू सरल आभण  ो  भतरके असतात. 
सरलापंैकी एक अिर एक ऊध्िश एक अपमध्य आभण एक उपमध्य असतो. या स् ायूंचा उगम प्रस्त त 
कड्यापासू  होतो म्हणू  त्यास स् ािमंडल [Tendinous ring.] असे  ाि भ ले आहे. सरल स् ायू 
स् ािमंडलाच्या त्या त्या िागापासू  भ घू   ेिगोलाच्या बाहेरच्या अंगास ज्यायसक ीयस सांध्याच्या 
लगेच मागे त्या त्या बाजूला ग ंतलेले असतात. 
 

 
आ॰ २९·५  ेिगोलाचे बाह्य स् ाय ूअपमध्य  ीश . १ उपमध्य सरल medial rectus. २ अपमध्य 

सरल Lateral rectus. ३ ऊध्िश सरल Superior rectus. ४ अिर सरल Inferior rectus. ५ ऊध्िश भतरश्ची  
Superior oblique. ६ अिर भतरश्ची  Inferior oblique. ७ ऊध्िश पक्ष्मोत्सारक Lavator palpebrae 
superioris. 
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आ॰ २९·६  ेिगोलबाह्यस् ायूंचे उगम  ाखिणारा  काीा. १, २, ३, ४, ५, ६, ७ हे अंक 

उगमस्र्था ासमोर माडंले आहेत. अंकाचा अर्थश आ॰ ५ प्रमाणे. च, चेत ी. ि. िम ी (प्रिा.) ी (भीरा).  , 
 ासापल्लिी. च ४ अीी खूण  ो  भठकाणी आहे. त्यापैकी खालची च ६ अीी पाभहजे. च या अक्षराप ढील 
अंक करोभटचेत ी-क्रमाकं आहेत. 
 

उपमध्य आभण अपमध्य सरल स् ाय ूत्या त्या बाजूला आडव्या पातणीत  ेिगोलास ओढतात. पण 
ऊध्िश ि अिर सरल स् ायू  ेमत या िरच्या बकिा खालच्या भ ीते ओढ  ेतात असे  ाही.  ेिाक्षाच्या 
उपमध्यागंाला हे स् ायू उगम पाितात त्याम णे त्याचंी ओढ िर खाली जरी असली तरी ती अंीतः 
उपमध्येसही असते. ही उपमध्य ओढ घालिण्याची योज ा भतरकस स् ायतू असते. ऊध्िश भतरश्ची  स् ायू 
असतो त्याचा उगम, स् ािमंडलापासू च ऊध्िश सरलाच्या उगमाच्या िरच्या आभण उपमध्य बाजूला होतो. 
या स् ायचूा   सरा स् ाि असतो त्याला मोठेच िणण भ लेले असते. िालीय अस्र्थीला अंबकाच्या प ढल्या 
द्वाराजिण एक काल्स्र्थघभटत चाकी असते. या चाकीत ऊध्िश भतरश्ची स् ायूचा स् ाि ओि ू िणिलेला 
असतो. तेरू्थ  तो ऊध्िश सरल स् ायूच्या टोकाखालू  पलीकडे  ेिगोलाच्या प ष्ठािर भचकटलेला असतो. 
अिर भतरश्ची  स् ायमूिे अीी िणणाची व्यिस्र्था  सते. पण हा एकं र स् ायूच पट्ट्ट्ासारखा असू  तो 
 ेिगोलाच्या खाली अंबकाच्या प ढील द्वाराजिण  ाकाकडील कोपऱ्यात जंिीयास्र्थीिर उगम पाि ू ऊध्िश 
भतरश्ची ाच्या उत्तर िागाच्या उलट भ ी ेे  ेिगोलाच्या अपमध्य बाजू े िर त्याच्याजिण जाऊ  ग ंतलेला 
असतो. ऊध्िश सरल आभण अिर भतरश्ची  भमणू   ेिगोलािर उिी िर ओढ  ेतात. अिर सरल आभण ऊध्िश 
भतरश्ची  स् ाय ूउिी खाली ओढ  ेतात. 
 

अपमध्य सरलस् ायचेू चेत ािह  साहिी करोभटचेत ी करते, ऊध्िश भतरश्ची ाचे चिर्थी 
करोभटचेत ी करते, आभण बाकीच्या स् ायचेू चेत ािह  भतसरी करोभटचेत ी करते. 
 

नेिगाणमनी प्रवा. ही अंतगशत करोटीयेची ीाखा ती प्रिा क हरी स्रोतसातू  बाहेर पडताच उत्पन्न 
होते. ती दृीीय रंध्रातू  दृीीय चेत ीच्या खालू  ि अपमध्यागंा े अंबकात भीरते. र्थोड्या अंतरापयंत ती 
चेत ीच्या अपमध्यागंा े ि  ेिचाल ी ि अप ेिी याचं्या उपमध्यागंा े जाते.  ंतर ती दृीीयेच्यािरू  आभण 
ऊध्िश सरल स् ायखूालू  अंबकाच्या उपमध्य तटापयंत जाते.  ंतर ती प ढे ऊध्िश भतरश्ची  आभण उपमध्य 
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सरल स् ायू याचं्यामिू  िरच्या पापणीच्या उपमध्य काठाीी   िागते. भतचे अंत्य भििाग अभिचक्रीय ि 
 ासाप ष्ठी  असे असतात. काहीजणात  ेिगाभम ी प्रिा दृीीय चेत ीस खालू  ओलाडंते. 
 

 ेिगाभम ीला प ष्कण ीाखा असतात. काही दृीीय चेत ीच्या अपमध्य अंगास, काही भतच्या 
िरती, तर काही भतच्या उपमध्य अंगापासू  उगम पाितात. 
 

(१) दृक् पटलाची मध्यंगत प्रिा ही पभहली लहा ीी ीाखा अपमध्य अंगापासू  उत्पन्न होऊ  
दृीीय चेत ीला िे ू  आत जाते.   सरी अपमध्य अंगापासू  भ घणारी ीाखा अस्रीय. ही अस्रीय 
चेत ीसमिते अपमध्य सरल स् ायिूरू  अस्रप्रबपडापयंत जाते. भहला कपोलीय ीाखा असतात. भहची एक 
ीाखा ऊध्िश अंबकीय पाभटतातू  जाऊ  मध्यम िमशण्येीी संगम पािते. अनय ीाखा आडिी म खीया ि गूढ 
क ं िीया याींी संगम पािते. 
 

(२)  ेिगामीच्या दृीीया चेत ीच्या िरू  भ घणाऱ्या ीाखाचें  ो  संच असतात, एक  ीघश पल्लिी 
आभण   सरा ऱ्हस्ि पल्लिी. (प्रकरण १६ पहा) याभीिाय एक ीाखा भ घते ती अभि-अंबकीया होय. ही 
ीाखा िालीय चेत ीबरोबर स् ायूंच्यािरू  प ढे जाऊ  अध्यंबकीय खाचेतू  िालीयास्र्थीिर चढते. भहचा 
संगम िालीय ि म खीय प्रिाींी होतो. 
 

(३) दृीीय चेत ीच्या उपमध्य अंगास असता ा भ घणाऱ्या ीाखा [१] स् ाय गामी. यात काही ऊध्िश 
ि काही अिर असतात. यापासू च प्राक् पल्लिी ीाखा भ घतात. [२] कारंडीय, या प्राक् पश्च अीा  ो  
असतात. त्या रंध्रामिू  कारंडस भषरात जातात. यापैंकी प्राक् ीाखा प्राक् कारंडीय चेत ीच्या  ासीय 
ीाखेबरोबर  ाकाच्या त्िचेपयंत जाते. [३] उपमध्य पक्ष्मण्य. प्रत्येक पापणीला एकेक प्रिा असते. ती 
चक्रीजिण उगम पािते. पापणीत भतची एक कमा  उत्पन्न होते. भतचा पसारा अस्रप्रबपड आभण त   षंगी 
अियिापयंत जातो. 
 

 ेिगाभम ीच्या अंत्य ीाखा  ो  : (१) अभिचक्रीया. ही अंबकाच्या उपमध्य सीमेिर िणू  
अध्यंबकीयेीी संगम पािते. (२)   सरी प ष्ठी   ासीया. ही  ासामूलापयंत जाते. तेर्थील प्रिाींी भतचे संगम 
होतात. 
 

 ेिभ गामी प्रभतिा  ो  असतात, ऊिश ि अिर. ऊध्िश  ेिभ गाभम ी ही िरच्या पापणीच्या उपमध्य 
को ामागे तयार होते. प्राक् म खीया आभण अध्यंबकीया भमणू  ही प्रभतिा ब ते. ही  ेिगामी प्रिबेरोबर 
असते. भतला अ ेक िाभगनया येऊ  भमणतात. ती ऊध्िश अंबकीया पाभटतातू  बाहेर पडू  क हरी सभरिेत 
सामील होते. अंबकाचा तण ि उपमध्य तट यात एक प्रभतिाजालक असते. त्याचे फाटे आभण अंबकीय 
स् ायमूिू  भ घणाऱ्या प्रभतिा त्याचप्रमाणे अस्रप्रबपडातू  भ घणाऱ्या प्रभतिा भमणू  एक मोठी प्रभतिा तयार 
होते. तीच अिर  ेिभ गाभम ी होय. ती ऊध्िश  ेिभ गाभम ीस भमणते बकिा रे्थट क हरी सभरिेस भमणते. 
 

नेिगोल-पणरष्ट्पट.  ेिगोलाच्या हालचालीं ा स लिता आणणारा एक पभरष्पट  ेिगोलािोिती 
असतो. तो मागे दृीीय चेत ीच्या आरंिी आभण प ढे ज्यायसक ीयस-संिीत भचकटलेला असतो. इतरि 
अग ी पातणीी सापटच असते. अस्र्थींच्या साधं्यात कोीरच ा असते तद्वतच ही रच ा असते. मिू  मिू  
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कोळ्याच्या जाळ्याप्रमाणे काही तंतू असतात. त्याभीिाय पल्लिी प्रिाप्रभतिा ि चेतनया याही पभरष्पटास 
िे ू   ेिगोलात जातात. 
 

नेिच्छदी. पक्ष्म. पापण्या. भुवया. डोणे ही भिीषे  ाजूक इंभिये आहेत. त्या ा भिीषे जपणूक 
लागते. हिते िािरणारा केरकचरा क ीयसास अपायकारक असतो. तो त्यािर पडू  ये, पडला तरी 
प सला जािा आभण  ीश ाच्या कामाला िरपूर अिसर भमणािा अीी योज ा अश्र प्रबपड ि पापण्या यांच्या 
योगा े झालेली असते. खाली एक, एक िर अीा  ो  पापण्या भमणू  डोळ्याच्या प रोिागास एक झाकण 
तयार होते. म्हणू  त्यासं  ेिच्छ ी म्हटले आहे.  ो  छ ी जेरे्थ एकमेकास टेकतात तेर्थील काठास केस 
असतात. त्या ंाही पापण्या म्हणतात. परंत  आता त्या ा पक्ष्मकेी असे म्हटले पाभहजे, पक्ष्म म्हणजे पापणी 
असे आहे म्हणू . पक्ष्म ि पक्ष्मकेी याखेरीज  ेिरक्षणाला ि ियाचंाही उपयोग होतो. िणेी प्रकाी अभिक 
असला तर तो आडिता येतो. िरू  घाम आला तर तोही आडिता येतो. याखेरीज पापणीच्या 
हालचालीसही त्याचंी म त होते. िालीयास्र्थीस अंबकाच्या िर कपाणाच्या खालच्या काठाीी  ो  उंचट 
रेषा असतात त्या ंा भ्रकंूसरेषा [Superciliary arches.] म्हणतात. त्याचं्या उपमध्य अंतापासू  मासंतंतू भ घू  
कंसमध्यापाीी त्िचेत ग ंततात. हा भ्रभूिम शक [Corrugator.] स् ाय ूहोय. हा  ेिकंकण आभण भीरस्य स् ायू 
याचं्या गूढागंास असतो. याच्या योगा े ि िई उपमध्येस ि खाली ओढली जाते. या भक्रयेस ि िई मोडणे 
म्हणतात. हे क्रोिाचे भचनह आहे. 
 

डोणे उघडले म्हणजे  ो  पापण्यात  ेिच्छद्यात फट पडते भतला  ेिच्छ -पाभटत [Palpebral 

fissure.] म्हणतात.  ेिाचा अपमध्य कोण उपमध्यापेक्षा आक ं भचत असतो. उपमध्य कोणात एक आडिी 
लाबंट ग ठ णी असते. भतला उपिा  [Caruncula lacrimalis.] म्हणतात. या ग ठ णीच्या िर खाली पापणीच्या 
काठाच्या ीिेटी एकेक छोटेसे भछि असते त्याला अस्त्रीय भछि [Punctum lacrimalis.] असे  ाि भ ले आहे. हे 
भछि एका लहा ीा उंचिट्ािर असते. त्याला अस्रभपटक [Lacrimal papilla.] असे  ाि आहे.  ो  
 ेिछ ामिे एक एक छोटा भिकोण असतो त्यास अस्त्रीय भिकोण [Lacus lacrimalis.] म्हणतात. 
उपिा ाीजेारी  ो ही छ ाचं्या उपमध्य अंताचं्या मागे एक चिंकोरी पापोिा असतो. कोरीची खोलिटी 
 ेिगोलाकडे असते. या पापोद्र्यास भतसरी छोटी छ ी बकिा उपच्छ ी [Plica semilunaris.] म्हणतात. अस्रीय 
भछिापासू  अश्रू िाहू   ाकात जाण्याची िाट स रू होते. अस्र म्हणजे अश्रू. म्हणू  या ीब् ाचा उपयोग 
त्यासंबिंात केला आहे. 
 

आरीात आपल्या स्ितःच्याच डोळ्यात हे सिश अियि भ सू ीकतात.  ो ही छ ींचे उपमध्य अंत 
बोटा े  ूर ओढू  िराि ेम्हणजे झाले. 
 

पापणीच्या बाहेरच्या अंगाला त्िचा आभण आतल्या अंगाला कफास्तर असते. त्या आस्तराला संपि 
म्हटले आहे. िरच्या पापणीचा खालचा आभण खालचीचा िरचा काठ स ॰ ३ mm. रं  असतो. पापणीत 
प्रबपड मासं रत तिाभहनया ि चेतनया असतात, आभण त्या सिा ा एकि बािंणारे समनियी गाि असते. हे 
गाि आस्तराच्या ीजेारी भिीषे  ाट असू  त्याचा एक पापोिा ब लेला असतो. या पापोद्र्यास पक्ष्मपि 
[Tarsus.] असे  ाि भ ले आहे. पक्ष्मपि एकाद्या कास्र्थीप्रमाणे भ मकठीण असते पण त्यात काल्स्र्थपेभीका 
 सतात. ते भ व्िण सूिल गाि असते. खालचे पक्ष्मपि िरच्या पेक्षा लहा  असते. 
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इतरि असलेल्या त्िचेपेक्षा पापणीत्िचा पातण असते. गूढ गािास सईलपणे लागलेली असते 
आभण भतच्या अंगातील र्थरात मे  ीूनयप्राय असते. भतजिर मऊ लि असते भतच्या म णाीी ल्स्ि ाप्रबपड 
असतात आभण लहा से स्ि ेप्रबपडही असतात. पापणीच्या काठाच्या प्राक् सीमेपाीी कडक ि िर िणलेल्या 
केसाचं्या  ो  भकिा ती  रागंा असतात. त्याचंी लाबंी २ cm. पयंत असते. त्याचं्या मूणातले स्ि ेप्रबपड ि 
ल्स्ि ाप्रबपडही मोठे असतात. त्याचं्या स्ि ेप्रबपडाचे स्रोत रे्थट त्िचेच्या प ष्ठापयंत   जाता केसाच्या 
मूणािोितालच्या कोीात जातात, बकिा ल्स्ि ािाभह ीस भमणू  जातात. पापणीच्या काठाची त्िचा स्तभरत 
अभपस्तराची [Stratified epithelium.] ब लेली असते. त्याची प्राक् सीमा बोर्थट असते पण पश्चसीमा िार ार 
असते. पश्चसीमेच्या अग ी जिण बारीक भछिाचंी एक रागं   सत्या डोळ्या ंी भ सू  येते. पक्ष्मपिात 
गढलेल्या ल्स्ि ाप्रबपडापैकी काही भिीषे मोठे झालेले असतात. त्या ंा प्रल्स्ि ाप्रबपड [Tarsal gland.] म्हटले 
आहे त्याचंी ही द्वारे होत. हे प्रबपड स मारे पचंिीस असतात. या प्रबपडाखेरीज पक्ष्मपिाच्या मिल्या ि 
मागल्या िागातही प्रबपड असतात. खालच्या पापणीत िरचीपेक्षा कमी प्रबपड असतात. 
 

 
आ॰ २९·७ ऊध्िश  ेिछ ीचा उिा छे . १ ऊध्िश पक्ष्मोत्सारक. २, ३ पक्ष्मपिातील ल्स्ि ाप्रबपड. ४ 

प्रल्स्ि ाप्रबपड. ५ पक्ष्मकेी. ६  ेिकंकण. 
 

त्िचा आभण पक्ष्मपि याचं्या मिे  ेिकंकणाचे मासंतंतू आडिे पसरलेले असतात. (प्रकरण ४ 
पहा). डोणा उघडण्यास उपयोगी पडणारा एक स् ाय ूअसतो तो केिण िरच्या पापणीतच असतो. त्याम णे 
िरची पापणी उचलली जाते. म्हणू  त्याला ऊध्िशपक्ष्मोत्सारक म्हणतात. त्याचा उगम अंबकात दृीीय 
रंध्राच्या िरच्या अंगास मूिशनयाच्या छोट्ा पंखाच्या खालच्या अंगापासू  होतो. तेर्थील स् ाि लहा  असतो. 
मासंतंतंूचा पट्टा प ढे अंबकाच्या बाह्य द्वारापयंत येतो तेरे्थ त्याचा पटस् ाि असतो. त्याचे काही िागे ऊध्िश 
पक्ष्मपिाच्या प्राक् प ष्ठास भचकटतात आभण काही िागे  ेिकंकणाच्या मासंतंतूमिू  िाट काढू  िरच्या 
पापणीच्या त्िचेस भचकटतात. पटस् ािाच्या मागे सपट्टमासंतंतंू ा िरू च अपट्टमासंतंतू असतात ते ऊध्िश 
पक्ष्मपिाच्या िरच्या काठास भचकटू  राहतात. (आ॰ ५ पहा). 
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आ॰ २९·८ ऊध्िश पक्ष्मोत्सारक स् ाय.ू १ पटस्राि. २ पटस्रािामागे फट. ३ अपट्टमासं. ४ पक्ष्मपि. 

 
अंबकातंराय [Orbital septum.] म्हणू  एक पातण पापोिा असतो तो अंबकाच्या प्राक् द्वाराच्या 

काठापासू  भ घू  ऊध्िशपक्ष्मोत्सारक पटस् ािास येऊ  भमणतो, आभण खालच्या पापणीत पक्ष्मपिाच्या 
प रःप ष्ठास येऊ  भमणतो. रत तिाभहनया चेतनया ि अश्र प्रबपडाचा एक िाग त्यामिू  जातो. ऊध्िश 
पक्ष्मोत्सारक स् ाय ूआकरसल्या े िरची पापणी िर उचलली जाते. ही भक्रया कंकणस् ायचू्या भिरद्ध आहे. 
उत्सारणभक्रया अंबकातंराया े आडभिली जाते. हा स् ाय ू सईल सोडू  कंकणस् ाय आिणल्या े डोणा 
भमटतो,  ो ही पापण्या तारकेसमोर येऊ  टेकतात. कंकण सईल करू  उत्सारक सहजपणे 
आकरसल्या े िरची पापणी क ीभ केच्या सिोच्च िागाच्या अध्यापयंत उचलली जाते, आभण खालची 
पापणी क ीभ केच्या तणापयंत खाली राहते. िर दृष्टी रोखली असता ऊध्िश पक्ष्मोत्सारक आकरसू  सरल 
ि भतरश्ची  स् ायूं ी  ेिगोल भफरभिला जातो तेव्हा िरची पापणी त्यास अ  सरू  िर जाते. याचिणेी 
भीरस्य स् ायूच्या योगे ि िई उचलली जाते आभण अीा रीती े डोळ्यािरची स्िािाभिक झापड कमी होते. 
यासमयी खालची पापणी सरकत  ाही, त्याम णे क ीभ केखालचा ज्यायसिाग उघडा पडतो.  ेिगोलाच्या 
 ाबा े खालची पापणी प ढे िाकते. खाली दृष्टी रोखली असता  ो ही पापण्या हालतात. िरच्या पापणीची 
 ेहमी ठेिण  ेिगोला संबंिात असािी तीीच होते ि खालची पापणी खाली ढकलली जाते. ियप्रसंगी 
अपट्टमासंाच्या आकरसण्या े िरची पापणी  ेहमीपेक्षा अभिक िर खेचली जाते. हा प्रकारभणक चेत ेचा 
पभरणाम असतो. 
 

संपि. पापण्या भमटल्या असता ा त्याचं्या मागे जी सापट उत्पन्न होते ते संपिसंप ट [Conjunctival 

sac.] (साभमप ट) होय. संपि हे त्याचे कफास्तर असते. ते क ीयसाच्या बाह्यस्तराीी एकजीि असते, स टे 
 सते. िोितीच्या ज्यायसािर ते सईलपणे लागलेले असते. तेरू्थ  ते पराि त्त होऊ  पापण्या ा घट्टपणे 
लागलेले असते.  ेिगोल ि पापण्या ( ेिछ ी) याचं्या साधं्यात [Fornix of conjuntiva. ित्मश.] माि ते र्थोडेसे 
सईल असते. या लाबंट साधं्यास ित्मश म्हणतात. छ ींचे आस्तर जाड आभण अपायश असते. गोलािरील पायश 
असते. छ ीय संपिालगत रत तिाभहनया आभण बलभफक गािही असते. गोलािर र्थोड्या रत तिाभहनया 
असतात आभण भिीषेतः उपमध्य कोपऱ्यात काही बलफकोी [Lymphoid follicles.] असतात. छ ीिरील िागाचे 
अभपस्तर काडंरूप असते आभण इतरि स्तभरत ील्करूप [Squamous.] असते. उपिा  म्हणू  ज्यास म्हटले 
आहे त्या अियिास त्िचा (कातडे) असते. भतच्यात र्थोडेसे केस, ल्स्ि ास्रािी ि स्िे स्रािी प्रबपड असतात. 
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पापण्या ंा रत तप रिठा  ेिगामी प्रिचे्या उपमध्य छ ीय ीाखातू  ि अस्त्रीय प्रिचे्या अपमध्य छ ीय 
ीाखातू  होतो. चेत ािह  भिमूला चेत ीच्या  ेिगामी आभण जंिीया ीाखामिू  होते. 
 

अश्रुप्रलपड. अंबकाच्या अपमध्य कोपऱ्यात िरच्या अंगाला  ेिगोलाच्या िरती आकार-आक ती े 
एकाद्या ब ामासारखा प्रबपड असतो तो अश्र प्रबपड होय. त्याचे अंतरंग प ष्कणाींी लाणेच्या प्रबपडासारखे 
असते. त्याचा एक िाग िरच्या पापणीत गेलेला असतो. त्यापासू  सहा ते बारा स्रोत भ घू  संपिालगत 
ऊध्िश ित्माच्या अपमध्य िागात उघडतात.  ेिाच्या उपमध्य को ातं पापण्याचं्या काठासच अस्त्रीय भछिे 
असतात. त्यापासू   ो  अस्रप्रणालक बारीक  ळ्या भ घतात त्या आणखी अपमध्येसच जाऊ  एकमेकास 
भमणतात. त्या ंा िणण असते. िरच्यापेक्षा खालच्याला ते अमण कमी असते. भमणण्याच्या जागेच्या 
ीजेारीच उपमध्यागंासच अश्र िाभह ी असते ती डोळ्याच्या कोपऱ्यातू  खाली  ाकाच्या अिर मागात 
उतरते. अग ी िरचा स मारे त तीयाीं िाग फ गीर असतो त्यास अश्र कोी म्हणतात. खालच्या टोकाला 
आस्तराला बणकटी येऊ  काहीीी िल्ल असल्यासारखी रच ा झालेली असते. कोीाचा खालचा िाग 
मध्यम  ासामागाजिण असतो. िाभह ीच्या उपमध्यागंाला अिर कागंोर असते. या सिश अश्र मागाचे आस्तर 
संपिाीी सलग असते. 
 

 
आ॰ २९·९ १ अश्र प्रबपड. २ अस्रीय भछि. ३ अश्र कोी. Lacrimal sac. ४ अश्र िाभह ी Nasolacrimal 

duct. 
 

िालीयास्र्थीचा कपोलीयास्र्थीस ज णणारा जो प्रसर असतो त्याच्या उपमध्यागंास अंबकाच्या छतात 
एक प्रखात (खणगा) असतो त्यात अश्र प्रबपड [Lacrimal gland.] असतो. प्रबपडाचे म ख्य अंग आभण प्रबपडप्रसर 
याचं्यामध्ये ऊध्िश पक्ष्मोत्सारकाच्या पटस् ािाचा काठ असतो. आस्र (अस्रीय) अस्र्थीमिे खणगा असतो 
त्यात अश्र कोी [Lacrimal sac.] असतो. या खणग्याच्या प ढल्या ि उपमध्य बाजूला जंिीयास्र्थीचा िालीयाला 
ज णणारा िाग असतो. अश्र िाभह ीची [Nasolacrimal duct.] लाबंी स मारे १८ mm. असते आभण कोीाची १२ 
mm. असते. अश्र कोी ि अश्र िाभह ी याचं्या कफास्तरात काडंरूप अभपस्तर असते. प्रणालकात [Canaliculi.] 
अभपस्तर स्तभरत ि ील्करूप असते. संपिाचा जो ित्मश म्हणू  साभंगतला तो खरोखरी अश्र ित्मश म्हणजे 
अश्रूंची िाट बकिा अश्र मागश असाच असतो. मोठा अश्र प्रबपड साभंगतला त्याखेरीज अभ्यभिक [Accessory.] 
प्रबपड लहा  लहा  आभण प ष्कणसे ित्मात ि त्या ीजेारीही असतात. त्याचंी संख्या खालच्यापेक्षा िरच्या 
संपिप टात अभिक असते. त्या सिातू  सिश ा अश्र बब ू भ घत असतात. डोणे भमचकािण्या े ते अश्रू 
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भ पटू  खाली ि उपमध्य भ ी ेे सरकू  अश्र कोीात पोचू  तेरू्थ   ाकात उतरतात, अस्रप्रणालकाचा 
आरंि अस्रभपटकािरील भछिापासू  होतो. या भपटकाच्या तणािोिती  ेिकंकणस् ायचेू मासंतंतू लाबंलेले 
असतात. हे तंतू िाटोणे असल्याम णे त्याचंाही उपयोग कंकणासारखाच होतो. त्याम णे अश्रू कोीाकडे 
ढकलले जातात. पक्ष्मपिातील प्रल्स्ि ा-बपडातील स्त्रािाम णे अश्रू बाहेर गालािर ओघणू  जात  ाहीत. 
अभत झाल्यािर माि ते ओघणतात. 
 

 
आ॰ २९·१०  ाकाडोळ्याच्या कोपऱ्यातू  उिा छे . १, २ प्रणालक ३ अश्र कोी. ४ अश्र िाभह ी. ५ 

 ाकातील अिर मागश. 
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णिि १. 
 

उरोदेश, डाव्या बाजूने पाणहलेला 
 

याचेच रेखाभचि (प्रकरण १८ आ॰ १८·२ पहा) िर असू  त्यासमोर िणश ही आहे. या भचिाच्या 
तणात मध्यपटल आहे. िरू  खाली त्याच्यापयंत महापटलीया चेत ी येऊ  पोचली आहे. भचिाच्या 
डािीकडे िक्षो ेीाचे प ढील अंग आभण भचिाच्या उजिीकडे मागील अंग आहे. प ढील अंगात दय यप्रम ख 
आहे. महापटलीया चेत ीच्या लगेच डािीकडे परीहाचा कातरलेला काठ भ सत आहे. या चेत ीला टेकू  
आरंिी भिगूढाचेत ी आहे. ती महािम ी पल्मनय ी डंा याच्यामिे भ से ाीी होत आहे. पल्मनय प्रभतिा 
ताबंडी आभण प्रिा भ णी आहे. त्याचं्या ीाखाचं्या काटलेल्या काठामिे पाढंरी श्वस ा  णी आहे. महाप्रिचेी 
कमा  दय याच्या माथ्यािर आभण महाप्रिा दय याच्या मागे आहे. महािम ीच्या मागे ऊध्िश आभण अिर 
अिाभतय गी प्रभतिामिील खंड स्पष्ट आहे. 
 

महािम ीच्या कमा ीतू  िरती ती  प्रिा भ घत आहेत. 
 

प ढे बाह भीरस्या (अ ाभमका), मिे डािी समाईक करोटीया, मागे डािी अिासंीया. डाव्या अिासंीय 
प्रिचे्या मागे भगल ी आहे. भतच्या ीजेारू  िक्षस्य स्रोत Thoracic duct जातो. त्याच्या जागी येर्थील चार 
पाढंऱ्या रेघापंैकी एक खालू    सरी रेघ आहे. 
 

जिचू्या िरती अिासंीया प्रभतिा आभण प्रिा याचें कातरलेले काठ भ सत आहेत. खाली प्रिचे्या मागे 
आभण महािम ीच्या कमा ी ीजेारू  येणाऱ्या चेतनयामिू  डािी ऊध्िश पी शकातंरीय प्रभतिा प ढे जाऊ  
बाह भीरस्येला भमणत आहे. (बाह भीरस्येलाच अ ाभमका म्हणत असत.) दय याच्या प ढे स्त ीय 
रत तिाभहनया आभण महािम ीच्या मागे पी शकातंरीय िाभहनया स्पष्ट आहेत. रत तिाभहनयाचं्या ीजेारी 
िरू खाली कारभणक चेतनया भ सत आहेत. 
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अनुक्रमणिका 

णिि २. 
 

उरोदेश, उजव्या बाजूने पाणहलेला 
 

याचे रेखाभचि (प्रकरण २१ आ॰ २१·१ पहा) िर आहे. त्याीजेारी िणश ही आहे. यात ीरीराचे 
प ढले अंग भचिाच्या उजिीकडे आहे. यात ग म्हणू  खूण केलेली भगणणी िरू खाली जात आहे. भतच्या 
प ढे श्वस ा णी आहे. भतच्या  ो  ीाखाचें कापलेले काठ िाटोणे भ सत आहेत. त्याचं्याप ढे भ ळ्या रंगाची 
ित शणे आहेत ती उजव्या पल्मनय प्रिाचं्या कातरकाठाची आहेत. श्वस ेच्या खाली  ो  आभण या 
प्रिाित शणाचं्या खाली एक ताबंडी ित शणे आहेत ती डाव्या आ ायक दय यसंप टात भीरणाऱ्या पल्मनय 
प्रभतिाचंी आहेत. या सहा ित शणाचं्या िरू  कमा  करू  खाली महापटलाकडे गेलेली भ णी अभतय गी 
प्रभतिा आहे. ती प ढे ऊध्िश महाभसरेस भमणालेली आहे. या भमलाव्याच्या जरा िर उजिी अ ाभमका 
(बाह भीरस्या) प्रभतिा भतलाच भमणाली आहे. महाप्रभतिा दय याच्या उजिा आ ायक संप टास भमणालेली 
आहे. साधं्याजिणच भतला लागू  प ढे चढती महािम ी आहे या  ो ही िाभहनयाचं्या आरंिाजिणच 
परीहाचा काठ भ सत आहे. अ ाभमक प्रभतिजेिणू  खाली महापटलाकडे त्याची चेत ी जात आहे. मागू  
भिगूढाचेत ी भगल ीपाीी जाऊ  भििागत आहे. पी शकातंरीय िाभहनया आभण कारभणक चेतनया मागील 
िागात स्पष्ट आहेत. िक्षःकोष्ठाच्या प ढील काठाीी स्त ीय िाभहनया आहेत. 
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अनुक्रमणिका 

णिि ३. 
 

ग्रीवा व कबंध यातील वाणहन्या 
 

यात मा ेचा अिर िाग, िक्ष ि उ राचा ऊध्िश िाग, यातील इंभिये उजव्या बाजू े पाभहलेली 
आहेत. भचिाच्या उजव्या बाजूस ीरीराचे प ढील अंग आहे. त्याच्या बाहेर महाभसरा आभण महािम ी याचें 
प ढील  ीश  रंगभिले असू  त्याचं्या बाहेर िाभगनया ि ीाखा  ीशभिल्या आहेत. चेत ािाभहनयापंैकी भिगूढेचा 
भिनयास श्वस ा णी, भगल ी ि जठर याच्या संबिंात  ाखभिला आहे. दय यातू  िर भ घालेली महािम ी 
आभण भतच्यातू  िर चाललेल्या समाईक करोटीया ि अिासंीया प्रिा िरच्या टोकाीी भ सत आहेत. 
भगल ीच्या मागे उतरता महािम ीचा िाग जठराच्या अिराग्रापाीी महापटलातू  खाली उतरला असू  
तेरे्थ महापटलीया आभण त ं ीया या  ो  ीाखा भ सत आहेत;   सरीच्या ती  ीाखा त टलेल्या आहेत. 
 

दय याीजेारी भगणणीस लागू  उजिी श्वस ी, तेरू्थ  उजिीकडे ि खाली पल्मनय िम ी,  ो  
पल्मनय भसरा आभण ऊध्िािर महाभसरा. 
 

या याक ता. ि  ि क्कीया. रे रेतोरज्जतू जाणारी म ष्कीया. म मूिायणी. 
 

१. उजिी महापटलीया Right phrenic 
२. डािी महापटलीया Left phrenic 
३. त ं ीया Coeliac 
४. यक ता Hepatic 
५. जठरीया Gastric 
६. अभिि क्कीया Adrenal 
७. प्लीहनया Splenic 
८. ि क्कीया Renal 
९. ऊध्िश िभरिीया Superior mesenteric 
१०. म ष्कीया Testicular 
११. अिर िभरिीया Inferior mesenteric 
१२. डािी समाईक जाघ ा Left common iliac 
१३. उजिी समाईक जाघ ा Right common iliac 
१४. उजिी अंतगशत जाघ ा Right internal iliac 

 



 

अनुक्रमणिका 
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अनुक्रमणिका 

णिि ४. 
 

हनुवटी व ग्रीवा यातील वाणहन्या 
 

या भचिाच्या मध्यिागी समाईक, बाह्य ि अंतगशत करोटीय प्रिा ि मागे जििीया प्रभतिा भ सत 
आहेत. प्रभतिेच्या मागे ग्रीिा-चेत ीजालकाचे िाग आहेत, ते ग₁ ग₂ ग₃ ग₄ च्या समोर आहेत. का ाच्या 
प ढे ह या अक्षरा े हा िीय चेत ी  ीशभिली आहे. का ाच्या खालच्या िागाजिणू  १०, ११, १२ क्रमाकंाचं्या 
करोभटचेतनया उतरत आहेत. 
 
१. मनयामौलीय स् ाय ू Splenius capitis m. 
२. स्कंिोत्सारक स् ाय ू Levator scapulae m. 
३. कीरेपी शकीय स् ायू Scalenus medius m. 
४. ग्रससमाक ं चक स् ायू Inferior constrictor of pharynx m. 
५. घंभटक ी गंाटीय स् ायू Thyrohyoid m. 
६. ी गंाटस्कंिीय स् ायू Omohyoid m. 
७. प रःस्र्थ कीरेपी शकीय स् ायू Scalenus anterior m. 
८. बकजल भजव्हीय स् ायू Styloglossus m. 
९. भजव्हाग्रसीय चेत ी Glossopharyngeal n. 
१०. भिगूढा चेत ी Vagus n. 
११. अभ्यभिका चेत ी (कीरेकरोटीया) Accessory n. 
१२. अिभजव्हीया चेत ी Hypoglossal n. 
 



 

अनुक्रमणिका 
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अनुक्रमणिका 

णिि ५. 
 

उदरातील महावाणहन्या त्यांच्या भाणगन्या व शाखा 
 

या भचिात उ र उकलू  बरगड्या बाजूस सारू  आभण प्राी ी काढू  घेऊ  मागील  ेखािा 
 ाखभिला आहे. महापटलातील  ो  भछिातू  भगणणी आभण महािम ी ओिलेल्या आहेत. भतसऱ्या एका 
भछिातू  महाभसरा ओिली आहे. पभहल्या  ो  भछिािोिती मासंतंतंूचे िणसे भ सत आहेत. डाव्या उजव्या 
बाजूला ि क्क मूिायण्या आभण अभिि क्क भ सत आहेत. िाभहनयाचं्या िाभगनया ि ीाखा याचंी  ाि े भचि ३ 
जिण भ ली आहेत ती :– 
 

डािी उजिी महापटलीया. त ं ीया. भतच्या ीाखा, याक ता, जठरीया, अभिि क्कीया, प्लीहनया. 
डािी उजिी ि क्कीया. ऊध्िश िभरिीया ि भतच्या ीाखा. म ष्कीया. अिर िभरिीया ि भतच्या ीाखा. डािी 
उजिी समाईक जाघ ा. अंतगशत ि बाह्य जाघ ा. 
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अनुक्रमणिका 

णिि ६. 
 

ग्रीवेत आणि ग्रीवेतून जािाऱ्या करोटीय िेतन्या 
 

या भचिात  ििी  हािी अकरािी चेत ी या  ाखभिल्या असू   हािीचा िक्षात प्रिेीही  ाखभिला 
आहे.  हािीच्या प ढे समाईक करोटीया प्रिा आभण मागे जििीया प्रभतिचेा लहा सा िाग  ाखभिला आहे. 
कंठ उघडा केला असू  त्यास जाणाऱ्या चेत ीीाखा  ाखभिल्या आहेत. ग्र ही भिगूढेची ग्रसगामी ीाखा 
आहे. 
 

कीरेकरोटीया– (अभ्यभिका) चेत ी Accessory n. 
पभरस्कंिीय स् ायू Traperzeus m. 
भिगूढा Vagus n. 
ग्रसगामी Pharyngeal n. 
अंतकंठीया (समोर) Int. laryngeal n. 
बाह्य कंठीया (समोर) Ext. laryngeal n. 
पराि त्त कंठीया Recurrent laryngeal n. 
भजव्हाग्रसीया Glossopharyngeal n. 
अ ाभमका प्रिा Innominate a. (Brachiocephalic a.) 
अिासंीया Subclavian a. 
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अनुक्रमणिका 

णिि ७. 
 

या तबकात तीन णििे आहेत. वरच्या णििात नेिगामी रकतवाणहन्या दाखणवल्या आहेत. 
 

संपिी Conjunctival. पल्लिी Ciliary. ज ज्यायसी. भ्रमी Vorticose. 
 

खाली डाव्या अंगास िाटोणी आक ती आहे. भतच्यात एकाच्या आत   सरे,   सऱ्याच्या आत भतसरे 
आभण त्याच्या आत चिरे्थ ित शण आहे. ता ही तारका आहे. भतजिोिती क ीभ का ि रकट रंगाची  ाखभिली 
आहे. भतजिोिती पाढंरे कडे असू  त्यात रत तिाभहनया ंा फाटे फ टले आहेत. हे मंडल पल्लिीमासंाचे आहे. 
सिािोिती भ ळ्या रेषाचें मंडल आहे ते िाभह ीपटल होय. त्याच्या लघ सीमेजिण ताबंड्या िाभहनया ंा 
फाटे फ टत आहेत. मोठ्या सीमेजिण मोठ्या भ ळ्या िाभहनया आहेत. डािी-उजिीकडे  ीघश पल्लिी प्रिा 
आहेत. िर पाच, खाली चार, प्राक् पल्लिी प्रिा आहेत. 
 

खाली उजव्या अंगास काळ्यात ताबंड्या रेषाचंी खालू  िर भ म णती होत गेलेली आक ती आहे. या 
आक तीत अल्पियी माणसाच्या पोषक पटल, पल्लिीमंडल ि क ीभ का, यातील रत तिाभहनया  ाखभिल्या 
आहेत. भ म णता काठ िरती आहे तो क ीभ केचा काठ आहे. मिे गाठी भ सत आहेत त्या 
पल्लिीमंडलातील आहेत.  ो ही काठाीी जाणे असू  गाठी ि जाणे याचं्या मिे लाबंट िाभहनया आहेत. 
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अनुक्रमणिका 

णिि ८. 
 

णवणवध देखावे 
 

उघडलेले तोंड, घीात भगलाय. ीजेारी िरती आरीात पाभहलेला कंठ, पाढंऱ्या िर ज णलेल्या 
पट्ट्ट्ा, िाक् चूणा मिोमि श्वस ा णी–अंी. िरती कंस, गणढापण. खाली पाढंरे भठपके कर्णणकले ि 
चूणागंके. काळ्या चौकात का ाचा पड ा बाहेरू  बिगातू  पाभहलेला. मोठे ित शण दृक् पटलाचा बिगातू  
पाभहलेला डाव्या डोळ्याचा  ेखािा. काळ्या चौकाच्या खाली बबब का आभण एक आरत तपेभीका. मोठ्या 
ित शणाच्या ीजेारी चारी कोपऱ्यात रत तातील श्वेतपेभीकापंैकी भ रा  बह प्रकल पेभीका. काळ्या चौकािरती 
ती  बलफपेभीका, लहा  आभण मोठे ित शण याचं्यामिे चौकात मज्जा. यात भपिणा मोठा अिा र्थेंब मे ाचा 
आहे. इतर रत तपेभीका आहेत. लहा  िाटोळ्या पेभीका आरत त आभण इतर श्वेत असू  सिश रंगिलेल्या 
आहेत. 
 

मोठ्या भपिळ्या ीजेारी डािीकडे सिात मोठे लाबंट ित शण आभण त्यात भ ळ्या गाठी आहेत ती 
ब हत कभणका आहे. भतच्या खाली  ो  बारीक भपिणी ित शणे आहेत त्या आरत त पेभीका आहेत. काही 
भपिळ्या लहा  ित शणात एक ो  गाठी आहेत. त्या सप्रकल आरत तपेभीका आहेत. त्यापासू  सामानय 
अप्रकल आरत त पेभीका भ पजतात. मे ोबब ूच्या िरती उजिीकडे मध्यम िाटोळ्या चकतीत एक मोठी 
कंसाक भत भ णी गाठ आभण भतजिोिती बारीक भ णे भठपके आहेत. ती अम्ला  श्वेत-पेभीका आहे. मध्यम 
िाटोळ्या चकतीत गाठ असलेल्या पेभीका महाश्वेत होत. यापासू  अम्ला  िाया , आभण भ रा  
श्वेतपेभीका उत्पन्न होऊ  रत तात जातात. गाठी त्या प्रकले होत. 
 

१. अम्ला  शे्वतपेभीका Acidophil leucocyte. 
२. िाया  श्वेतपेभीका Basiphil 
३. भ रा  श्वेतपेभीका Neutrophil. Polymorphonuclear. 
४. महाश्वेत पेभीका Myelocyte. 
५. लहा  बलपक Small lymphocyte. 
६. महा  बलपक Large lymphocyte. 
७. महत्तर बलपक Monocyte. 
८. आरत त पेभीका Erythrocyte. 
९. सप्रकल आरत तपेभीका Normoblast. 
१०. ब हत कभणका Megakaryocyte. 
११. बबब का Platelet. 

 



 

अनुक्रमणिका 
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अनुक्रमणिका 

णिि ९. 
 

णिजन्या िेतनीिा णवन्यास 
 

िरती डािीकडे भिजनयेचा या भचिातील आरंि आहे. तेरे्थ भतचे  ो  िाग एक लहा  एक मोठा 
असे आहेत. लहा  िाग चालक आभण मोठा िाग संिे क होय. लगत संि ेक िागास फ गिटी आहे. तोच 
भिजनयाप जंक होय. तेरू्थ  प ढे ती  मोठे फाटे  ेिगामी, जंिगामी आभण हा िगामी असे आहेत. त्या 
प्रत्येकास ीाखा उगिल्या आहेत. 
 

भ णी जििीया प्रभतिा आभण ताबंड्या करोटीय प्रिा आभण बाह्य करोटीयेच्या ीाखा. 
 

१. िालीया Frontal. 
२. अश्रिीया Lacrimal. 
३.  ासापल्लिी Nasociliary. 
४. समायोगी Communicating. 
५. अिाबंकीया Infraorbital. 
६. भिजनया Trigeminal. 
७. पल्लिी प जंक Ciliary ganglion. 
८. मूिशनयतालि प जंक Sphenopalatine ganglion. 
९. अिहा ि प जंक Submandibular ganglion. 
१०. भचब कीया Mental. 
११. म खीया Facial 
१२. पटह ाम ी Chorda tympani. 
१३. कणशक ं िीया Auriculo-temporal. 
१४. जििीया भसरा ि करोटीया िमनया Jugular v. & Carotid a. 
१५. भजव्हीया चेत ी Lingual n. 
१६. हा िी गंाटीयाची चेत ी N. to mylohyoid m. 
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९ 

  



 

अनुक्रमणिका 

णिि १०. 
 

हृदयािे पश्च दशवन 
 

यात दय याच्या स्िीय प्रभतिा तेिढ्या भ ळ्या केल्या आहेत. अभतय गी Azygos. महाप्रिा Aorta. 
पल्मनयप्रिा Pulmonary a. डाव्या आ ायकाच्या चारी टोकाीी पल्मनय प्रभतिा Pulmonary v. महाप्रभतिा 
Vena cava (sup. and inf.) आ ा. उजि ेआ ायक संप ट Right atrium. मेखभलका Coronary v. डािे 
आ ायक ि भिसजशक याचं्या मिे आहे. 
 

 
१० 

  



 

अनुक्रमणिका 

णिि ११. 
 

अणधस्कंधीया प्रवेिा खांद्यामागे णवन्यास 
 

१. अििलिीय स् ाय.ू २. लहा  कक्षीय स् ाय.ू ३. अभिस्कंिीय स् ाय.ू ४. भि ल स् ाय.ू ५. लहा  
कक्षीय स् ाय.ू ६. महा  कक्षीय स् ाय.ू ७. मोठा स्कंि-चत रस्र स् ाय.ू ८. छोटा स्कंिचत रस्र स् ाय ू ९. 
स्कंिोत्सारक स् ाय.ू 
 

िरू  अभिस्कंिीया प्रिा. Suprascapular a. आभण स्कंिीयास्र्थीच्या अपमध्य को ाखालू  पश्च 
पभरि त्त बाहिीया Posterior circumflex humeral a. आभण प्राक् स्कंिीया Subscapular a. मागे आल्या 
आहेत. उपमध्य काठािरू  आडव्या गै्रिेची गूढ ीाखा Deep branch of transverse cervical a. खाली 
आली आहे. भतच्याीी संगम होत आहेत. 
 

(प्रकरण १७ आ॰ १७·३ पहा.) तेरे्थ उजिा खा ंा  ाखभिला आहे. येर्थ डािा खा ंा  ाखभिला 
आहे. 
 

 
११ 
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णिि १२. 
 

करोटी मर्धयभाग वरून पाणहलेला त्यात श्रोि 
 

१. कंब का Coclea 
२. कंब कीया चेत ी Coclear n. 
३. भिष्टपकीया चेत ी Vestibular n. 
४. भिष्टपक Vestibule. 
५. ऊध्िश साभमि भत्तका Superior semicircular canal. 
६. पश्च साभमि भत्तका Posterior semicircular canal. 
७. पभरश्रिप ट Tympanic antrum. 
८. िाम साभमि भत्तका Left (lateral) semicircular canal. 
९. बाह्य श्रोिमागश External auditory meatus. 
१०. ग्रसश्रि- भलका Pharyngo-tympanic tube. 
११. अंतगशत करोटीया प्रिा. Internal carotid artery. 

 

 
१२ 

  



 

अनुक्रमणिका 

णिि १३. 
 

दोन वक्षस्य कशेरुकामधून उभा छेद, त्यात प्रणतवा. 
 

१३ 

 
 

णिि १४. 
 

करोणट मर्धयभाग वरून पाणहलेला, त्यात िेतन्या 
 

१.  ेिचाल ी चेत ी Oculomotor n. 
२. चक्रीया चेत ी Troclear n. 
३. भिजनयेची  ेिगामी ीाखा Ophthalmic n. 
४. जंिीया चेत ी Maxillary n. 
५. हा िीया चेत ी Mandibular n. 
६. भिजनया चेत ी Trigeminal n. 
७. म खीया चेत ी Facial n. 
८. पटह ाम ी चेत ी Chorda tympani n. 

 
प जंकापासू  ती  तंतू भ सत आहेत :– 
 

उजिा, बा प्रस्तरी चेत ी External petrosal n. 
मिला, लहा  अगूढ प्रस्तरी चेत ी Lesser superficial petrosal n. 
डािा, महा  अगूढ प्रस्तरी चेत ी Greater superficial petrosal n. 
ताबंडी, मध्यम िमशण्या प्रिा Middle meningeal a. 
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१४ 

  



 

अनुक्रमणिका 

णिि १५. मुखणशरोग्रीवा प्रणतवाणहन्या 
 
१ मध्यम क ं िीया प्रभतिा Middle temporal v. 
२ अभिचक्रीया Supratrochlear v. 
३ अध्यंबकीया Supra–orbital v. 
४ प्राक् म खीया Anterior facial v. 
५ भजव्हीया Lingual v. 
६ ग्रसीया Pharyngeal v. 
७ प्राक् जििीया Anterior jugular v. 
८ ऊध्िश घंभटकीया Superior thyroid v. 
९ अड्ड गै्रिा Tranverse cervical v. 
१० पश्च बाह्य जििीया Posterior external jugular v. 
११ बाह्य जििीया External jugular v. 
१२ (१३ च्या मागे) अंतगशत जििीया Internal jugular v. 
१३ समाईक म खीया Common facial v. 
१४ पश्च कणीया Posterior auricular v. 
१५ मौलीया Occipital v. 
१६ जंिीया Maxillary v. 
१७ अगूढ क ं िीया Superficial temporal v. 
 

(१) उरश्चूच कीय स् ाय.ू (२) पभरग्रीि स् ाय ू(३) पभरस्कंिीय स् ाय.ू 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
१५ 

 
णिि १६. िरिाच्या पश्चांगाच्या प्रणतवाणहन्या 

 
१ जा व्या. Popliteal. २ ऱ्हस्ि स पी ा Short saphenous. ३ Sural n. 

 

 
१६ 

 
णिि १७. हाताच्या पश्चांगाच्या प्रणतवाणहन्या 

 
१ उपबाहिा Basilic v. २ अपबाहिा Cephalic v. ३ प ष्ठी  जालक Dorsal net. 

 



 

अनुक्रमणिका 

 
१७ 

  



 

अनुक्रमणिका 

प्रकरि ३० 
 

अंतःस्त्रावी इंणद्रये 
 

लाण, पाचकरस, भपत्त याचंा स्त्राि ज्यातू  होतो असे प्रबपड ीरीरात आहेत त्या ा ते ते स्त्राि 
िाहणारे स्त्रोत आहेत. पण ज्या ंा असे स्त्रोत  ाहीत असेही प्रबपड आहेत. त्यातू  स्त्राि भ घतो पण तो 
िाहण्यास स्ितंि िाटा  सतात. इतर ििाबरोबर ते स्त्राि रत तात सामील होतात. याम णेच त्याचें ज्ञा  
भमणभिण्यास भिीषे प्रयास पडतात. अलीकडील साठ सत्तर िषात याचंा बराच ीोि झालेला आहे. प्रस्त त 
प्रकरणात अीा प्रबपडाचं्या केिण ीारीररच ेचाच भिचार कराियाचा आहे. स्त्रािाचंा भिचार  ंतर केला 
जाईल. असे प्रबपड भीरो ेीात  ो  असतात, एक पाय ी   सरा भपभहत. एक प्रबपड मोठा ि चार लहा , 
मा ेच्या घाटीिर असतात. एक िक्षो ेीात आभण एक जोडी उ रात असते. 
 

पायनी. [Pineal body.] में ूच्या भतसऱ्या भििराच्या मागे मस्तकि ताचं्या ीजेारी चत ष्कग भलकाचं्यािर 
मध्यपातणीत एक भ म णती लाबंट गोणी असते भतला हे  ाि भ ले आहे. (प्रकरण १३ आ॰ १३·३ ि आ॰ 
१३·२० पहा) भ म णता िाग प ढे असतो. पाय  म्हणजे पाजणे. ही एक रस में ूला पाजीत असते, या 
कल्प े े हे  ाि भ ले आहे. पाय ीचा रंग काणसर ताबंडा असतो. भतसऱ्या भििराचे जे 
पोषकिाभह ीजालक असते ते पाय ीिोिती िढेलेले असते. पाय ीची लाबंी ८ mm. असते. पाय ीचे डेख 
पाढंरे असते. 
 

णपणहतप्रलपड [Pituitary gland.] हा प्रबपड अंतःस्त्रािी प्रबपडात भिीषे महत्त्िाचा आहे. मूिशनयास्र्थीच्या 
पाठीिर जो खणगा असतो त्याला साभ पीठ म्हटले आहे. त्यात हा प्रबपड असतो. याची आक ती त्या 
खणग्याप्रमाणेच सािारण गोलसर असते. आकारही त्यात मािण्याइतपत असतो. प ढे मागे त्याची रं ी ८ 
mm. असते आभण डािीकडू  उजिीकडे १२ mm. असते. त्याचा रंग ताबं स करडा असतो. साभ पीठ 
खणग्यािर पभरिमाचे झाकण असते. त्यात मिोमि एक िोक असते. भतसऱ्या भििराच्या तणात जो भ सर 
म्हणू  िाग असतो तो या िोकातू  ओिलेला असतो. तोच या प्रबपडाचा  ाडंा बकिा तेच त्याचे डेख असते. 
झाकणािरती प ढच्या अंगास दृीीय स्िल्स्तक आभण मागल्या अंगाला प्रांचल हा िाग असतो. या प्रबपडाच्या 
तणाीी कप्प्याकप्प्याची सभरिा असते. ती ि त्तसभरिेस जागजागी भमणालेली असते.  ो  क हरीसभरिा 
जोडणाऱ्या प्राक् पश्च सभरिा असतात त्या या झाकणाच्या प ढच्या मागच्या काठाीी असतात. सिाभमणू  
ि त्तसभरिा [Circular sinus.] म्हणाियाची. क हरी सभरिा या प्रबपडाच्या डाव्या उजव्या बाजूला असतात. 
साभ पीठ खणग्यातील भपभहतकिच में ूच्या िमशपटलाीी एकजीि झालेले असते. 
 

 
आ∘ ३०·१ भपभहत प्रबपड Pituitary gland १ प्राक् खंड Ant. lobe. २ पश्च खंड Post. lobe. ३ 

दृीीय स्िल्स्तक Optic chiasma. ४ प्राचंल Tuber cinerium. 



 

अनुक्रमणिका 

भपभहताचे प्राक् पश्च असे  ो  खंड असतात. प्राक् खंड पश्च खंडापेक्षा मोठा असतो. तो पश्च खंडाला 
किटाणू  बसल्यासारखा असतो. त्या  ोहींच्यामिे एक मध्यस्र्थ चकती असते. प्राक् खंड हा म ख ज्यापासू  
उत्पन्न होते त्या अभपस्तरातू  उत्पन्न होतो. त्यात अभपस्तर-पेभीकाचं्या स टक स टक रागंा असू  त्या 
रागंामंिे रत तिाभहनया असतात. अभपस्तर-पेभीकाचें ती  प्रकार असतात. हे प्रकार त्याचं्या 
रंगग्रहणीीलतेिरू  केलेले आहेत. मध्यस्र्थ चकती प्राक् ि पश्च खंडाचेच ीजेारीजेारचे िाग एकिटू  
झालेली असते. पश्च खंड में ूतू  उद ििलेला असतो. त्यात चैत  पेभीका  सतात पण भचद िमश [Neuroglia.] 
माि असते. त्यात काही पेभीका मिल्या िागातू  मागे घ सतात. त्या पेभीकात काही कभलल [Colloid.] िव्य 
भिखरलेले आढणते. भपभहतप्रबपडास रत ताचा प रिठा अंतगशत करोटीया प्रिा आभण प्रिािलय यापासू  
होतो. 
 

घंणटक प्रलपड. हा प्रबपड गळ्याच्या घाटीला लागू  असतो. याचे  ो  खंड असू  ते जोडणारी एक 
ज पणीही असते. काही जणात मध्यिती भतसरा खंडही असतो. डािा उजिा असे  ो  खंड उिटं आभण 
िरती भ म णते असतात. त्या ंा बकभचत अपमध्य कल असतो.  ो ही खंडाचे तण चिथ्या बकिा पाचव्या 
श्वस ािलयासमोर आभण भीखर घंभटककास्र्थीिरील भतरप्या रेषेच्या समोर असते. खंडाची रं ी स मारे ३ 
cm. असते, आभण जाडी स मारे २ cm. असते. त्याचे िज  स . ३० ग्राम असते. भस्त्रयात ते ऋत काल ि 
गिशिारणाकाल यातं र्थोडेसे िाढते. श्वस ा णीच्या प ढे जो पभरष्पट असतो त्यात हा प्रबपड ग रफटलेला 
असतो. (प्रकरण ४ ि प्रकरण १६ पहा.) त्याम णे तो भगणता ा कंठाबरोबर िरखाली होतो. प ढील अंगाचे 
याच्यािर उरोघंभटकीय-स् ायचेू आच्छा   असते. त्याच्याही प ढे उरःी गंाटीय स् ाय ूअसतो. त्याभीिाय 
ी गंाटस्कंिीयाचा ऊध्िश िाग आभण अमणखाली उरश्चचू कीय स् ायचूा काही िाग हेही प ढे असतात. या 
प्रबपडाच्या पश्च-अपमध्य अंगाला लागू  करोटीयािषे्टण असते आभण पश्च-उपमध्य अंगाला श्वस ािलये, 
क क-घंभटकीय ि अिर ग्रससमाक ं चक स् ायू, कंठकास्र्थी, अिर घंभटकीया प्रिा, पराि त्त कंठीया आभण 
बाह्य कंठीया चेतनया आभण भगणणी इतके अियि असतात. या प्रबपडाला पोषक प्रिा ऊध्िश अिर ि अिर 
अीा ती  आभण भ चरा करणाऱ्या प्रभतिा ऊध्िश मध्यम ि अिर घंभटकीया अीा असतात. 
 

 
आ∘ ३०·२ घंभटकप्रबपड Thyroid gland. १ मध्यमखंड Pyramidal lobe. २ डािा ि उजिा खंड. ३ 

ज पणी Isthmus. ीजेारी समाईक करोटीया ि जििीय प्रिाप्रभतिा असू  त्यापासू  भ घालेल्या घंभटकीय 
ीाखा आहेत. उजव्या प्रिाप्रभतिाचं्या मिे खाली भिगूढा चेत ी आहे. 
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या प्रबपडाच्या खंडामिे जी ज पणी [Isthmus.] असते भतची रं ी ि उंचीही १·२ cm. असते. ती बह िा 
  सऱ्या ि भतसऱ्या श्वस ािलयास लागू  असते. याभीिाय मध्यम खंड असला तर तो ज पणीपासू  िर 
ी गंाटास्र्थीपयंत असतो. काही जणात ज पणीपासू  िर ी गंाटास्र्थीपयंत गेलेला मासंल–सूिल बकिा 
केिण सूिल पट्टा असतो. 
 

घंभटकप्रबपडात   सत्या डोळ्या े जेमतेम भ सू ीकतील इतत या बारीक प ळ्या असतात. 
अंतरभपस्तरात [Endothelium.] ग ंडाणलेले प ळ्याचें झ पके असतात. िरू  प्रबपड बपगाताबंडा भ सतो. 
प ळ्याचं्या आत चकाक ार भपिणे कभलल िव्य असते. प णीचे तट काडंरूप लाबंट ठोकण अभपस्तराचे 
एकर्थरी असते. 
 

 
आ∘ ३०·३ पभरघंभटक प्रबपड, Parathyroid glands मागील  ीश . १, २ ऊध्िश ि ३, ४ अिर प्रबपड. 

श्व श्वस ा णी भतच्यािर भगल ी णी. घंभटकप्रबपड ि रत तिाभहनया डाव्या उजव्या अंगाला आभण िरती 
ग्रससमाक ं चक स् ाय.ू 
 

पणरघंणटक [Parathyroid gland.] प्रलपड. घंभटक प्रबपडाच्या मागे पण त्याच्या िषे्टणात चार बारीकसे 
प्रबपड असतात त्या ा हे  ाि भ ले आहे. ते बह िा चार असतात,  ो  उध्िश  ो  अिर. त्याचंा रंग 
बपगाताबंडा असतो. आकार–आक ती े ते सािारणतः हरबऱ्याच्या डाणीसारखे असतात.  ो  डािे  ो  
उजि े असतात. ऊध्िश प्रबपड बह िा क ककास्र्थीच्या अिरसीमेजिण घसा ि भगणणी याचं्या साधं्यामागे 
घंभटकप्रबपडाच्या पश्चसीमेला लागू  असतात. त्याच सीमेच्या खालच्या टोकाीी अिर पभरघंभटक असतात. 
 

उरोणधष्ठ प्रलपड [Thymus.]. उरःकोष्ठामध्ये एक अंतःस्त्रािी प्रबपड असतो त्याला हे  ाि भ ले आहे. 
याचा भिस्तार र्थोडासा मा ेमिेही गेलेला असतो. याची एक भिीषे गोष्ट अीी आहे की, हा जनमापासू  
सािारणतः आठ िष ेिाढत राहतो  ंतर तो कमी कमी होतो. जनमतः याचे िज  स मारे १३ ग्राम असते 
आभण प्रौढपणी ते ४० पयंत असते. त्याचे डािा उजिा असे  ो  खंड असतात ते बह िा समनियी गािा े 
जोडलेले असतात. या बपडाचा रंग ताबं स काणसर असतो आभण िरपागंी त्याचे उपखंड झालेले असतात. 
जास्तीत जास्त भिस्तार असता ा तो चिथ्या पी शकाकास्र्थीपासू  िरती घंभटकप्रबपडापयंत उरो ेीात तो 
पल्म ास टेकलेला असतो. िरती माि बचचोणा असतो. भिस्तार कमी होता होता मध्यरेषेजिण  ो  
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बारीकसे उिटं अियि माि राहतात. भिस्त त असता ा उरस्य आभण त्यापासू  भ घणारे उरःचूच कीय ि 
उरो-घंभटकीय स् ायू हे त्याप ढे आभण परीह ि महाप्रिाकंस हे अियि असतात. मा ेत त्याीजेारी ि मागे 
श्वस ा णी असते. बह िा उजव्या खंडापेक्षा डािा खंड मोठा असतो. 
 

 
आ∘ ३०·४ उरोभिष्ठ प्रबपड. Thymus gland १ उरोभिष्ठ खंड. २ घंभटक. त्याखाली ि ीजेारी 

मिोमि श्वस ा णी, घंभटकीया प्रभतिा, समाईक करोटीया प्रिा, अंतगशत जििीया प्रभतिा. आडव्या 
अिासंीया प्रिाप्रभतिा. परीत Pleura. 
 

उरोभिष्ठ प्रबपडात खंड ि उपखंड असतात ते सूिल गािा ंी बािंलेले असतात. उपखंडातही 
गं्रभर्थका असतात. अंतरंगात या गं्रर्थी एकमेकात ग ंतलेल्या असतात. एकेक गं्रर्थी एक  ो  mm. रं ीची 
असते. भतच्यातही किच ि गीर असा िे  असतो. गीरात मध्यिती अभपस्तरपेभीकाचें र्थर एका कें िािोिती 
एका बाहेर   सरा असे असतात. गीरात तीाच किचातही बलपक पेभीका प ष्कण असतात. गं्रर्थीिोिती 
रत तिाभहनयाचें जाणे असते. प्रबपड जेव्हा मािणायला लागतो तेव्हा किचाचा ऱ्हास प्रर्थम होतो मग गीराचा 
ऱ्हास होतो. हा ऱ्हास म्हणजे म ख्यतः बलपकाचा लोप या स्िरूपाचा असतो. 
 

अणधवृक्कप्रलपड. हे प्रबपड ि क्कबपडािर असतात हे त्याचं्या  ािािरू च उघड होत आहे. डािा ि 
उजिा असे प्रबपड बह -अंीी सारखे पण काही अंीी भब सारखे असतात. त्यापैकी उजव्याचा अक्ष सरण तर 
डाव्याचा िणण ार असतो. उजव्या ि क्काच्या भीखरािर उजिा अभिि क्क प्रबपड असतो तर डाव्या ि क्काच्या 
प्रिीेद्वाराच्या िर उपमध्य सीमेिोिती डािा अभिि क्क चापू  बसलेला असतो. 
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आ∘ ३०·५ अभिि क्क Suprarenal. महाभसरा भ ∘ (भ कट) In contact with inferior vena cava. 

प्रभतिा = अभिि क्कीय प्रभतिा. प्रपा∘ भ ∘ = प्रपाचकाभ कट. म∘ प∘ भ ∘ महापटलभ कट.  ∘  भक्षण. िा∘ 
िाम. 
 

बह िा उजव्याच्या अंगाीी पयंिपटल  सते पण डाव्याच्या प ढील अंगास पयंिपटल लागू  असते. 
डाव्यािरू  प्रपाचक प्रबपड आडिा गेलेला असतो तेरे्थ माि पयंिपटल अभिि क्कास लागू   सते.  ो ही 
अभिि क्काचं्या मागे महापटल ि खाली ि क्क असतात. उजव्याच्या प ढे यक त ि अिर महाप्रभतिा असतात, 
तर डाव्याप ढे जठर पयंिाचे लहा  कोष्ठ आभण प्रपाचक प्रबपड असतात. 
 

प्रत्येक अभिि क्काला ती  प्रिा गेलेल्या असतात : (१) अिर महापटलीयेची ीाखा ऊध्िश 
अभिि क्कीया (२) महाप्रिचेी ीाखा मध्य अभिि क्कीया आभण (३) ि क्कीयेची ीाखा अिर अभिि क्कीया. प्रत्येक 
प्रबपडातू  एकेक प्रभतिा भ घते उजव्यातू  भ घते ती अिर महाप्रभतिलेा भमणते. डाव्यातू  भ घते ती डाव्या 
ि क्कीयेला भमणते. महाप्रभतिा डाव्यापेक्षा उजव्याला अभिक जिण असते. 
 

अंतरंग. अभिि क्कप्रबपडाला एक िषे्टण असते ते सूिल ि उपभहतगािाचें ब लेले असते. त्यापासू  
आत ीाखापटले गेलेली असतात. िषे्टणात र्थोडेबह त अपट्टमासंतंतूही असण्याचा संिि असतो. िषे्टणाच्या 
आत किच आभण गीर असे  ो  िाग स्पष्ट असतात. गीरापेक्षा किच मोठे असते. त्याचा रंग  ाट भपिणा 
असू  गीर करड्या रंगाचा असतो. किचात स्त्रािी गाि असते त्याला जाणी ार समनियी गािाचा आिार 
असतो. स्त्रािी गािात बह कोची अभपस्तरपेभीका असतात त्यापैकी काहीत खरखरीत  ाणे असतात तर 
काहीत ओषट बब ू असतात. किचाचे ती  र्थर भ सतात, बाहेरचा ग च्छमय असतो, मिला पलं्त तमय 
असतो तर आतला जालकमय असतो. ही  ाि े पेभीकाच्या रच ेिरू  भ लेली आहेत. मिल्या र्थरातील 
पेभीकात बारीक बारीक  ाणे असू  भीिाय त्यात ओषट िव्यही असते. आतल्या जाणी ार र्थरातील 
भकत्येक पेभीकातं बपजककण असतात त्याचं्या योगा े या र्थराचा रंग इतर  ो  र्थरापेक्षा गभहरा भ सतो. 
 

अभिि क्काचा गीर असतो त्यातील पेभीका मोठाल्या असतात त्यात अभत सूक्ष्म कणू असतात. त्या 
क्रोमय त त रंगिव्य घेतात म्हणू  त्यास क्रोमसंगी [Chromaffin.] म्हणतात. या पेभीकाचं्या समूहामंिू  प ष्कण 
प्रभतिा– सभरिके ओिली गेलेली असतात. या प्रबपड–िागात सिेष्ट चेत ीतंतू असू  त्यात मिू  मिू  
कारभणकप जंक पेभीका आढणतात. अभिि क्क गीरिागात रत तिाभहनया भिप ल असतात. 
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प्रकरि ३१ 
 

गभवधारिा 
 

म  ष्यिंी चालू राहण्याची व्यिस्र्था स्त्रीीरीरात गिशिारणा होण्या े होते. मातेचे अं  क आभण 
भपत्याचे रेत क यापासू  गिश उत्पन्न होतो. स्त्री जेव्हा गिशिारणेस समर्थश होते तेव्हा भतला रजो ीश  घडते. 
रजस म्हणजे कण, प्रस्त तप्रसंगी गिाीयातील आस्तराचे रत तभमश्र कण. म लगी प्रौढ झाली म्हणजे हे 
प्रर्थम घडते आभण  ंतर मभहनया मभहनया े प  ःप  ः घडते. रजोदशवन चार पाच बकिा सहा भ िस घडते. या 
अििीत क क्षीच्या आस्तराचे त कडे त कडे होतात आभण त्याखालच्या पभरिाभहनयाही त टू  त्यातील रत तात 
ते त कडे भमसणू  बाहेर येतात. हे रत त आणत  ाही. त्यात र्थोडासा कफ भमसणलेला असतो. रजस 
संपल्या ंतर क क्षीचे आस्तर स मारे सहा भ िसात प  ः  ि ेउगिते. त्या ंतर १४ भ िस ल्स्र्थरािस्र्था येते. या 
अिस्रे्थत क क्षीतील स्त्रािीप्रबपड कफा े िरतात.  ो  भ िसाचं्या अल्स्र्थरािस्रे्थ ंतर प  ः रजो ीश  घडते. 
ही रजसाि त्ती [Menstrual period.] २८ भ िसाचंी असते. ही गणती सरासरीची आहे. बह तेक भस्त्रयात ती 
अ  ििास येते. काहीत ती चार  ो  भ िसा ंी कमी अभिक असते. रजसाि त्तीचा अििी चािंमासाच्या 
जिण जिण असू  त्यात क क्षीच्या आस्तराची क्षयि द्धीही असते म्हणू  त्यास माभसक असे म्हणतात. 
 

 
आ∘ ३१·१ क क्षीचे आस्तर आभण अं  की याचंा संबिं  ाखभिणारा आलेख.  ो  उभ्या रेघामिे 

रजसाि त्ती. पभहली चढती रेघ क टीरापभरणती. कमा  ार रेघ पीतबपडि द्धी. बाणाखाली अं  कमोच . 
खाली उंचसखल आस्तर. आडिी रेघ काल ीशक. भतजिरील ख णा चार चार भ िसाचंा अििी. 
 

रजसात आस्तरखंड रत त आभण कफ याखेरीज एक महत्िाचा प ार्थश असतो तो म्हणजे अं  क हा 
होय. रजसात आढणणारे अं  क कोमेजू  गेलेले असते. पीूचं्या अं  कीसंबंिी अिलोक ािरू  तकश  असा 
आहे की रजसाि त्तीच्या मध्यंतरी म्हणजे रजस िाहू लागल्यापासू  १४ भ िसा ंी अं  कीतील अ ेक 
अं  कापंैकी एक स टू  बाहेर पडते. त्या ंतर लिकरच त्याचा रेत काीी योग   घडेल तर ते कोमेजू  जाते. 
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अं  क स टते ते एका प टक णीतू . प टक णीत अं  कािोिती पाणी असते ते अर्थातच आिरण फ टू  बाहेर 
पडते.  ंतर त्या जागी िोितालच्या पेभीकापंासू  एक गाठ तयार होते. भतजपासू  स्यंद [स्ितंि स्त्रोतात  व्हे तर 
आतल्या आत रत तात सामील होणारा स्त्राि; अंतःस्त्राि.] भ माण होत असल्याम णे भतला प्रबपड म्हणतात. आभण भतचा रंग 
भपिणा असल्याम णे भतला पीतप्रबपड [Corpus luteum.] म्हणतात. रेत काचा योग घडला तर हा प्रबपड िाढीस 
लागतो,  ाही तर तोही स कू  जातो.  ंतरच्या रजसाच्या िणेी  िी  अं  क पभरपक्व होऊ  बाहेर पडते. 
स्त्रीच्या रत तात  ो  स्यं  सामील असतात एक रजस्कर आभण   सरा गिशिर. रेत काचा योग घडल्या ंतरच 
पीतप्रबपड िाढू    सरा स्यं  भिप ल तयार होतो. या  ो  स्यं ाचें पभरमाण गर्णिणीत जिण जिण सारखे 
असते. अगर्णिणीत ते बरेच भिन्न असते. अगर्णिणीत केिण उत्तर रजसाि त्तीतच गिशिर असू  तेही 
रजस्कराहू  प ष्कण कमी असते. (प्रकरण ५९ पहा) गिशिरा े  ि ेअं  कमोच  [Ovulation.] होण्याचे र्थाबंते. 
 

 
आ∘ ३१·२ स्यं रेखाटी. र रजस्कर स्यं . ग गिंिर स्यं . िरच्या चौकात अं  काचा रेत काीी 

संयोग  ाही, आभण खालच्या चौकात संयोग आहे. अं  कमोच ापासू  आरंि. अंक सप्ताहिाचक आहेत. 
रेखाटी स्यं पभरमाणिाचक आहे. 
 

अं  कपभरणती आभण रजःस्त्राि याचें साहचयश असाियाचे या भ यमास अपिा  आहे तो अग ी 
पभहल्या बकिा ीिेटच्या रजो ीश ाचा. पभहले रजो ीश  ियाच्या चौ ाव्या िषाच्या स मारास आभण ीिेटचे 
पचेंचाभणीीच्या स मारास घडते. अग ी क्वभचत रजोभ ि त्ती ंतर गिशिारणा झाल्याचे उ ाहरण आहे. त्या 
िणेी अं  कमोच  झालेले असले पाभहजे हे उघडच आहे. जनमतःच अं  कीत अपक्व अं  के असतात पण 
प्रौढपणीच ती पभरणत होतात. एकाच िणेी  हािीस अं  काचंी पणरिती [Maturation of the ovum.] होऊ लागते, 
परंत  त्यापंैकी एकीतच ती पूणश होते, बाकीच्यात ती मिेच र्थाबंते. ती अं  के ख रटू  जातात. ज्या िणेी 
अ ेक गिश एक म िारण केले जातात तेव्हा अ ेक अं  के एक म पक्व झालेली असतात यात ीकंा  ाही. 
पण या गोष्टी अपिा ात्मकच असतात. अं  की  ो  असतात. त्यात आणीपाणी े एकेकीतील अं  क एका 
मभहनयात पभरणत होते. गिशिारणे े ही गोष्ट र्थाबंते ती प्रसूती ंतर काही मभह े होऊ  जाईपयंत. एिढ्या 
अििीत गिशिर स्यं ाला िर आलेला असतो. 
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अं  कीत असता ा अं  कािोिती पेभीकाघभटत िषे्टण असते. त्याला क टीरा [Vesicular follicle 

(Graafian...).] म्हणतात. अं  काची पभरणती होत असता ा िषे्टण आभण आतील अं  क याचं्यामिे िि साठते. 
एका लहा ीा भठकाणी माि अं  क िषे्टणास भचकटू  असते, इतरि त्या ििात मोकणे असते. पभरणती पूणश 
होईपयंत क टीरा सरकत सरकत प ष्ठिागापयंत येते तेव्हा ती प टक णी म्हणू  उठू  भ सते. रजसाि त्तीच्या 
मिल्या भ िीी प टक णी फ टते तेव्हा अं  क पूणश मोकणे होऊ  अं  कीच्या बाहेर पडते. हेच अं  कमोच  
होय. म त त अं  क क भक्षयोगी  णीत भीरते. बह िा ते ज्या त्या बाजूच्याच  णीत जात असाि.े तर्थाभप एका 
बाजूची अं  की भ कामी आभण   सऱ्या बाजूची  णी भ कामी असता ाही गिशिारणा घडलेली पाहण्यात 
आहे, त्यािरू  अं  क   सऱ्या बाजूसही जाण्याचा संिि असतो असे मा ािे लागते.  णीत गेल्या ंतर 
 भलकामासंाच्या सौम्य हालचाली आभण भतच्या आस्तराच्या पेभीकाचं्या केसलाचं्या हालचाली या ंी ते 
क क्षीच्या कोठ्यात पोचभिले जाते. रेत कयोग घडला  ाही तर ते रजसात सामील होते. रेत कयोग घडला 
तर तो एकाद्या भ िसातच घडतो. त्या िेणी अं  क  णीतच असते. आणखी  ो  भ िसा ंी अं  करेत क 
भमणू  ब लेले रं  क क क्षीत जाऊ  त्याच्या तटात रतू  बसते. प्रस्त त मील  म्हणजेच संप्रजीवन, 
[Fertilisation.]  ोघा ी भमणू  जीि  प ढे चालिणे. तोच गिाचा आरंि. गिाचे िय या िणेेपासू  सागंणे 
उभचत आहे. तसेच ीास्त्रभ रूपणात केले जाते. मोठ्या लौभकक व्यिहारात हा काल  ेमका समजणे ीत य 
 सते म्हणू  अगो रच्या रजो ीश ाचा अंत तोच गिाचा आरंि समजतात. 
 

 
आ∘ ३१·३ अं  कीचा छे . १ अभपस्तर. २ अपक्व अं  क. ३ अिशपक्व अं  कािोिती बह त पेभीका. ४ 

क टीराल्स्र्थत अं  क. ५ रत तिाभह ी. 
 

अं  कीतू  मोकणे झालेले मा िी अं  क पाहण्यात आलेले असू  क भिम पभरल्स्र्थतीत अं  काचे 
रेत काीी मील ही पाभहले गेले आहे. रंदुक [Zygote.] ही एकच पेभीका असते. भतजपासू  आठ पेभीका 
उत्पन्न होईपयंत गिशभिकासही पाहण्यात आला आहे. सात भ िसाचंा एका ा गिश,  हा पिंरा भ िसाचें चार 
गिश आभण िीस एकिीस भ िसाचें काही गिश पाभहले गेले असू  त्याहू  अभिक भ िसाचें उत्तरोत्तर अभिक 
गिश पाहाियास भमणालेले आहेत. त्यािरू  मा िी गिाची िाढ कसकीी होत जाते याभिषयी भिप ल 
माभहती जमा झालेली आहे. पी पक्ष्याचें गिश कसे िाढतात याभिषयी प ष्कण अभ्यास झालेला आहे. जेरे्थ 
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मा िी गिाच्या संबंिी माभहती अप री पडते तेरे्थ भतजभिषयी अ  मा  पी पक्ष्याचं्या गिांच्या अिलोक ािरू  
करता येते. त्यात चूक होण्याचा संिि सहसा  सतो, कारण मा िी गिांच्या प ष्कण अिस्र्थाचंी त ल ा 
पी पक्ष्याचं्या गिाीी झालेली आहे. त्यािरू  काढलेल्या अ  मा ाचंा मेण मा िासंबिंात बह िा जमलेलाच 
आढणला आहे. पक्ष्यािरील प्रयोग सोपे आहेत, पीूपैंकी उं ीर, ससे, माजंरे, क िी, यािरील प्रयोगही 
काही अिघड  ाहीत. माकडाचं्या गिांचे अिलोक  जास्त कष्टाचे आहे. तर्थाभप तेही झालेले असू  मा िी 
गिाच्या िाढीसंबिंी त ल ात्मक ज्ञा  प ष्कण भमणभिले गेले आहे. याप ढील गिशभिज्ञा  मा िी गिासच 
अ  लक्षू  भलभहलेले आहे. 
 

अंदुक क टीरेत उत्पन्न होते. त्या क टीरेची रं ी २·८ mm. असते. आतील अं  क पक्व ीते ०·१४ 
mm. रं ीचे असते. त्याची आक ती जिण जिण गोल बकिा र्थोडीीी लाबंट असते. त्याच्या आत प्रकल 
असते ते स मारे चत र्थांी रं ीचे असू  त्याच्या ीजेारी त्याहू  लहा  कषशकें ि [Centrosome.] असते. प्रकल ि 
कषशकें ि याचं्यािोिती पभरकल [Cytoplasm.] असते ते  ाणे ार असते आभण त्यातच ओषट र्थेंब सरभमसण 
झालेले असतात. तेच त्यातील पोषणिव्य होय. पभरकल ि कषशकें ि भमणू  प्राकल होय. त्यािोिती एक 
स्िच्छ पातणसा प्र ेी [Perivitelline space पभरप ष्कािकाी.] असू  त्याच्यािोिती एक जाडी आिरणही असते. 
अं  क क टीरेतू  मोकणे झाले म्हणजे त्यािोिती क टीरेतील इतर पेभीकाचें  ो  ती  घेर भचकटू  आलेले 
आढणतात. हे घेर भमणू  अं  काचा पभरिेष [Corona radiata.] तयार होतो. चिंािोिती किी खणे उमटलेले 
आढणते त्या खळ्यासारखा हा  ेखािा भ सतो. पभरिषे हे  ाि त्यािरू  भ लेले आहे. पभरिषेाच्या 
पेभीकापंैकी सिांच्या आतील घेरातल्या पेभीका लाबंट ठोकणेिजा असतात. या पेभीकातू  सूक्ष्म तंतू 
भ घू  अं  काच्या जाडी आिरणात घ सलेले असतात. त्याम णे हे आिरण पटे्टरी भ सते. 
 

 
आ∘ ३१·४ सपभरिीे अं  क. 

 
रेतुक अं  कापेक्षा प ष्कण बाबतीत भ राणे असते. त्याची आक ती लाबंट िणिणी असते. त्याला एक 

मार्था, एक मा  आभण एक ीपूेट असते. डोके चपटे आभण अग्राकडे भ म णते असते. ीपूेट डोत याच्या 
 सपट लाबं असते. मा ेची लाबंी स मारे डोत याच्या इतकीच असते. एकं र रेत काची लांबी अं  काच्या 
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रं ीच्या त तीयाींाइतकी असते. रेतो ाभयका  ळ्यात रेत के उत्पन्न होतात. एका िीयशसेकात लक्षाििी 
रेत के असतात. ही संख्या ३ लाखापासू  २० लाखापयंत असू ीकते. ती ६० हजार पेक्षा कमी असल्यास 
संप्रजीि ाचा संिि फार कमी असतो. िीयश आकारा े २ ते ६ cc. असते. त्यात रेत काखंेरीज रेतोमागांतील 
प्रबपडाचें स्त्राि असतात. भ षेकापूिी रेत के स्तब्ि असतात पण भ षेका ंतर ती जोरा े िणिण करतात. 
भ षेक यो ीत घडतो. त्या ंतर रेत के तेरू्थ  भ घू  क क्षीतू  क भक्षयोगी भलकेत जातात. या  भलकेच्या 
अं  कीजिणच्या िागी पोचण्यास त्या ंा एका तासापेक्षा कमी िणे प रतो. या भठकाणी ते ती  भ िस भजिंत 
राहू ीकतात. क भक्षयोगी  भलकेत अं  क असले तर रेत के त्यािोिती जमतात. त्यापैकी एकच अं  काचा 
पभरिषे आभण पटे्टरी आिरण [Zona pellucida.] िे ू  आत जाऊ ीकते. तर्थाभप त्याची ीपूेट त टू  बाहेरच 
राहते. या आिी अं  काच्या प्रातंपेभीका [Polar bodies. में ूखाली बसिू हे प्रकरण पहा.] बाहेर आलेल्या असतात. 
अं  क ि रेत क याचं्या प्रकलाचें मील  होऊ  एकच प्रकल तयार होते. या भक्रयेसच संप्रजीि  म्हणाियाचे. 
या पूिी त्याचंी िाढ ख ंटलेली असते ती या ंतर लगेच झपाट्ा े स रू होते. 
 

 
आ∘ ३१·५ अं  क ि रेत के. ीजेारी प ष्कण िाढि आकाराची  ो  रेत के, एक समोर आभण   सरे 

बाजू े पाभहलेले. 
 

ीजेारी जो अकरा – चौकी  काीा भ ला आहे त्याच्या पभहल्या चौकात अं  कीतू  अं  क स टलेले 
सूभचत केले आहे. त्या जागी पीतप्रबपडाची खूण आहे. िाढलेला हा प्रबपड चौथ्या चौका ीजेारी  ाखभिला 
आहे. क क्षी-चौकात जे अंक माडंलेले आहेत ते अं  काच्या बकिा गिाच्या प्रिासाच्या जागा  ाखभिणारे 
आहेत. त्या त्या जागी असणाऱ्या अं  काचे बकिा गिाचे रूप त्या त्या क्रमाकंाच्या चौकात  ाखभिले आहे. 
पभहले ती  अंक क क्षी-चौकात  ाहीत. त्या क्रमाकंाचंी रूपे अं  कीतू  अं  क स टण्यापूिीची आहेत. त्या े 
एक प्रातंपेभीका स टेपयंत पभरणती  ाखभिली आहे. चौथ्यात  ो  प्रातंपेभीका आहेत. पाचव्यात रेत काचा 
अं  क-प्रिीे आहे, पण प्रकलमील  झालेले  ाही; ते साहव्यात झालेले आहे. चौथ्यात पभरिेी आहे, 
पाचव्यात तो अंीतः आहे, साहाव्यात  ाही. सात आठ  ऊ यात कं  काभसद्धी  ाखभिली आहे.  हाव्यात 
स्फीभतका ब लेली  ाखभिली आहे. येर्थपयंत आिरण  ाखभिले आहे, पण ते  हाव्यात तडकले आहे असे 
समजाियाचे. अकराव्या चौकात ते म णीच  ाही. येरे्थ स्फीभतका क भक्षतटात घ सलेली भ सत आहे. तटाला 
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लागू  पेभीकाचंा संचय आहे आभण तेरू्थ   ूर पेभीकापटल आहे. मध्यंतरी कोरा िाग आहे तेरे्थ िि असते 
असे समजाियाचे. पेभीकासंचयात क भक्षतटास लागू  एक िाग असा आहे की त्यात पेभीकाभििाग स्पष्ट 
 ाहीत, प्रकले माि अ ेक आहेत. या भििागास संपेभीक [Syncytium. Plasmodial trophoblast.] म्हणतात. त्या 
ीजेारचा भििाग स्पष्टपेभीक [Cytotrophoblast.] आहे. 
 

 
आ∘ ३१·६ गिशसंिि. १ क टीरापेभीकामिे अं  क. २ त्यात  ो  र्थर, मध्यंतरी िि. ३ ि ४ 

प्रातंपेभीकाभ र्णमती. ५ अं  करेत क समागम. ६ त्याचंा संयोग. ७ रं  काचे भििाज . ८ ि ९ गोभलकाभ र्णमती. 
१० स्फीभतकाभ र्णमती. ११ संरोपण. 
 

अं  करेत काचं्या मील ा े भसद्ध होणाऱ्या पेभीकेस रं  क म्हणतात. मील  क भक्षयोगी भलकेच्या 
 िीयाग्राजिण होते. त्या ंतर ती  भ िसात रं  क क क्षीत येऊ  पोचते, रं  कापासू  अ ेक पेभीका तयार 
झालेल्या असतात. एकीच्या  ो ,  ोहीच्या चार आभण चारीच्या आठ आभण आठीच्या सोणा फार झपाट्ा े 
होतात. या पेभीका उत्तरोत्तर लहा  लहा  असतात. संख्या जरी िाढली तरी एकं र गिाचा आकार 
भततकाच राहतो. या बह त पेभीका अग ी स णस णीत असू  एकमेकीच्या जागा ब लत असतात. या 
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गिाला कंदुका [Morula.] म्हणतात. लिकरच कं  केतील पेभीका फ गू लागतात. तेव्हा पटे्टरी आिरण 
फ टते. संप्रजीि ा ंतर लगेच पभरिीे झडू  गेलेला असतो आभण आता पटे्टरी आिरणही फ टते. पेभीका ंा 
र्थोडा भचकटा येतो. त्या एकमेकीस सोडीत  ाहीत. त्याचंी संख्या िाढते, एकं र आकारही िाढतो. 
क क्षीतील स्त्राि ीोष ू घेण्या े हे सािते. भिीषे गोष्ट म्हणजे अीी की, या पेभीकासमूहात सापट उत्पन्न 
होऊ  भतच्यात िि साठते. सापटीच्या एका बाजूला पेभीकाचंा एकेरी पापोिा आभण   सऱ्या बाजूला 
अंतःस्र्थ पेभीका-संचय [Inner cellmass.] अीी रच ा होते. एकं र गिास आता स्फीणतका [Blastocyst.] 
म्हणतात. 

 
लहा ात लहा  मा िी गिश सात भ िसाचंा पाहण्यात आला आहे. त्यात संपेभीक आभण 

स्पष्टपेभीक भििाग तर स्पष्ट आहेतच पण आणखी काही गोष्टी आहेत त्या अीा. संपेभीकात काही 
ीूनयस्र्था े [Lacuna ीूनयागार.] आहेत. येरे्थ क क्षीतू  भ घालेले िि बकिा गणालेले रत त असते. 
पेभीकापटलाच्या बाजूला जो पेभीकासंचय राहतो त्यात सापट उत्पन्न झालेली असू  भतचीच पभरणती प ढे 
उल्बकोीात व्हाियाची असते. या सापटी िोिताली जो पेभीकाचंा र्थर आहे त्याला बभहश्चर्णमका [Ectoderm.] 
म्हणतात. स्फीभतकेची मोठी पोकणी येरे्थ बरीच कमी झालेली भ सते. तरी ती या  व्या सापटीपेक्षा भकती 
तरी मोठी असते. पेभीकासंचयातला जो या पोकणीकडील र्थर त्याला अंतश्चर्णमका [Entoderm.] म्हणतात. 
उल्बकोी आभण स्फीभतकाकोष्ठ याचं्या मिे गिश तयार व्हाियाचा असतो. उल्ब [Amnion.] हे त्याचे आिरण 
व्हाियाचे असते. अंतश्चर्णमका आभण बाह्य चर्णमका या संज्ञा गिात आरंिी उत्पन्न होणाऱ्या र्थरा ंा अ  लक्षू  
योजलेल्या आहेत. येरे्थ गिश क क्षीच्या तटात चागंला रोिलेला भ सत आहे. या रोिण्यास संरोपि 
[Implantation.] म्हणतात. असे संरोपण बह िा क क्षीच्या मागल्या तटाच्या िरच्या िागात झालेले आढणते. ते 
खालच्या िागात होणे प्रसूतीच्या िेणी िोका उत्पन्न करणारे आहे. 
 

 
आ∘ ३१·७ सात भ िसाचंा गिश. 

क  क क्षीचे आस्तर. तो तोषस्तर. स स्फीभतकेतील पोकणी. 
 

संपेभीक म्हणू  जो र्थर साभंगतला तो क क्षीच्या आस्तरालगत असतो. क क्षीचे आस्तर त्या ेच 
पोखरलेले असते. त्याच र्थरात ीूनयस्र्था े असतात. क क्षीच्या पभरिाभहनया त टतात. त्यातील रस आभण 
रत तही या ीूनयस्र्था ात असते. त्या ेच गिाचे पोषण होते. पोखरणे आभण पोषण करणे ही  ो ही कामे 
संपेभीक करीत असते. संपेभीकाला लागू  स्पष्टपेभीक र्थर असतो. त्या  ो ही र्थरा ंा भमणू  तोषस्तर 
[Trophoblast.] असे  ाि आहे. क भक्षतटापासू   ूर तोषस्तर असतो तो एका पेभीकेच्याच जाडीचा प्रस्त त 
गिामिे भ सत आहे.  हा अकरा भ िसाचें गिश जे पाहण्यात आहेत त्यात एक गोष्ट भिीषे भ सते ती ही की 
भिरल पेभीकाचंा एक र्थर  िी  उत्पन्न झालेला असतो. हा र्थर अंतश्चर्णमका आभण क क्षीपासू   ूरचा 
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तोषस्तर याच्यामिे बराच भिस्त त असतो, परंत  उल्बकोी आभण स्पष्टपेभीक तोषस्तर (पोषस्तर) याचं्यामिे 
तो अग ी आक ं भचत असतो. हा र्थर कीातू  उत्पन्न झालेला असतो हे  ेमके माहीत  ाही तरी तो 
तोषस्तरापासू च भ घालेला असतो असा तकश  आहे. असाच र्थर बाह्य आभण आंतर चर्णमकांच्यामिे याहू  
अभिक म  तीच्या गिात भ सू  येतो म्हणू  त्यास मध्यचर्णमका [Mesoderm.] म्हणतात, अंतश्चर्णमका आभण 
एकप री तोषस्तर याचं्यामिे स्फीभतकेची कोठी असते ती मध्यचर्णमके े प रती िरत  ाही, अिशिट िरते. 
अंतश्चर्णमकेलगत लहा ीी कोठी भील्लकच राहते भतला प ष्ककोी [Yolk–sac.] म्हणतात. या कोीाचे आस्तर 
लगतच्या अंतश्चर्णमकेतू  उगिलेले असू  अग ी पातण असते. अकरा भ िसाचं्या गिात एकं र 
स्फीभतकाकोीच बराच िाढलेला असतो भतचा हा लहा सा िाग राहतो. या गिात   सरी गोष्ट भ सू  येते 
ती ही की, हा संपूणशपणे क भक्षगािात रोिलेला आहे. भचिात त्या िोिती क भक्षगाि सिशि भ सत आहे. 
क क्षीचे आस्तर तोषस्तरापासू  अलग उजव्या कोपऱ्यात माि र्थोडेसे भ सत आहे, तेस द्धा क भक्षप्रबपडाचे 
आस्तर आहे. क भक्षगािात मिू  मिू  ीूनयस्र्था े आहेत. 
 

 
आ∘ ३१·८ अकरा भ िसाचंा गिश. 

 
सात भ िसाचं्या गिात उल्बाजिण बभहश्चर्णमक पेभीकाचंा   सता ढीग भ सतो, परंत  अकरा 

भ िसाचं्या गिात तो व्यिस्रे्थीीर ताटलीिजा झालेला भ सतो. त्याला सगवलबब [Gorm disc.] म्हणतात. याच 
गिात स्पष्टपेभीक र्थराच्या आत मध्यचर्णमक पेभीकाचें आस्तर भ सू  येते. यातू   ंतर जराय  [Chorion.]-
 ामक गिांचे पोषक आिरण उत्पन्न व्हाियाचे असते. हे आिरण रत तिाभह ीमय असते. या आिरणाच्या 
आतील मध्यचर्णमका अगो रच भिरण असते. भतसऱ्या सप्ताहात ती आणखी भिरण होऊ  भतच्यात िि 
साठते. या िागास बबब-बाह्य व्योम [Extra-embryonic coelom.] म्हणतात. कारण अपत्य भ माण व्हाियाचे ते 
सगशबबब आभण अंतश्चर्णमका यापासू . हे व्योम (पोकणी) त्याच्या बाहेर असते. बबबाच्या आत एक व्योम 
भ माण होणार असतेच. गिाच्या पभरसरात क क्षीच्या आस्तराखालच्या रत तातू  संपेभीकातील 
ीूनयस्र्था द्वारा पोषकिि येऊ  प ष्ककोीात साठते. प्रस्त त व्योमातू  ही िाहतूक सोपी असते. संरोपणाचे 
िणेी स्फीभतकेची रं ी १ mm. असते.   सऱ्या सप्ताहाचे ीिेटी ती   प्पट होते. 
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आ∘ ३१·९ सतरा भ िसाचंा गिश 

 
सगशबबब प्रर्थम बह तेक िाटोणे असते पण लिकरच त्याची आक ती िडाच्या पा ासारखी होते. पंिरा 

भ िसा ंतर त्याला एक डेख उत्पन्न होते त्याला  ेहि तं [Body-stalk.] म्हणतात. या डेखा े सगशबबब 
पभरसराीी जोडलेले राहते. हे डेख मध्यचर्णमकेचे ब लेले असते. मध्यचर्णमकेच्या पभरसरातील र्थर 
 ाटलेल्या पेभीकाचंा असतो. या डेखातील मध्यचर्णमका स द्धा  ाटपणे रचलेल्या पेभीकाचंीच असते. 
इतरि माि मध्यचर्णमकेत पेभीकाचंी रच ा अग ी भिरण असते. पेभीका बऱ्याच अंतराअंतरािर असू  
मध्यंतरी र्थोडेसे त्या ंा जोडणारे िागे असतात. येरे्थ मध्यचर्णमकेचे जे  ो  प्रकार साभंगतले त्यातील भिरण 
प्रकारास मध्यमकाय [Mesenchyme.] असे िगेणे  ाि  ेतात. ि तं तयार होत असता ा पभरसरात लहा  
लहा  अंक र उगितात त्या ा अंिणलका [Villi.] म्हणतात. आतड्यातील अंचभलकात रत तिाभहनया असतात 
तीाच या अंचभलकातही उगितात. सगशबबबाचे पणशरूप लिकरच ब लते. चोिीस भ िसाचं्या गिात त्याची 
रं ी िाढलेली भ सते आभण डेखाजिणचे अग्र   सऱ्या अग्रापेक्षा अरं  असते. आणखी चार भ िसा ंी 
गिशबबबात रं  अग्राीी डोके आभण अरं  अग्राकडे ीपूेट भ सू  येते. 
 

सगशबबबात मार्था आभण प च्छ व्यत त झाल्या ंतर त्यालाच अपत्यबबब [Embryonic disc.] असे म्हणतात. 
या िणेी एकं र पेभीकाचंी संख्या स मारे ५०० असते. यातल्या केिण ५० पेभीकाच अपत्यबबबात असतात, 
बाकीच्या सिश त्याच्या पभरिारात असतात. १७ ते २४ भ िसाचंा गिश पाभहला तर त्याच्या प च्छाग्रात मिोमि 
एक रेषा उमटलेली भ सते. ही रेषा अमण रं  असते म्हणू  आभण खोल असते म्हणू ही भतला गव्हर बकिा 
सीत असेही म्हणतात. िास्तभिक गोष्ट असते ती अीी की अपत्याचे सिांग अगो र पार ीी बकिा प्रकाीास 
पायश असे असते ते या भठकाणी अपायश ब ते. ही अपायशता पेभीकाचंी संख्यािाढ झाल्या े आलेली असते. या 
रेषेलाच प्राथमगव्हर [Primitive streak (groove).] बकिा सीत म्हणतात. भजकडे उल्बकोी असतो भतकडे 
अपत्याची पाठ असते आभण या पाठीतच ही रेषा उमटते. या रेषेच्या माथ्याकडील अग्राजिण मध्यरेषेतच 
एक प्रणाल तयार होतो आभण त्याच्या पलीकडे एक गव्हर उमटतो त्यास चैत गव्हर [Neural groove.] 
म्हणतात. गव्हरारंिी एक गाठ असते भतला प्रार्थम पिश [Primitive node.] म्हणतात. २८ भ िसाचं्या अपत्यात 
मध्यरेषेतच चैत गव्हराच्याही पलीकडे बबब पोटाकडे िणलेले असते आभण त्याच िेणी ीपूेटही भतकडेच 
िणलेले असते. २४ भ िसाचं्या अगो र प्रार्थम दय यमाथ्याच्या अग्रात असते ते २८ व्या भ िीी   मडू  
पोटाकडील बाजूला गेलेले आढणते. या अपत्याचा मार्था आभण ीपूेट पोटाकडे िणलेली असतात, इतकेच 
 व्हे तर डािा उजिा असे  ो ही िाग भतकडेच   मडलेले असतात. पभरणामतः प ष्ककोीाचा लगतचा िाग 
भचमटू   णीरूपा े आत पसरलेला असू  त्याचे ती  िाग, ि तंासमोर, माथ्याकडे आभण ीपेटाकडे असे 
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स्पष्ट भ सतात. पभहल्या िागाच्या ीजेारी उ री  अंगास खणगा पडलेला असतो. त्यासच कालातंरा े 
तोंड असे रूप येते. उ री  अंगाला   सरी एक गोष्ट भ सू  येते ती ही की ीपेटाकडील  णीपासू  एक 
ीाखा भ घू   ेहि तंात गेलेली आढणते. प्रस्त त  णी हेच प्रार्थम पश्च अंि आभण भतची ीाखा ते अनििं 
[Allantois.] होय. पूिोत त खणगा तो आस्यगतं [Oralpit.] म्हणतात. 
 

 
आ∘ ३१·१० १४ ि २१ भ िसाचें गिश. लाक्षभणक. 

 
आ∘ ३१·११ िीस भ िसाचंा गिश. 

 
आ∘ ३१·१२ बािीस ते चोिीस भ िसाचंा गिश. 
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आ∘ ३१·१३ २८ ते ३० भ िसाचंा गिश, बाहेरू  पाभहलेला. 

 
आ∘ ३१·१४ २८ भ िसाचंा गिश छे लेला. 

 
एकोभणसाव्या बकिा भिसाव्या भ िीी अपत्याच्या पाठीिर प्रार्थम पिाच्या जिण एका  णीचे द्वार 

भ सते. त्या  णीला चैत ािं भलका (प्रणाल) म्हणतात. या  भलके े त्याच्या पाठीिरील उल्बकोष्ठ आभण 
पोटाखालील प ष्ककोष्ठ एकमेकास जोडली जातात. ही  णी चैत गव्हराच्या ीिेटी असते म्हणू  भतला 
असे  ाि भ ले आहे. ही  णी चार  ो  तासाचं्या िर भटकत  ाही, म्हणू  सिश ा आढणतेच असे  ाही. 
चैत ािंप्रणालाच्या भ र्णमतीसह संग  पटलाचे भििाग होत असतात. त्या घडामोडी ीजेारी  काीात 
 ाखभिल्या आहेत, अंिाचे पश्चद्वार ते ग  द्वार. पक्ष्यात आभण इतर प ष्कण प्राण्यात ििमलाचे िगेणे द्वार 
 सते. एकाच द्वारा े सिश मल बाहेर जातात. गिाच्या पूिशकालात मल र्थोडेच असतात आभण त्याचे द्वार 
एकच असते त्याला संग   [Cloaca.] म्हणतात. ते प ष्कण काणपयंत ज्या पटला े ब ं असते त्यास 
संग  पटल [Cloacal membrane.] म्हणतात. ते अनिनिाला लागू  ीजेारी असते. एकोभणसाव्या भ िीी एक 
महत्िाची गोष्ट घडत असते ती ही की, अपत्याच्या अंतरंगात बाह्य आभण आंतर चर्णमकाचं्या मिे मर्धयिर्ममका 
उत्पन्न होत असते. अपत्याच्या ीपेटाची जी िणी उत्पन्न होते भतच्यातच संग  पटल असते. िणी िाढता ा 
ते   िगंू  त्याचे  े ीय ि  िीय भििाग होतात.  िीय भििाग भजरू  जातो आभण  े ीय भटकू  राहतो. या 
भििागणीच्या िणेीच चैि ािं-प्रणाल [Neuroenteric canal.] भ सू  येतो. अपत्यात जी मध्यचर्णमका उत्पन्न होते 
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ती बबबबाह्य मध्यचर्णमकेच्या मागू  उत्पन्न होते, म्हणू  भतला उत्तर (-उत्पन्न) [Secondary.] मध्यचर्णमका 
म्हणतात. बबबबाह्य ती पूिश (–उत्पन्न) [Primary.] मध्यचर्णमका होय. 
 

 
आ∘ ३१·१५ चैत ािंप्रणाल ि संग  पटल. १ उल्बकोष्ठ. २ डेख. ३ भीरःकाडं. ४ प्रार्थम रेषा. ५ 

भीरःकाडंातील  णी. ६ अनिनि ीाखा. ७ चैत ािंप्रणाल. 
 

सगशबबबाचा आकार िाढतो आभण आक ती ब लते तेव्हा त्याच्यातील बभहश्चर्णमकेतू  भ राळ्या 
प्रकारच्या पेभीका उगि ू त्याचंी पिापासू  माथ्याकडे एक कमा ीसारखी तबकडी [Medullary plate 

कंसस्तबक.] तयार होते आभण भतच्यािोिती सामानय बभहश्चर्णमक पेभीका कोंडाणे करू  राहतात, मागे प्रार्थम 
रेषा असते भतजपासू   ि िी  पेभीका उत्पन्न होतच असतात. कमा ीिजा तबकडीतच चैत गव्हर उत्पन्न 
होतो. प्रार्थमपिापासू  एक पेभीकाकाडं उगि ू माथ्याकडे, ही तबकडी ि प ष्ककोीाचे छत यामिे घ सते. 
याला णशरःकांड [Head-process.] म्हणतात. याच्यातच  णी उत्पन्न होते तीच चैत ािं भलका होय. या 
 भलकेचे िजे ब जू  गेल्या ंतर भतच्यािोिती एक िषे्टण तयार होते. त्या िोिती मध्यमकाय जमते. हा 
प्रार्थम कीरेू [Primitive vertebral column.] असू  भीरःकाडं तोच मेरू [Notochord.] असतो. 
 

भीरःकाडंाच्या पलीकडे प ष्ककोीाची अंतश्चर्णमका जाड होऊ  एक बबब तयार होते ते पूिशबबब 
[Prochordal plate.] होय. सगशबबब उ री  अंगाकडे   मडू लागण्याच्यास मारास चैत गव्हराच्या पलीकडे 
मध्यचर्णमकेत कोठडी उत्पन्न होते तीच पणरहृद कोठडी [Pericardial cavity.] होय. त्याच्या ीजेारी उ री  
अंगास रत तिाभह ीकारक पेभीका आढणतात. त्यातू च  ंतर  ो  िाभहनया उमटतात आभण त्या ज णू  
दय य तयार होते. सगशबबबास माथ्याकडे   मड पडते तेव्हा िािी दय य म्हणजेच  ो  िाभहनया प ष्ठी  अंगास 
येऊ  पभरदय  कोष्ठ उ री  अंगास येते.  भलकारूप दय य चैत गव्हरास टेकत  ाही, कारण त्याचं्यामिे 
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आता प ष्ककोीातू  उद्भिलेला अंििाग येऊ  राभहलेला असतो. दय यािोिती भिरण पभरिा  [Myo–

epicardial mantle.] उत्पन्न होते ते पभरदय कोष्ठाला भचकटते. 
 

 
आ∘ ३१·१६ सगशबबबाच्या  ो  अिस्र्था. 
१ यात त्िचाकारक बभहश्चर्णमकेच्या िेढ्यात चैत  बभहश्चर्णमका. अभिन्न चर्णमका त्याखाली आहे. 
२ सिशि िोिती त्िचाकारक चर्णमका. आत िरती चैत  चर्णमका खाली प्रार्थम रेखा, भतच्यात प्रार्थम 

गव्हर. 

 
आ∘ ३१·१७ अपत्यबबबाच्या ीीषाकडील अग्राचा छे . १ परीह. २ प ष्ककोीाची अंतश्चर्णमका. ३ 

पूिोद्भि मध्यमकाय. ४ पभरिा . ५ पूिशबबब. ६ चैत  गव्हराचा तण. 

 
आ∘ ३१·१८ अपत्यबबबाच्या ीीषाकडील अग्राचा छे , कालातंरा े. १ चैत  गव्हराचा तण. २ 

पूिशबबब. ३ पूिोद िि मध्यमकाय. ४ दय य भलका. ५ पभरदय . ६ पभरिा . ७ प ष्ककोीाची अंतश्चर्णमका. 
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आ∘ ३१·१९ दय याचे स्र्थलातंर. १ चैत गव्हर. २ प्राक् मस्त . ३ त ंड ि ग्रस यामंिील पटल. 

Bueopharyngeal membrane. ४ पभरदय  कोष्ठ. ५ पभरिा . ६ दय य भलका. ७. अड्ड अंतराय. (या 
अंतरायापासू  महापटल उत्पन्न व्हाियाचे असते.) ८ प ष्ककोीाची अंतश्चर्णमका. ९ पूिोद्भि मध्यमकाय. 

 
आ∘ ३१·२० १ 
अंि–अंतश्चर्णमका. २ ज णत्या दय य भलका. ३ पभरिा . ४ पभरदय . ५ बभहश्चर्णमका. 

 
ीजेारच्या  काीात सगशबबबात होणाऱ्या या कालाििीतील घडामोडी  ीशभिल्या आहेत. प हा 

पिश ीशक आहे. तेरू्थ  ीपेटाकडे प्रार्थमरेषा आभण माथ्याकडे मेररेषा  ीशभिल्या आहेत. त्याच्या पलीकडे 
त ंडपटल [Oral membrane.] अ  ाखभिले असू  आणखी पलीकडे ह ही पभरदय  कोठडी आहे. भतला लागू  
उजव्या डाव्या अंगास प च्छाकडे कोऱ्या जागा आहेत. त्या िास्तभिक पोकळ्या असतात. त्या ा कीलोम 
[Coelom.] म्हणतात. त्यातू च प ढे परीप आभण पयंि भ माण होणार असते.   सऱ्या एका  काीात याच 
अििीत घडणाऱ्या काही भ राळ्या गोष्टी  ाखभिल्या आहेत. चैत गव्हराला लागू   ो ही अंगास आठ 
आठ चौक काणे करू   ाखभिले आहेत. हे मध्यचर्णमकेचे ठोकणे असतात. या ा अंगके [Somites.] 
म्हणतात. त्याचं्या ीजेारीच भ मकाणे िाग आहेत त्या ा मध्यस्र्थ पेभीकासंघ [Intermediate cell-mass.] 
म्हणतात. यातू  प ढे भिसगेभिये भ माण होतात. त्याचं्या ीजेारी काठापयंत कोऱ्या जागा आहेत त्या ा 
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पाश्वशस्तबके [Lateral plates.] म्हणतात. पाश्वशस्तबके पभरदय कोष्ठाीी भमणतात. बकबह  ा त्यातच हे कोष्ठ 
उत्पन्न होते असे म्हणणे योग्य आहे. 
 

 
आ∘ ३१·२१ दय पभरदय . अ आस्य (त ंड)-पटल. क. परीपपयशि-क ाल. प प्रार्थमपिश. त्याच्याखाली 

उिीरेषा प्रार्थमसीत. त्याच्या िरती उिी रेषा मेर. 

 
आ∘ ३१·२२ अंगकोत्पत्ती. ी ीीषशिली. प प्रार्थमपिश. मध्यंतरी मेर आभण ीजेारी अंगके. 

 
आक ती २३ मिे पभरदय कोष्ठास मोठे कीलोम जोडणारे लहा  प्रणाल आहेत त्या ा परीप-पयंि-

प्रणाल [Pleuro-peritoneal canals.] म्हणतात. आडव्या छे ात हे प्रणाल अंिाच्या ीजेारी  ो  भछिे या स्िरूपात 
भ सतात. अंिाच्या प ष्ठी  अंगाला चैत गव्हर आहे, आभण प्रणालाचं्या ीजेारी बारीक भछिे आहेत ती 
रत तिाभहनयाचंी आहेत. आ. २४ मिे आणखी  ो  आडि े छे   ाखभिले आहेत. त्यातील डािा अंिाच्या 
टोकाजिणचा असू  उजिा मध्यातू  गेलेला आहे. डाव्यात अंि पूणश भचमटू   णी ब लेले आहे आभण 
उजव्यात माि  णी पूणश झालेली  ाही. अंि उघडेच आहे. भतसऱ्या सप्ताहात चैत गव्हराचे काठ उचलू  
येऊ  एकमेकास भमणतात. त्याचं्यािर बभहश्चर्णमका सलग होते. त्याम णे भतच्याखाली िैतननळी [Neural 

tube.] तयार होते. गव्हराच्या ीजेारी अंगक, त्या ीजेारी मध्यस्र्थ पेभीकासंघ आभण त्याच्याीजेारी कीलोम 
एका आडव्या छे ात भ सू  येतात. चैत  णीचाच िाढािा में ूतील भििरापयंत असतो. गव्हराच्या 
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अग्रिागी में ू तयार होतो त्याचे ती  िाग स्पष्ट होतात, प्राक् मध्य ि पश्च. पश्चमें ूत  णी प्रर्थम तयार होते. 
गव्हराचे काठ प्रार्थम पिाकडे ज णत येतात. चिथ्या सप्ताहात या चैत  णीच्या  ो ही टोकाीी भछिे 
[Neuropore.] असू  चैत  गव्हर उघडा असतो. सप्ताहाच्या ीिेटी भछिे ब जू  जातात. 
 

 
आ∘ ३१·२३ 
२८ भ िसाचं्या गिाचा छे . च चैत  गव्हर. अ अंि णी. क परीह-परीप-क ाल. 

 
आ∘ ३१·२४ अंिोत्पत्ती. १९ भ िसाचं्या गिाचे लाक्षभणक छे . डाव्या आक तीत अंि िाटोणे झाले 

आहे. उजव्या आक तीत व्हाियाचे आहे. उजिा छे  मध्यिागातील आहे. च चैत  गव्हर. अ अंि. क 
क ाल. प प ष्ककोी. उ उल्बकोष्ठ. 

 
आ∘ ३१·२५ मध्यचर्णमक खंड आभण चैत  णीची रच ा. लाक्षभणक. च चैत  सीत. १ उपमध्य 

मध्यचर्णमका. २ मध्यस्र्थ पेभीकासंघ. ३ कीलोम. ४ प ष्ककोीािरील बभहश्चर्णमका. खाली गव्हरापासू   णी 
ब लेली आहे. 
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आ∘ ३१·२६ २४ भ िसाचंा गिश. च चैत  गव्हर. उ उल्बछे . प्र. प्रार्थम गव्हर. 

 
सगशबबबाला अपत्यरूप येऊ लागते तेव्हा त्याच्या पाठीिर उल्बकोी असतो तो लहा  असतो आभण 

पोटाखाली प ष्ककोी असतो तो मोठा असतो. अपत्यरूप येता ा बबब लाबंोडे होते आभण माथ्याकडू  
ीपेटाकडू  तसेच  ो ही पाख्याकडू  पोटाकडे िणते.  ेहि तं ीपेटाजिण असते ते पोटाच्या मध्याकडे 
सरकते. हा सिश पभरणाम अपत्याच्या झटपट िाढीचा असतो. मो क िणता ा प्रर्थम पारी तयार करू  
भतच्यात सारण बकिा प रण घ सिाि ेतद्वतच हे घडू  येते. अपत्यात प ष्ककोी भचमटू  िरला जातो, त्याचा 
एक बारीकसा अिीषे राहतो. प्रर्थमतः भचमटीच्या जागी त्याला एक डेख येते ते प ष्ककोीि ंत [Yolk-stalk.] 
होय. हे ि तं ीिेटी एका  णीचे रूप [Vitello-intestinal duct प ष्कािं-स्त्रोत.] िारण करते आभण मग ती  णी  ेखील 
ब जू  जाते. ही ब जालेली  णी आभण अनिंिाची अीीच एक ब जालेली आखूडीी  णी याचंा समािीे अखेर 
 ाणेत होतो. प ष्ककोीाचा ीषे ब िलीसारखा होऊ  िारेत राहतो आभण बह ताीं प्राशनी-नळीच्या रूपा े 
अपत्याच्या  ेहात समाभिष्ट होतो. हे सिश घडते तेव्हाच पाठीिरचा उल्बकोी सिश बाजंू ी पोटाकडे येऊ  
 ाणेला भिडतो. अीा रीती े बेंबीच्या लहा ीा जागेव्यभतभरत त सिशि उल्बाचा िेढा अपत्यािोिती उत्पन्न 
होतो. 
 

 
आ∘ ३१·२७ 

१४ ते २० भ िसाचें गिश. लाक्षभणक छे . 
बाणा ंी   मड पडण्याची भ ीा  ाखभिली आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

प्रर्थमतः तोषस्तराला लागू  मध्यचर्णमकेचा र्थर असतो तो आभण प ष्ककोीाला बाहेरू  लागू  
त्याच चर्णमकेचा र्थर असतो तो, याचं्या मिे सापट असते भतला अपत्यबाह्य कीलोम [Extra-embryonic coelom.] 
म्हटले आहे. उल्बकोीाच्या िाढी े या कीलोमाचा संकोच होतो आभण सरते ीिेटी ते  ाहीसेच होते. 
मध्यचर्णमकेचे  ोनही र्थर एकमेकाला भचकटतात. याचे पयशिसा  जरायतू [Chorion.] होते. यातच रत त आभण 
रत तिाभहनया उत्पन्न होतात. या िाभहनया एकाद्या झाडाच्या म ळ्यासंारख्या असू  त्या ंा ीाखा आभण 
उपीाखाही असतात. अपत्यातही मध्यचर्णमका असते भतजपासू  रत तिाभहनया उगितात.  ो  
िाभहनयापंासू  दय य उत्पन्न होते आभण ते अणभसरि चालभिण्याचे कामही करते. प ष्ककोीाच्या िोितीही 
रत तिाभहनया [Vitelline veins.] उगितात. काही काण त्यातू  अपत्यास पोषण भमणत असेलही, पण म ख्य 
पोषण मातेच्या क सव्यातील रत तापासू च भमणते. क सव्याच्या आस्तरालगतच्या ीूनयस्र्था ात हे रत त 
असते तेच तेरू्थ  भ घणाऱ्या िाभहनयातू  िाहते. ीूनयस्र्था े ही रत तागारेच ब तात. त्या ंा समाीय [Sinuses. 

Intervillous spaces.] म्हणतात. उल्ब आभण जराय  ही अपत्याचीं आिरणे असतात. त्या ीच त्याचे संरक्षण होते. 
 

 
आ∘ ३१·२८ 

६ ि ७ सप्ताहाचें गिश. लाक्षभणक छे . 
 

एकोभणसाव्या बकिा भिसाव्या भ िीी अपत्यात मध्यचर्णमका उत्पन्न होते, असे िर साभंगतले आहे. 
ही चर्णमका म ख्यतः प्रार्थम रेषेपासू  उत्पन्न होऊ  बाजंू ा आभण प ढे पसरते आभण लिकरच सािशभिक होते. 
 िी  पेभीका प्रार्थमरेषेतच उत्पन्न होतात असे  व्हे तर त्या इतरिही उत्पन्न होतात. पण त्या, पूिी 
प्रार्थमरेषेतच उत्पन्न झालेल्यापंासू  उत्पन्न होत असतात. बाह्य आंतर ि मध्य या तीन िर्ममकातून प ढे 
गािोत्पत्ती होते भतच्यासंबिंी ‘सूत उिाच’ येरे्थच करू  ठेिणे आहे ते असे. बाह्य चर्णमकेतू  संरक्षण आभण 
संि े  या कामी उपयोगी पडणारे अियि तयार होतात. अंतश्चर्णमकेतू  पोषणाच्या कामी उपयोगास येणारी 
इंभिये उत्पन्न होतात आभण मध्यचर्णमकेतू  इतर सिश अंतरंगे उत्पन्न होतात. बभहश्चचर्णमकेतील पेभीका 
लाबंट ठोकण असतात त्या अपत्याच्या पभरसरात आखूड बकिा चपट्ाही होतात. अंतश्चर्णमकेत आरंिी 
चपट्ा असतात पण  ंतर त्या ठोकण बकिा लाबंट ठोकणही होतात. मध्यचर्णमकेतील पेभीका पभहल्या े 
सामानयच असतात पण  ंतर त्यात भिभििता फार उत्पन्न होते. पभहली भिभििता  ो  प्रकारा ंी भ सू  येते. 
एका प्रकारात पेभीकाचंाच िरणा असतो. पेभीकाबाह्य िव्य र्थोडे असते.   सऱ्या प्रकारात पेभीका अग ी 
र्थोड्या आभण त्या बाहेरचे िव्य भिप ल असते. या   सऱ्या प्रकाराला मध्यमकाय म्हटले आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ∘ ३१·२९ िीस भ िसाचं्या गिाचा छे . १ अंचभलका. २ जराय . ३ उल्ब. ४ डेख. ि ंत्त. ५ अनिनि. 

६ प ष्ककोी. ७ अंतश्चर्णमका. ८ पभरदय काडं. ९ अपत्याची बभहश्चर्णमका. १० अपत्याची अंतश्चर्णमका. ११ 
प्रार्थम रेषा. 
 

ती  चर्णमका उत्पन्न होणे ही गोष्ट अ ेक इंभिये असणाऱ्या सिश प्राण्यात आढणू  येते. एकातू  
अ ेक उत्पन्न होण्याची रीत सिात सारखीच असते. बभहश्चर्णमकेतू  म ख्यतः चैतभ क गाि आभण अभपस्तर 
याचंा उगम होतो. काही अभपस्तर संरक्षक असते, काही स्त्रिणकारी असते आभण काही संि े कारी असते. 
अंतश्चर्णमकेतू  प्राी   णीचे आस्तर उत्पन्न होते इतकेच  व्हे तर पच ाची आभण श्वस ाची सिश इंभिये 
उत्पन्न होतात. या चर्णमकेतू  अभपस्तरच उत्पन्न होते त्याचे कायश स्त्रिण आभण ीोषण असे असते. 
मध्यचर्णमकेतू  उत्पन्न होणारे ीरीरिाग इतर  ो ही चर्णमकेतू  उत्पन्न होणाऱ्यापेक्षा प ष्कणच अभिक 
असतात. समनियी गािे म ख्यतः मध्यचर्णमकच असतात. मासं आभण रत तिाभहनया ि बलफायनया तर 
मध्यचर्णमक असतातच पण काही संि ेी अियिही त्यातू  उत्पन्न झालेले असतात. इतर  ो  चर्णमकातू  
उत्पन्न होणाऱ्या अियिात प ष्कण अंीी मध्यचर्णमकेचाही समािीे असतो. मध्यचर्णमकेतू  काय काय 
उद ििते हे बह तेक बाबतीत स्पष्ट असते. परंत  या चर्णमकेचा मर्धयमकाय म्हणू  जो प्रकार साभंगतला तो 
इतका व्यापक आहे की काही प्रसंगी तो इतर चर्णमकेपासू  उद ििला असािा असा सं ेह राहतो. 
 

बणहश्चर्ममकेतून प्रौढ  ेहात उत्पन्न होणारे अियि असे :– (१) चमश, केी,  खे. ल्स्ि ाप्रबपड, 
  ग्िप्रबपड.  ेिसंपि,  ेिप्रबपड. (२) तोंडाचे आस्तर, अंीतः  ासाकोटराचें आस्तर. तोंड आभण  ासा 
यातील प्रबपडापंैकी काही. लालाप्रबपड. भपभहतप्रबपडाचा प्राक् खंड.  ाताचा अभिलेप. ग   भलकेचे 
अभपस्तर.  ेिबिग. श्रोिाच्या पटलग ंफेचे अभपस्तर. (३) में ू आभण कीा. करोटीय कीीय आभण 
कारभणक प ंजक. करोटीय कीीय आभण कोष्ठागंीय चेतनया. दृक् पटल, क ीभ केचे पश्च अभपस्तर 
पल्लिीमासं. अभिि क्कगीणांग. भपभहताचा पश्च खंड. पाय ीप्रबपड. 
 

यापंैकी पभहला गट  ेहाच्या प ष्ठापासू  उत्पन्न होतो.   सरा त्यािर पडणारे खणगे बकिा प टक ळ्या 
यापासू  उत्पन्न होतो. आभण भतसरा चैत   णी आभण भतच्यािर उगिणारा तंस, यापासू  उत्पन्न होतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

गभात अंतश्चर्ममकेपासून ग्रस, भगल ी, जठर, अंि आभण संग   असे पाच अियि उत्पन्न होतात. 
त्यातू  प्रौढात अियि उत्पन्न होतात ते असे :– (१) तोंडाकडील ग्रसिाग,  ाकाकडील ग्रसिाग, 
श्रिणाची मध्य कोठडी, ग्रसश्रि भलका, घंभटक, पभरघंभटक आभण उरोभिष्ठ प्रबपड, रभचम क ले आभण कंठ. 
(२) ग्रस, श्वस , श्वस  भलका आभण पल्म े. (३) जठर (४) अंि, यक त आभण प्रपाचकप्रबपड, (५) 
महाग  , मूिाीय, मेह ी, यो ीचे अबल , उपरेतल प्रबपड, पयामेह ीय प्रबपड, कं मेह ीय प्रबपड, 
अबल ीय प्रबपड. 
 

मर्धयिर्ममकेतून उत्पन्न होणाऱ्या आठ आद्य अियिाचंा भिचार कराियास हिा. ते अियि असे :– 
(१)  िकीरे बकिा मेरू. यापासू  कीरेकातंरातील काल्स्र्थबबबात मऊ अंतरंग असते ते उत्पन्न होते. (२) 
अंगकाचे  ो  िाग होऊ  एकातू  कबंि स् ाय ूआभण   सऱ्यातू  कीरेका आभण पी शका उत्पन्न होतात. 
(३) मध्यस्र्थ पेभीका–संघ. यातू  ि क्क, मेह ी, उपम ष्क आभण िीयशस्त्रोत. (४) पाश्वशस्तबके. यातू  
परीपपटल परीहपटल, पयंिपटल, अं  की, म ष्क, क भक्षयोगी  ळ्या, क क्षी ि यो ी याचंी उत्पभत्त होते. 
(५) कीलोमाचा प्राकारी तट, यातू  चमश, गूढागूढ पभरष्पट, उरस्य, ि जचरणाचंा सागंाडा, त्याचेच स् ायू, 
अभिि क्ककिच, याचंी उत्पभत्त होते. (६) कीलोमाचा कोष्ठागंी तट, यातू  प्राी ीचे मासं ि समनियी गाि, 
कंठ श्वस ा ि पल्मन् याचं्या कास्र्थी, समनियी गाि ि मासं; यक त प्रपाचक उपरेतल आभण इतर प्रबपडाचें 
सूिल िाग; मेह ी ि मूिाीय याचें मासं ि समनियी गाि; रत त ि बलफ याचं्या अभिसरणाची इंभिये. (७) 
ग्रसिाग. यातू  जबड्याची हाडे,  ंती , अ  लेप, श्रोिकास्र्थी, ी गंाटकास्र्थी, चिशणाचे ि म खचयेचे स् ायू. 
(८) ीीषीय मध्यमकाय. यापासू  करोटीची काल्स्र्थजनय हाडे, अंीतः पटलजनय हाडे, अंीतः  ेिगोल, 
अंीतः अंतरश्रोि. 
 

ती  सप्ताहात गिाची जी िाढ होते भतच्यात अपत्याच्या िाढीला बराच झपाटा आलेला असतो हे 
खरे पण अपत्यबाह्य िाग बराच मोठा असतो. या िागा ेच खरोखरी अपत्याचे पोषण होत असते. 
अपत्याच्या प ष्ठी  अंगाीी असणारा उल्बकोी िाढू  त्यास बह तेक सिांगा ी ग रफटू  घेतो. उ री  
अंगाचा प ष्ककोी अपत्यात भीरतो आभण उल्ब जराय ूएकाीी एक भिडू  जातात हे िर साभंगतलेच आहे. 
जराय ूहा गिािरणाचा िरचा प र असतो. त्याच्याही िर क क्षीचे आस्तर असते. हे आस्तर ीिेटी गणू  
जाियाचे असते. म्हणू  त्यास गलन्त [Desidua.] म्हणतात. गलनत हे गिाचे भतसरे आिरण असते. गिाची 
िार म्हणू  जो जाड िाकरीिजा अियि असतो तो बह ीः जरायचूा ब लेला असतो. त्यास गलनतािरणाचा 
काही िाग भचकटलेला असतो. गर्णिणी आभण गिश याचं्यात अन्न आभण मल याचंी  ेिघेि चालते ती िारेच्या 
द्वारा. पूिी जी ीूनयागारे साभंगतली बकिा ज्या ंा समाीय म्हटले ते िारेचेच िाग होत. त्यात या भिभ मयास 
अिसर असतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ∘ ३१·३० क भक्षस्र्थ गिश.   सरा मभह ा. 

१ समाीय Intervillous spaces. 
२ प ष्पकोी Yolk sac. 
३ उल्ब Amnion. 
४ अपत्यीीषश Head of embryo. 
५ गलनत आिरण Desidua capsularis. 
६ जरायू Chorion. 
७ गलनत अध्यािरण Desidua parietalis. 

 
जरायु म्हणू  जे गिािरण असते त्याचेही  ो  र्थर असतात. एक तोषस्तर असतो तो संपेभीक 

असतो. तोच बाहेरचा. तो गिाीयास लागू  असू  गलनतास ठेपलेला असतो. आतला र्थर मध्यचर्णमक 
असतो. त्यातच रत तिाभहनया उगितात. अंचभलका म्हणू  ज्या साभंगतल्या त्या याच र्थरातल्या. प्रर्थम 
अंचला म्हणजे एकेरी पोकण प्रसर असतो.  ंतर त्याला ीाखा आभण उपीाखाही फ टतात. एकं र जरायूचे 
अभपस्तर आभण अंचभलकाचेंही अभपस्तर तोषस्तरातू  तयार झालेले असते. त्यात संपेभीक ि स्पष्टपेभीक 
असे  ो ही िाग असतात. हे िाग उत्तरोत्तर अभिकाभिक पातण होत जातात. गिारपणाच्या उत्तरािात या 
 ो  र्थरापैंकी संपेभीक र्थर तेिढा समग्र राहतो. आतला स्पष्टपेभीक रहात  ाही. मिू  मिू  संपेभीकाच्या 
गाठी माि आढणू  येतात. ती  सप्ताह संपेपयंत अंचभलकाचंी िाढ जोरात असते. त्या ंतर ही िाढ 
संरोपणाच्या जागी माि जोरकस राहते; पण तेरू्थ   ूरच्या जागी ती कमी पडते, इतकेच  व्हे तर तेर्थील 
अंचभलका क्रमाक्रमा े स कू  भजरू ही जातात. ती  मभहनया ंतर संरोपण स्र्था ापासू   ूरच्या जागी 
अंचभलका फारच र्थोड्या भील्लक राहतात. गिारपणाच्या उत्तरािांत तर तो िाग ग णग णीत होऊ  जातो. 
संरोपणाच्या जागी माि अंचभलका िर ार होतात. याच िागास िार म्हणतात. या िागास प्रफ ल्ल जरायू 
[Chorion frondosum.] आभण इतर िागास अफ ल्ल जराय ू [Chorion laeve.] म्हणतात. चिथ्या सप्ताहात 
अपत्यातही रत तिाभहनया उगितात.  ाणेमाफश त त्याचंा संगम अंचभलकाींी जमू  येतो. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ∘ ३१·३१ क भक्षस्र्थगिशछे , सप्तसप्ताह 

१ गलनत आस  Desidua basalis. 
२ क भक्षमासं Uterine muscle. 
३ क भक्षग्रीिा  णी Cervical canal. 
४ प्रभतबिंिलय Closing ring. 
५ अंतराय Septum. 
६ उल्बपटल Amniotic membrane. 
७ उल्बकोष्ठ Amniotic cavity. 
८ जराय  Chorion. 
९ गलनत अध्यािरण Desidua parietalis. 
१० अपत्य Embryo. 

(प्रभतबिंिलय ि अंतराय याचें भििरण प ढे येईल). 
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आ∘ ३१·३२ िारेतील रत ताभिसरण. लाक्षभणक छे . 
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प्रकरि ३२ 
 

गभातील अच्स्थमांसादी 
 

गिशीरीरात पभहल्या ि   सऱ्या मभहनयात काय काय घडामोडी होतात त्या मागील प्रकरणात 
सामानयतः पाभहल्या. त्या अििीत आभण त्या ंतरच्या एकाद्या मभहनयात भिीषेतः काय काय घडते ते आता 
पहाियाचे आहे. अस्र्थी आभण स् ाय ू याचंी रच ा या मभहनयात होत असते आभण अंतबरभिया ंा  ेखील 
र्थोडीबह त स्पष्टता येत असते, असे भ सू  येईल. 
 

गिाच्या चिथ्या सप्ताहात अंगके उत्पन्न होतात म्हणू  साभंगतले. त्यात प्रर्थमतः पोकणी असते 
परंत  लिकरच ती पोकणी  िी  पेभीका उत्पन्न होऊ  िरू  भ घते. अंगकाचे ती  भििाग भ सू  येतात. 
खबशरक [Sclerotome.], चमशक [Dermatome.] आभण म   लक. [Myotome.] अंगकाचा गीणशिाग (गीर) आभण 
ीजेारचा मेरूकडील िाग यापासू  खबशरक तयार होते. या िागातील पेभीका मध्यमकायरूप होऊ  मेरू ि 
चैत   भलका याचं्याकडे जाऊ  त्यािोिती जमा होतात, खबशरकापासू  कीरेका आभण पी शका तयार 
होतात. अंगकाच्या उपमध्य अिीषेापासू  उ री  अंगास एक र्थर   मडू  उगितो. त्याचेच िाग चमशक ि 
म   लक होत. तर्थाभप   मड लिकरच अस्पष्ट होऊ  एकच अंगकाियि भ सू लागतो. त्यासही म   लक 
असेच म्हणतात. चमशक त्यातच भिली  असते असे मा तात. या समग्र म   लकापासू  मासंबपड (स् ाय)ू 
तयार होतात. अपत्याच्या ीीषातील मध्यचर्णमकेत अंगके तयार होत  ाहीत. ही चर्णमका भिरल होऊ  
मध्यमकायरूप िारण करते. यातच चैत  गव्हराच्या काठापासू  भ घू  काही पेभीका सामील होतात. 
त्याही असेच भिरलरूप िारण करतात. म्हणू  ीीषातील मध्यमकाय मध्यचर्णमका आभण बाह्यचर्णमका या 
 ोहीपासू  उगम पािलेले असते असे भ सू  येते. 
 

सवव समन्वयी गािे मध्यमकायातू  उगम पाितात. चैत व्यहूात [Neuroglia.] िमश म्हणू  जे समनियी 
गाि साभंगतले ते माि बाह्यचर्णमकेतू  उगिते. मध्यमकायपेभीका तारकारूप असतात त्या ा भकरणिजा 
लाबंलाबं प्राकलप्रसर असतात. या प्रसरा ंी या पेभीका एकमेकीस जोडलेल्या असतात. मध्यंतरी 
पेभीकाबाह्य िि असते. प्रौढ अियिात पेभीका-बाह्य िव्य कसे उत्पन्न होते, याभिषयी भ भश्चत माभहती 
 ाही. याच बाह्य िव्याम णे समनियी गािात कडकपणा, मऊपणा, भचिटपणा इत्या ी भिभीष्ट ग ण आलेले 
असतात हे खरे. 
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आ∘ ३२·१ चिथ्या सप्ताहातील गिाचा छे . 

अंगकभििाग. च चैत   णी. ि महािम ी. मध्यंतरी मेर. ख खबशरक. 
 

अच्स्थ हे सिात कठीण गाि आहे. अल्स्र्थपेभीकाचं्या िोिती तल्पगाि असते. ते अल्स्र्थभिभीष्ट रूप 
िारण करण्यापूिी या अल्स्र्थपेभीका ंाच अल्स्र्थकारक [Osteoblast.] पेभीका म्हणतात. अल्स्र्थपेभीका एक ा 
ब ल्यािर एकापासू  अ ेक होत  ाहीत. हाड िाढते ते हाडािोिती  िा अल्स्र्थलेप बसू  िाढते. आतले 
 ाणके िाढते ते आतील पेभीका ि त्या बाहेरील िव्य रत तात भजरू  जाऊ  िाढते. अल्स्र्थभििा  आभण 
त्याकरता उत्पन्न होणारी कें िे यासंबिंी माभहती पूिी   सऱ्याच प्रकरणात भ ली आहे. 
 

हाडे  ो  प्रकारची असतात पटलात तयार होणारी आभण कास्थीत तयार होणारी. पटलात तयार 
होणारी हाडे भीरोिागात असतात. ही प्रर्थमतः सूिलगािरूप असतात. सूिािर खटलिणांचा लेप तयार 
होतो. त्यािर अल्स्र्थकारक पेभीका अल्स्र्थतल्प चढितात. त्याम णे आरंभिक भिरण अल्स्र्थ तयार होते. बाहेर 
सूिलपटल असते तेच पयशल्स्र्थपटल. त्यातील अल्स्र्थकारक पेभीकापासू  बाहेरचा सािं ( ाट) अल्स्र्थिाग 
तयार होतो. अल्स्र्थकारक पेभीका आभण मज्जापेभीका मध्यमकायापासू  भ घालेल्या समनियी पेभीकापंासू  
उत्पन्न होतात. 
 

भीरो ेीाबाहेरची हाडे कास्र्थीमिे तयार होतात. ती तयार होता ा प्रर्थमतः मध्यम-कायातू  स्िच्छ 
कास्र्थी त्या त्या भठकाणी आभण त्या त्या रूपाचे तयार होते. अपत्यास या अिस्रे्थत पाभहजे तेिढा टणकपणा 
या गािात असू , ििश  पािण्याची सोयही त्यात असते. या कास्थीभोवती क्रमीः अस्थी उत्पन्न होते. 
तोपयंत प्रौढपणी असािा तेिढा आकार आलेला असतो. हे अल्स्र्थभििा    हेरी असते. काही 



 

अनुक्रमणिका 

पयशल्स्र्थपटलापासू  होते आभण काही अंतगशत कास्र्थीमिे होते. पयशल्स्र्थपटल म्हणू  जे म्हणाियाचे ते 
आरंिी पभरकाल्स्र्थपटल असते. अल्स्र्थकारक (अल्स्र्थप्र ा) पेभीका या पभरकाल्स्र्थपटलात अल्स्र्थभििा  
करतात. त्याम णे  भलकारूप अस्र्थीच्या आद्य भलका कास्र्थीच्या मध्यिागािोिती अल्स्र्थ भलका उत्पन्न 
होते. अल्स्र्थभििा  चालू राभहल्या े जाडी ि लाबंी या  ोहींची िाढ होते; बाहेरचा सािंिाग तयार होतो. 
बाह्यपटलापासू  होणारे हे अच्स्थणवधान पटलास्र्थीत होणाऱ्या अल्स्र्थभििा ाच्या तोडीचे असते. यात 
काल्स्र्थिागाचा संबिं  सतो. (प्रकरण २ ि प्रकरण ३ पहा) 
 

 
आ∘ ३२·२ अल्स्र्थभििा - ीशक ती  लाक्षभणक अल्स्र्थछे  

१ काल्स्र्थ. २ पयशल्स्र्थ ३ अल्स्र्थ. ४ मज्जाप्रारंि. ५ अल्स्र्थ. ६ मज्जा. 
 

अंतगशत कास्र्थीपासू  होणारे अल्स्र्थभििा  अस्र्थींची लाबंी िाढण्यास उपयोगी असते. िाढत्या 
संभिभ कट अग्रामंिील अल्स्र्थिाग त्याम णे उत्पन्न होतात. आरंिी पयशल्स्र्थपटलापासू  मज्जाकं र उगिू  
काल्स्र्थमय काडंाच्या मध्यिागी भीरतात. हे अंक र  ो ही अग्राकंडे पसरतात. असे करता ा ते 
काल्स्र्थभिलय करू  अस्र्थी उत्पन्न करतात. जनमा ंतर  िी  अल्स्र्थभििा -कें िे उत्पन्न होतात. त्याम णे 
काल्स्र्थकाडंाचे  ो  िाग होतात. एक िाग संभिगामी असतो, आभण   सरा त्याच्या जिणच अग्रिागी 
असतो. त्याच्या ि द्धी े एकं र हाडाची ि द्धी होते. त्यास अभपरोह म्हणतात. ीिेटी अस्र्थी पूणश होते तेव्हा 
कास्र्थी  ाहीसे होऊ  तेरे्थ भिीषे  ाटपणाम णे एक रेषा माि राहते तीच अभपरोह रेषा होय. बाहेरू  
अल्स्र्थभििा  आभण आतू  अस्थींिे णवलयन व शोषि होऊ  मज्जा णीची िाढ होते. पूिी 
अल्स्र्थभििा कोष्टक भ ले आहे. जनमापूिी उद ििणाऱ्या अल्स्र्थभििा कें िा ंा जातपूिश, [Primary.] आभण 
जनमा ंतर उद ििणाऱ्या ंा जातोत्तर [Secondary.] म्हटले आहे. (प्रकरण २ पहा) 
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आ∘ ३२·३ सूक्ष्म अल्स्र्थभििा . आ∘ २ मिील उजव्या िागातील चौको ाचे सूक्ष्म ीश . १ काल्स्र्थ. २ 

खटलिण जमण्यापूिी तल्पगाि. ३ खटलिण जमल्या ंतर तल्पगाि. ४ मज्जेतील अल्स्र्थकारक िाग. ५ 
रत तिाभह ी. ६ अल्स्र्थ ाीक पेभीका Osteoclast. ७ अल्स्र्थकारक पेभीका. अल्स्र्थप्र ा (प्रकरण ३ पहा) 
Osteoblast. ८ अल्स्र्थपेभीका. ९ रत तकारक मज्जा. क कास्र्थी. 
 

भतसऱ्या सप्ताहाच्या अखेर मेरू तयार होऊ लागतो. गिामिील पाठकण्याचा तो आरंि असतो. 
मत्स्यकल्प [Amphioxus.] म्हणू  एक जलचर प्राणी आहे. तो सरासरी करंगणी एिढा लाबं असतो. त्यास 
सामानय ज  मासाच समजतात. परंत  तो मासा  ाही असे जाणते लोक म्हणतात. कारण असे की त्याला 
अल्स्र्थमय बकिा काल्स्र्थमयस द्धा पाठकणा  सतो. तर्थाभप त्याला पाठकणा म णीच  सतो असे  ाही. असतो 
तो केिण सूिल गािाचा असतो. तो कास्र्थीइतकाही टणक  सतो. तर्थाभप त्या प्राण्याच्या अियिा ंा 
पाभहजे तेिढा आिार त्या सूिल कण्या ेही भमणतो. अीा कण्यालाच आपण मेरू म्हटले आहे. अीा काही 
र्थोड्याीाच प्राभणजाती आहेत की त्या ा मेरू आहे पण काल्स्र्थ बकिा अस्र्थी असे काही  ाही. अीा प्राण्या ंा 
मेरितं [Chordate.] म्हणतात. आपणस द्धा जनमापूिी काही भ िस मेरितं असतो  ंतर आपण 
अल्स्र्थकाल्स्र्थितं होतो पण मेरितंही असतो. आपल्या पाठकण्यात मेरूचे अिीषे असतात. आपण मेरिंत 
असू  भीिाय कीरेितंही आहोत. आरंिी आपण मेरितं असतो मग कीरेितं होतो.  र  ो  मणत यामिे 
ज्या अल्स्र्थकाच्या चकत्या असतात त्याच्या मध्यिागी मऊ गीराच्या रूपा े हा ीषे राभहलेला असतो. 
 

प्रार्थम रेषेच्या ीिेटी आभण चैत गव्हराच्या आरंिी पिश असते. त्याच्यापासू  बाह्यचर्णमका ि 
अंतश्चर्णमका याचं्यामिे सगशबबबाच्या मध्य रेषेत एक  ोरी उतिते तीसच मेरू म्हटले आहे. प्रौढातील 
पाठकणा या मेरूपासू  उत्पन्न होतो असे  ाही. तो त्या िोिती उत्पन्न होतो आभण त्याचा पूिोत त अिीषे 
आपल्यात ठेि ू घेऊ  त्याचीच जागा घेतो. मिके आभण पशुवकाही अंगकापासू  उत्पन्न होतात त्या अीा. 
अंगकाचें आडि े  ो   ो  िाग होतात. ीजेारीजेारच्या अंगकाचें ीजेारी िाग एकिटतात. याच आद्य 
कीरेका होत. उजव्या डाव्या अीा आद्य कीरेका मेरूच्या िोिती एकिटतात. हे होत असता ा 
अंगकिागाचं्या मिली चीर असते भतच्यात मध्यम-कायातू च कीरेकातंरीय बबबे तयार होतात. 



 

अनुक्रमणिका 

अंगकािशमील ा े कीरेका भसद्ध होत असल्याम णे त्या म   लकाचं्या समोर असण्याऐिजी एकातंरात 
असतात. प्रत्येक कीरेकेच्या ब ंिापासू  प ष्ठी  अंगास फाटे उगि ू ते चैत  भलकेिोिती एकामेकास 
भमणू  कडे ब ते. त्याच ब ंिापासू  आणखी एकेक फाटा भ घू  पाश्वश आभण उ री  भ ीसे िाढत जातो. 
या कीरेकाचं्या पाश्वश ीाखा िक्षो ेीात पी शकारूप घेतात. या ंतर प्रत्येक कीरेकेत सहा भठकाणाहू  
कास्र्थी उगिते.  ो  भठकाणे ब िंात,  ो  कंसात आभण  ो  डाव्या उजव्या फाट्ात असतात. सातव्या 
सप्ताहात काल्स्र्थकें िे आभण आठव्या अखेर अल्स्र्थभििा कें िे कीरेकात उद िितात. 
 

 
आ∘ ३२·४ मणत यात गिसलेला मेर. क कीाप्रणाल. 

 
गिाच्या चिथ्या सप्ताहात अंगके भ सू लागतात. सहाव्या सप्ताहाच्या आरंिी एकं रीत अंगकाचं्या 

४१ जोड्या भ सू  येतात. भीरोिागाच्या मौभल ेीात केिण चार प सट अंगके भ सतात पण ती लिकरच 
भिली  होतात. भीरो ेीातील मध्यचर्णमका बह तांीी अभिित त राहते. भतच्यातच करोटीची हाडे उगितात. 
करोटीच्या हाडापंैकी काही में ूिोिती असतात पण  ो  हाडे तोंडािोिती असतात. प्रौढ सागंाड्यात एकच 
ह  िटीचे हाड तेिढे चलसाधं्या े इतरास जोडलेले असते. बाकी सिश एकजूट असतात. गिामध्ये 
काच्स्थमय करोटी उत्पन्न होते भतचे  ो  िाग स्पष्ट असतात, एक में ू ि ज्ञा ेंभिये याकरता आभण   सरा 
घीाकरता, बकिा तोंडाकरता. तोंडाचा सागंाडा म्हणजे जंिीय ि हा ि ही  ो  हाडे. में ू ि ज्ञा ेंभिये 
याकंरता जो आद्य कंकाल (सागंाडा) असतो त्याला काल्स्र्थकरोटी [Chondro cranium.] म्हणतात. तोंडाच्या 
सागंाड्याला भगल्लकास्र्थी म्हणतात. भगल्ल  ािाचे अियि मत्स्या ंा असतात त्याचंा उपयोग श्वस ाकरता 
होतो. माणसाला भगल्ल  सतात तरी आद्य रच ेत त्याचं्यासारखी घडण माणसातही दृष्टीस पडते. म्हणू  
भतला भगल्लकास्र्थी बकिा काल्स्र्थभगल्ल [Branchial cartilages.] असे म्हणतात. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ∘ ३२·५ काल्स्र्थमय करोटी, सात सप्ताहाचं्या गिातील. १  ासाकोी २ कारंड. ३ मूिशनयाचा 

मोठा पखं. ४ मूिशनयभपच्छ. ५ ऐरणक. ६ पभहला कंस. ७ पभहला कंस. ८ पभ का. ९ बकजल. १० ी गंाटक. 
११ घंभटक. १२ श्रोिकोी. १३ चूच क. १४ मौलीय. १५ मस्त क. १६ मल्स्तक. १७ गोलािश. 
 

गिाच्या   सऱ्या मभहनयात लिकरच काल्स्र्थकरोटीची रच ा स रू होते. ही करोटी एकाद्या 
टोपलीसारखी असते. ती में ूच्या तणाीी असू  त्याच्या तटािोिती भतचा अग ी लहा सा िाग असतो. 
याच काल्स्र्थकरोटीत अंतःश्रोि आभण अिघ्राण-इंभिय याचं्यािोितीच्या कोीाचंा समािीे असतो. याच 
काल्स्र्थकरोटीत मेरू समाभिष्ट असतो. पण तो मूिशनयाच्या साभ पीठापलीकडे जात  ाही. श्वा मत्स्य म्हणू  
जो मत्स्य आहे त्याच्या घीाच्या तटात सात काल्स्र्थकंस असतात. त्यातील  ो  तोंडाचे आिार आभण पाच 
भगल्लाचें आिार असतात. मा िी गिाच्या   सऱ्या मभहनयात मा ेचे पाच िाग भ सू  येतात त्या ंा भगल्लकंस 
[Branchial arches] म्हणतात. मा िी गिात पभहल्या कंसापासू  मध्यश्रोिातील ऐरणक आभण हभ िक ही  ो  
अल्स्र्थके उत्पन्न होतात.   सऱ्या कंसापासू  पभ का उत्पन्न होते.   सऱ्या ि भतसऱ्या कंसापासू  ी गंाटाल्स्र्थ 
उत्पन्न होते. चिथ्या ि पाचव्या कंसापासू  घंभटकाकाल्स्र्थ उत्पन्न होते. बकजलप्रसर म्हणू  जो क ं िीय 
हाडाचा फाटा आहे तो   सऱ्या कंसापासू  उत्पन्न होतो. कंठामध्ये भकत्येक काल्स्र्थ आहेत ती या कंसातू च 
उत्पन्न होतात. परंत  त्यातील कोणकोणत्या कंसापासू  हे  ेमके कणू  आलेले  ाही. करोटीचा बह ताीं 
पटलापासू  उद्भितो. िालीय ि ीीषीय ही हाडे सिांीी आभण मौलीय, क ं िीय ि मूिशनय अंीतः पटलात 
उत्पन्न होतात. जंिीय, तालि आभण हा ि अस्र्थी  ेखील पूणशपणे पटलातच उत्पन्न होतात. ज्या पटलातू  
अल्स्र्थभ र्णमती होते त्याचे अंी साधं्यात काही काण जनमा ंतरही भील्लक असतात त्या ंा अल्स्र्थकल्प 
[Fontanel.] असे पूिी भ लेल्या कोष्टकात म्हटले आहे. 
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आ∘ ३२·६ करोभटकंकाल. कंसापासू  ब लेले कास्र्थी रेखाभंकत आहेत. 

अंक कंसक्रम  ीशभितात. 

 
आ∘ ३२·७ श्वा मत्स्य–कंकाल. अंक कंसक्रमाकं  ीशभितात. 

 
अंगकाचं्या एका िागापासू  अस्र्थी उत्पन्न होतात तर   सऱ्या िागापासू  स् ाय ू उत्पन्न होतात. 

अंगकाचंी जी भििागात्मक रच ा असते तीच प्रर्थमतः स् ायूंचीही असते. हे भििाग, म   लक, प ष्ठी  अंगास 
िाढतात तेव्हा ते कीरेका ंा िेटतात. त्या ंतर त्याचं्यापासू  मासंबपड तयार होतात. ते पाश्वश आभण 
उ री  भ ी ेे िाढतात तेव्हा उ रमध्याीी एकमेकास िेटतात. केणीच्या पा ातल्यासारखी ही मासंरच ा 
माणसाच्या गिात अल्पकाभलक असते. परंत  ती असते हीच गोष्ट महत्िाची आहे. मत्स्याचं्या ीरीरात ती 
भचरकाल भटकू  राहाते. मा िी गिश. ९ mm. असता ा ही रच ा भ सते. यािणेी त्याला सहा सप्ताह 
 ेखील झालेले  सतात. आणखी  ो  सप्ताह उलटण्यापूिीच ही मत्स्यसदृीरच ा बह ीः  ाहीीी होते. 
त्यािणेी प्रौढ माणसातल्याप्रमाणे स् ाय रच ा स्पष्टपणे भ सू  येते. तर्थाभप िक्षो ेीात पी शकातंरीय 
स् ायूंमध्ये मत्स्यसदृी रच ेचा  म  ा भील्लक राहतो. कबिंस् ायूमिे लाबंी रं ी ठेिणीची भ ीा यामिे 
भिभििता असू  त्यामिे र्थरही उत्पन्न होतात. म   लक अिघे ७६ असतात पण त्यापासू  २७० स् ाय ूभ माण 
होतात. 
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आ∘ ३२·८ मासंारंि सहािा सप्ताह. ि ि जकभलका र चरणकभलका. 

 
आ∘ ३२·९ स् ाय स्र्थाप ा. आठ सप्ताह. 

 
प्रौढस्िरूपी स् ाय रच ा उत्पन्न होता ा चार भक्रया घडू  येतात त्या अीा :– 

 
(१) संबंधन. [Fusion]  ो  बकिा अभिक म   लकाचें िाग एकाीी एक ज णू  येणे. (२) णवभंजन. 

[Splitting] उिे बकिा आडिे िाग होणे. असे भििाग िगेिगेणे राहतात बकिा ते ीजेारच्याींी ज णतात. 
पी शकातंरीय स् ायतू ते भिित त राहतात, तर ते उ राच्या आडव्या ि बाह्य तसेच आंतर भतरश्ची  स् ायमूिे 



 

अनुक्रमणिका 

ीजेाऱ्याींी ज णतात. (३) पणरक्षय. [change of direction] काही म   लक अंीतः बकिा सिशीः भजरू  जातात, 
आभण त्यापासू  पभरष्पट भ बिं  बकिा पटस् ाि उत्पन्न होतात. (४) णदग भेद [change of direction]. आरंिी 
मासंतंतूची लाबंी ीरीराच्या लाबंीलाच अ  सरू  असते पण ल्स्र्थररच ा घडता ा ती र्थोडीबह त ब ललेली 
आढणते. (५) प्रिस  [Migration.] (स्र्थलातंरण). काही स् ायूंची आरंिस्र्था े कायम राहू  अंत्यस्र्था े 
िगेिगेळ्या भ ीते चणतात तर काही स् ायूंची आरंिस्र्था े आभण अंत्यस्र्था ेही चणतात. अीी चणणूक 
होण्यापूिी स् ायसू चेत ी येऊ  भमणालेली असते. ल्स्र्थररच ेत स् ाय ूचणला तरी चेत ीचे उगमस्र्था  
चणत  ाही म्हणू  चेत ीच्या उगमािरू  भतच्याीी ज णलेल्या स् ायचेू मूणचे स्र्था  समजू ीकते. 
कभटबाहि आभण महापटल हे भकती चणलेले आहेत हे, त्याीी ज णलेल्या चेतनयाचं्या उगमािरू  ध्या ात 
येण्यासारखे आहे. प्रत्येक कीीय चेत ी कीतूे  भ घू  रे्थट समोरच्या म   लकात जाते. कीाप ंजक आभण 
म   लक याचंी संख्या जीीच्या तीीच असते. िेतनी आणि स्नाय ू यांिा जोड लिकरच घडतो तो 
कालातंरा े स् ायचेू स्र्थलातंरण झाले तरी ब लत  ाही. 
 

 ेहीाखात जी मध्यचर्णमका असते भतच्यातील मध्यम कायेतू  त्यातील स् ाय ू उत्पन्न होतात. 
स् ायलूा चागंले रूप येण्यापूिी त्याला मासंपूिशबपड [Premuscle mass.] म्हणतात. ही एक चमत्काभरक गोष्ट 
आहे की, भीरो ेीाचे स् ाय ू भगल्लकंसापासू  उद्भिलेले असतात. याचें मासंपूिशबपड ीजेारच्या आक तीत 
 ाखभिले आहेत. घसा आभण भगणणीचा ऊध्िशिाग यातच केिण प्राी ी या अियिात इच्छािी  स् ायू 
असतात. सिश कंकालस्नाय ूइच्छाधीन असतात. 
 

णगल्लकंसामर्धये स मारे ११० स्नाय ूअसतात त्याचें चार गट करतात ते असे : (१) पभहल्या कंसात 
चिशणाचे आभण इतर काही स् ाय ूउत्पन्न होतात. त्याचंा चेत ासंबंि पाचव्या करोटीय चेत ी े होतो. जंि ि 
ह   यातील अस्र्थी या कंसात असतात. (२)   सऱ्या कंसात  ो  स् ाय समूह असतात. त्यापैकी एका 
समूहात ी गंाटक हाडाीी जोडलेले र्थोडेसे स् ाय ूअसतात.   सऱ्या समूहात म खचयेचे स् ायू असतात. या 
चयास् ायूंचे प ष्कण प्रिस  होते. पभहल्या कंसात उगि ू ते बह तेक सिश मार्था आभण म खिटा व्यापतात. या 
सिांचा चेत ासंबिं करोटीय सातव्या चेत ी े होतो. (३) भतसऱ्या कंसात घीाचे स् ाय ूअसतात त्याचंा 
चेत ासंबंि  िव्या करोभटचेत ी े होतो. (४) चिथ्या आभण पाचव्या कंसात घीाचे इतर स् ाय ूआभण तालू 
ि कंठ याचें स् ाय ूउगितात. याचंा चेत ासंबिं करोटीय  हाव्या ि अकराव्या चेत ी े होतो. 
 

भजिेचे मासं म ख्यतः बाराव्या करोभटचेत ीीी संबद्ध आहे त्यािरू  असा तकश  होतो की मौभल ेीात 
जी अंगके असतात त्यापासू  ते उद्भिले असाि.े परंत  अलीकडील गिशभ रीक्षणािरू    सराच तकश  होतो 
की, ते घीाच्या तणातू  उद्भिले असाि.े अकराव्या करोटीय चेत ीीी संबंि असलेले पभरस्कंिीय आभण 
उरश्चचू कीय स् ाय ूस द्धा घीाच्याच प च्छाकडील िागातू  उद्भिले असािते असाही तकश  आहे. 
 

 ेहात इच्छातीत मांस अ ेक भठकाणी असते हे पूिी साभंगतलेलेच आहे. ते कीापासू  उत्पन्न होते 
ते संके्षपतः येरे्थ सागंणे आहे. रत तिाभहनयामध्ये मासंतंतू असतात ते त्या त्या भठकाणच्या मध्यचर्णमकेतच 
उत्पन्न होतात. सिश िाभहनयाचें आस्तरही मध्यचर्णमकच असते. दय याचे मासं भिीषे स्िरूपाचे असते तरी ते 
 ेखील मध्यचर्णमकच असते. पच व्यहू आभण सगोत्सगशव्यहू यातं मासं असते ते तेर्थील मध्यचर्णमकेतच 
उगिलेले असते. त्िचेत समाभिष्ट असलेल्या चमातील रोमाचंकारी मासं मध्यचर्णमक असते तसेच  ेिातील 
पल्लिी मासंही मध्यचर्णमक असते. क ीभ कामासं बाह्य चर्णमकेतू  उत्पन्न होते तसेच स्ि ेप्रबपडािोितीचे 
आभण   ग्िप्रबपडामिील मासंतंतू बाह्यचर्णमकेपासू  उगम पाितात. 



 

अनुक्रमणिका 

गिात जे बभहश्चमश असते त्याचा र्थर प्रर्थमतः एक पेभीका जाडीचाच असतो. या पेभीका ठोकण 
चौरस असतात. पभहल्या मभहनयाच्या अखेरीस यात   सरा र्थरही उत्पन्न होतो. त्यातला बाहेरचा र्थर असतो 
त्याला पभरचमश [Periderm or epitrichium.] असे  ाि आहे. यातील पेभीका चपट्ा असतात, आभण त्याखाली 
राभहलेल्या र्थरातील पेभीका त्याहू  बऱ्याच जाड असतात. साहव्या मभहनयात यातील पभरचमशरूप र्थर 
झडू  जातो. खालचा र्थर तोच अणपिमव, त्यात चौथ्या मभहनयात अ ेक र्थर उगितात. ते प्रौढातल्याप्रमाणे 
चार असतात. (प्रकरण १ पहा.) अभपचमाच्या खालचा त्िचास्तर चमश. तो बभहश्चर्णमकेखालच्या 
मध्यमकायातू  तयार होतो. त्याच्याच खाली मध्यमकायातू च उपचमश उत्पन्न होते. (प्रकरण १ पहा) 
 िव्या सप्ताहात अभपचमातच  खे उत्पन्न होऊ लागतात. बोटाच्या टोकाीी अभपचमश काही काण बरेच 
जाडी होऊ  राहते. पीूचं्या ख राच्या रच ेचे हे स्मारक आहे. 
 

 
आ∘ ३२·१० ख रस्मारक. पाचव्या मभहनयातील अंग भल–अग्र. म मध्यचर्णमका ख ख रप्रबोि. 

 
केस बभहश्चर्णमक असतात. केीमूलात माि बभहश्चर्णमकाबरोबर मध्यचर्णमकाचंाही िाटा असतो. 

भतसऱ्या मभहनयाच्या आरंिी ि िया, ओठ आभण ह  िटी या भठकाणी पभहल्या ंा केीमूले भ सू लागतात. 
चिथ्या मभहनयात त्यातू  केीकाडें भ घू  त्िचाप ष्ठािर भ सू  येतात. ही पभहली केसाचंी (लोमकाचंी) 
उगिण  ाट आभण  ाजूक असते. सहा मभहनया ंतर ती झडू  जाते, तर्थाभप अपिा रूपा े ती म खिट्ािर 
बारीक लि म्हणू  राहते. गणू  गेलेल्या केसाचं्या जागी  ि े केस उगितात ते पभहल्याइतके  ाज क 
 सतात. सिश आय ष्यिर काही केस गणू   िे येत असतात. केीकूपात कपाऱ्या असल्याप्रमाणे 
ल्स्ि ाप्रबपड असतात. त्याचं्यातील मध्यिती पेभीकामालेचा भिलय होऊ  त्यातील स्त्राि तयार होतो. 
पाचव्या मभहनयात अभपचमाचे अंक र खालच्या चमात घ सू  ल्स्ि ाप्रबपड तयार होतात. काही भ िसा ंी 
 णीला िढेे उत्पन्न होऊ  आत िजेही तयार होते. यातील अभपचमातू च या  णीचे मासं उत्पन्न होते. स्त  
ही स्ि ेप्रबपडाचीच रूपातंरे असतात. र्थमतः ि ज चरणाचं्या मूलस्र्था ाचं्या मध्यंतरी बभहश्चर्णमक कटक 
उमटतात. त्या ंा दुग्धरेषा म्हणतात त्या सहाव्या सातव्या सप्ताहात चागंल्या भ सू  येतात. कालातंरा े 
योग्य जागेखेरीज इतरि असलेला या रेषेचा िाग भजरू  जातो. राभहलेला बभहश्चमश िाग खोलिर 
मध्यमचर्णमकेपयंत जातो. तेरे्थ त्यापासू  स्त ातील प्रबपभडका तयार होतात. हीच स्त्रािसंप टे होत. (प्रकरण 
१२ पहा). स्त ातील सूिल िाग चर्णमक मध्यमकायातू  उत्पन्न होतो. स्त ाग्र प्रर्थमतः खोलगट असते. 
जनम होण्याच्या बकभचत पूिी ते उचलू  येते. 
[1. Lanugo.] 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ∘ ३२·११ 

४५ भ िसाचं्या गिातील   ग्िरेषा Milkline. 
 

आता प्राशनीिी णनर्ममती कीी होते ते पाहू  घेऊ. सगशबबब चहूकडू    मडू  उ राकडे िणते. 
तेव्हा प ष्ककोीाचा उ रालगत िाग भचमटू  आत जातो तेव्हाच खरोखरी प्राी ीच्या रच ेस आरंि होतो. 
हा भचमटा मध्यिागी अप रा असतो आभण ीीषाकडे आभण प च्छाकडे माि प रता असतो. त्याम णे प्राी ीचे 
प्राक् मध्य ि पश्च असे ती  िाग भ सू  येतात. त्यापंैकी मध्य िाग माि उिशभरत प ष्ककोीाीी प ष्कि तंा े 
जोडलेला राहतो. ही गोष्ट प्र॰ ३१ आ. १४ मध्ये स्पष्ट भ सू  येत आहे. पाच सप्ताह झाले म्हणजे प ष्कि ंत 
बारीक होते आभण प्राी ीचा सलगपणा चागंला भ सू  येतो. या अिस्रे्थतील प ष्कि तंाला प ष्कािंस्त्रोत बकिा 
केिण प ष्कस्त्रोत [Vitellim duct.] असे म्हणतात. हा लिकरच ब जू  जातो. प्रार्थम प्राी ी ही  णी असू  भतचे 
आस्तर अंतश्चर्णमक असते आभण तट मध्यचर्णमक असतात. प्रार्थम प्राी ीच्या  ोनही टोकाीी उ री  अंगा े 
खणगे उत्पन्न होतात. प्राक् िागी असतो तो आस्य गतश आभण पश्चिागी असतो तो ग  गतश होय. येरे्थ प्राी ीचे 
अंतश्चमश आभण एकं र  ेहाचे बाह्य चमश एकाला एक लागू  असतात. ही   हेरी चमशपटले अ  क्रमे ग्रसपटल 
[Pharyngeal membrane.] आभण संग  पटल [Cloacal membrane.] या  ािा ंी ओणखली जातात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३२·१२ पंचसप्ताहगिश– अंतरंग 

 
चत ःसप्ताह गिाच्या घीािोिती ि मानेभोवती पाच उंचट कंस भ सतात. त्याचं्या मिे चरे भ सतात 

आभण आतील अंगा े घणी भ सतात. चऱ्या ंा गव्हर [Groove.] आभण घणीं ा प्रसेि [Pouches.] म्हणतात. चरे 
बाह्यचर्णमकेत आभण घणी अंतश्चर्णमकेत असतात. कंसात या  ो  चर्णमकाचं्यामिे मध्यचर्णमकास द्धा असते ती 
बरीच जाड असते. याच चर्णमकेत मासं कास्र्थी रत तिाभहनया  ंतर उत्पन्न होतात. कास्र्थी आभण मासं याचंा 
उल्लेख मागील प्रकरणी केलेलाच आहे. कंसोत्पत्ती हा खरोखरी माणसाचा मत्स्याितार आहे. खरोखरीच्या 
मत्स्यातं कंसाकंसात फटी पडू  आतबाहेर पाण्याची ये जा करण्यास मोकणीक भमणते तसे माणसात होत 
 ाही. अीीच रच ा सिश पी गिातही आढणते. या सप्ताहाच्या अखेर घीाचे पटल भिरू  जाऊ  घसा 
आस्यगताीी सलग होऊ  जातो. तोंडाचे आस्तर बर्णहश्चर्णमक असते आभण घीाचे अंतश्चर्णमक असते. 
 ोहोंची गाठ कोठे पडते ते  ेमके सागंणे कठीण आहे. पण बह तेक ती तालि कंसापैकी प रःस्र्थ कंसाीी 
असािी असा अं ाज आहे. पाचव्या सहाव्या आभण सातव्या सप्ताहात आस्यगतािोिती अ ेक उंचिटे 
उगितात. ीीषाकडील उंचिट्ात  ासागतश [Nasal pit.] उत्पन्न होतात. त्याचं्या ीजेारच्या उंचिट्ा ंा 
स्र्था ा  सार मध्यम आभण अपमध्य  ासीय प्रसर म्हणतात. यापंैकी मध्यम प्रसराचं्या मिोमि िाल ेीाकडू  
िाल ासाप्रसर [Frontonasal Process.] येऊ  राहतो. डाव्या उजव्या अंगा े एकेक जंिीय ि हा ि प्रसर 
मध्यरेषेकडे येऊ  म खभििराचे कोंडाणे पूणश होते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३२·१३ भिसप्ताहगिाच्या घीाचा छे . यात भतसरी कमा  आभण ी गंाटकंस याचें छे , 

आतल्या अंगास प्रसेि आभण बाहेरच्या अंगास गव्हर भ सत आहेत. 

 
आ॰ ३२·१४ चार सप्ताह गिाच्या घीाचे छे ; पभहला ग्रसपटल असता ा आभण   सरा ते 

भजरल्या ंतर घेतलेला. म मेर. च चैत   णी. १, २, ३ प्रसेि. ४ आस्यगतातील उपगतश. Rathke’s 
pouch. 

 
आ॰ ३२·१५ म खघट ा ीशक प्रातंरेषा. 

 
ीजेारच्या चार आक त्यात पाच ते सात आठिड्यातील गिाचे भीरोिाग  ाखभिले आहेत. त्यात 

एकं र मुखवट्यािा घाट कसकसा ब लत जातो ते भ सू  येते. आरंिी जे भगल्ल-कंस ठणक असतात ते 
हणू हणू कसे ब जत जातात ते येरे्थ चागंले भ सू  येते. ीिेटी जंिह   आभण कणश या त्याचं्या ख णा माि 
भील्लक राहतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

  
आ॰ ३२·१६ पाच सप्ताहाचं्या गिाचा म खिटा, अंक 
कंसक्रम  ीशितात. 

आ॰ ३२·१७ सहा सप्ताहाचं्या गिाचा म खिटा. १ 
अिघ्राणगतश. २ अपमध्य  ासाप्रसर, ३ जंिप्रसर. ४ 
ह  प्रसर. ५ पभहला भगल्लगव्हर. 

  
आ॰ ३२·१८ साडेसहा सप्ताहाचं्या गिाचा म खिटा. 
१ अपमध्य  ासाप्रसर. २ मध्यम  ासाप्रसर. ३ 
जंिप्रसर. ४  ेि. ५ ह  कंस. ६ ी गंाटककंस. 

आ॰ ३२·१९ सात सप्ताहाचं्या गिाचा म खिटा. क 
कणश. 

 
 ासागतश तयार होतात तेव्हा ते खोल  सतात. बाह्य  ासाद्वारे माि स्पष्ट असतात. पण होता होता 

 ासागताची खोली िाढते आभण ते तणात िोक पडू  आस्यगताीी जोडले जातात. अर्थात आत आंतर 
 ासाद्वारे तयार होतात.  ो   ासागतातील तट असतो तो  ासािालप्रसर असतो. त्यालाच आता प्रार्थम 
 ासा-अंतरायाचे रूप येते.  ासािाल-प्रसरातू च िरच्या ओठाची मध्य रेषा आभण जंिीयास्र्थीचा 
 ी िारण करणारा िाग तयार होतो.  ी  म्हणजे कातरे  ात.  ासातंराय बाहेरू  आत िाढत जातो. 
त्याच्या ीजेारी जंिीयप्रसराचें उपप्रसर म्हणू  तालप्रसेि उत्पन्न होऊ   ासातंराय आभण तालिप्रसर याचंी 
िेट झाली म्हणजे  ो   ाकप ड्या भिित त होतात. अंतराय आस्यगताच्या सीमेपयंत जातो पण घीात जात 
 ाही.  ासाग्रस असा अियि अभिित तच राहतो. याप्रमाणे  ासाक हरामिे आस्यगताचा एक िाग आभण 



 

अनुक्रमणिका 

 ासागतश अीी य ती झालेली असते. य भतरेषा ढोबणपणे सागंाियाची झाली तर ती अीी सागंता येते. 
जंिीयास्र्थीत  ी ाीजेारी जी प्रणाली असते भतच्यापासू  िर आभण मागे मूिशनयास्र्थीच्या अिर ि प रःस्र्थ 
तटाचं्या साधं्यापयंत. या रेषेच्या प ष्ठी  अंगाचा िाग आस्यगतातू  आभण उ री  अंगाचा िाग  ासागतातू  
भ घालेला असतो. अंतरायाच्या िाढीम णे  ासाक हराची उंची िाढते, बकबह  ा  सलेली येते असे म्हणणे 
योग्य आहे.  ाकामध्ये कपारी असतात त्या ज्या कंगोऱ्याम णे उत्पन्न होतात ते कंगोरे  ाकाच्या 
अपमध्यतटापासू  प्रसररूपा े उगिलेले असतात.  ासाक हराीजेारी स भषरे असतात ती म ख्य 
 ासाक हरातू च ीाखारूपा े उगिलेली असतात. 
 

 
आ॰ ३२·२० ४० भ िसाचंा गिाचा म खिटा. 

 
आ॰ ३२·२१ ४५ भ िसाचं्या गिाचा म खिटा. 

 
आ॰ ३२·२२ क कास्र्थी. अं अंतराय.    ासाकोष्ठ. ता ताल . 
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त ंडक हराचे  ो  िाग व्हाियाचे असतात. जबड्याचं्या बाहेर आभण आत असे ते  ो  िाग होत. 
जबड्यात दातांिी योजना असते. जबड्याच्या बाह्यचर्णमकेतू  एक पापोिा मध्यमकायात भीरतो. त्यास 
 ंतपि [Dental lamina.] म्हणतात. त्यापासू  प्रत्येक जबड्यात  हा हा िाटीिजा अियि उगितात त्या ंा 
अभिलेप इंभिये [Enamel organ.] म्हणतात. ही   ध्या  ाताचंी पेरणी होते असे म्हणण्यास प्रत्यिाय  ाही. 
त्याचंा बाह्य चर्णमकेीी संबंि लिकरच त टू  जातो. सहाव्या सप्ताहात  ंतपि उत्पन्न होते आभण  िव्या 
सप्ताहात अभिलेपइंभिये तयार होतात. या इंभियाचं्या खणग्यात मध्यमकायाचा  ाट िरणा झालेला 
असतो. त्याला  ंतभपटक [Dental papilla.] म्हणतात. अभिलेपइंभियापासू  भपटकािर अभिलेप उत्पन्न होतो. 
अ ेक लेप उत्पन्न झाल्यािर हे इंभिय भजरू  जाते. भपटकाच्या सीमार्थरातू   ंती  उत्पन्न होत असते. 
त्यािर अभिलेपाचे र्थर चढू  राहतात. सीमार्थराखालचा  ंतभपटकाचा िाग असतो त्यासच  ंतकल्क 
[Dental pulp.] असे रूप येते. िरचा अभिलेपही आरंिी कल्करूपच असतो. प्रत्येक   ध्या  ाताच्या अभिलेप-
इंभियापासू  प ष्ठापयंत जो बाह्य चर्णमक तंतू असतो त्याच्या भजिेकडील बाजूला एक कभलका उगिते. 
भतच्यात मध्यचर्णमकेचा प्रिेी होऊ  प्रौढ  ाताची तयारी अभिलेप इंभिय या रूपा े होऊ  राहते. 
 

 
आ॰ ३२·२३ ५० भ िसाचं्या गिाचे उघडे तोंड. १ ि ४ ओठ. २, ३ िरू  गेलेली रेष  ंतपि. १, १ 

च्या िर  ासाद्वारे.  ाकाची अंतगशत द्वारे २, २ च्या खाली काळ्या िागात असतात. 

 
आ॰ ३२·२४  ंतभपभटकेतू  लाक्षभणक छे . 

 
सातव्या सप्ताहात सिश   ध्या  ाताचं्या मागे  ंतपिाच्या गूढागंाचा प्रसार होऊ  तेरे्थ प्रौढ  ंष्रेच्या 

अभिलेप-इंभियाची स्र्थाप ा होते. जनमा ंतर चिथ्या मभहनयात   सऱ्या  ंष्रेची आभण पाचव्या िषी भतसऱ्या 
 ंष्रेची अीी तयारी होते.  ंती  ि अभिलेप याचंा प्रा  िाि  ातात पाचव्या मभहनयात आभण प्रौढ  ाढेत 
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सहाव्या मभहनयात होते. अभिलेप-इंभिये तयार झाल्यािर  ंतपिाचे ीषे बह ीः भजरू  जातात. प ष्ठाीी 
त्याची एक खूण  ंतसीतरूपा े आभण आत एका िाग्याच्या रूपा े राहते. 
 

आता  ंत आभण  ंतिारी अस्र्थी याचंा संबिं कसा ज णतो ते पाभहले पाभहजे. प्रत्येक अभिलेप-
इंभियािोिती मध्यचर्णमकेतू  एक िाभह ीमय  ंतकोी [Dental sae.] उगितो. या कोीािोिती जंि ि ह ू 
याचंी  ंतागारे [Dental sockets.] भ माण होतात.  ंतपिाच्या ज्या िागातू   ात उगितो त्यास  ंताकं र [Dental 

germ.] म्हणतात. त्यातू  खाली खाली  ाताची म णे उगितात. म णािोिती  ंतकोीगािाचा िेढा उगितो. 
त्यातू  अल्स्र्थसदृी गाि उत्पन्न होते. त्यालाच अ  लेप [Cement.] असे  ाि आहे. (प्र. ८ आ. २ पहा) 
चि ाव्या सप्ताहात  ंतपिािोिती मध्यचर्णमक िषे्टण असते. जनमा ंतर त्यात कप्पे उत्पन्न होतात. एकेका 
कोंडाळ्यात एकेक   िा  ात ि प्रौढ  ाताचा अंक र असतो. िषे्टण संपूणश  सते. जेरू्थ   ात िर भ घाियाचा 
तेरे्थ िषे्टणात िोक असते.  ंती  ि अ  लेप िाढता िाढता भहरडी फोडू   ात िर उमटतो. तो पडू  
गेल्यािर  ंतागार भझजू  जाते बकिा भजरू  जाते. तेव्हा  ंतिारी अस्र्थी  ंतोद्भिाच्या अगो रच्या 
अिस्रे्थतल्या सारखी होतात. 
 

 
आ॰ ३२·२५  ंतभपभटकेतू  छे . 

 
आ॰ ३२·२६ उगिता  ात; लाक्षभणक छे . म मध्यमकाय. अ अभिलेप.    ंती . प  ंतभपटका 
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  िे  ात िीस असतात ते एक ा उमटल्या ंतर त्याचं्यात आकारिाढ होत  ाही. सहाव्या 
िषापासू  प्रौढ  ाताचंी उगिण होते (प्रकरण ८ पहा). तर्थाभप त्याचंी पेरणी अगो रच झालेली असते. 
 ंतपिापासू  त्याचंी उत्पत्ती िर साभंगतलीच आहे.   िे  ात पडू  जाण्यापूिी त्याचं्या ीजेारी िर बकिा 
खाली प्रौढ  ात तयार असतात.   ध्या संचात  सलेले प्रौढ  ात आपापल्या जागी यर्थाकाण स्ितंिपणे 
उगितात. 
 

तोंडात लाळेच्या प्रलपडािे तीन संि असतात ते ती ही अभपस्तरातू  भ माण होत असू  हे 
अभपस्तर बाह्यचर्णमकेतू  उत्पन्न झालेले असते. अिकणश प्रबपडाच्या रच ेची स रिात सहाव्या सप्ताहात 
होते, अिहा िाच्या रच ेची स रिात सहाव्यातच जरा उभीरा होते, आभण अिभजव्हप्रबपडाच्या रच ेची 
स रिात आठव्या सप्ताहात होते. पभहल्या  ो  प्रबपडाची रच ा एकाच िरतीची असते. अभपस्तरकभलका 
लगतच्या ीजेारच्या गािात घ सते ती लाबंते, भतला ीाखा फ टतात आभण ीिेटी िजे उत्पन्न होते. भतसऱ्या 
प्रबपडाची रच ा भ राळ्या िरतीची असते. या प्रबपडाला स्त्रोत अ ेक असतात. त्या प्रत्येकाचा आरंि एकेका 
अभपस्तर कभलकेपासू  होतो. त्याचं्या ीिेटी स्त्रिणकारी प टे उद्भितात ती एकिटू  एक प्रबपड तयार 
होतो. 
 

स्प ंप्रबपडापैकी णपणहत प्रलपड अंीतः प्राी ीपासू  उगितो. आस्यगतात एक बारीकसा खणगा 
ीीषाच्या बाजूला उत्पन्न होतो. तो चिथ्या सप्ताहात दृष्टीस पडतो. या खणग्याचे अभपस्तर बाह्यचर्णमक 
असते. यापासू च भपभहतातील अभपस्तर उत्पन्न होते. खणगा में ूकडे िाढतो तसा तसा बचचोणा होत 
जाऊ  ीिेटी ब जू ही जातो. काही काण आस्यगतश आभण हा उपगतश [Rathke’s pouch.] (आ. १४) याचं्या मिे 
त्या ंा जोडणारा एक तंतू भ सू  येतो तोही लिकरच भिरू  जातो. भपभहताचा इतर िाग चैत   णीपासू  
उत्पन्न होतो. या  णीतू ही एक उप णी [Diverticulum.] भ घू  आस्यगताकडे सरकते. उपगतापासू  प्राक् 
भििाग आभण उप णीपासू  पश्चभििाग असे  ो  भििाग आणखी एक मध्य भििाग असे ती  भििाग या 
स्यं प्रबपडात असतात. उप णी ब जू  पश्च भििागात पभरणत होते पण संबंि में ूच्या भतसऱ्या भििराीी 
असतो तो माि कायम राहतो. त्याला भ सर-साभमप ट [Infundibular recess.] म्हणतात. 
 

 
आ॰ ३२·२७. भजव्हारंि. १, २, ३, ४ भगल्लकंस. मिोमि गणा ५ मध्यम त ंगक. ६ गोणीिजा 

उंचिटा. ७ गणढापण. ८ पल्म . 
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जीभ तोंडात असते आभण तोंड हे आस्यगतापासू  झालेले असते. तर्थाभप जीि त्यात उत्पन्न होत 
 ाही, घीात उत्पन्न होते. ग्रसतलात पभहल्या   सऱ्या कसाचं्या मिे एक उंचिटा असतो त्याला मध्यम-
त ंगक [Tuberculum impar.] म्हणतात. हे भतसऱ्या सप्ताहात उमटते. भजिेत मूक रंध्र  ािाचे जे रंध्र असते 
त्याच्या लगत एक लहा सा प्राक् िाग या त ंगकापासू  तयार होतो. तेरू्थ  प ढील भजव्हािाग पभहल्या 
कंसातील उंचिट्ापासू  उत्पन्न होऊ  एकिटतात. भजिेचा मोठा िाग अीा रीती े तयार होतो.   सऱ्या 
भतसऱ्या कंसाचं्या तणाीी एक गोणीिजा [Copula.] उंचिटा असतो त्यापासू  भजव्हामूलाची उत्पत्ती होते. हा 
िाग मध्यमत ंगकास लागू च असतो. भजिेच्या प्राक् िागाचे आस्तर बभहश्चर्णमक तर पश्च िागाचे अंतश्चचर्णमक 
असते. भजिेचे मासं घीाच्या तणातील मध्यमकायापासू  उत्पन्न होते. 
 

 
आ॰ ३२·२८ भजव्हा भिकास. र रंध्र. अ अभपगल = गणढापण. १, २, ३, ४ कंस. 

 
एकाद्या मभहनयातच गिात घंणटक प्रबपडाच्या रच ेत आरंि झाल्याचे भ सू  येते. मध्यम त ंगकाच्या 

ीजेारी ीपेटाच्या भ ीते अंतश्चर्णमकेत खणगी भ सते. ही खणगी मध्यमकायात भीरू  घीापासू  स टते. 
आता ही स्ितंि भपीिी झालेली असते. ती आणखी ीपेटाकडेच सरकता सरकता  ो  बगला भिस्तारू  
णकाराक ती होते. अीा रीती े  ो  अपमध्य खंड आभण मिला संयोगी खंड तयार होण्याची भचनहे प्रकट 
होतात. आरंिीची खणगी तीच मूक रंध्र असते. लहा  लहा  पेभीकासमूहात कभलल िि साठू  अखेरचा 
घंभटक प्रबपड ब तो. 
 

घीािोिती भगल्लकंस उत्पन्न होऊ  आत बाहेर प्रसेि आभण गव्हर उत्पन्न होतात हे पूिीच साभंगतले 
आहे. आता त्या प्रसेिाचें काय होते ते पहाियाचे आहे. पभहल्या गव्हराचे बाह्य कणशरंध्र ब ते. पभहल्या 
प्रसेिातू  ग्रसश्रि भलका आभण मध्य श्रोि कोठडी तयार होते. गव्हर ि प्रसेि याचं्या मिला भगल्लपड ा 
तोच पटह ब तो. घीाच्या िाढीबरोबर   सरी प्रसेि े  िाढता भजरू  जातात. भतसऱ्या मभहनयाच्या उत्तर 
िागात त्या प्रसेिाचं्या जागी तासिीय भगलाय बपड [Palatine tonsils.] उगितात परंत  ते प्रसेिापासू  उत्पन्न 
होतात असे मा ण्यास जागा  ाही. भगलाय-बपडाचे गाि मध्यचर्णमकेतू  उत्पन्न होते. ग्रसीय भगलायबपड 
[Pharyngeal tonsils.] असतात ते  ासाग्रसाच्या छतात उत्पन्न होतात. त्याचंाही प्रसेिाींी संबंि  सतो. 
 

पाच सप्ताहाचं्या गिामिे भतसऱ्या प्रसेिाचं्या उ री  अंगापासू  लाबंट भपीव्या भ माण होतात. 
लिकरच त्या अलग होऊ  िरीिही होतात. त्या ीपेटाच्या भ ी ेे सरकतात. लिकरच त्या 
घंभटकाकास्र्थीच्या ीपेटाकडील अंगास येऊ  एकमेकीस भिडू  जातात. या संय त त बपडाचे प्रिस  तसेच 
चालू राहू  तो बपड िक्षो ेीाच्या मिल्या कप्प्यात येतो. त्यास मग उरोभिष्ठ स्यं बपडाचे रूप येते. या 
बपडाची िाढ प्रौढत्ि येईपयंत चालू राहते. त्या ंतर ि द्धी संपू  ऱ्हास स रू होतो पण तो पूणश होत  ाही. 
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घीाच्या अंतश्चर्णमकापासू  पभरघंभटक प्रबपड भ माण होतात. त्यापंैकी ऊध्िश प्रबपड भतसऱ्या 
प्रसेिातू  आभण अिरप्रबपड चिथ्या प्रसेिापासू  भ पजतात. ऊध्िश प्रबपड काही प्रिास उरोभिष्टाबरोबर 
करतात तर अिरप्रबपड काही प्रिास घंभटकाबरोबरच करतात. 
 

गिाभिषयी सागंता ा िर खाली, प ढे मागे अीी िाषा   िापरता ीीषी  [Cephalad (I).] (ीीषाकडे), 
प च्छी  [Caudad (I).] (ीपेटाकडे), उ री  प ष्ठी  अीी िाषा िापरतात. कारण असे आहे की, गिात 
ीीषशप च्छ उ रप ष्ठ ही अंगे स्पष्ट होतात तेव्हा तो पालर्था असतो,  ंतर उताणाही होतो. केव्हा केव्हा तो 
आणखी िगेणे अिस्र्था  घेऊ ीकतो.   सऱ्या मभहनयात त्याची आक ती आकड्यासारखी असते. तो ताठ 
उिा किीच  सतो. म्हणू  ीरीर ताठ उिे कल्पू  केलेली पभरिाषा योजीत  ाहीत. 
 

 
आ॰ ३२·२९. चार सप्ताहाचं्या गिाचा घसा. केिण अंतश्चर्णमका  ाखभिली आहे. १ ग्रसश्रि भलका 

ि अिकोष्ठ. २ भगलाय. ३ पभरघंभटक ि उरोभिष्ठ. ४ घंभटकाचा अपमध्य िाग ि पभरघंभटक. ५ घंभटक. 
 

भतसऱ्या सप्ताहात सगशबबबात पाश्वशस्तबके उत्पन्न होतात. त्याचं्या  ो   ो  भचरफळ्या होऊ  
मध्यंतरी प्रर्थमतः त टक त टक पोकळ्या उत्पन्न होतात पण लिकरच त्या सलग होऊ  कीलोम उत्पन्न होते 
हे मागील प्रकरणी साभंगतले आहे. याच िेणी बबबाला चोहोकडू    मड येऊ  प्रार्थम प्राी ी णीही उत्पन्न 
होते. कीलोमा े पाश्वशस्तबकाचें जे  ो  प र उत्पन्न होतात त्यातला एक प्राी ीला (अंतश्चर्णमकेला) िरू  
राहतो आभण   सरा बभहश्चर्णमकेला िरू  राहतो. या प रा ंा अ  क्रमे कोष्ठागंसंस्तर [Splanchnopleure.] आभण 
प्राकारसंस्तर [Somatopleure.] म्हणतात. हेच  ंतर प्राी ीतट आभण  ेहप्राकार यात पभरणत होतात. 
अपत्यबबबाला   मड पडता ा उ री  अंगास डािा उजिा प्राकार एकमेकास भमणतात. र्थोड्याच िणेात 
त्यातील कीलोम एकिटू  प्राकारही एकिटतात. प्राी ीिोितालच्या मध्यचर्णमकेतू  प्रर्थमतः डाव्या 
उजव्या कीलोमामिे  ो  पातण प र प्राकाराीी जोडलेले राहतात. हीच उ री  ि प ष्ठी  िभरिे होत. 
यापंैकी उ री  एकाद्या भ िसातच भिरू  जाते आभण प ष्ठी  माि कायम राहते. 
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आ॰ ३२·३० प्राी ीभ र्णमती. चार सप्ताहाच्या गिाचा छे . च चैत  णी. ि प ष्ठी महाप्रिा. क 

कीलोम. 
 

प्राी ी णीचे जे आस्तर असते ते अभपस्तररूप असू  अंतश्चर्णमकेचेच रूपातंर झालेले असते. 
प्राी ीचे इतर र्थर मध्यचर्णमक असतात. या चर्णमकेचा सिात बाहेरचा र्थर असतो त्याला मर्धयाणपस्तर 
म्हणतात. पयशिाचा बाह्यस्तर म्हणजेच सभरलस्तर [Serous.] तो मध्याभपस्तरच असतो. आस्तर आभण हा 
सभरलस्तर याचं्यामध्ये  ाट मध्यचर्णमका असते भतच्यातू च मासं उत्पन्न झालेले असते. प्राी ीतटाचे 
समनियी गािही याच चर्णमकेचे झालेले असते. प्राी ीमध्ये अगभणत प्रबपड असतात ते सारे अंतश्चर्णमकेचे 
असतात. कोठेकोठे अंतश्चर्णमका मध्यचर्णमकेत घ सलेली असते तर कोठेकोठे ती िर उचललेली असते. 
अंचभलकात [Villi.] ती उचललेली असते आभण प्रबपडात खोल गेलेली असते. प्रपाचकबपड आभण यक त हे 
 ो  मोठाले प्रबपड अंतश्चर्णमकेच्या भिस्तारा े मध्यचर्णमकेला िरू  झालेले असतात. 
 

आरंिी प्राी ीचे िजे सिशि सारखे असते पण हणूहणू त्यात ब ल होत जातात. काही िागात ते 
इतर िागापेक्षा अभिक िाढते. लाबंीचीही तीीच गोष्ट. काही िागाची लाबंी इतर िागाचं्या पेक्षा आभण 
सिाची लाबंी एकं र अपत्याच्या लाबंीपेक्षा अभिक िाढते. एकं र  णी िभरिा े प ष्ठी  प्राकाराीी 
ग ंतिलेली असते. िागीः भिन्न िाढीम णे धणरिात लाबंी रं ीचे भेद तर होतातच, पण त्याभीिाय च ण्या 
बकिा घड्याही जागोजाग भ माण होतात. प्राी ी णीच्या ठेिणीतही िणणे आभण भ ऱ्या उत्पन्न होतात. 
 

भगणणी या प्राी ीच्या िागात िाढीचे िागीः ब ल  सतात. इतर िागाचं्या मा ा े पाहता भतची 
लाबंीच भिीषे िाढते इतकेच काय ते. पाच सप्ताह झाल्यािर जठराची फ गिटी भ सू  येते. आरंिी जेरे्थ 
भ सते तेरू्थ  ती प च्छी  भ ी ेे आठ कीरेका ीजेारू  सरकते. प्रर्थमतः जठर सरण असते परंत  अंग 
अभिक िाढत गेल्या े त्याला िणण उत्पन्न होते. यक ताच्या  ाटी े ते डािीकडे रेटले जाते. त्याम णे एकं र 
जठराला र्थोडा पीळ पडतो, आभण प ष्ठी  अंग ते िामागं होऊ  राहते. अगो र जी डािी बाजू असते ती 
आता उ री  बाजू होऊ  आरंिी जी उजिी ती आता प ष्ठी  बाजू ब ते. उजव्या डाव्या भिगूढा चेत ीच्या 
भिनयासात जो िे  भ सू  येतो तो याम णे हे समजण्यासारखे आहे. जठराला पीण पडाियास आरंि होतो 
सहाव्या सप्ताहात आभण तो पूणश होतो बाराव्या सप्ताहात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३२·३१ पाचव्या सप्ताहातील गिाच्या प्राी ीचा  काीा. ह ह  कंस. क त लोम. ज जठर. य 

यक त. प  प ष्ककोप. अ अनिनि. अिोम ख  णी प्रभति क्कस्त्रोत. 

 
आ॰ ३२·३२ सहाव्या सप्ताहातील गिाच्या प्राी ीचा  काीा. ह ह  कंस. भप भपभहताकडे जाणारा 

उपगतश. घ घंभटकप्रबपड. क त लोम. ज जठर. प्र प्रपाचक. V प ष्ककोीस्त्रोत. अ अनिनि. W उपि क्कस्त्रोत. 
 

पाच मभहनयाचंा गिश पाभहला तर आतडे सरण  णीच्या रूपाचे असते. प च्छी  अंती संग   असते ते 
माि अमण अभिक रं  असते. इतरि रं ी एकसारखीच असते. या  णीच्या मध्याच्या स मारास प ष्कि ंत 



 

अनुक्रमणिका 

असते. ते सहाव्या सप्ताहात ब जू  जाते. संग  ाच्या उ री  अंगातू  अनिंि भ घालेले असते. संग  ात एक 
पड ा उत्पन्न होऊ  त्याचे उ री  ि प ष्ठी  असे  ो  िाग पडतात. यापैकी प ष्ठी  िाग ते महाग   होय. 
उ री  िाग सगोत्सगाच्या इंभियाीी जोडला जातो. ही भििागणी सातव्या सप्ताहात स्पष्ट होते. या 
भििागणीम णे संग   पटलाचेही  ो  िाग होतात, एक ग  ीय ि   सरा सगोत्सगीय.  ऊ सप्ताह िरले 
म्हणजे ग  ीय पटल फ टू  जाऊ  ग  द्वार तयार होते. 
 

 
आ॰ ३२·३३ जठरभ र्णमती. क त लोम. ज जठर. प्र प्रपाचक. प भपत्तस्त्रोत. V प ष्कस्त्रोत. उ उण्डक. 

 
साहव्या सप्ताहात अंिाचे  ो  िाग अंिक आभण उंड हे स्पष्ट होतात. उंडक, उपोंडक हेही भििाग 

क्रमाक्रमा े भ सू  येतात. अंिकाची लाबंी झपाट्ा े िाढू  िटेोणी आभण भ ऱ्या उमटतात. आठव्या 
सप्ताहात अंिकाची काही िटेोणी  ाणेच्या तणात घ सतात पण  हाव्या सप्ताहात ती परत  ाणेबाहेरच्या 
 ेहप्राकाराच्या आत येतात. चिथ्या सप्ताहातच यकृतािी कणलका उमटते. ती फ गते. मग भतच्यात 
पेभीकाचं्या माभलका उत्पन्न होतात. जाणे भिणल्याप्रमाणे त्याचंा  ेखािा भ सतो. या पेभीका अंतश्चर्णमक 
असतात. फ गिटीची ब िली ब ते. भतचे रूपातंर भपत्ताीयात होते. जाणे ब लेले असते त्याला 
भपत्तपभरिाभहनयाचें रूप येते. याच िणेी िक्ष ि उ र यामिे एक पड ा [Septum transversum.] आडिा 
मध्यमकायापासू  उत्पन्न होत असतो. त्यात यक ताचा हा पसारा ग ंतू  राहतो. याच पडद्यापासू  यक ताचा 
कोी आभण इतर सूिल िाग उत्पन्न होतात. याच िेणी प ष्क प्रभतिाभहनया उत्पन्न होत असतात. त्याचें 
जाणेच तयार होते. या जाळ्यातील िाभहनया पभरिाभहनयाप्रमाणेच एकप री असतात. परंत  त्याच्या प रात 
तारकारूप पेभीका असतात आभण त्याचंी  ीही अभिक असते म्हणू  त्या ंा सभरिक [Sinusoid.] असे िगेणे 
 ाि भ ले आहे. 
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आ॰ ३२·३४ यक ताची भ र्णमती. चार सप्ताहाचं्या गिाच्या कबंिाचा छे . ह पभरदय कोष्ठ. ि 

िम ीकं . स भसरा. स₁  ाभ्यभसरा. स₂ प ष्कभसरा. अं अंतराय. ि आडिा अंतराय. या यक तकाडं्या. त 
याक त ीाखा. क प ष्ककोी. पयशिकोष्ठ. 
 

(प्रकरण ९ आ॰ ९·४ पहा) मध्ये यक ताच्या पेभीकाचं्या रागंा  ाखभिल्या आहेत. त्याचं्यामिू  ज्या 
िाभहनया  ाखभिल्या आहेत त्या सभरिका. 
 

चिथ्या सप्ताहातच प्रपािकप्रलपड उत्पन्न होतो. आरंिीच त्याचे  ो  िाग उत्पन्न होतात.  ो ही 
 ळ्याच असतात. एक  णी यक ताच्या तणात उत्पन्न होते आभण   सरी भतच्या समोर अंि काच्या प ष्ठी  
अंगातू  उत्पन्न होते. ही   सरी  णी तेर्थील िभरिात भीरते. प ष्ठी   णीची िाढ उ री   णीपेक्षा अभिक 
त्िरे े होते. प्रौढ प्रपाचकात प ष्ठी   णीचा भिस्तारच अभिक असतो. आठव्या सप्ताहात या  ो   ळ्याचं्या 
भिस्ताराचें मील  होते. मील ा े  ो   ळ्याही बह ताींी एकरूप होतात. उ री   णी हाच प्रपाचकाचा 
प्रम ख स्त्रोत होतो. प ष्ठी   णी हा गौण स्त्रोत ब तो, बकिा म णीच भिरू   ेखील जातो. प्रबपडाचा अभपस्तर 
िाग, आस्तर, आभण द्वीप, अंतश्चर्णमक असतो आभण इतर मध्यचर्णमक असतो. 
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आ॰ ३२·३५ प्रपाचकभिकस  

 
आ॰ ३२·३६ प्रपाचक-भिकस ,   सरी अिस्र्था. 

 
आ॰ ३२·३७ प्रपाचक-भिकस , भतसरी अिस्र्था. 
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र्श्वसनव्यहू 
 

प्राी व्यहूातू  ीाखारूपा े श्वस व्यहू उत्पन्न होतो. गिश चार सप्ताहाचंा झाला म्हणजे घीाच्या 
लगेच प च्छी  िागात म्हणजे भगणणीच्या आरंिी डाव्या उजव्या अंगाला एकेक चरा भ सू लागतो. हे चरे 
खोल होता होता एकमेकास भमणू  जाऊ  एक ीाखा णी तयार होते. ही  णी घीाीी ज णलेली रा   
प च्छी  टोकाीी माि पूणश भ राणी होऊ  भमटलेलीच राहते. भीषी  अग्र तो गणा आभण प च्छी  अग्र ते 
त लोम होय. त लोम म्हणजेच फ फ्फ स. पल्मन् हे प्रर्थम एकेरी असते पण लिकरच ते भद्विा भिन्न होते. डाव्या 
उजव्या त लोमाच्या या  ो  कळ्या होत. पाचव्या सप्ताहाच्या आरंिीच या  ो  कळ्या स्पष्ट होतात. या 
कळ्या पोकण असतात त्याचें आस्तर अंतश्चर्णमक असू  त्यािर मध्यचर्णमक लेप असतो. 
 

कलोमकणलका िाढतात आभण त्याचें भििाग होतात. डािीकडे  ो  आभण उजिीकडे ती  भििाग 
होतात. या पाच भििागातू  प ढे त लोमाचे पाच खंड भ पजतात. प  ः प  ः भििाग होता होता पाचव्या 
मभहनयात  ो  पल्म ाचंी  ो  झ ंबरे तयार होतात. भगणणीच्या उ री  अंगाला िभरि िजा मध्यमकाय 
असते त्यात त लोम ळ्या भीरतात याचं्यािोिती मध्यमकाय असते. त्यातू  त लोमाचे आिारगाि तयार 
होते. या झ ंबराचं्या डाव्या उजव्या अंगास कीलोमप्रणाल असतात. मिल्या िागासच मध्य उरो ेी 
[Mediastinum.] हे रूप येते. होता होता त लोमकभलका डाव्या उजव्या कीलोम ेीात भीरतात. त्याचं्यािरील 
आिरण मध्यमकायाचे असते ते तसेच िाढत जाते. अीा रीती े परीप तयार होते. प्राकारी परीप अगो रच 
तयार असते.  ंतर कोष्ठागंी परीप तयार होते. परीपपटलाचा सीमास्तर मध्याभपस्तराचा राहतो. 
 

 
आ॰ ३२·३८ पल्मभिकास. 

 
सातव्या मभहनयात  िोत्पत्तीचे स मारे िीस बहर येऊ  गेलेले असतात. यातील जे ज  े िाग 

असतात त्यातील अभपस्तर लाबंट ठोकण असते पण  िी  िागात ते चौरस ठोकण असते. श्वस ेंभियाचे 
अंत्यभििाग, श्वसभ क संप टके यािणेी उत्पन्न होतात. असा संप टकभिस्तार झाल्या ंतर साहभजकपणेच 
समनियी गािाचे प्रमाण कमी होऊ  प टके एकमेकाजिण येतात.  ो  प टकामिे आता त्याचं्या तटाखेरीज 
काही उरत  ाही. तटाला लागू  रत ताच्या पभरिाभहनया माि असतात. संप ट भलका ि प भटका याचं्या 
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आस्तरात ि प टकात आतू  खाचा तयार होतात त्या ंा अ  प टे [Alveoli.] म्हणतात. जनमापूिी गिशिारणेच्या 
मध्याच्या स मारास असते त्यापेक्षा त लोमगाि अभिक भिरण असते हे जरी खरे असले तरी ते ख ले माि 
 सते. जनमा ंतर हिा आत जाऊ येऊ लागल्यािरच ते चागंले ख ले होते.  ो  ती  भ िसातच त्याला प्रौढ 
 ीतेल्यासारखे रूप येते. (प्रकरण १० आ॰ १०·१० पहा). 
 

जनमा ंतर त लोमाचा केिण आकारच िाढतो असे  व्हे तर त्यातील संप टकाचंी संख्याही िाढते. 
 ि िी  ीाखाभिस्तार होतो. संप टका ंा ीाखा भ माण होतात. काही प भटका संप टक ब तात. प टका ंा 
प भटकारूप येते आभण  िी  प टके भ माण होतात. या गोष्टी चारपाच िष ेचालू राहतात. आद्य श्वस ा  ो  
कीलोमाचं्या मिे असलेल्या िभरिात असते. त्यातील मध्यमकायातू  श्वस ेचे मासंकास्र्थी आभण इतर 
समनियी गाि भ माण होते. आद्य णीच्या  े ीय अग्रात कंठ तयार होतो. भतसऱ्या चिथ्या भगल्लकंसाच्या 
उ री  िागापासू  गणढापण भ माण होते.  हाव्या सप्ताहाच्या स माराला िाचातंतूचे अंक र भ सू  येतात. 
चिथ्या पाचव्या भगल्लकंसातू  घंभटकाकास्र्थी उत्पन्न होते. क ककास्र्थी आभण उत्त ंगककास्र्थी याचंी उत्पत्ती 
कोणत्याही कंसापासू  होते असे भ सत  ाही. 
 
णकलोमािी वाटिी 
 

अपत्यबबबाची पाश्वशस्तबके उ री  अंगास िणू  प ष्ककोीाीं आत घेऊ  त्याला भचमटू  
एकिटल्या े उ रतट तयार होतात तेव्हा प्राी ी तयार होते. ती प्रर्थमतः प ष्ठी  आभण उ री  िभरिा े 
 ेहप्राकारास जोडलेली असते. पण लिकरच उ री  िभरि भिरू  जाऊ  केिण प ष्ठी  िभरिा ेच 
जोडलेली राहते हे पूिी साभंगतले आहेच. ही घडामोड होत असता ाच डािी उजिी कीलोमप्रणाली एकास 
एक भमणू  एक कीलोम ब ते. या कीलोमाचे परीप, परीह आभण पयशि हे िाटे कसे केले जातात, हे आता 
पाहू  घेतले पाभहजे. दय याची उत्पत्ती प्राी ीच्या अगो र होते. त्या िणेी ते अपत्यबबबाच्या अग ी टोकाला 
असते.  ंतर बबबाला िणण भमणते तेव्हा ते उ री  अंगाकडे   मडू  आस्यगताच्या प च्छी  अंगास येऊ  
राहते. त्याच्या प ष्ठी  अंगाीी घसा ि जठर ि अंीतः अंिक हे प्राी ीचे िाग तयार होतात. पभरदय  
अगो रच तयार असते.  ंतर कीलोम तयार होते. त्याचे  ो  िाग परीपपयंिप्रणाल या  ािाचे, परीहाच्या 
प च्छी  अंगास उत्पन्न होतात. 
 

चार सप्ताहाचं्या गिाच्या पभरदय ाखाली आडिा पड ा भ सतो तो मध्यमकायात उत्पन्न झालेला 
असतो. त्यातच यक तपेभीका उत्पन्न झालेल्या आढणतात. याच पडद्यातू  समाईक प्रिा प्रभतिा दय याकडे 
गेलेल्या असतात. साडेचार सप्ताहाचं्या गिातील भगणणीच्या उ री  िभरिात त लोमकभलका बाहेर 
परीपपयंिप्रणालात डोकािता ा भ सतात. या कभलकािर जे मध्याभपस्तररूप आिरण असते त्यातू च प ढे 
कोष्ठागंी परीपपटल तयार होते. या ंतर त लोमाचं्या ीीषी  अंगास एकेक पड ा प्रिा प्रभतिाचं्या 
िोितालच्या मध्यमकायातू च उत्पन्न होतात. त्याम णे  ो ही प्रणाल ीीषी  अंगास ब ं होतात. हा पड ा 
सहा सप्ताहाचं्या गिात प रा झालेला आढणतो. आणखी एक बकिा  ीड सप्ताहा ंतर त लोमाचं्या प च्छी  
अंगासही एकेक पड ा, परीपपयंिपटल उत्पन्न होऊ  परीपकोष्ठे पयंिकोष्ठापंासू  भिित त होतात. 
चिथ्या सप्ताहातील त लोमकभलका असतात त्यातू  त लोमरूप फ लोरा उत्पन्न होऊ , दय याच्या  ो  
डाव्या उजव्या अंगास आभण अंीतः ीीषी  ि प च्छी  अंगासही जागा व्यापतो. या भिस्तारा े 
परीपपयंिपटले प च्छी  अंगास सरकतात. दय य आरंिी मोठे असते खरे, पण त  ंतर त लोमाच्या 
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िाढीच्या त्िरे े दय याची िाढ होत  ाही; तर्थाभप एकं रीत ते आपल्या जागेिरू  प च्छी  अंगास चणतेच. 
हे चल  आडव्या पटलाच्या चल ा ेच ीत य होते.  हाव्या सप्ताहात त लोमाचंा फ लोरा दृष्टीस पडतो. 
 

प्रौढामिे ज्याला आपण महापटल म्हणतो तो म ख्यतः आडिा पड ा आभण परीपपयशि पटले भमणू  
ब लेला असतो. सिशच आडिा पड ा महापटलात समाभिष्ट असतो असे  ाही, कारण त्याच्याच प च्छी  
िागातू  यक त उत्पन्न होत असते. यक ताचे आिारी गाि माि या पडद्यातू  उत्पन्न होते. परीपकोष्ठे िाढत 
असता ा जिणच्या प्राकाराचाही बचचोणा िाग त्यात समाभिष्ट होतो. प ष्ठी  िभरिाचा अंी त्यात असतो. 
महापटलात मासंिाग बराच असतो. तो मा ेतील अंगकापासू  उत्पन्न झालेला असतो. आडिा पड ा 
पभहल्या े उत्पन्न होतो तेव्हा तो मा ेतील चिथ्या मणत यासमोर असतो. तेरू्थ  तो सरकत सरकत िक्षाच्या 
बाराव्या मणत यासमोर येतो. ही चाल होते भतचा क्रम असा :- 
 

सप्ताह ३, ४, ५, ६...., ७ ते ८. ग – गै्रि. 
मणका ग४, ग४, ग६, ि२ ते ि ४, ि ५ ते ि१२. ि – िक्षस्य. 

महापटल अंीतः गै्रि चिथ्या मणत यासमोरू  सरकत सरकत बाराव्या िक्षीय मणत यासमोर येते 
त्यािरू च त्यात चेत ा पोचिणारी चेत ी चिथ्या गै्रिापासू   ूरिर कीी येते हे समजू  येते. उरो ेी असे 
ज्याला म्हणाियाचे त्यातील म ख्य अियि भगणणी हा असतो. त्याच्याच िभरिात इतर अियि घ सलेले 
असतात. 
 

प्राी ी णी उत्पन्न होते तेव्हा भतची लाबंी एकं र अपत्याच्या लाबंीपेक्षा कमी असते. अपत्य 
िणण ार असते आभण सहा सप्ताह होऊ  जाईपयंत अभिकच िणण ार होत जाते. ीीषश ि ीपूेट 
जिणजिण येतात. असे असताही प्राी ी लाबंत लाबंत भकत्येक पट लाबं होते. प्राी ी प्राकाराीी िभरिा े 
बािंलेली असते. त्या िभरिपटलाचा प्रकारालगतचा काठ भिीषे लाबंत  ाही, र्थोडा भतरका होतो इतकेच. 
परंत  त्याचा  णीलगतचा काठ खूपच लाबंतो. त्याम णे िभरिात च ण्या, भ ऱ्या, िळ्या, असल्या गोष्टी उत्पन्न 
होतात. जठराच्या िभरिात पयशिाचे लघुकोष्ठ उत्पन्न होते. या कोष्ठाचा आरंि पाचव्या सप्ताहात दृष्टीस 
पडतो. प्रर्थम जठरामागे द्वार उत्पन्न होते आभण कोष्ठ िाढत जाते. हेच कोष्ठ ीिेटी आतड्यािर िपारूपा े 
लोंबत राहते. अंि क एक िणसा घेऊ  प ष्ठी  प्राकाराजिण येते. त्याचे िभरि म णी  ाहीसे होते. अंि क 
प्रकारास भचकटते. भजरू  जाणाऱ्या िभरिातच प्रपाचक असते ते माि िगेणे होऊ  प्राकारास भचकटते. 
 

 
आ॰ ३२·३९ जठरभ र्णमती प प ष्क ंड. 
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सातव्या आठव्या सप्ताहात उण्डािे तीन णवभाग स्पष्ट होतात. चढते, आडि ेआभण उतरते, असे ते 
ती  होत. त्या ंा प्रर्थम िभरिे असतात.  ंतर चढत्या उतरत्या िागांची िभरिे  ाहीीी होऊ  ते उजव्या 
डाव्या प ष्ठी  प्राकारास भचकटतात. आडव्या िागाचे िभरि कायम राहते, पण ते अपत्याच्या प्रर्थम लाबंीला 
अ  सरू  असते ते रं ीला अ  सरू  राहते. या िभरिाचा एक प र िपेच्या प ष्ठी  प राला भचकटतो. 
उण्ड किभरि ज्या त्या भठकाणीच राहते. 
 

 
आ॰ ३२·४० आठ सप्ताहाचं्या गिाचा छे . य यक त. ज जठर. १, २ अंि. ३ उंड. 

 
आ॰ ३२·४१ िभरिभ र्णमती. प प ष्क ंड 
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आ॰ ३२·४२ िपाभ र्णमती पभहली अिस्र्था. 

 
आ॰ ३२·४३ िपाभ र्णमती   सरी अिस्र्था. 

 
आता साभंगतल्या या मोठ्या घडामोडी झाल्या. याखेरीज आणखी प ष्कण घडामोडी होतात. प्रौढ 

ीरीररच ा माहीत असली म्हणजे त्या कीा असतील याभिषयी कल्प ा येण्यास अडचण पडत  ाही. 
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प्रकरि ३३ 
 

गभातील मूिरकतादी 
 

गिाच्या पभहल्या  ो  मभहनयातील घडामोडी मागील  ो  प्रकरणात पाहू  झाल्या आहेत आता 
  सऱ्या मभहनयाअखेर आभण तेरू्थ  प ढे सगोत्सगेल्निये आभण अभिसरणाची इंभिये याचंी व्यिस्र्था कीी उत्पन्न 
होते ते पहाियाचे आहे. असे करता ा र्थोडे मागे िणू  पहाणेही अगत्याचे आहे. 
 
सगोत्सगव 
 

चार सप्ताहाचं्या गिामध्ये अंगक आभण कीलोम याचं्यामिे एक पेभीका–संघ भ सू  येतो. त्यातील 
७ ते १४ अंगकाचं्या जिणच्या संघातू  १०,१२  भलका उत्पन्न होतात. या  भलकाचें एक अग्र ीजेारच्या 
कीलोमात असू  सिांची इतर अगे्र एकिटतात आभण त्याचंा एक स्त्रोत तयार होऊ  प च्छी  भ ीते लाबंतो 
तो ीिेटी संग  ास भमणतो. इतके होईपयंत पभहल्या काही  भलका भिरू  गेलेल्या असतात. ही सिश 
घडामोड स मारे एका सप्ताहात घडते. होता होता राभहलेल्या  भलकाही भिरू  जातात, पण स्त्रोत माि 
भीलक राहतो. या ल प्त होणाऱ्या  भलकाप जंास पूवववृक्क [Pronephros.] म्हणतात. पूिशि क्क भजरू  जाता जाता 
लिकरच १० ते २६ अंगकाजंिणील पेभीकासंघापासू  िरािर  भलका उत्पन्न होतात आभण भिरू ही 
जातात. एकं रीत स मारे ८३  भलका उत्पन्न होतात. पण कोणत्याही िणेी ४० पेक्षा अभिक जाग्यािर 
 सतात. आठव्या सप्ताहात स मारे २६  भलका भील्लक असतात. कालातंरा े त्याचंा समािीे सगेंभियात 
होतो. या   सऱ्या  भलकाप जंास प्रणतवृक्क [Mesonephros.] म्हणतात. साडेपाच सप्ताहाचं्या गिापत्यातील 
कीलोमात प्रभति क्क उठू  भ सतात. प्रभति क्क भलका उत्पन्न झाल्यािर अिभीष्ट पूिशि क्कस्त्रोतास भमणतात. 
म्हणू  त्याच स्त्रोताला आता प्रणतवृक्क-स्त्रोत [Mesonephric (Wolffian.) Duct.] असे म्हणतात. प्रत्येक  भलकेच्या 
ख ल्या अग्रात एकेक पभरिाभह ी-प जं तयार होतो. 
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आ॰ ३३·१ 

३८ भ िसाचंा गिश उकललेला. 
ज नय कटक = सगश-कटक. 
ज नयत ंगक = सगशत ंगक. 

 
सिश आय ष्यिर काम  ेणारा ि क्क तो स्र्थायीि क्क होय. त्याचा उ य पाचव्या सप्ताहात होतो. 

उ यकाली   सती एक कभलका प्रभति क्कस्त्रोताच्या प च्छी  अग्राजिण भ सू  येते. या कभलकेतू   भलका 
भ घू  ीीषी  अंगास पसरते भतचा अग्रिाग भिस्तार पाितो त्यासच वृक्कद्रोि [Pelvis.] हे रूप येते. भिकभसत 
 भलकािाग मूिायणीत रूपातंभरत होतो. प्रार्थम ि क्किोणाचे  ो  खंड होतात. प्रत्येक खंडापासू  ४ ते ६ 
 भलका भ घतात आभण त्या ंा ीाखाही उगितात.  ंतर उपीाखा उगितात. येणेप्रमाणे पाचव्या मभहनयात 
 ाट ीाखोपीाखाचें एक झ ंबर तयार होते. ि क्कातील चषक, संकल ी  भलका आभण स्त्रािी  भलका या 
सिांची भ पज या झ ंबरापासू  होते. ि क्कातील ग च्छक आभण त्याचे आिरण भमणू  वृक्ककणिका [Renal 

corpuscle = Glomerulus and its capsule.] म्हणतात. या कभणका प्रर्थमतः   सऱ्या मभहनयात भ सू  येतात. अीा 
लाखो कभणका उत्पन्न व्हाियाच्या असतात. त्या क्रमीः उत्पन्न होतात. जनमापयंत स द्धा त्याचंी उत्पत्ती 
प रती होत  ाही;  ंतर स द्धा होत राहते. 
 

मत्स्याहू ही क्षिू प्राणी चक्रत ंड [Cyclostome.] या िगात आहेत. त्याचं्यामिे पूिशि क्काप्रमाणे 
उत्सगेभिये असतात. सपशटे प्राणी आभण पक्षी अंड्यात असता ा त्या ंा प्रभति क्क आभण ि क्कही असतात. 
 ो ही उत्सगाचे काम करतात. त्याचें अनििं मोठे असते त्यात त्या ंी उत्पन्न केलेला मल साचतो. स्त ी 
प्राण्यात प्रभति क्क भ कामी असते. ि क्क काम करीत असतात पण त्या ंी उत्पन्न केलेला मण अंीतः िारेच्या 
द्वारेच मातेकडे भ ला जातो. अंीतः तो संग  ातू  उल्बात पडतो. 
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प्रभति क्क हा उत्सगांच्या इंभियापंैकी अस्र्थायी प्रबपड पण त्यालाच लागू  सगशप्रबपड उगित 
असतात. पाचव्या सप्ताहात प्रभति क्क चागंले उठाि ार असतात. कीलोमात उंचिटे म्हणू  ते चागंले भ सू  
येतात. प्रभति क्काच्या उ री  अंगाच्या उपमध्य बाजूिर असलेल्या अभपस्तराची एक पट्टी सहाव्या सप्ताहात 
जोरा े िाढू लागते. अभपस्तरीालके आत घ सतात आभण बाहेरही उमटतात. त्याम णे कीलोमात आणखी 
एक उंचिटा भ सू  येतो त्याला सगवकटक [Genital ridge.] म्हणतात. प्रभति क्कात घ सलेल्या पेभीकाचें भििाग 
होऊ  लिकरच काडं्या भ सू लागतात. त्या ंा सगवकांडे म्हणतात. बाहेर उमटलेल्या सगशपेभीकाींी त्याचंा 
संबिं असतो. सगशकटक प्रर्थम लाबंट असतो पण  ंतर तो आखूड होऊ  त्याला बपडरूप येते. होता होता 
हा बपड प्रभति क्कापासू  बह ताींी अलग होतो, परंत  एका िभरिा े माि जोडलेला राहतो. या िणेेपाितेो 
काडंभ र्णमतीचा एक िर येऊ  जातो. आतापयंत उत्पन्न झालेली सूिे ती पूिोत्पन्नसूिे होत. प रषामिे   सरा 
िर फार र्थोडा असतो. भस्त्रयामंिे तोच मोठा असतो त्यात उत्पन्न झालेली सूिे ती उत्तरोत्पन्न होत. 
भस्त्रयातील पूिोत्पन्न काडें भिरू  जातात. 
2 Sexcords. 
 

 
आ॰ ३३·२ रेतो ाभयका, आडिा छे . मध्यंतरी ीपेट्ा एकि ज णलेली रेत के. िोिताली रेत के 

उत्पन्न करणाऱ्या पेभीका. त्यािोिती सूिल िषे्टण. 
 

स्त्रीप रष-िे  सातव्या सप्ताहात प्रकट होतो. प रषात प ष्ठिती सगाभपस्तराखाली एक जाड 
समनियी गािाचा र्थर उगितो. त्याम णे त्याचा खालच्या सगशकाडंाीी असलेला संबिं त टू  जातो. हे गाि 
सगशसूिातील काही अभपस्तराचेच रूपातंर असते. व्यल्त तीः सगशसूिाचं्या मध्यंतरी आिारगाि तयार होते. 
सगशकाडंा ंा ीाखा उगि ू त्याचें परस्परात संगमही होतात. तेराव्या सप्ताहात काही सगशकाडें प्रभति क्काच्या 
उिशभरत  भलकाींी ज णतात. या ज णणीला सगोत्सगशय ती [Urogenital union.] म्हणतात. त्याम णे म ष्कबपडाला 
स्त्रोतात िाट भमणते. म ष्क तोच प रषसगशबपड. त्यातील सगशकाडें प्रर्थम िरीि असतात. त्यात तेराव्या 
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सप्ताहात िजेे उत्पन्न होतात. जनमापयंत स द्धा ही भक्रया प री होत  ाही. सगशकाडंातू च म ष्कातील  भलका 
उद्भितात. त्यातील काहीत प्रौढपणी रेत उत्पन्न होते. त्या ंा रेतोदाणयका म्हटले आहे. (प्रकरण १२ पहा) 
 

स्त्रीच्या सगशबपडा ंा अं  की म्हणतात. अं  कीत सगशपेभीका उत्पन्न होण्याच्या पभहला िर 
म ष्कातल्या पेक्षा मं  असतो. सगशकाडें उत्पन्न होतात ती लहा  लहा  आभण भिरण असतात. भतसऱ्या बकिा 
चिथ्या मभहनयात सगाला   सरा बहर येतो. यातील सगशकाडंा ंी पूिोत्पन्न काडें हटि ू भजरिली जातात. 
आठव्या सप्ताहात पूिोत्पन्न काडें संपू  केिण उत्तरोत्पन्नच भील्लक राहतात. याच भीलकीतू  अंदुके आभण 
त्याचं्या िोितालच्या कुटीरा उत्पन्न होतात. अं  कीतील समनियी गाि आभण क टीराकारक पेभीका 
पभहल्या   सऱ्या बहरात उत्पन्न झालेल्या अभपस्तरपेभीकापासू  भ माण होतात. 
 

सगशबपडा ंा स्त्रोत असतात त्याचंी व्यिस्र्था आता पाभहली पाभहजे. प्रभति क्काचे स्त्रोत असतात 
त्यापंासू  प रष-सगशस्त्रोत तयार होतात. भस्त्रयाचें सगशस्त्रोत भ राळ्या स्त्रोतापासू  उत्पन्न होतात त्या ंा 
मुकतस्त्रोत [Mullerian (paramesonephric) duct.] बकिा उपवृक्कस्त्रोत म्हणतात. मुकतस्त्रोत आरंिी प रषात तसे 
भस्त्रयातही असतात. परंत  बलगपरत्िे त्याचंी पभरणती िेगळ्या रीतीं ी होते. सहाव्या सप्ताहापासू  भतसऱ्या 
मभहनयाच्या आरंिापयंत  ो ही प्रकारच्या गिात या स्त्रोताचंी िाढ सारखीच असते. पण तेव्हापासू  
म त तस्त्रोत प रष ेहात ऱ्हास पाितात आभण प्रभति क्कस्त्रोत भस्त्रयात ऱ्हास पाितात. ती  मभहनयांच्या 
गिापत्यात प्रभति क्काचं्या भील्लक राभहलेल्या  भलकापंैकी पाच  हा बकिा बारा  भलकाींी सगशकाडंाचंी य ती 
होते, हीच सगोत्सगशय ती होय. येरू्थ  प ढे स्त्रीप रषात िेगिगेणी व्यिस्र्था उत्पन्न होते. 
 

प रषात ज्या प्रभति क्क भलका सगशकाडंाीी ज णलेल्या असतात त्याचें पयशिसा  उपम ष्कीीषातू  
भ घणाऱ्या उ ीभरकामिे होते. प्रभति क्कस्त्रोतास या  भलका भमणालेल्या असतात. तो स्त्रोत आता िीयशस्त्रोत 
होतो. याचाच अग्रिाग भ षेक णीत पभरणत होतो, आभण यापासू  ीजेारी रेतःकोष उत्पन्न होतात. या 
रूपातंरा े सगोत्सगव–युणत हे  ाि सार्थश होते. उत्सगाचे अियि सगाला कामी येतात. (प्रकरण १२ पहा) 
या य तीच्या बाहेर र्थोड्याीा  भलका राहतात. त्यापंासू  प्रौढात पयाम ष्क [Paradidymis.]  ािाचा लहा सा 
अियि तयार होतो तो उपम ष्काच्या ीीषािर असतो. याभीिाय एक बरीकीी उप भलका राहते भतला 
आगंत कस्त्रोत [Aberrent duct.] म्हणतात. प्रभति क्कस्त्रोताचा आद्य अिीषे राहतो तोच उपम ष्कपूरक होय. 
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आ॰ ३३·३ संभ ग्ि सगोत्सगेंभिये; ५, ७, ८ सप्ताहातील. लाक्षभणक. ज नय = सगश. 

 
स्त्रीीरीरात प्रभति क्कापासू  कोणताही उपयोगी अियि उत्पन्न होत  ाही पण  ो  भ रपयोगी 

अिीषे माि आढणतात, एकाचे  ाि अप्यं  की [Epoophoron.] आभण   सऱ्याचे पयां  की. [Paroophoron.] 
क भक्षयोगी  णी आभण अं  की याच्या मध्यंतरी िभरिाच्या प रामिे र्थोड्याीा  भलका आढणतात. याखेरीज 
एक स्त्रोतही आढणतो तो क भक्षयोगी  णीच्या अपमध्य िागाीजेारी भतच्याीी समातंर असतो. या स्त्रोतात 
त्या  भलका भमणालेल्या असतात. त्याचंी   सरी अगे्र अं  कीीजेारी एकमेकाकडे झ कलेली असतात. या 
समूहास अप्यं  की म्हणतात. प्रस्त त स्त्रोत हा प्रभति क्कस्त्रोताचा अिीषे असतो. 
 

पयां  की हा अियि लहा  म लीमिे माि चागंला भ सू  येतो. तो क क्षी आभण अप्यं  की याचं्या 
मध्यतंरी िभरिाच्या प रात आढणतो. यात ख रटलेल्या  भलका असतात. त्याही प्रभति क्काच्याच असतात. 
 

भस्त्रयातील सगशस्त्रोत पाचव्या सप्ताहात उत्पन्न होतो. यालाच िर म त तस्त्रोत बकिा उपि क्कस्त्रोत 
म्हटले आहे. या िणेी प्रभति क्कस्त्रोत पूणश भिकभसत असतो. या स्त्रोताचे ीीषी  अग्र पयशिकोष्ठात ख ले असते 
म्हणू  यास म त त म्हटले आहे. पयशि-पटलाच्या अभपस्तराची   मड प्रभति क्कात भीरू  भतलाच  णीचे रूप 
येते. या स्त्रोताचे ख ले अग्र तेच क भक्षयोगी  णीचे अपमध्यद्वार होते. ीीषी  अग्रापासू  हा स्त्रोत प च्छी  
अंगाकडे िाढतो. डािा उजिा असे  ो  म त त स्त्रोत िाढता िाढता मध्यरेषेत िणू  एकि होतात. या 
एकिटलेल्या िागातू  कुक्षी आभण योनी उत्पन्न होतात. या एकिटलेल्या स्त्रोताचे   सरे अग्र सगोत्सगश-
कोष्ठ [Urogenital sinus.] बकिा भििर असते त्याला जाऊ  भमणते. मील ाच्या जागी उंचिटा असतो त्यास 
म त तत ंगक [Mullerian tubercle.] म्हणतात. पूिािात म त तस्त्रोत प्रभति क्कस्त्रोताीी समातंर असतो. तो पूणश होऊ  
सगोत्सगशकोष्ठास भमणतो तो आठव्या सप्ताहात. यो ी ज्यातू  उद ििते तो स्त्रोतोिाग प्रर्थम अभपस्तरा ेच 
ब जलेला असतो. भतसऱ्या मभहनयात त्यात िजे उत्पन्न होते. म त तस्त्रोताची जी ीीषी  द्वारे असतात त्याचेच 
पयशिसा  क भक्षयोगी  ळ्याचं्या अपमध्य द्वारात होते. म त तत ंगक असते त्याच्या जागी योभ पटल उत्पन्न 
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होते. प रषात म त तस्त्रोताचें  ो च अिीषे राहतात.  ो  भ षेक ळ्याचं्या द्वारामध्ये एक खाच असते, भतला 
उपरेतल-खात [Prostatic utricle.] म्हणतात. ही खाच (प्रकरण १२ पहा) िरील आक तीत बस्ती ि महाग   
याचं्यामिे आहे. त्यालाच प रष-यो ी बकिा प रषक क्षी असेही म्हणतात. हा एक अिीषे आभण म ष्कपूरक 
म्हणतात तो   सरा अिीषे होय. 
 

 
आ॰ ३३·४ भ ःसंभ ग्ि सगोत्सगेंभिये. लाक्षभणक. 

 
सगश ि उत्सगश याचं्या इंभियाचंा जोड त्याचं्या द्वाराजिण कसा काय होतो ते आता र्थोडे भिस्तारा े 

पाभहले पाभहजे. पाचव्या सप्ताहात संग  ाचे  ो  िाग होण्यास स रिात होते. एक अंतराय उत्पन्न होऊ  
प ष्ठी  अंगास महाग   आभण उ री  अंगास सगोत्सगश-इंभिये असे  ो  िाग होतात. ही भििागणी सातव्या 
सप्ताहाच्या अगो र प री होते. या िणेीही ग  द्वार ब ं करणारे पटल कायम असते. त्याचेही  ो  िाग 
होतात. एक ग  -पटल आभण   सरा मेह ीपटल. या ंतर लिकरच मेह ीपटल भिरू  जाऊ  मेह द्वार 
मोकणे होते. संगुदािी ही णवभागिी झाल्यािर त्याच्या मेह ीभििागासच अनििं प्रभति क्कस्त्रोत आभण 
म त तस्त्रोत भमणू  राहतात. म त तत ंगकाजिण प ष्ठी  अंगाीी सगोत्सगशस्त्रोत एकमेकाजिण येऊ  राहतात. 
संग  ाची भििागणी प री होण्यापूिी सगोत्सगशभििागात ती  पोटभििाग उमटण्यास आरंि होतो. (१) ीीषी  
अग्र. बल्स्तमेह ी िाग. हा म त तस्त्रोतद्वारापासू  अनिंिाच्या तणापयंत असतो. हा लिकर िाढतो. (२) मध्य 
िाग. हा अभिक बारीक असतो. (३) अंत्य िाग. हा   सऱ्यापेक्षा भिस्त त असतो. याला ीफेसी [Phallic.] िाग 
म्हणतात.   सरा आभण भतसरा िाग भमणू  जो कोठा होतो त्याला सगोत्सगशकोष्ठ म्हणतात. 
 

बल्स्तमेह ीिागात फ गिटी येऊ  बस्ती उत्पन्न होतो. या िागाच्या टोकाीी अनििं जोडू  राहते. हे 
अनिंि ऱ्हास पाि ू केिण सूिल  ोरी होऊ  राहते. ही  ोरी बेंबीपयंत राहते. भतलाच मध्य  ािीय भ बंि  
म्हणतात. म त तत ंगकाच्या जिणचा एक लहा सा िाग बचचोणाच राहतो त्यात स्त्रीमेह ी उत्पन्न होते. या 
लहा ीा िागात सगोत्सगशकोष्ठाची िर पडू  प रषमेह ी तयार होते. भस्त्रयात सगोत्सगशकोष्ठ आखूडच राहू  
यो ीचे अबल  तयार होते. यात मेह ी म्हणजे उत्सगशमागश आभण योभ  म्हणजे सगशमागश उत्पन्न होतात. 
आरंिी मूिायण्या प्रभति क्कस्त्रोतास भमणालेल्या असतात आभण हे स्त्रोत म त त त ंगकाजिण सगोत्सगशकोष्ठात 
उतरलेले असतात. कालातंरा े िाढत्या बस्तीत प्रभति क्कस्त्रोत भजरू  जातात. त्याच िेणी मूिायण्या ंा 



 

अनुक्रमणिका 

बस्तीत द्वारे उत्पन्न होतात. प्रभति क्कस्त्रोत िीयशस्त्रोत होऊ  बस्तीतणाजिणची आपली मेह ीतील प्रिीेद्वारे 
कायम ठेितात. ही  ो  द्वारे अग ी जिणजिण असतात. त्यापासू  मूिायणीद्वारे  ूर ूर असतात. त्याम णे 
बल्स्तभिकोण उत्पन्न होतो. 
 

 
आ॰ ३३·५ सगोत्सगेंभिये अपूणश, पाचं सप्ताह. 

 
आता आपणाला बाह्य सगोत्सगेंणद्रयांिी घडण पहाियाची आहे. स्त्री ि प रष यात या इंभियांची 

घडण िगेिगेणी असते. तर्थाभप भस्त्रयाचं्या प्रत्येक अियिाच्या तोडीस तोड अीीच व्यिस्र्था प रषात आभण 
त्या उलट भस्त्रयात प रष-अियिाच्या तोडीस तोड अीीच गोष्ट असल्याचे आढणू  येते. पाचव्या सप्ताहात 
सगोत्सगशकोष्ठ  सते. संग  पटलाच्या ज्या िागात सगोत्सगशद्वार उत्पन्न व्हाियाचे असते त्या िागािोिती 
एक ीकूंच्या स्िरूपाचा उंचिटा उगि ूलागतो. त्याला सगशत ंगक [Genital tubercle.] म्हणतात. या त ंगकाच्या 
प च्छी  प ष्ठािर मध्यिागी एक गव्हर उत्पन्न होतो त्यास मेह ीगव्हर [Urethral groove.] म्हणतात. त्याच्या  ो  
अंगास  ो  िळ्या असतात त्या ंा मेह ीिली [U. folds.] म्हणतात. या गव्हराच्या तणात पटल असते ते 
मेह ीपटल [U. Membrane.] होय. याच्या आत सगोत्सगशकोष्ठाचा ीफेसी िाग असतो. मेह ीगव्हर ि ग  द्वार 
याचं्यामिे एक आडिा कटक (उंचिटा) असतो. स्त्रीप रषात सगशत ंगकास लिकरच काडंरूप येते. तेव्हा 
त्यास ीफेस [Phallus.] म्हणतात. त्याच्या अग्रिागी लिकरच मणी तयार होतो. ीफेसाच्या प च्छी  अंगात 
मेह ी-गव्हराचा प्रसार होतो. तो माि प रषात मण्यापयंत होतो भततका भस्त्रयात होत  ाही. ही गोष्ट 
अकराव्या सप्ताहापयंत घडतेच असे  ाही. बह िा तोपयंत बलग संभ ग्िच राहते. सगोत्सगश कोष्ठाचा 
ीफेसीिाग सगशत ंगकात मेह ीपटलाच्या बकभचत आतपयंत जेमतेम पसरतो. हा प्रसार अग ी बचचोणा 
असतो. सातव्या सप्ताहातच मेह ीपटल फ टते तेव्हा सगोत्सगशकोष्ठाचा ीफेसी िाग आभण मेह ीगव्हर 
एकसंि होतात. कोष्ठाचे तलाग्र आभण गव्हर याचें संभिस्र्था  तेच प्रार्थम मेह ीद्वार होय. ीफेसाच्या तणाीी 
डाव्या उजव्या अंगी उंचिटे असतात. ते प रषात तसे स्त्रीतही भ सतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३३·६ सगोत्सगेंभिये पूणश, तेरा सप्ताह. 

 
प रषात ीफेस िाढू  भीस्  ब ते. आरंिी भीस् ातील मेह ी म्हणजे एक गव्हर तो उघडा असतो. 

प्रार्थम मेह ीद्वार भीस् ाच्या तणाीी असते.   सऱ्या मभहनयाच्या स मारास गव्हराचे काठ ज णू लागतात. 
त्याम णे मेह ीचा समािीे भीस् ात होतो. मेह ीद्वार मण्याच्या अग्रािर राहते. ज णणी भीस् ाच्या तणाीी 
स रू होऊ  अग्राीी संपते. हे घडेपयंत भतसरा मभह ा संपत आलेला असतो. सगोत्सगाच्या कोष्ठाचा 
कटीरातील िाग असतो त्यापासू , भीस् ाचा तण आभण िीयशस्त्रोत याचं्यामिील मेह ीिाग तयार होतो. 
मभणतणाीी िळ्या उत्पन्न होतात. मण्याच्या प ढे भ घालेला त्िचािाग उत्पन्न होतो. हे भतसऱ्या मभहनयाच्या 
अखेर घडते. चिथ्या मभहनयाच्या मध्याच्या स मारास प्रकी प रे होते. 
 

प रषात ीफेसाच्या तणाीी असणारे उंचिटे र्थोडे सरकू  वृषि तयार होतात. कीलोमाचा प्रसार 
या जागेत होतो. त्याला पयंिाचे आस्तर असते. त्यालाच पभरम ष्क म्हटले आहे. (प्रकरण १२ पहा) आठव्या 
मभहनयात या कोठ्यात म ष्कोपम ष्क उतरतात. त्याचं्याबरोबर पयंिाचा पराि त्त प र असतोच. म ष्क उतरत 
असता ा िीयशस्त्रोत आभण त्याबरोबर त्याच्या रत तिाभहनया ि चेत ािाभहनयाही येतात. याचं्या िोिती 
समनियी गाि येऊ  रेतोरज्ज  तयार होते. म ष्क उतरल्या ंतर पभरम ष्क-रूप आिरण तयार होते. जनमा ंतर 
हे आिरण मोठ्या पयंिकोष्ठापासू  अलग होते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३३·७ बाह्य सगोत्सगेंभिये. सप्ताह ५, ९, ८, ११, १०. 

 
स्त्री ेहात ीफेसाच्या तणाीी असणारे उंचिटे भिीषे   सरकता त्यापासू च मोठ्या पाळ्या तयार 

होतात. मेह ीच्या काठाचें पयशिसा  लहा  पाळ्यात होते. सगोत्सगशकोष्ठ आखूड होऊ  यो ीचे अबल  
(उपगेह) तयार होते. ीफेसाच्या अग्रिागाचा भिकास अग ी र्थोडा होतो. त्यापासू  भील्स् का तयार होते. 
प्रर्थम ती उघडी असते, पण  ंतर िोिताली पाळ्या तयार होऊ  त्यात ती झाकू  जाते. 
 

भतसऱ्या मभहनयात प्रभति क्कस्त्रोताच्या द्वारािोितीच्या मेह ी-अभपस्तरापासू  प ष्कण अंक र 
भ घतात. त्यापासू  प्रबपड उत्पन्न होतात. प रषाचंा उपरेतल प्रबपड त्यातू च झालेला असतो. याच 
मभहनयात भस्त्रयात सगोत्सगशकोष्ठामिू  अंक र भ घू  िोिताली मध्यमकायात भीरतात. अबल -प्रबपड 
त्यापासू  उद िितात. प रषात कं मेह ीयप्रबपड याचं्यासारखेच असतात. 
 

सगेणद्रयांिी णनबंधने कीी तयार होतात ते आता पाहणे आहे.  ो  म त त स्त्रोत मध्यरेषेत येऊ  
क भक्षयोगी  णी तयार होते, तेव्हा प्रभति क्काची प च्छी  अगे्र म त तस्त्रोतासच लागलेली असतात, ती अपमध्य 
उ रप्राकारास लागू  असतात. त्याम णे क भक्षयोगी णी आभण  ो  प्रभति क्क भमणू  उ रामिे एक पड ीच 
तयार झालेली असू  भतच्या उ री  ि प ष्ठी  अंगास  ो  कप्पे तयार होतात. हणूहणू प्रभति क्क भजरू  
जातात तेव्हा या पड ीस रं  भ बंि ाचे स्िरूप येते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३३·८ प र्थ भ बिं ोत्पत्ती. लाक्षभणक छे . प प्राी ी. अं अं  की. क क क्षी. प्र प्रभति क्क. जीणश. ब 

बस्ती. 
 

अं  की तयार होते सगशकटकापासू . पण या कटकाचा केिण प च्छी  िागच त्या कामी येतो. इतर 
िागापासू  अं  की क क्षीस जोडणारा पयशििलीरूप िाग तयार होतो. हेच अंदुकीणनबंधन होय. अं  की 
म त तस्त्रोताच्या प ष्ठी  अंगास असते. त्याम णे हे भ बंि ही तसेच असते. रंुद (प र्थ ) णनबंधनाति वाटोळे 
णनबंधन ग रफटलेले असते. याचा उगम  ो  िागा ंी होतो. एकाचे एक टोक   सऱ्याच्या एका टोकाला 
जोडू  लाबंट भ बिं  उत्पन्न झालेले असते. एक िाग जघनयप्रणालात तयार होतो. कटीरप्राकार आभण 
प्रभति क्क या ा जोडणारा एक िाग असतो.   सरा िाग प्रणालाबाहेर पालीच्या िणीत तयार होतो. त्या े 
पभहल्याचे टोक िलीच्या उपमध्यिागास जोडले जाते. प्रभति क्क भजरतो आभण क क्षीची िाढ होते तेव्हा या 
जोड ोरीला ि त्तभ बंि  हे एकसंि रूप येते. 
 

प रषामिे रं भ बिं ास योग्य िाग असतात ते बस्तीच्या प ष्ठी  अंगास भचकटतात. एक  ोरी 
ि षणापासू  उ रातील म ष्कापयंत पसरलेली असते भतच्यात ती  िाग ज णलेले असतात, एक 
जघनयप्रणालातील, एक तेर्थपासू  म ष्कापयंत आभण एक तेर्थपासू  ि षणापयंत. गिाच्या आकाराप्रमाणे या 
 ोराची लाबंी िाढत  ाही, उलट र्थोडीीी कमी होते. त्याम णे आभण इतरही काही अव्यत त कारणा ंी म ष्क 
ि षणाकडे ओढले जाते. ि षणात म ष्क उतरल्या ंतर हा  ोर भिरू  जातो, प्रौढात भीलक राहतो तो त्याचा 
िाग अग ीच तोकडा असू  ि षणत्िचेसच भचकटलेला असतो. मूणच्या  ोरीस गुप्त णनबंधन 
[Gubernaculum.] बकिा कषशक भ बिं  म्हणतात. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३३·९ स्त्रीप रष सगेंभिये, लाक्षभणक. उजिी बाजू, पूिशरूप, १ म त तस्त्रोत. २ प्रभति क्कस्त्रोत. ३ 

म ष्क बकिा अं  की. ४ पयशिप्रसर बकिा ि त्तभ बंि . ५ ग प्त भ बिं . 
 
रुणधराणभसरि 
 

मागील प्रकरणी गिशरच ा सागंता ा  ो  व्यहू िगणले आहेत, एक अभिसरण व्यहू आभण   सरा 
चैत  व्यहू. या  ो  व्यहूाचं्या योगा े सिांची संगती लािली जाते. हे व्यहू रचण्यास स रिात सिाच्या आिी 
होत असते पण त्याचंी पूतशता जनमा ंतरही चालू असते. रत तिाभहनया आभण चैत  भलका याचंा उल्लेख त्या 
पूिीच्या प्रकरणी केलेला आहे. रत तिाभहनयाचं्या रच ेला आरंि   सऱ्या आठिड्यात होतो. जरायमूध्ये जी 
मध्यचर्णमका असते भतच्यात प्रर्थम रत तिाभहनया प्रकट होतात. प्रर्थम त्या िरीि असतात. सतराव्या भ िीी 
त्यात िजेे उत्पन्न होतात. आरंिी पभरिाभहनया उत्पन्न होतात. मग त्यापैकी काही गट जमू  त्यापासू च 
मोठाल्या िाभहनया तयार होतात. एकभिसाव्या भ िसाच्या स मारास अपत्यबबबात िाभहनया प्रकट होतात. 
त्या िणेी अंगके तयार झालेली असतात. या िाभहनया मध्यमकायातच भ माण होतात. पंचभिसाव्या भ िीी 
रत ताभिसरण स रू झाल्याची भचनहे उमटतात. या िणेी अल्पसा व्यहू तयार झालेला असतो. या व्यहूात जे 
अंतरभपस्तर [Endothelium.] असते त्यासच अंक र येऊ   व्या  व्या िाभहनया ब तात. मध्यचर्णमकेतू  
उगिल्याम णे यासच मध्याभपस्तर [Mesothelium.] म्हणतात.  हा बारा भ िसातच प ष्ककोीाच्या मध्यचर्णमकेत 
गोलपेभीकाचें समूह आढणतात त्या ंा रकतद्वीपे म्हणतात. चार भ िसा ंी सिोितालच्या पेभीका चपट्ा 
होऊ  अभपस्तररूप िारण करतात आभण अंतःस्र्थ पेभीका रत तपेभीका ब तात. िि सिशि असतेच त्यात 
त्या िाहू लागतात. 
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आ॰ ३३·१० १ ते ४ आरत तपेभीकाचं्या चार अिस्र्था. 

५ अकरा भ िसाचं्या गिातील रत तद्वीप. प ष्ककोष-अंतश्चर्णमकेतू  उत्पन्न होत आहे. 

 
आ॰ ३३·११ िराह–गिात मध्याभपस्तर (खालची पेभीकाचंी रागं) ि मध्यम–काय. 

 
मागे साभंगतलेच आहे की दय य आभण परीह याचंा उ य अपत्यबबबाच्या ीीषीय अग्राीी होतो. 

बबबाला   मड पडते तेव्हा दय य घीाच्या उ री  अंगाीी येते. आरंिापासू च अंतरभपस्तराच्या बाहेर एक 
मध्यमस्तरापासू  उत्पन्न झालेला र्थर असतो त्याला अभपदयनमासंीय [Epimyocardium.] म्हणतात. प्रर्थमतः 
दय य  भलकारूप असते. ही  भलकास द्धा डािी उजिी एकेक भमणू  एक झालेली असते. 
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आ॰ ३३·१२ चौ ा भ िसाचं्या गिात अभिसरण व्यहू. उ उल्ब. ह दय य. ज जराय . 

 
आ॰ ३३·१३ 

१५ भ िसाचं्या गिातील अभिसरण, त त ंडगतश (आस्यगतश). ि भिसजशक. ग ग्रस. ज जठर. य यक त. अ 
अंि. स संग  . अ   अनिनि. ी भीरा. ि िम ी. १  ेिभपटक. २ स्र्थली. ३ मल्स्तष्क. ४ प्रिाकं . 
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आ॰ ३३·१४ 

२१ भ िसाचं्या गिातील रभिराभिसरण, अ अिघ्राण गतश. श्र श्रोतस्फीत. ी प्रार्थम जििीया भीरा. आ 
आ ायक. ि भिसजशक. ि िम ीकं . ी₁ प्रिा भीरा. १ मध्यािं. २ मागील अंि. प प ष्ककोष. ी₂ 
प ष्कभीरा. ि₁ िम ी. ी₃  ाभ्यभीरा. 
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आ॰ ३३·१५ भ्रणूकातील रत ताभिसरणाचा  काीा. आडिी काणी जाडी रेघ, समाईक प्रिा भसरा. 

तेरू्थ  ि खाली प्राक् प्रिा  ि प ष्कगामी ीाखा. भीराकोटर = प्रभतिामूल 
 

प्रस्त त दय य प ष्ककोीाच्या िाभहनया आभण अपत्यबबबातील इतर िाभहनया याींी सलग असते. 
अग ी र्थोडा िणे दय याला प ष्ठी  िभरि असते पण ते लिकरच भिली  होऊ  जाते. प ष्ठी  तसेच उ री  
अंग अलगच होऊ  राहते. पभहल्या मभहनयाच्या ीिेटी अपत्यबबब चागंले भ सू  येते तरी त्याला  ीटसे 
मा िी रूप आलेले  सते. ते   सऱ्या मभहनयाअखेर येते. म्हणू  गिापत्याला   सऱ्या मभहनयात भ्रिूक 
[Embryo.] असे म्हणतात, आभण त्या ंतर अखेरपयंत भ्रूि [Fetus.] म्हणतात. या  ो  अििीमिे त्यातील 
अभिसरणाची व्यिस्र्था िगेिेगणी असते. ती हणूहणू ब लते हे खरे. तरी   सऱ्या आभण चिथ्या पाचव्या 
मभहनयातील अभिसरणव्यहू स्पष्टपणे भिन्न आहेत असे भ सू  येऊ ीकते. 
 

भ्रणूकािस्रे्थतील अभिसरणव्यहूाचे भिीषे असे :– दय याच्या ीीषी  अग्रास सलग प्रिा असते ती 
उदरीन महाप्रवा [Ventral aorta.] होय. भहच्या ीिेटी एक फ गिटी [Aortic sac प्रिाकोटर.] असते. भतच्यातू  
प्रिाकंस [Aortic arches.] भ घतात. प ष्ठी  अंगास  ो  डािी उजिी अीा, महाप्रिा असतात. प्रिा– कंस या ंा 
भमणतात. र्थोड्याच भ िसात दोन पृष्ठीन महाप्रवा [Dorsal aorta.] प च्छी  िागा ंी एकिटतात. हा जोड 
घीाच्या प च्छी  िागात असतो. प ष्ठी  महाप्रिाचं्या द्वारेच बह तेक रत ताची भििागणी होते. याचें बारीक 
फाटे प ष्कण असतात पण मोठाले फाटे  ो  पुष्ट्कगामी [Vitelline.] आभण  ो  नाणभगामी असतात.  ाभिगामी 



 

अनुक्रमणिका 

[Umbilical.] त्याच खरोखरी जराय गामी [Chorionic.] असतात. घीाच्या तटात भगल्लगव्हर असतात आभण 
भगल्लकंस असतात त्यापैकी भगल्लकंसात प्रिाकंस उत्पन्न होतात. या िाभहनयाचं्या एकूण सहा जोड्या 
असतात त्यापंैकी भीषीय अंगाकडील प्रर्थम उद्भितात आभण प्रर्थम भजरू  जातातही. एक म साही जोड्या 
सहसा भ सत  ाहीत. पाचिी कंसप्रिा बह िा फार लहा  असते.  
 

 
आ॰ ३३·१६ चार सप्ताहाच्या गिातील अभिसरण. ह दय य. ि ि तं. ज जराय . १ महाप्रिचेे कंस. २ 

प ष्ठी  महाप्रिा. ३ प्राक् प्रिा  भीरा. ४ पश्च प्रिा  भीरा. ५  ाभ्य भसरा. ६ प ष्कभसरा. ७ प ष्कप्रिा. ८  ाभ्य 
प्रिा. 
 

भ्रणूकातील प्रणतवाणहन्या अीा :- (१) प्राक् प्रिा  प्रभतिा. [Anterior cardinal vein.] या ीीषी  
िागातील रत त जमितात. (२) पश्च प्रिा  प्रभतिा [Posterior cardinal v.]. या प च्छी  िागातील रत त 
जमितात. (३) समाईक प्रिा  प्रभतिा [Common cardinal v.]. या प्रभतिा दय याच्या   सऱ्या प च्छी  अग्राीी 
रत त पोचभितात. (४) प ष्कभ गामी [Vitelline v.] (प ष्कातू  भ घालेल्या) याही भतकडेच रत त  ेतात. (५) 
 ाभिभ गामी [Umbilical v.]. याही भतकडेच रत त  ेतात, ते जमितात जरायूमिू .  ेहि ंतात एकच 
 ाभिभ गामी प्रभतिा असते पण ती भ्रणूकात भीरता ा   िगं होते. दय याच्या ज्या िागात हे रत त भिभिि 
िाभहनया ंी पोचभिले जाते त्यास प्रभतिामूण [Sinus venosus.] म्हणतात. 
 

  सरा मभह ा संपता संपता भ्रणूकातील अभिसरणव्यहूात ब ल होत जाऊ  तो बह ताींी प्रौढातील 
व्यहूासारखा होतो. या ब लातील महत्त्िाचा िाग असा. ग्रसीय प्र ेीाच्या प च्छी  अंगात असलेला प ष्ठी  
महाप्रिचेा िाग कायम राहतो त्यालाच उतरती महाप्रिा हे  ाि प्राप्त होते. या महाप्रिचे्या ीाखाचें ती  संच 
असतात. (१) एका संचातील प्रिा ंा भििागीय प्रिा [Segmentals.] म्हणतात. याचंा भिनयास प्राकारामिे 
असतो. मौलीय प्र ेीात  ो  जोड्या असतात पण त्या लिकरच भजरू  जातात. त्या िगणू  बह िा या 
ीाखाचं्या २९ जोड्या असतात. त्या अंगकाचं्या मध्यंतरात असतात. ग्रीितेील पभहली जोडी चौथ्या 
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कंसप्रिचे्या स मारास असते. ि जरूप ीरीरीाखाचें जे अंक र भ घतात त्यात सातव्या गै्रि ीाखेचा भिनयास 
असतो. याच  ंतर अिासंीय होतात. कभट ेीातील पाचिी जोडी असते ती समाईक जघ ीय होते. अर्थात 
ती चरणरूप ीाखेत असते. बाकीच्या ीाखा पी शकातंरीय आभण कटीय प्रिा होतात. 
 

 
आ॰ ३३·१७ प ष्ठी  प्रिा. लाक्षभणक आडिा छे . त टक रेषा कीरेका. आडव्या रेषा ि क्कगामी 

ीाखा. खाली अंिगामी ीाखा. बाजूस प्राकारी भििागीय ीाखा. 
 

सहाव्या सप्ताहात भििागीय प्रिामिे संगममाभलका उद्भिते. यातू   ो  कीरेकीय प्रिा उत्पन्न 
होतात. याचें संबंि लोप पाि ू केिण अिासंीय प्रिेीी असलेला संबंि तेिढा भील्लक राहतो. में ूला 
करोटीय प्रिा असतातच त्याचं्याच िरतीला आता याचंाही ओघ भमणतो. िक्ष ि उ र यातील ीाखामंिे 
असेच संगम उत्पन्न होऊ  अंतगशत स्त ीय आभण अिर अिजाठर प्रिा तयार होतात. 
 

(२) भििागीय प्रिापेंक्षा र्थोड्या उ री  अंगा े प ष्ठी  महाप्रिपेासू  ीाखा भ घतात त्या ंा पार्णश्वक 
ीाखा [Lateral branches.] म्हणतात. प्रभति क्क, स्र्थायीि क्क इत्या ी सगोत्सगीय इंभियात त्याचंा भिनयास 
असतो. त्यातू च ीिेटी अभिि क्कीय, अिर महापटलीय, अंतगशत म ष्कीय बकिा अं  कीय आभण ि क्कीय प्रिा 
भ ष्पन्न होतात. 
 

(३) या भतसऱ्या संचातील ीाखा कोष्ठागंी मध्यचर्णमकेत असतात. त्या प ष्ककोीीय होत. त्याचंी 
संख्या आरंिी बरीच असते. ती उत्तरोत्तर कमी होत जाते, कारण त्या एकमेकीत भिली  होतात. प्राी ीत 
भिनयास पािणाऱ्या ीाखा या संचातू  उत्पन्न होतात. याचं्या आद्य प्रवांनाउदरीन शाखा [Ventral branches.] 
म्हणतात. भििागीय प्रिा प ष्ठी  असतात आभण   सऱ्या संचातल्या पार्णश्वकीाखा असतात. महाप्रििेरील 
उगमस्र्था ािरू  ही  ािे प्राप्त होतात. 
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आ॰ ३३·१८ सहा सप्ताहाचं्या गिातील प्राी ीचा रत तप रिठा. ि महािम ी. प प्लीहा. ज जठर. 

प्र प्रपाचक. उ उण्डक. 
 

महाप्रिचेी कमा  आभण भतजपासू  भ घणाऱ्या मोठाल्या प्रिा, त्याचप्रमाणे पल्मनय प्रिा याचंा 
भिकास भ्रणूकाच्या घीाच्या िाभहनयातू  होतो. या िाभहनया म्हणजे उ री  महाप्रिा प्रिाकंस आभण प ष्ठी  
महाप्रिाचं्या ीीषीय अग्रिागितू िाभहनया होत. आक तीत या िाभहनयाचंा  काीा काढलेला आहे.  काीात 
या िाभहनया एका पातणीत पसरल्यासारख्या कल्ल्पल्या आहेत.  काीात त्या जरी सहा  ाखभिल्या 
असल्या तरी िस्त तः एका काणी त्या बह िा ती  पेक्षा अभिक  सतात.  व्या उत्पन्न होतात आभण ज नया 
भजरतात. त्याचें रूपातंर कीात होते तेही   सऱ्या  काीात  ाखभिले आहे.  काीाच्या त ल े े कणू  
येईल की, आरंिी डािी उजिी  ो ही पाखी सारखी असतात.  ंतर उजिी कमी होऊ  डािी तेिढी 
भील्लक राहते. ीाखासंख्याही डािीकडे स द्धा कमीच होऊ  राहते. आरंिी अभिसरणव्यूह 
मत्स्यातल्याप्रमाणे असतो. कत्स्य (मंडूकाभ क) आभण सपशट याचं्यातस द्धा आरंिी तो असाच असतो पण 
 ंतर र्थोडा ब लला तरी  ो ही बाजू कायम राहतात. पक्ष्यामिे उजिी बाजू राहते, डािी भजरते. सिश 
स्त ी प्राण्यात (पीू ि मा ि यात) केिण डािी बाजू राहते, उजिी भजरते. राभहलेल्या िागात उ री  
महाप्रिा लाबंी  सार   िगंू  महाप्रिा ि पल्मनय प्रिा तयार होतात. प्रिाकोटराचे (-फ गिटीचे) भििाग 
होतात. पल्मनय प्रिा सहाव्या कंसास भमणते आभण महाप्रिा भतसऱ्या चिथ्या कंसास भमणते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३३·१९ घसा आभण त्याचा पभरिार यातील प्रिाचंा  काीा. १ प्रिाकोटर. २  ो ही अंगी 

सहासहा कंस. ३ प ष्ठी  प्रिा. ४ उ री  प्रिा. ५ अिासंीया प्रिा. ६ प ष्ठी  प्रिा. ७ भििागीय प्रिा. 
 

महाप्रवेिी कमान चार अियिापासू  भ माण होते : (१) उ री  महाप्रिचेा लाबंी  सार भििाग, 
(२) डाव्या महाप्रिाकोटराचा एक िाग, (३) डािा चिर्था प्रिाकंस, (४) चिथ्या कंसाच्या प च्छी  अंगाचा 
प ष्ठी  महाप्रिेचा िाग. डािी उजिी पल्मनयप्रिा  ो  िागापासू  उत्पन्न होते. (१) सहाव्या कंसाच्या 
मध्यापासू  त्या त्या बाजूच्या पल्म ापयंत िाढत जाणारी ीाखा (२) सहाव्या कंसाचे उ री  अग्र. उजव्या 
सहाव्या कंसाचे प ष्ठी  अग्र त्िभरत भजरते, परंत  डाव्या कंसाचे अग्र तसे भजरत  ाही. तेच पल्मनय प्रिा आभण 
महाप्रिा याला जोडणारा   िा सेत प्रिा [Ductus arteriosus.] होऊ  राहते. या घडामोडी होत असता ा दय य 
मा ेतू  छातीत उतरत असते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३३·२० पूिोत त प्रिाकंसाचे रूपातंर. १ अंतगशत करोभटया. २ बाह्य करोटीया. ३ समाईक 

करोभटया. ४ बाह भीरस्या. ५, ७, ८ पल्मनय. ६ सेत प्रिा. ९ चढती महाप्रिा. १० कीरेकीया. ११ अिासंीया. 
१२ स्त ीया. १३ उतरती महाप्रिा. 
 

गिामध्ये ज्या पुष्ट्कप्रणतवा असतात त्यापासू  यक तातील याक त ि प्रभतहारी, प्रभतिाभहनया आभण 
सभरिकाही उत्पन्न होतात. प्राी ीमिे यक ताकं र उत्पन्न होतो. या अंक रातू  यक त-पेभीकाकाडें उत्पन्न 
होतात तेव्हा त्या ीजेारी असलेल्या प ष्कप्रभतिा भििागू  सभरिका तयार होतात. त्याम णे त्याचंा यक त-
पेभीकाींी भ कट संबंि येतो. लिकरच डािी प ष्कप्रभतिा भजरू  जाते आभण यकृतातील रकत उजव्या 
प्रभतितूे च दय यात जाते. यक त ि दय य याचं्यामिील प ष्कप्रभतिाचें िाग त्याच आद्य याक त प्रभतिा होत. 
यक ताच्या  िीय िागापासू  प्रभतहारी प्रभतिा भ ष्पन्न होते. पच व्यहू तयार होता ा त्याच्या तटात जे 
प ष्कप्रभतिाचें फाटे असतात ते प्रभतहारीस भमणतात. यक त िाढत असता ा त्याचंा  ाभिभ गामी प्रभतिाींी 
संबिं होऊ  संगमही घडतात.  ंतर हे संगम ि दय य याचं्यामिले त्या प्रभतिाचें िाग भजरू  जातात. 
त्याम णे  ाभिप्रभतिातील रत त दय यात जाण्याला केिण यक तातू च िाट राहते. याच िणेी सबिं उजिी 
 ाभिप्रभतिा भजरू  जाते. भील्लक राभहलेली डािी प्रभतिा मध्य पातणीकडे सरकते. याच िेणी सभरिका 
एकि भमणू  एक मोठी प्रभतिा तयार होते. ती सेतुप्रणतवा [Ductus venosus.] होय. हे  ाि  ेण्याचे कारण असे 
की भतच्याकडे  ाभिभ गामी प्रभतितेील रत त यक ताकडे िणते. (प्रकरण ९ पहा) िरील आक तीत मध्यिागी 
यक तपेभीकाचं्या चार रागंा  ाखभिल्या आहेत. त्यािोिती ज्या िाभहनया आहेत त्या सभरिका [Sinusoids.] 
होत. पभरिाभहनयापं्रमाणे त्याचे तट एकप री असतात पण त्याचंी िजेे अभिक मोठी असू  खडबडीत 
असतात. भ्रणूातील अभिसरणाचा  काीा आ. २७ त  ाखभिला आहे त्यात भीरास्त्रोत आहे तीच सेत प्रभतिा 
होय. सभरिकातू  या प्रभतिते रत त पोचभिणाऱ्या प्रभतिा उगितात त्या याक तप्रभतिा होत.  ंतर ही 
सेत प्रभतिा अिरमहाप्रभतिेचा िाग ब ते. जनमा ंतर लिकरच  ाभ्यप्रभतिचेा काही िाग भजरू  जाऊ  
यक ताचे ि त्तभ बिं  तयार होते. याच िणेी सेत प्रभतिा भजरू  जाऊ  एक भ बिं  तयार होते तेच 
प्रणतवाणनबंधन [Ligamentum venosum.] होय. एकं र प्रभतिाव्यूहामिे प ष्कण घडामोडी होऊ  त्याला 
प्रौढातील रूप आलेले असते. 



 

अनुक्रमणिका 

प्रत्यक्ष हृदयात प्रौढातील रूप येईपयंत कोणत्या घडामोडी होतात त्या आता पाहू  घेऊ या. 
 णीरूप दय याचा उल्लेख अगो र केलेलाच आहे. हे रूप असता ाही त्यात स्प ं  होत असते. त्यात 
रत ताची आयात करणाऱ्या िाभहनया ती  डाव्या उजव्या अीा एकं र सहा असतात;  ो  समाईक प्रिा  
प्रभतिा,  ो   ाभ्य आभण  ो  प ष्कीय. भ यातीची िाभह ी माि एकच असते ती उ री  महाप्रिा होय. अीा 
दय याच्या उत्पत्तीपासू  त्याचे चार िाग स्पष्ट असतात. (१) प्रणतवामूल [Sinus venosus.] यात भसरा 
भमणालेल्या असतात. (२) आ ायक हे र्थोडेसे अभिक भिस्त त असते. (३) भिसजशक, याचे तट पभहल्या 
 ोहीपेक्षा बरेच जाडी असतात. (४) हद्कंद [Bulbus cordis.], हे भ म णते असू  उ री  महाप्रिेस जोडलेले 
असते. 
 

दय य भलका लाबंते पण भतच्या िोितालचे पभरदय -कोष्ठ भततके लाबंत  ाही. दय य भलका  ो  
भठकाणी   मडली जाते. त्यात एक  ागमोड उत्पन्न होते.   मडल्यािर पभहले  ो  िाग मध्यपातणीतच 
राहतात. भतसरा िाग माि एक म बराच उ री  अंगास िाकतो, आभण प च्छी  ि उजव्या अंगासही 
सरकतो. आणखी र्थोड्या भ िसात आ ायक भिसजशकाच्या ीीषीय अंगास येते. या िणेी पभहला िाग 
त्याच्या प ष्ठी  अंगास येतो. ही ठेिणे प ढे प्रौढपणी असते त्याच्या स माराचीच असते. कालातंरा े 
आ ायकात  ो  ठणक फ ग्या उत्पन्न होतात. याच ीिेटी उजि ेडाि ेआ ायक हे रूप िारण करतात. 
याचिणेी भिसजशकाचा आकार िाढतो आभण तटही जाडी होतात. बकबह  ा जाडी हेच आकारिाढीचे म ख्य 
कारण असते. बाह्यागंास एक गव्हर उत्पन्न होऊ  डािा उजिा असे  ो  िाग स्पष्ट भ सू लागतात. कं ाचा 
 े ीय िाग काही भ िसा ंी उजव्या भिसजशकात सामील होतो. त्याचिणेी त्याचा  िीय िाग आभण उ री  
महाप्रिा याचं्या भचरफळ्या होऊ  पल्मन्य प्रवा आभण आरोही महाप्रवा याचंी उत्पत्ती होते. लिकरच 
प्रभतिामूल उजव्या आ ायकात सामील होते. िाकणाम णे साहव्या सप्ताहात बाहेरू  दय य ठणक भ सू 
लागते. हा ठणकपणा सातव्या आठव्यात कमी होतो. 
 

 
आ॰ ३३·२१ दय याची   मड 

 
आ॰ ३३·२२ दय याची  ागमोड १ भतसरा सप्ताह. २ पाचिा सप्ताह. ३ सहािा सप्ताह. 



 

अनुक्रमणिका 

आता साभंगतलेले ब ल हृदयाच्या बाह्यस्िरूपात होत असता ा त्याच्या आत देखील बदल होत 
असतात. त्यात डािा उजिा असे कप्पे पडू  त्यातील िरच्या खालच्यामिे िल्लरच ाही होत असते, इतकेच 
 व्हे तर डाव्या उजव्या आ ायकामिेही एक द्वार तयार होते. आ ायकात एक सलग पड ा असा तयार 
होतच  ाही.  ो  पड े समोरासमोर उत्पन्न होऊ  जिणजिण येतात, पण एकमेकास   िेटता मिे फट 
राहते. पडद्याचे काठ सरण  सतात. पूणश होता ा ते चिंकोरीसारखे असतात. एकमेकाजिण आल्यािर 
त्याचं्यामिे एक लाबंट िाटोणे रंध्र राहते. हे  ो ही पड े प्रभतिामूलाच्या डाव्या बाजूला असतात. हे  ो  
पड े कालदृष्ट्ाही आगेमागे उगितात. प ष्ठी  आभण ीीषी  बाजू े पभहला उगितो आभण  ंतर त्याच्या 
समोरू    सरा उगितो. या पडद्याचं्या भिषम रच ेम णे पभहला पड ा हा िल्लासारखा उपयोगी पडतो. रत त 
उजव्या आ ायकातू  डाव्यात जाते पण उलटे जात  ाही. पड े पूणश झाल्यािर प्रभतिामूल त्याचं्या उजव्या 
बाजूस राहते. पल्मनयप्रभतिा तयार होतात त्या  िी  उगिलेल्या असतात. त्या पल्म ाबरोबर तयार होऊ  
आ ायकाच्या डाव्या िागास येऊ  भमणतात. 
 

 
आ॰ ३३·२३ दयद कं ाचे रूपातंर. 

 
आ॰ ३३·२४ दयद भििाग. िरील आक ती, ३८ भ िस. खालची आक ती ४२ भ िस. १ तात्प रता 

अंतराय. २ प्रम ख अंतराय, ३ प्रभतिामूलाचे द्वार. ४ डाि ेआ ायक. ५ उजिे आ ायक. ६ प ष्ठी  दय ास्तरीय 
(बबब) ग ंडो. ७, ८ उजि ेडाि ेभिसजशक. ९ मध्यस्र्थ अंतराय. 
 



 

अनुक्रमणिका 

प्रभतिामूलास आरंिी ती  प्रभतिाचं्या जोड्या भमणालेल्या असतात. ऊध्िश आभण अिर महाप्रभतिा 
तयार होतात. तेव्हा डािी समाईक प्रिा  प्रभतिा मेखभलका ब ते आभण ती डाव्या आ ायकास भमणते. 
उजिी प्रिा  प्रभतिा आभण उजव्या प ष्कीय प्रभतिा या ऊध्िािर महाप्रभतिा ब ू  उजव्या आ ायकास 
प्रभतिामूलद्वारा ज णू  राहतात.   सऱ्या मभहनयाच्या उत्तरािात प्रभतिामूलाच्या मा ा े उजिे आ ायक 
अभिक त्िरे े िाढते आभण ीिेटी त्यास सामाि ू घेते. प्रभतिामूलाची डािी बाजू आभण डािी समाईक प्रिा  
प्रभतिा भमणू  मेखभलकप्रभतिा ब ते. प्रभतिामूलात  ो  िल्ल उगितात, एक डाि े एक उजिे.   सऱ्या 
पडद्यात डािे िल्ल सामील होते आभण उजि े िल्ल बह ीः भजरू  जाते. पण त्याचा बकभचत अिीषे 
अिरमहाप्रभतिा आभण मेखभलका यात राहतो. 
 

 
आ॰ ३३·२५ दय भििाग, बाह्यरूप. ४२ भ िसाचं्या गिातील. स प्रभतिामूल. आ. आ ायक. भि 

भिसजशक. िा िाम.    भक्षण. १ ि २ प्रिा भसरा. 
 

आरंिी आ ायक ि भिसजशक िागामिील द्वार आक ं भचत असते. या द्वाराच्या प ष्ठी  ि उ री  
प ष्ठात जाडी तबकड्या उगितात. त्या एकमेकीस भमणू  एक सेत  तयार होतो. हा सेत  आभण आ ायक ि 
भिसजशक याचं्यातील कप्पे करणारे अंतराय याचंा भमलाफ होतो. भिसजशकात कप्पे पाडणारा पड ा 
(अंतराय) महाप्रिते कप्पे पाडणाऱ्या पडद्याीी भमणतो. हा पड ा प रता झाला म्हणजे दय यकं ाचे भििाग 
होत  ाहीत, तर तो कं  म ख्यतः उजव्या भिसजशकात सामील होतो. उ री  महाप्रिचेे भििाग होतात हे 
मागेच साभंगतले आहे. हे भििाग लाबंी  सार आस्तरात उत्पन्न होणाऱ्या कठड्याचं्या योगा े होत असतात. 
यापैकी  ो  कठडे (कटक) इतरापेंक्षा ठणक असतात. ते लिकरच एकमेकास भमणतात. या भमलाफा े 
एक िले्लमागी पड ा तयार होतो. पभरणामी तो ज्या  ो  ी डंामिे असतो त्या पल्मनय ि महाप्रिीय ी डंा, 
या ंा एकमेकीिोिती पीण पडू , पल्मन्य प्रवा उजव्या णवसजवकािा जोड िव्या पािव्या कंसाशी, आभण 
महाप्रवा डाव्या णवसजवकािा जोड णतसऱ्या व िव्या कंसाशी जमिते. उ री  महाप्रिचेे भििाग करणाऱ्या 
कटकाची  े ीय अगे्रच महाप्रिा ि पल्मनय प्रिा याचं्यातील चंिकोरी िल्लाचं्या रूपा े भील्लक राहतात. 
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आ॰ ३३·२६ गिशदय याचा छे . ी अिर महाभीरा. स ऊध्िशमहाभसरा. ि महािम ी. ि भिसजशक. प 

पल्मनय िम ी. 
 

आ ायक भिसजशक याचं्यामिे जी द्वारे असतात त्या द्वाराींी वल्ले असतात त्या ंा ती  आभण  ो  
झडपा ( ले) असतात. प्रर्थमतः या झडपात आस्तराच्या जोडीला मासंतंतूही असतात. हे मासंतंतू 
तटमासंात सामील झालेले  सतात. लिकरच यापैकी काठाचे मासं तेिढे भील्लक राहू  बाकीचे सूिल 
रूपातच काय ते राहतात. अीा रीती े मासंभपटक आभण स् ाितंतू तयार होतात. प्रर्थमतः दय यमासं 
सरसकट सारखे असते. परंत   ंतर त्यात  ले उत्पन्न होत असता ा त्या ीजेारी मिू  मिू  समनियी 
गािाचे िागे उगितात. असे भमश्रण   होता एक पट्टा माि अभमश्र असा भील्लक राहतो. तो सांयाणमक बंध 
होय. (प्रकरण ११ पहा) दय य पभहल्या मभहनयात  भलकारूप असते. त्यात ही सिश िाढ   सऱ्या मभहनयात 
होते. या मभहनयाअखेर अभिसरणाचा भ राणा  म  ा तयार होतो त्यास भ्रणूरत ताभिसरण म्हणतात. 
 

भ्रणूािस्रे्थत पच ाची, उत्सगाची आभण श्वस ाची इंभिये तयार होतात. तरी पच  आभण श्वस  ही 
कामे चालत  ाहीत, उत्सगाचे काम र्थोडेसे चालते. श्वस ाचे काम िारेच्या द्वारे चालते आभण उत्सगाचेही 
प ष्कणसे तेरे्थच चालते. पच ाची गरजच  सते. अन्नभिपाक िारेतू  भमणतात. त्याम णे  ाभ्य प्रिा-प्रभतिा 
महत्त्िाच्या असतात. त्या आकारा ेही मोठ्या असतात. श्वस ेंभिये अपूणशच असतात. श्वस ेंभियातील 
पभरिाभहनया कोत्या असतात. दय याच्या डाव्या िागात येणारे रत त उजव्या िागात येणाऱ्या रत तापेक्षा 
प ष्कण कमी असते. तर्थाभप हे िैषम्य भिसजशका ी रेटाियाच्या रत तात रहात  ाही. उजव्या आ ायकातले 
रत त एक म डाव्यात जाण्याला णववृत्त रंध्र ही मोठी िाट असते. पायाकडू  आलेले रत त एक म भतकडे 
जाते आभण डोत याकडू  आलेले माि तेरू्थ  भिसजशकात जाते. पल्म ातू  येणारे रत त र्थोडेच असते. त्यात 
उजव्यातू  डाव्या आ ायकात आल्याची िर पडू  िरपूर रत त डाव्या भिसजशकात जमते. ही एक गोष्ट 
झाली पण   सरी अीी की पल्मनयप्रितूे  एक म महाप्रिते जाण्यासही सेतुप्रवा ही िाट असते. त्याम णे 
पल्म ात   जाता म्हणजे डाव्या दय यिागातू ही   जाताच रत त एक म महाप्रिते उतरू ीकते. 
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आ॰ ३३·२७ पूणशगिशरत ताभिसरणाचा  काीा. भीरास्त्रोत Ductus venosus. 

 
गिात मलोत्पत्ती र्थोडी असते आभण अन्नभिपाकाचंा व्यय प ष्कण असतो, आभण त्याबरोबर 

ऊिशव्ययही असतो. अन्नभिपाक आभण ऊिश िारेतू   ाभ्यप्रभतिाचं्या द्वारे भमणतात. या दृष्टी े पाहता  ाभ्य 
प्रभतिातील रत त ी द्ध आभण  ाभ्य प्रिातील रत त अी द्ध असते. दय यातू  जाता ा हे  ो ही प्रिाह 
र्थोडेबह त भमसणतात यात ीकंा  ाही. तर्थापी महाप्रिेत जाणाऱ्या रत तात बह ताींी ी द्धाचा िरणा असतो. 
दय यात जाण्यापूिी  ेखील  ाभ्य प्रभतिते अी द्ध रत ताची भमसण होत असते, हे ीजेारच्या आक तीिरू  
भ सू  येईल. 
 

जन्म होताि रत ताभिसरणात त्िभरत बदल होतो.  ाभ्य प्रभतिा आभण प्रिा  ेखील ब ं होतात, 
बकिा ब ं केल्या जातात. पल्म े भिस्तारतात त्याम णे रत त त्यात ओढले जाते. हे रत त पल्मनय प्रििेाटे येते. 
अगो र ते बह ीः प्रिास्त्रोत– द्वारा एक म महाप्रिते जात असे. याम णे डाव्या आ ायकात पल्म ातू  बरेच 
रत त येते आभण  ो  आ ायकातल्या पडद्यािर  ो ही अंगी  ाब सारखाच होऊ  भिि त्त रंध्राचे  ो  िाग 
एकमेकाचं्या अभिक जिण येतात. र्थोड्याच भ िसात ते रंध्र ब जू ही जाते. पल्म ाचं्या ओढी े इकडे 



 

अनुक्रमणिका 

प्रिास्त्रोतही भ रपयोगी होऊ  ब जू  जातो. इतत या गोष्टी झाल्या म्हणजे प्रौढातल्यासारखी व्यहूरच ा 
झाली असे समजण्यास प्रत्यिाय  ाही. काहींच्या मते ही व्यिस्र्था एकाद्या भ िसात जमू  येते तर काहींच्या 
मते तसे होण्याला िीस पंचिीस भ िस स द्धा लागतात. या अििी ंतर भिि त्तरंध्राच्या जागी एक खूण राहते. 
तेरे्थ र्थोडासा खणगा राहतो. हीच ती खूण. प्रिास्त्रोताच्या जागी एक सूिल पट्टी माि राहते. 
प्रभतिास्त्रोताच्या जागीही सूिल गाि येते. तेरे्थ एक भ बिं  तयार होते. यक त ि  ािी याचं्या मिला  ाभ्य 
प्रभतिचेा िाग असाच ब जू  जाऊ  यक ताचे ि त्त भ बिं  तयार होते.  ाभ्य प्रिचेे इतर िागही ब जू  
जातात. बह ीः अिजाठर आभण ऊध्िश बस्तीय प्रिा एिढेच अिीषे राहतात. 
 

ललफायनी व्यहू हा एक अभिसरणाचा िाग आहे. तो सहाव्या सप्ताहात भ सू लागतो. त्याच्या 
अगो र इतर अभिसरणव्यहूाची व्यिस्र्था चागंली चालू झालेली असते. मध्यमकायपेभीकापासू  
बलफायनया तयार होतात. या बलफायनया भठकभठकाणी प्रभतिाभहनया ंा भमणालेल्या असतात. अ ेक 
बलफायनया भमणू  भठकभठकाणी ललफािे कोठे तयार होतात त्या ंा प्रसेव [Lymph sacs.] म्हणतात. मा ेत, 
जाघंाडात, पयंिामागे आभण त्याच ीजेारी प ष्ठी  महाप्रिचे्या मागे असे हे सहा कोठे सापडतात. मा ेत 
आभण जाघंाडात ते डािा उजिा असे  ो   ो  असतात. या सहा कोठ्यापंैकी मा ेतले  ो  भटकू  राहतात 
आभण बाकीचे  ाहीसे होतात. एकं र बलफायनयाचंा प्रभतिाभहनयाींी संबंि केिण मा ेतच राहतो. 
कबिंातील बलफायनया एका मोठ्या बलफस्त्रोताला भमणतात. त्याच्या प च्छी  अग्राीी ब िलीिजा फ गिटी 
असते भतला ललफ-कलश [Cisterna chyli.] म्हणतात. आरंिी महाप्रिचे्या ीजेारी िाभहनयाचें जाणे उद्भिते 
त्यातील िाभहनया मा ेतील प्रभतिा ंा भमणतात. या जाळ्याचेच पयशिसा  ीिेटी एका मोठ्या िाभह ीत होते. 
ती िाभह ी म्हणजेच बलफस्त्रोत होय. भतसऱ्या मभहनयाच्या आरंिी हा स्त्रोत तयार होतो. प ढील गिशकाणात 
हणू हणू प्रसेि ब जू  जातात आभण त्या जागी बलफगं्रर्थी [Lymph node.] उत्पन्न होतात. जठराच्या िभरिामिे 
प्लीहा उत्पन्न होते. सहाव्या सप्ताहात भतच्या रच ेस आरंि होतो. 
 

रत तपेभीका गिातील रत तद्वीपात उत्पन्न होतात हे पूिी साभंगतलेच आहे. ही द्वीपे प्रर्थम 
प ष्ककोीाच्या कोष्ठागंी मध्यमचर्णमकेत उत्पन्न होतात. या द्वीपात रुणधर-पेणशकांिी उत्पत्ती चिथ्या 
सप्ताहात स रू होते. गिशीरीरात या पेभीकापासू  प  ः प  ः  िी  पेभीका उत्पन्न होतात. आणखी एक  ो  
सप्ताहात िाभहनयाचं्या अंतरभपस्तराच्या पेभीकापासू  रभिरपेभीकाचंी उत्पत्ती होते. सहाव्या सप्ताहात 
यक तात रभिरपेभीका उत्पन्न होऊ लागतात. पाच एक मभहनयापयंत ही उत्पत्ती बरीच असते. ती  ंतर कमी 
होते. तरी ती जनमापाितेो चालू असते. प्लीहा, बलफगं्रर्थी आभण उरोभिष्ठबपड यातू  सिश प्रकारच्या 
रभिरपेभीका भ माण होतात. जनमा ंतर माि यातू  केिण बलफपेभीकाच भ माण होतात. सातव्या 
सप्ताहात अल्स्र्थगािात रभिर-पेभीका तयार होऊ लागतात. ही उत्पत्ती माि प्रसंग पडेल त्याप्रमाणे 
जनमा ंतर सिश आय ष्यिर चालू असते. यात म ख्यतः  ाणे ार श्वेतपेभीका आभण आरत तपेभीका उत्पन्न 
होतात. 
 

जनमपूिश असो की जनमोत्तर असो, रभिरपेभीकाचंी उत्पत्ती एकाच रीती े होते. मध्यमकाय बकिा 
त्यापासू  उत्पन्न झालेले समन्वयीगाि यातील पेबीका गोल रूप िारण करतात. त्या ंा कारक-पेणशका 
[Hemoblast.] म्हणतात. प्रर्थमतः प ष्ककोीात अीा पेभीका त टक होऊ  रभिरपेभीका ब तात. त्या मोठ्या 
बलफपेभीकासारख्या असतात. अपत्यस्तबकात अीीच रभिरोत्पत्ती होते. अीा कारक पेभीकापासू  
रभिरपेभीकाचंी उत्पत्ती आय ष्यिर होत राहते. या पेभीका सिश प्रकारच्या संिितात. बलफगं्रर्थी इत्या ी 
रभिरोत्पा क अियिाचं्या सूक्ष्म रच ेत साम्य असते. त्या सिात जाणी ार रच ा असू  या जाळ्याच्या 
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कोंडाळ्यात गोलसर पेबीका असतात. या पेभीका रभिरपेभीकाभ र्णमतीच्या एकाद्या अिस्रे्थत असतात. िाढ 
पभरपूणश झाली, पेभीका भसद्ध झाली म्हणजे ती िाभह ीच्या तटातू  िजेात भीरते. यकृतात पेभीकोत्पत्ती 
र्थोडी िगेळ्या रीती े होते. यक तातील भिभीष्ट पेभीकाचं्या फटीत असलेल्या समनियी गािाच्या 
पेभीकापासू  आभण सभरिकाचं्या अंतरभपस्तरापासू  कारकपेभीका तयार होतात. रभिरोत्पत्तीचा िर 
असला म्हणजे या कारकपेभीकाचंी संख्याच इतर पेभीकाचं्या पेक्षा अभिक असते. 
 

आरत तपेभीकाचं्या उत्पत्तीमिे चार अिस्र्था दृष्टीस पडतात : (१) हीमकारक. (२) महत्कारक (३) 
दृढकारक आभण (४) आरत तपेभीका (आ. १० पहा) पभहल्या अिस्रे्थत लोहीर उत्पन्न झालेले असते. यात 
पेभीकािरण स्पष्ट असू  पभरकलामिे र्थोडेसे लोहीर असते. प्रकल आगो रच्यापेक्षा लहा  असते पण 
रंगग्रहण अभिक करते. साहव्या सप्ताहापयंत हीच अिस्र्था दृष्टीस पडते. या ंतर त्याचंी संख्या भफरत्या 
रत तात कमी होते. भतसऱ्या मभहनयात ती जिण जिण ीूनय होते. तर्थाभप त्याची उत्पत्ती अल्स्र्थमज्जेत चालूच 
असते. दृढकारक पेभीकात लोहीर अभिक असू  प्रकल लहा  असू  अभिक  ाट असते. या पेभीका 
सहाव्या सप्ताहात उत्पन्न होतात. आणखी  ो  सप्ताहा ंतर त्याचंीच संख्या सिाभिक होते. तर्थाभप 
सातव्या मभहनयात ती कमी होता होता जिण जिण ीूनय होते. अल्स्र्थमज्जेत माि त्या भ सू  येतात. आरत त 
पेभीका या पभरपक्व पेभीका असतात. त्यातील प्रकल  ाहीसे झालेले असते. ते ीोषले जाते का बाहेर 
टाकले जाते ते समजत  ाही. आरकतांिी उत्पत्ती प्रर्थम यक तात भ सू  येते. भतसऱ्या मभहनयात त्या 
भिप ल, असतात. जनमाच्या स मारास प्रकलिंत रत तीालके भ से ाीी होतात. 
 

ज्या हीमकारक पेभीकातू  आरत तपेभीका उत्पन्न होतात त्यातू च र्श्वेतपेणशकाही उत्पन्न होतात. 
तर्थाभप त्या होत असता ा प्रकल कायम राहते. त्या ंा चल सामथ्यश येते, आभण त्याचे पभरकल भब रंगीच 
राहते. बलफपेभीका तयार होता ा फारच र्थोडी घडामोड असते. त्याहू  जरा अभिक घडण अखंड 
प्रकलाचंी असते. त्या पेभीका बह िा बलफपेभीकातू च भ पजतात. जनमा ंतर लहा मोठ्या बलफपेबीका 
आभण अखंडप्रकलपेभीका, बलफगं्रर्थी आभण प्लीहा यामिे उत्पन्न होतात. खंभडत– प्रकल पेभीकात 
प्रकलाचंा भिीषे भिकास व्हािा लागतो. अभिकभसत अिस्रे्थत या पेभीका अल्स्र्थमज्जेत जनमापूिी भिप ल 
असतात. बलफपेभीकापासू  भठकभठकाणी अटंणतका [Macrophages.] उत्पन्न होतात. प्रसंगभिीषेी त्या 
ील्यिव्ये गाठू  त्याचंा स्िीकार ि संहार करतात. 
 

रत तात लबबुका म्हणू  बारीक प ार्थश असल्याचे पूिी साभंगतले आहे. हे प ार्थश कोठे उत्पन्न होतात 
याभिषयी भ भश्चत माभहती  ाही. माभहती आहे ती एिढीच की ताबंड्या अल्स्र्थमज्जेत मोठ्या आकाराच्या 
(राक्षसी) श्वेतपेभीका असतात त्या पभरिाभहनयाचं्या तटातू  बाहेर पडता ा त्याचं्या प्राकलातू  त कडे 
त टू  भ घतात ते हे त कडे असतात. या महाकाय राक्षसी [Megakaryocyte.] पेभीका हीमकारकापासू च 
उत्पन्न होतात. त्याचे प्राकल िाढते, प्रकलात िाग स्पष्ट होतात, परंत  त टू  िगेणे भ घत  ाहीत. जनमापूिी 
अीा पेभीका यक त ि प्लीहा यात सापडतात. जनमा ंतर माि त्या तेरे्थ आढणत  ाहीत, केिण ताबंड्या 
अल्स्र्थमज्जेत आढणतात. 
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प्रकरि ३४ 
 

गभवसमाप्ती 
 

िैतनव्यहू. गिातील चैत व्यहूाचा आरंि कसा होतो ते पूिीच साभंगतले आहे. भतसऱ्या सप्ताहाच्या 
अखेरीस चैत गव्हर उत्पन्न होतो तेव्हा अपत्यबबबाच्या रच ेस प्रारंि झालेला असतो. या बबबाच्या 
मध्यपट्टीत चैत  णी तयार होते. या  णीच्या एका टोकाला में ू उत्पन्न होऊ  बाकीच्या  णीतू  कीा 
भ माण होते. चैत  गव्हराचे काठ उंचट होऊ  एकमेकाला भमणू   णी तयार होते, तेव्हा काठाचे उंचिटे 
तसेच राहतात त्या ंा कटक म्हणतात. हा कटक सलग   राहता मिू  मिू  त टक उंचिटे राहतात त्या ंा 
तंस म्हणतात. या तंसापासू  अंगकाचं्या समोर प जंक उत्पन्न होतात. भीरो ेीातील तंसापासू  करोटीतील 
संि ेक प जंक भ पजतात. चैत  भलकेच्या तटातील पेभीकापासू च भचभत्तकापेभीका आभण िमशपेभीकाही 
उत्पन्न होतात. अग ी सीमेीी मीाभपस्तरपेभीका भ माण होतात (प्रकरण १३ पहा). चैत  तंसापासू  
प जंक पेभीका भ माण होतात त्याचं्यािोिती त्या ंा ग रफटणाऱ्या िमशपेभीका तयार होतात त्या ंा 
कोीपेभीका [Capsulecells.] म्हणतात. आिार-पेभीकापंैकीच काहीपासू  पभरलेप भ माण होतो. याचं्यापैकी 
काही पेभीका कीापेभीकापंासू ही आल्या असण्याचा संिि आहे. 
 

आरंिी चैत  भलकेचे तट एकसारख्या जाडीचे असतात तरी उत्तरोत्तर या जाडीत भिषमता येत 
जाते. पभरणामतः िजेाची आक तीही ब लत जाते. कीतेील घूसरांग उ री  िागात सहा सप्ताहा ंी तयार 
होते आभण प ष्ठी  िागात आठव्या सप्ताहात तयार होते. कीतेील जो धवलांश असतो तो तंत मय असतो. हे 
तंतू िमशपेभीका ि मीाभपस्तराच्या पेभीका यापासू  उगिलेले असतात. घूसरागंातील पेभीकापंासू  
उगिणारे तंतू याचं्या जाळ्यात प्रिीे करतात. या पेभीका चार भठकाणच्या असतात : (१) कीाप जंक. (२) 
कीतेील िूसर अंग. (३) में ूचे िूसरागं, या तंतंूचे िेगिेगणे गट ब तात त्या ंा ि  ं असे पूिी म्हटले आहे. 
 

 
आ॰ ३४¿१ चैत  भलकेचा भिकास. 

 
कीपेासू  भ घणाऱ्या िेतन्यात जे तंतू असतात ते ती  भठकाणाहू  आलेले असतात : (१) 

कीतेील िूसरागं (२) कारभणकव्यहूातील प जंक (३) कीीय चेत ीिर असलेले प जंक. हे पश्च िागािर 
असतात. या चैत पेभीका ंा प्रर्थम  ो  टोके असतात. मग त्या  ोहोंचे एक टोक ब ते. कसे ते ीजेारच्या 
आक तीिरू  उघड होईल. चिथ्या मभहनयापयंत कीा सिश कीरे ालिर पसरलेली असते. या ंतर ती 
आखूड पडू लागते. कीरेूची िाढ अभिक त्िरे े होते. पभहल्या संचातील तंतू स् ायूंकडे आभण भतसऱ्यातील 
तंतू ज्ञा ेंभियाकडे िाढत जातात. 
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आ॰ ३४¿२ कीीय आभण कारभणक चैत तंतूची ज णणी.  काीा. बाणा ंी चेत ा िाहण्याची भ ीा 

 ीशभिली आहे. 

 
आ॰ ३४¿३ भद्वकूटापासू  एककूट भचभत्तका. 

 
चैत तंसातू  णिणत्तकापणरवाह कोठे कोठे होतो ते ीजेारच्या आक तीत  ाखभिले आहे. पभहला 

पभरिाह कीीय प जंकात होतो,   सरा कारभणक मालाप जंकात होतो, भतसरा त ं ीय प जंकात होतो, चिर्था 
प्राी ीतटातील जालकात होतो, पाचिा ि क्कीय प जंकात होतो आभण सहािा अभिि क्क गीणात होतो. 
कारभणकप जंकात पभरिाह ज्याचंा होतो त्या पेभीकापंैकी काही कीचे्या उ री  िागातू  भ घत असाव्यात 
असाही एक संिि आहे. हे पभरिाह त्या त्या भठकाणच्या कीीय बकिा करोटीय चेतनया ंा अ  सरू  होत 
असतात. कारभणक व्यहूात जे प जंकपूिशतंतू असतात ते कीचे्या घूसरागंाच्या मध्यपाश्वशिागापासू  
भ घतात. प जंकोत्तरतंतू असतात ते कारभणक प जंकातू  भ घतात. भीरोिागातील प जंकपूिश तंतू में ूच्या 
पाश्वशप जंातू  भ घतात. 
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आ॰ ३२¿४ चैत तंसापासू  पभरिाह. १ बाह्यचर्णमका-अनत्यस्तर. २ चैत  तंस n. crest. ३ चैत  

क ाल. ४ कीीयप जंक. ५ कारभणक प जंक. ६ अभिि क्क गाणांग. ७ ि क्कप ंजक ८ त ं ीय प जंक. ९ अंि. 
 

कारभणकमालेच्या आद्य प जंकातू  पभरिाह पािणाऱ्या पेभीकापंैकी काहींचे रूपातंर चैत  
पेभीकात   होता प्रबपडपेभीकात होते. या पेभीका ंा क्रोमसंगी [Chromaffine.] म्हणतात. कारण त्या 
क्रोमसंय गाचंा रंग घेतात. पाच सप्ताहाचं्या गिात अंििभरिाच्या डाव्या उजव्या अंगास असलेल्या 
मध्याभपस्तरपेभीकापंैकी काही लाबंट ठोकण ब तात आभण त्याचंी संख्यािाढ होऊ  त्या ीजेारच्या 
मध्यमकायात भीरतात. याचं्यातू  िले जाडी अणधवृक्क किच तयार होते. आठव्या सप्ताहात 
कारणप जंकातू  पभरिाह होतो. त्यापासू  प्रबपडपेभीकाचंा गीर (गीणशबपड) ब तो. गिामिे बराच काण 
(सात आठ मभह े) अभिि क्क ि क्कापेंक्षा मोठे असतात. जनमा ंतर यात ब ल झपाट्ा े होतो. ि क्क अभिक 
िाढतात. जनमा ंतर एका िषात किचाचा आकार बराच कमी होतो. 
 

क्रोमसंगी पेणशका सिशच अभिि क्कात सामील होत  ाहीत. काहीपासू  करोटीय ि महाप्रिीय बपड 
तयार होतात. 
 

चैत  णीच्या भीरो ेीीय अग्रापासू  मेंदू तयार होतो. चिथ्या सप्ताहात या अग्रिागाीी ती  
फ गिट्ा भ सू  येतात. एकीतू  प्राक् मस्त ,   सरीतू  मध्यमस्त  आभण भतसरीतू  पश्च मस्तू तयार होतो. 
र्थोड्याच भ िसात पभहल्या फ गीचे  ो  िाग होतात, त्यातू  अतीत मस्तू आभण अभ्यंतर मस्तू भ माण 
होतात. आणखी काही भ िसा ंी स मारे सहाव्या सप्ताहात पश्च में ूचेही  ो  िाग भ सू  येतात, एक 
उपानत्य आभण   सरा कीजेिणचा अनत्य म्स्त क. चैत  णीच्या िजेाचे पयशिसा  भििरे आभण त्या ंा 
जोडणारी  णी यामिे होते. असा भिकास होत असता ा जी िणणे उत्पन्न होत असतात ती ीजेारी 
आक त्यात  ाखभिली आहेत. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३४¿५ भ्रणूकाचा में ू. पाच फ गिट्ा आभण आत ििािकाी. 

 
आ॰ ३४¿६ Ⅰ साडेचार सप्ताहाच्या गिात में ू. १-४ में ू ५  ेिस्फीत. Ⅱ १ गोलािश, २ अभ्यंतरमस्त , 

३ मध्यमस्त , मल्स्तष्क. ४ मस्त ष्क ५ छ पि यातू  मल्स्तक उत्पन्न होते. ीजेारी मस्त क उत्पन्न होतो. 

 
आ॰ ३४¿७ आठ सप्ताहाच्या गिाचा में ू. १ गोलािश. २ अभ्यंतरमस्त . ३ मल्स्तष्क ४ मल्स्तक, ५ 

मस्त ष्क, ६ मस्त क. 
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आ॰ ३४¿८ सहा मभहनयाच्या गिाचा में ू. ग संग प्त खंड. 

 
आ॰ ३४¿९ में ूच्या भिकासाचा  काीा. १ अतीत मस्त . २ अभ्यंतरमस्त . ३ मध्यमस्त . ४ मस्त ष्क. ५ 

मस्त क. 
 

अंत्य में ूचा भिचार होऊ  मस्तुक तयार होतो. तो अंीतः इतर में ूसारखा तर अंीतः कीसेारखा 
असतो. कीचेा भिकास होतो तेव्हा छत [Roof plate.] ि तण [Floor plate.] िाग बब  -माि राहतात आभण 
पाश्वशिागच जाडी होतात. ीिेटी प ष्ठी  [Alar (dorsal) plate.] ि उ री  [Basal (Ventral) plate.] अंगे पाश्वातच 
असतात. अंत्य में ूत छत अग ी पातण आभण रं  ब ते. कीते पाश्वे एकमेकाजिण येतात तीी अंत्य में ूत 
  येता  ूर  ूर जातात. ीिेटी प ष्ठी  ि उ री   ो ही िाग तणात येतात. अीा रीती े त्याचा कोठा उर्थण 
पण रं  होतो. तोच चिरे्थ भििर होतो. पातण छतिागात एक िाभह ी-जालक उत्पन्न होते. त्यालाच पोषक 
जालक [Choroid plexus.] म्हणतात. 
 

चैत  णीचे आस्तर [Ependymal layer. मीाभपस्तर.] आभण सीमेिरचा र्थर [Marginal layers] असतो तो या 
मिे जो मभ्यंतर [Mantle layer.] र्थर असतो त्यातील पेभीकाचें तट प सू  गेलेले असू  प्रकले माि ठणक 
असतात. या र्थरात  ो  प्रकारच्या पेभीका उत्पन्न होतात. एका प्रकारच्या पेभीकातू  णिणत्तका तयार 
होतात आभण   सऱ्यातू  भमव तयार होते. त्या ंा भचभत्तकाकारक [Neuroblast.] आभण िमशकारक [Spongioblast.] 
म्हणतात. अीाच प्रकारचे र्थर में ूच्या  णीत आभण भििरातही असतात. चिथ्या भििराच्या तणात 
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मध्यंतरस्तरातील भचभत्तकाकारक पेभीका सीमास्तरात जातात. त्यातू च बक लबपड उत्पन्न होतात. 
एकं रीत येरे्थ ििल आभण िूसर अंी भमश्र होतात. 
 

 
आ॰ ३४¿१० िराहाच्या चैत   णीतील ती  र्थर. 

 
सहा ते बारा क्रमाकंाचं्या चेतनया अंत्यमें ूला ज णलेल्या असतात. या चेतनयातील बभहम शख तंतू 

उ री  स्तबकातू  उत्पन्न होतात. िूसराीं कीचे्या उ री  तबकडीत असतो. त्यातील अंतम शख तंतू 
ीजेारच्या प जंकातू  उगितात. तेरू्थ  ते प ष्ठी  तबकडीत जातात. याच्याही तोडीचा प्र ेी कीतेील प ष्ठी  
िूसर िागात असतोच. 
 

उपानत्य में ूपासू  मस्तुष्ट्क आभण मच्स्तक उत्पन्न होतात. उपानत्यमें ूत छ स्तबक आक ं भचत होते. 
त्याम णे  ो ही प ष्ठी स्तबके एकमेकाजिण येतात आभण चैत क ालाच्या प ष्ठी  अंगास एक आडिा कटक 
उत्पन्न होतो. हाच मल्स्तकबपडाचा आरंि होय. या कटकात मध्यरेषेजिण  ो  टेंगणे उमटतात. हा 
कीटिलयाचा आरंि असतो. याच्या अपमध्यागंालाही  ो  टेंगणे उमटतात. त्याचंाच भिकास 
मल्स्तकगोलािात होतो. क्रमीः त्याचंा आकार िाढतो आभण त्यािर िळ्या उमटतात. उपानत्य में ूतील 
चैत  णीच्या िागापासू  चिथ्या भििराचा िाग तयार होतो. 
 

मल्स्तकाची साल तयार होता ा मभ्यंतरस्तरातील पेभीका सीमास्तरात जातात. या र्थरातील 
पेभीकाचें तंतू भििरभ ी ेे िाढतात. कीमेिे ते बाहेरच्या अंगाकडे िाढतात. अीा रीती े व्यिस्र्था उत्पन्न 
होते ती बाहेर िूसरागं आभण आत ििलागं अीी असते. कीते ती याच्या उलट असते.  ंत राभ  प ंज (ममे) 
ज्यापासू  उत्पन्न होतात त्या पेभीका स्र्थलातंर करीत  ाहीत. मल्स्तकाच्या समोरचा चैत  णीचा तट 
पातण राहतो. त्यालाच ‘तनुच्छद’ म्हटले आहे. 
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उपानत्यमें ूच्या उ री  अंगापासू  मस्तुष्ट्क उत्पन्न होते. तर्थाभप त्याची ममे उ री  अंगापासू    
भ घता प ष्ठी  अंगातू  भ घतात. चैत  णीच्या क ालिागापासू  चिथ्या भििराचा क ालिाग तयार 
होतो. पाचिी करोटीय चेत ी मस्त ष्कापासू  भ घते. 
 

आरंिी मध्यमस्त  हा में ूचा स्पष्ट उघड िाग असतो तो  ंतर मस्तकमल्स्तक या बपडा ंी झाकू  
जातो. मध्यमस्तूच्या प ष्ठी  स्तबकात ऊध्िािर चत ष्कग भलका उत्पन्न होतात. बह िा रोभहतममेही त्यातच 
स्तबकात उत्पन्न होतात. उ री  स्तबकात ती  चार क्रमाकंाच्या चेतनया उत्पन्न होतात. मध्यमस्तूच्या 
सीमा ेीातू  मस्तकि ंताचे तंतू जातात. येर्थील क ालासच मस्तक-क ाल म्हणतात. 
 

चैत  णीच्या अग्रिागापासू  प्राक् मेंदू तयार होतो आभण त्या लगतच्या िागापासू  अभ्यंतरमें ू 
तयार होतो. येर्थील चैत  णीचा भिकास होत असता ा भतचे पाश्वशतट इतके जाड होतात की मिील 
पोकणी चपटी होऊ  जाते. ही चेपटलेली पोकणी म्हणजेच भतसरे भििर होय. अभ्यंतरमें ूच्या 
छ स्तबकाच्या पश्चाग्रातू  प टक णी उगिते तीच पायनी होय. अभ्यंतरमें ूच्या छ स्तबकाचा मोठा िाग 
पातण राहतो आभण त्यात स रक त्या उगितात. त्यात एक रत तिाभहनयाचें जाणे उगिते त्यास पोषकजाल 
म्हणतात. पाश्वशतट हे केिण प ष्ठी  स्तबकाचेच ब लेले असतात. त्यापासू  जा  के आभण स्र्थली भ माण 
होतात. प ष्कण जणात  ो ही स्र्थली एकमेकीस र्थोड्याबह त अंीा े ज णलेल्या आढणतात. उ री  अंगास 
अंचला आभण प्राचंल ि भ सर इत्या ी अियि उत्पन्न होतात. दृक् पटले आभण  ीीय चेतनया याही याच 
िागातू  उमटलेल्या असतात. आस्यगताच्या बाह्य चर्णमकेतू  भपभहतप्रबपडाचा एक िाग उगितो हे मागेच 
साभंगतले आहे. त्या बपडापयंत भ सराभ  अियि जातात. चैत  णीच्या अग्रिागातू   ो  गोलािश 
उगितात तेच मस्तकगोलािश होत. या गोलािाखेरीज चैत  णीचे भिकभसत अग्र याचाही प्राग में ूत 
अंतिाि होतो. भतसऱ्या भििराचा काही िाग प्राक् में ूचा असतो. तरी हा िाग आभण अभ्यंतरमें ूतील 
भतसऱ्या भििराचा िाग यामिे काही खूण रहात  ाही. 
 

मस्तकगोलािश आकारा े प ष्कण िाढतात. इतर िागापेंक्षा त्याचाच आकार मोठा होतो. मोठे 
झाल्यािर अभ्यंतर में ू आभण मध्य में ू याचं्याीीही ते सलग होतात. या भतघाचंा मेण मस्तक या  ािा े 
ओणखला जातो. चैत  णीचा पसारा या गोलािात होतो. आतील िेजा ंाच अपमध्य भििरे असे रूप येते. 
तेरे्थ छ स्तबक पातण असते भतच्यातच पोषक िाभह ीजाल पसरते. गोलािात पभरस्र्थली पभरिा  आभण 
गंिग्राही (अिध्राण) में ू याचंा समािीे होतो. पभरस्र्थलीची उत्पत्ती अपमध्यभििराचं्या तणात होते. या 
बपडाचा स्र्थलीीी संबिं ज णतो. अपिभेिका-ि  ंाच्या भ र्णमती े पभरस्र्थलीचे  ो  िाग होतात. गोलािांच्या 
प ष्ठी  ि अपमध्य तटा ंा पणरधान [Mantle.] म्हणतात. त्यात छाल उत्पन्न होते. मल्स्तकछालीतल्याप्रमाणे या 
छालीतही मभ्यंतर र्थरातू  सीमास्तरात आलेल्या भचभत्तकाकारक पेभीका असतात. गोलािाचा ििल िाग 
ज्या तंतंूचा ब लेला असतो ते छालीतल्या कारकपेभीका आभण में ूच्या कभ ष्ठ केनिातील पेभीका, यातू  
भ घालेले असतात. गोलािांचे प ष्ठ पाचिा मभह ा संपेपयंत साफ असते पण त्या ंतर चरे भगभरका आभण 
 भरका याचंा प्रा  िाि होतो. जनमाच्या िणेेला प्रौढातल्याप्रमाणे रूपरेखा तयार होतात. गोलािांच्या 
उ री  अंगात अिध्राण कं  आभण मागश याचंी उत्पत्ती होते. लिकरच जिणपासचे इतर अियिही 
उमटतात. 
 

कीपेासू  भ घणाऱ्या िेतन्या आभण में ूपासू  भ घणाऱ्या चेतनया याचं्यात चार प्रकारचे तंतू 
असतात : (१) प्राकारी अंतम शख (२) प्राकारी बभहम शख (३) कोष्ठागंी अंतम शख (४) कोष्ठागंी बभहम शख. 



 

अनुक्रमणिका 

कीपेासू  भ घणाऱ्या चेतनयात चारी प्रकार प्रत्येकीत असतात परंत  में ूपासू  भ घणाऱ्या कोणत्याही 
एकीमध्ये चारी प्रकार  सतात. में ूत चैत  णीच्या उ री  अंगातू  बभहम शखाचें  ो  संच भ घतात. एक 
मध्यपातणीजिणू  आभण   सरा त्याच्या ीजेारू . पभहल्यातू  प्राकारी बभहम शख तंतू आभण   सऱ्यातू  
कोष्ठागंी बभहम शख तंतू भ घतात. अंतमूशख तंतू करोटीय प ंजकातू  भ घतात. अिध्राणीय ि दृीीय हे अपिा  
आहेत. खरोखरी अिध्राणीय दृीीय आभण श्रोिीय बकिा श्रिणीय चेतनया याचंी गण ा भिभीष्ट अंतम शख अीी 
िगेणी पाचिी कराियास पाभहजे. करोटीय चेतनयाचें ती  संच गणाि ेलागतात, भिभीष्ट अंतम शख, प्राकारी 
बभहम शख आभण भमश्र. भमश्र चेतनया घीाच्या संबंिात उत्पन्न झालेल्या असतात. 
 

अवघ्राि िेतनीिी व्यिस्र्था इतरापेक्षा अग ी िगेणी असते. अिघ्राणगताच्या आस्तराच्या 
बभहश्चर्णमक पेभीकापासू  अिघ्राणतंतू भ घतात. हे तंतू में ूच्या अिघ्राण के्षिापयंत िाढत जातात. 
अिघ्राणतंतू चैत  णी बकिा तंस यापासू    भ घता  ेहप ष्ठिागाच्या बभहश्चर्णमकापासू  भ घतात ही 
असामानय गोष्ट आहे. (प्र. ३८ पहा.) 
 

दृशीय िेतनीिा भिीषे आहे तो असा. चैत  णीतू  उगिण होऊ   ेिचषक तयार होतो. हा 
चषक म्हणजे एक िाटीच असते. या िाटीला एक  ाडंा असतो. या चषकात दृक् पटल तयार होते. त्यातील 
भचभत्तकाकारक पेभीकापंासू  तंतू भ घू   ाडं्यातू  गोलािात जातात. या रच ेिरू  पाहता भजला 
दृीीयचेत ी म्हणतात ती खरोखरी इतरांसारखी चैत  णीतू  उगि ू बाहेर जाणारी चेत ी  सू  में ूच्या 
अंतगशत रच ेतली चेत ी असते,. 
 

श्रिणप जंकातील भचभत्तकाकारक पेभीकापासू  श्रवििेतनीिे तंतू भ घतात या कारकापासू  
  टोकी पेभीका उत्पन्न होतात. त्याचं्या एका टोकापासू  तंतू भ घू  मस्त कात जातात.   सऱ्या टोकापासू  
भ घतात ते श्रिणेंभियातच राहतात प्रस्त त प जंक चैत तंसापासू  उत्पन्न झालेला असतो. या बाबतीत 
श्रिणचेत ीचे कीीय चेत ीीी साम्य आहे. 
 

करोटीतील चेतनयापंैकी चार चेतनया अीा आहेत की त्या चैत  णीच्या उ री  तबकापासू  
भ घतात. अीाच रीती े भ घणाऱ्या कीीय चेतनयापं्रमाणे त्यात प्राकारी बभहम शख तंतू असतात. या चार 
चेतनया अीा : (१) करोटीय णतसरी. या चेत ीचे तंतू मध्य मस्तूतू  भ घतात. आभण  ेिगोलाच्या चार 
बाह्य स् ायूंीी ज णतात. या चेत ीत र्थोड्याीा कारभणक तंतंूचा समािीे असतो. हे तंतू  ेिगोलाच्या 
आतील मासंास भमणतात. (२) करोटीय िवथी चेत ी भतसरीच्या ीजेारी प चं्छीय अंगास उगम पािते. या 
चेत ीचा भिीषे असा आहे की भहचे तंतू उ री  अंगास उगि ू प ष्ठी  अंगास आतल्या आतच िणू  जातात 
आभण प ष्ठी  तबकातू  बाहेर पडतात. (३) सहावी. या चेत ीचे तंतू उ री  अंगा ेच बाहेर पडतात. (४) 
बारावी चेत ी. या चेत ीला ती  मूणिागे असतात. ते सिश ती  कीीय चेतनयाचें भमणू  झालेले असतात. 
हे िागे उ री  असतात. याचं्या तोडीचे प ष्ठी  तंतू उगित  ाहीत. भहचा समायोग पभहल्या ती  गै्रि 
चेतनयाींी घडतो. 
 

आता पाच चेतनयाचंा भिचार कराियाचा आहे. करोटीय ५, ७, ९, १०, ११ क्रमाकंाचं्या या चेतनया 
होत. या चेतनयात बभहम शख तंतू असतात ते प्राकारी  सतात. कारण असे आहे की त्याचंा भिनयास जंि-ह  -
सह म खिट्ात होतो आभण हे अियि अंगकापासू  उगित  ाहीत तर घीाच्या तटातील 
मध्यमकायापासू  उगितात. याम णे येर्थील स् ायूंचे  ाते कबंि ि ीाखा याचं्या स् ायूंीी जमत  ाही तर 
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अंिाभ कात असणाऱ्या इच्छातीत स् ायूंीी जमते. म्हणू  त्यात चेत ीभिनयास कोष्ठागंी  सू  प्राकारी 
असतो. मस्त काच्या उ री  तबकात ज्या कारकपेभीका असतात त्यातू  यातील बभहम शख तंतू उगितात. 
त्याचं्यात जे अंतम शख तंतू असतात ते ीजेारच्या कारभणक प जंकातू  उगितात. 
 

पािवी िेतनी ही पभहल्या कंसाची चेत ी असते. ही चेत ी बह ीः अंतम शख असते. हे अंतम शख तंतू 
चिंािशप जंकातू  उगितात. भहच्या ती  ीाखा असतात  ेिीय, जंिीय ि हा िीय. त्याचंा भिनयास म ख 
आभण ीीषश यात असतो. तसाच तो  ंत आभण त ंड ि  ासा याचं्यातही असतो.  ेिीय ीाखेचा भिनयास 
 ासािालीय प्रसरातू  उत्पन्न झालेल्या अियिात, जंिीय ीाखेचा भिनयास जंिीय-प्रसरीय अियिात आभण 
हा िीय ीाखेचा भिनयास हा िीयप्रसरीय अियिात असतो. 
 

 
आ॰ ३४¿११ सहा सप्ताहाच्या गिातील चेतनया. ह दय य. ि ि ज. य यक त. ज जठर. अ अंि. र 

चरण. 
 

म खीय चेत ी ही सातवी िेतनी   सऱ्या कंसाची चेत ी असते. तेरू्थ  भतच्याीी संबद्ध असलेले 
मासंतंतू स्र्थलातंर करीत म खप्र ेीात जातात त्याचं्याबरोबर तीही जाते. पभहल्या कंसातील मासं चिशण–
स् ायतू असते त्यािर पभहल्या कंसातील म खचया–मासं असते त्यात या चेत ीचा भिनयास असतो. 
 

नववी िेतनी ही भतसऱ्या कंसाची चेत ी असते. 
 

दहावी िेतनी ही पाचव्या ि सहाव्या कंसाची चेत ी असते. 
 

अकरावी िेतनी ही चिथ्या ि पाचव्या कंसाची चेत ी असते. या चेत ीचा जो कीीय िाग असतो 
तो ग्रीितेील पभहल्या चार भििागापासू  उत्पन्न होतो. 



 

अनुक्रमणिका 

करोटीय चेतनयाचें जे अंतम शख प जंक आहेत ते बह ीः कीीय चेतनयािरील अंतम शखप जंकासारखेच 
असतात. त्याचंी उगिण चैत तंसापासू  होते. भगल्लगव्हरािर जो बाह्यचर्णमकेचा र्थर असतो त्यापासू ही या 
प जंकास काही पेभीका येऊ  भमणत असाव्यात, असे काही संीोिका ंा भ सू  आलेले आहे. 
 

आता डोळ्यािी उत्पत्ती कीी होते ते पाहू  घेतले पाभहजे. चार सप्ताहाचं्या गिात  ेिभपटक [Optic 

Vesicle.] भ सू लागतात. बाहेरू  जे उंचट िाग भ सतात त्याचं्या आत त्या िागातील चैत  णीतू  प्रसर 
उगिलेले असतात. या प्रसराच्या  िीय िागाचा एक िषक [Optic cup.] तयार होतो त्याला डेख असते. 
चैत  णीत पोकणी असते भतचाही प्रसर या चषकात आभण त्याच्या ि तंात असतो. प्रसराग्राला चषकाचे रूप 
एक म येत  ाही. प्रर्थम तो फ गा असतो तो बाहेरच्या अंगा े   मडला जातो.   मड होत असता ा एका 
अंगास एक खाच [पोषणी पाभटत Choroid fissure.] राहते. ती काठापासू  तणापयंत असते. ही खाच डेखातही 
असते. ही खाच सहाव्या सातव्या सप्ताहात ब जू  जाते. चषक िाढत जातो. त्याचा उघडा िाग िाढत 
 ाही. उघडा िाग तीच तारका व्हाियाची असते. चषकाच्या तणात  ो  र्थर असतात एक आतला, एक 
बाहेरचा.  ो ही भमणू  दृक् पटल तयार होते. आतील र्थर चैत  असतो आभण बाहेरचा बपजक िव्याचा 
असतो. चषकाच्या काठापासू  अभपस्तर उगिते ते पल्लिी अियिािर िषे्टण होते. याच काठापासू  
क ीभ केचे मासं उगिते. हा सिश भिकास बाह्यचर्णमक असतो हे उघडच आहे. 
 

 
आ॰ ३४¿१२  ेिभिकास. १ चैत  णीचा िाढािा, आत   मडलेला. २ मध्यमकाय. ३ बभहश्चर्णमका. 

 
पल्ल्िी अियि आभण क ीभ का याचे इतर िाग मध्यचर्णमक असतात. बाह्य चर्णमका जी  ेहसीमेिर 

असते भतच्या लगत मध्यचर्णमका असतेच. भतचा जो िाग चिकाच्या काठाीी असतो त्यापासू  हे िाग तयार 
होतात. क ीभ केतील िमशगाि (बकिा आिारगाि) आभण प रःस्र्थ अभपस्तर मध्यचर्णमक असते. 
क ीभ केतील तारकाभिकासक ि आक ं चक मासं बभहश्चर्णमक असते पण त्याभीिाय इतर मासंतंतू असतात 
ते मध्यचर्णमक असतात. िारण िि हे बाह्यचर्णमकेतू  स्रिलेले असते. आभण बिगािोितीचे बीके त्याच 
चर्णमकेतू  उगिलेले असते. चिक अपूणश असता ा त्याच्या समोर बाह्यचर्णमकेची एक गोल   मड उत्पन्न 
होते तीच प रती भचमटू  बिग तयार होते. ती भचमटू  त टल्या ंतर भतच्या आभण बाह्य त्िचेच्या मिे 
मध्यमकायातू  ज्यायस किच तयार होते. पोषक िषे्टणही याच मध्यमकायातू  भ माण होते. क ीयसाचे 
आतले प र मध्य-चर्णमक तर बाहेरचा प र बाह्यचर्णमक असतो. संपन्न भ माण होते ते बाह्यचर्णमकेतू  होते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सातव्या सप्ताहात पक्ष्मपिाचं्या जागी त्िचेच्या घड्या उत्पन्न होतात. खालची िरची घडी भमणू  
संबिं डोणा झाकू  एकमेकीस ज णतात. भतसऱ्या मभहनयापासू  सातव्यापयंत डोणे ब ं राहतात. 
 

डोळ्याची रच ा स रू होण्यापूिी चार भ िस कानािी रिना स रू होते. चार सप्ताहाचं्या ं गिात 
अंत्यमस्तूच्या समोर बभहश्चर्णमकेचे अंी जाड होऊ  त्या जागी खणग्या उत्पन्न होतात. त्या ंा श्रोिगतश [Otic 

pit.] म्हणतात. लिकरच या  ो  कोठ्या ब ू  त्िचेपासू  त टू  आत जातात. त्यां ा श्रोिणपटक [Otic 

vesicle.] म्हणतात. प्रर्थम भपटके गोलसर असतात.  िव्या सप्ताहात त्याचें रूपातंर होऊ  कंब क, संभचका, 
उपसंभचका साभमि भत्तका याचंी रूपे उमटतात. त्याचं्यािोिती मध्यमकायापासू  पटल तयार होऊ  ग ंफा 
भसद्ध होते. याच्या बाहेर मध्यमकाय भिरू  जाऊ  पभरबलफािकाी तयार होतो. यात अग ी भढले 
सूिलगाि असते. ही गोष्ट   सऱ्या मभहनयात भ सू  येते. या ंतर अिकाीािोिती अल्स्र्थभििा  स रू होते. 
अंत:- श्रोिाची ही रच ा जनमाच्या स मारास प री होते आभण अंतःश्रोिाचा आकार  ेखील जिण जिण 
प्रौढातल्या एिढा होतो. ही रच ा आरंिी पभहल्या भगल्लगव्हराच्या प ष्ठी  अंगास असते. (आ॰ १७ पहा) 
 

 
आ॰ ३४¿१३ सहा सात आभण आठ सप्ताहाचं्या गिातील पटलक ं ज. श्रोिसंस्र्थाि. Ⅰ १ 

अंतर्णलफकोी. २ भिष्टपक. ३ कंब का. Ⅱ १, २, ३, ४ साभमि भत्तका. ५ कंब का. Ⅲ १, २, ३, साभमि भत्तका. ७ 
अंतर्णलफकोी ४ संभचका, ५ उपसंभचका. ६ कंब का. 

 
आ॰ ३४¿१४ १३ सप्ताहाचं्या गिातील श्रोि-अल्स्र्थके. १ ऐरणक. २ हभ िक ३ पभहल्या भगल्लकंसाचे 
अल्स्र्थक. ४ पटहिलय. ५   सऱ्या कंसातंील बकजल. ६ क ं िीयास्र्थीचा प्रस्तरी िाग. 

 



 

अनुक्रमणिका 

मर्धय आभण बाह्य श्रोि याचंी िाढ पभहला   सरा भगल्लकंस आभण पभहले भगल्लप्रसेि आभण गव्हर 
यापंासू  होते. पभहल्या कंसात हभ िक आभण ऐरणक भ माण होतात.   सऱ्या कंसात पभ का भ माण होते. 
या अल्स्र्थकात अल्स्र्थभििा  व्हाियाचे ते पाचव्या मभहनयात स रू होते. जनमापूिी त्या ंा संपूणश आकार प्राप्त 
होतो. पटहता क स् ाय ूपभहल्या कंसातू  उत्पन्न होतो. पभहल्या भगल्लप्रसेिातू  का कोठडी (मध्यश्रोि) 
तयार होते. ग्रसश्रि णी हा या प्रसेिाचाच िाग असतो. सातव्या मभहनयापयंत का कोठडी लहा  असू  
अल्स्र्थके भतच्या बाहेर असतात. त्या ंतर कोठडीचा भिस्तार होऊ  ती आत येतात बकिा हा भिस्तार त्यांच्या 
िोिताली होतो असे म्हणणे अभिक योग्य ठरते. क ं िीय हाडात बारीक स भषरे असाियाची ती जनमापूिी 
 सतात.  ंतर  ो  ती  िषात ती उत्पन्न होतात. त्याचें आस्तर ग्रसातंश्चर्णमकेतू  उगिलेले असते. 
 

 
आ॰ ३४¿१५ सात मभहनयाच्या गिातील श्रोिमध्यकोष्ठ. लाक्षभणक. १ अंतबलफ. पभरबलफ. ३ आद्य 

पटलकोष्ठ. ४ बाह्य श्रोिमागश. कणशमागश. 
 

बाह्यश्रोिमागश म्हणू  जो असतो तो पभहल्या भगल्लगव्हराचा भिकभसत ीषे असतो. त्याचे आस्तर 
अर्थात बभहश्चर्णमक असते. पटहाचा बाह्यप र असाच असतो. आतला प र माि अंतश्चर्णमक असतो. मिला 
प र मध्यचर्णमक असतो. बाह्य कणाचा प रःस्र्थ िाग पभहल्या भगल्लकंसातू  भ माण होतो आभण उध्िश पश्च ि 
अिर िाग   सऱ्या कंसातू  भ माण होतात. 
 

चैत तंतू उत्पन्न होतात तेव्हा त्याजिर णिन मेदािे वेष्टि  सते. ते  ंतर उत्पन्न होते. ते कोठू  येते 
ते कणत  ाही. क ाभचत ते जागच्या जागी  ेखील उत्पन्न होत असेल. भचन् मे ोलेप ाचे चार बहर 
िणेोिणेी येत असतात. पभहला बहर चौ ाव्या सप्ताहात येतो.   सरा बहर तेभिसाव्या सप्ताहाच्या स माराला 
येतो. भतसरा बहर जनमापूिी येतो आभण चिर्था त्या ंतर आठ मभहनया ंी येतो. प्रत्येक बहर लहा ात  ो  
सप्ताह पण लाबं तंतूत स मारे  हा मभह े भटकतो. या लेप ाचा क्रम असा :- पभहला बहर, (१) कीलि ं  
(२) पश्चकीामल्स्तकीय (३) प रःस्र्थ कीामल्स्तकीय (४) अपमध्य कीास्र्थलीय (५) कीामस्तकीय (६) 
प रःस्र्थ स्िानत. (कीाभ्यंतरीय). (७) उपमध्य अनिायाम ि  ं. 
 

  सरा बहर (१) कीलकि ं  (२) पश्च स्िानत (३) अपमध्य स्िानत (४) उपमध्य स्िल्पि  ं (५) 
बक लमल्स्तकीय (६) पराि त्त ि  ं (अभपस्र्थममापासू  भ घालेला ि  ं). 
 



 

अनुक्रमणिका 

भतसरा बहर (१) पश्चापमध्य (२) अपमध्य मस्तककीीय (३) रोभहतकीीय (४) प रःस्र्थ 
मस्तककीीय (५) बाह्य कंसतंतू (६) मस्त ष्क मल्स्तकीय (७) छालमल्स्तष्कीय. 
 

चिर्था बहर, मस्त ककीीय ि  ं. 
 

पभहल्या बहरात कीाचेतनयाचं्या प रःस्र्थ ि पश्च मूणात भचन्मे  उत्पन्न होतो तसाच तो करोटीय 
चेतनयातही होतो त्यात अपिा  आहेत ते असे, दृीीय, श्रिीय आभण भिजनयेचा अंतम शख िाग. भ्रणूाच्या 
हातापायाचं्या हालचाली सातव्या आठव्या मभहनयाच्या गर्णिणीला चागंल्या कणू  येतात, आभण 
  सऱ्यालाही भ सतात. परंत  त्या   सऱ्या भतसऱ्या मभहनयात मिू  मिू  होतच असतात. या हालचाली 
ब द्ध्या केलेल्या असणे संिित  ाही. त्या पराितश ाच्याच असतात असे मा णे प्राप्त आहे. पराितश  
 ीटपणे घडण्यास केिण कभ ष्ठ ममे आभण ज्ञा ेंभिये याचें संबंि ज णलेले असाि ेलागतात. इच्छाितश  
घडू  येण्याला माि त्याचंा िभरष्ठ ममांीी संबिं ज णािा लागतो. हे संबिं फार सािकाीपणे ज णू  येतात. 
िभरष्ठ ममापैकी काही भिीषे महत्त्िाच्या ममशिागाच्या तंतंू ा आिरणे पूणशपणे भमणण्यास अठरािीस िषे 
 ेखील लागतात. साध्या चालण्याबोलण्याची व्यिस्र्था पार पडण्यास  ो  िषे प रतात. अंतम शख तंतूिर 
आिरणे प्रर्थम उगितात आभण बभहम शखािर मागू  उगितात. 
 

काही म ले ियाच्या आठ हा िषापयंत झोपेत मूिभिसजश  करतात. मूिाीय िरला की त्या ताणा े 
द्वार उघडाि ेअसे पराितश  जनमभसद्ध असते. पराितश मागश कटीरात असतो त्यास िभरष्ठ ममांचे मागश येऊ  
भमणण्यास काही िष ेलागतात असा याचा अर्थश आहे. मागश भसद्ध झाला की त्याचा योग्य िापर होऊ लागला 
असेही संिित  ाही. िापर अंगिणणी पडण्यालाही काही अभ्यास पाभहजेच. त्यालाही कालाििी 
लागतात. तसा तो लागतो असाच अ  िि आहे. 
 
कालानुसार गभवणवकास 
 

पणहला सप्ताह. या कालातील प्रत्यक्ष अिलोक  अग ी अल्प आहे. मा िी अं  क आभण रेत क 
याचें मील  आभण त्यातू  उत्पन्न झालेल्या गिात आठ पेभीका उत्पन्न झालेल्या पाहण्यात आहेत. या 
कालातील गिाचे ज्ञा  म ख्यतः मकश टाच्या गिािरू  भमणालेले आहे.   कते संरोपण झालेला गिश 
पाहण्यात आहे. 
 

दुसरा सप्ताह. अकराव्या भ िीी संरोपण प रे होते. उल्ब, प ष्ककोी, अपत्यबाह्य मध्यचर्णमका 
आभण अपत्यबाह्य कीलोम भ सतात. 
 

 
आ॰ ३४·१६ २३ भ िसाचं्या गिाचे रूप. १ मस्तक. २ प ष्क. ३ दय य ४  ेहि नतात अनिनि. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३४·१७ साडेचार सप्ताहाचंा गिश. 

 
णतसरा सप्ताह. तोषस्तरात जराय ,  ेहि तं, अनिंि, अपत्यबबब, ीीषशिली, प रःस्र्थ प्राी ी, प्रार्थम 

रेषा, अपत्यमध्यचर्णमका, मेर, चैत  गव्हर, चैत ािंप्रणाल अपत्यबाह्य रत तिाभहनया भ सतात. 
 

िवथा सप्ताह. अपत्याची लाबंी िणणा  सार २¿५ mm. अपत्य उ री  अंगी िणणे घेते. प ष्ककोष 
अद्याप रं च राहतो. चैत  गव्हराची  णी होण्यास आरंि, प्रार्थमरेषा-लोप, ग्रसभिकास, अभिसरण, 
अभपचमात  ो  र्थर, दय य भलका, पभहली अंगके, पभहली भगल्लगव्हररच ा, भजव्हारंि, यक  ंक र, 
कंठश्वस ा-रेषा, आडिा अंतराय, पूिशि क्क भ सू  येतात. 
 

पािवा सप्ताह. अपत्याची लाबंी २¿५ ते ५¿५ mm. िणण ार अपत्य, ि जचरणकभलका, आक ं भचत 
प ष्कि तं, ग्रसपटल ारण, जठराची भपणिट, पूिशि क्क लोप, चैत  भलका संपूणश,  ेिचषक, अिघ्राणगतश, 
भपभहताचा प रःस्र्थिाग, प्रार्थम घंभटक, प्रपाचककभलका, प्रभति क्क, स्र्थायीि क्क-कभलका, सगशकटक, ती  
प्रार्थम मस्त भपभटका, मस्तक गोलािश,  ेिबिगभपटक, श्रोिगतश भ सतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३४¿१८ पाच सप्ताहाचंा गिश. 

 
आ॰ ३४¿१९ सहाव्या सप्ताहातील गिश. भि चिरे्थ भििर. श्र श्रोिाभपटक. ह दय य. य यक त. 

 
सहावा सप्ताह. अपत्याची लाबंी ५¿५ ते ११ mm. िणणे उत्कट, मोठामें ू भगल्ल-कंस आभण गव्हर 

उत्कट होऊ  ऱ्हासपरं्थी, हात पसरट ि ताठ, दय य बाह्यतः उत्कट,  ेि प्रकट, प ष्ककोी ब ं,  ाण तयार 
भ सतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३४¿२० सहा सप्ताहाचंा गिश. १, २, ३ कंस. ि ि ज. च चरण. 

 
आ॰ ३४¿२१ सातव्या सप्ताहातील गिश. भि चिरे्थ भििर. क कणश. 

 
सिश अंगके उमटलेली, कबिंभििाग प्रकट, घंभटकभजव्हीयस्रोत त टलेला, उंड भिकास, परीप- 

परीह- पटल पूणश, प्रभति क्क पभरपूणश, कारभणक प जंकात भचभत्तकाकारक पेभीकाप्रिीे, उरोभिष्ठ, प्लीहा, 
अभिि क्ककिच, भ सतात. 
 

सातवा आणि आठवा सप्ताह. अपत्याची लाबंी ११ ते २५ mm. िणणे उलगडणे, मा  ताठ, 
भगल्लकंस ल प्त, म खिटा स्पष्ट, डोणे ठणक, पापण्याचंा आरंि, ि जचरणात संिी तयार, प च्छ भिस्पष्ट, 
दय य कमी उत्कट, बह तेक अस्र्थींच्या जागी कास्र्थी, भगल्लकास्र्थी तयार, बह तेक कंकालस् ाय  स्पष्ट, 
अंिाीं  ाणेत प्रभिष्ट, संग     िगं, प्रपाचकाीं-संयोग, परीपपयशि-पटल आभण महापटल तयार, 
अभिसरणरच ा  िभसद्ध, प्रभति क्क बह ताींी ल प्त, बलगिे प्रकट , उपम ष्कस्रोत अर्थिा म त तस्रोत 



 

अनुक्रमणिका 

एकमेकास भमणणे, प रषमेह ीस  णीरूप येणे, कारभणकव्यहूाची रूपरेषा, अिभजव्ह प्रबपड, बलफकली, 
कीतेील प ष्ठी  ि उ री  िूसरकाडें अभिि क्क किच ि गीणांी–मील . 
 

णतसरा मणहना. अपत्याची लाबंी २५ ते ६८ mm. भीरो ेी मोठा पक्ष्मपिे भमटू  भमणू ही जातात. 
प्रार्थम  खे आभण लोम उमटतात. बलग स्पष्ट होते. 
 

जठराची भफरकी पूणश,  ाणेतू  अिाीं उ रात परत, ग  द्वार, महत्तम (सापेक्ष) यक त म त तस्रोत 
प रषात आभण प्रभति क्कस्रोत भस्त्रयात ऱ्हासाकडे, प रषमेह ी पूणश भलकारूप, तालू पूणश भ सतात. 
 

िवथा मणहना. अपत्याची लाबंी ६८ ते १२१ mm. त्िचेत अ ेक र्थर, रत ताचा रंग बाहेर 
भ सण्याजोगा, आद्यकेी (लोमक) उगिलेले, काही स्र्थायी  ाताचे अभिलेप, भगलाय, भचनमे ोलेपारंि 
भ सू  येतात. 
 

 
आ॰ ३४¿२२ सात ि आठ सप्ताहाचें गिश 

 
पािवा मणहना. अपत्याची लाबंी १२१ ते १६७ mm.  खोद िि, क ी ेह, त्िचेची लाली कमी, 

स्ि ेप्रबपड अभिलेप आभण  ंती  भ सतात. 
 

सहावा मणहना. अपत्याची लाबंी १६७ ते २१० mm.  ेह क ी पक्ष्मपिे अलग, पापणीकेी ि ि िया, 
बाह्यत्िचास्तर गणू  सायटा तयार होण्यास आरंि, मस्तकात भगभरका- भरका भ सतात. 
 

सातवा मणहना. अपत्याची लाबंी २१० ते २४५ mm. िस्त चया, त्िचेत स रक त्या, पक्ष्मपिे स टी, 
क्वभचत म ष्क उतरलेले भ सतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

आठवा मणहना. अपत्याची लाबंी २४५ ते २८४ mm. क ीता कमी, म ष्क ि षणात उतरलेले 
भ सतात. 
 

नववा मणहना. अपत्याची लाबंी २८४ ते ३१६ mm. लोमक गणू लागलेले, लाली कमी, स रक त्या 
कमी, क ीता कमी, भ सतात,  खे स्पष्ट, भ सतात. 
 

दहावा मणहना. अपत्याची लाबंी ३१६ ते ३३६ mm. त्िचा सिणश.  खे बोटापंलीकडे. 
 

अपत्याची लाबंी मेरूच्या अ  रोिा े ीीषापासू  माकडहाडाच्या टोकापयंत मोजतात. अपत्याच्या 
ि जचरणाचंा भिकास ध्या ात ठेिण्यासारखा आहे. सहाव्या सप्ताहात बोटे स्पष्ट  सतात. हाताचा सबिं 
पजंा ीपेटाकडे रोखलेला असतो. सातव्याच्या आरंिी ते बेंबीकडे रोखतात आभण बोटे उमटू लागतात. 
भिकाडंरच ाही ि जात तीीच चरणात स्पष्ट होते. हाताचें ि पािलाचें तणिे एकमेकाकडे रोखले जातात. 
 ंतर पाय पालर्था आभण हात उताणा होण्याकडे कल असतो. बोटा ंा तणव्याकंडे िणणही येते. ि जाचंा 
भिकास चरणाचं्या र्थोडा अगो र होतो. 
 
आवरिे 
 

अपत्याच्या िोिती   हेरी आिरण असते. बाहेरचे आिरण जरायु (प्र. ५६ अखेर). जरायचू्या 
आतले गिाचे आिरण म्हणजे उल्ब होय. त्याचेही  ो  प र असतात आतील प र बाह्यचर्णमक असतो 
आभण बाहेरचा मध्यचर्णमक असतो. उल्बकोी पाठीकडे असतो तो िाढता िाढता पोटाकडे येऊ  सिांगास 
िढेा  ेतो तेव्हा त्याचा मध्यचर्णमक र्थर जरायचू्या मध्यचर्णमक र्थरास भिडू  त्यास भमणू  जातो. मिली 
सापट ब जू  जाते. उल्बकोी िाढतो आभण अपत्यबाह्य कीलोम  ाहीसे होते. ही गोष्ट सातव्या सप्ताहात 
घडते. उल्बात रत तिाभहनया  सतात.   सऱ्या मभहनयात  ाण अपत्याच्या इतकी लाबंट होते आभण अपत्य 
िारेला टागंल्यासारखे लोंबत राहते. या ंतर अपत्याचा आकार िाढत जातो तरी त्याच्या सिोिार उल्बाचे 
िि असल्याम णे बाहेरील  ाब बकिा आघात यापासू  त्याचे संरक्षण होते. गिाची पूणश िाढ होते तेव्हा 
उल्बकोीात स मारे एक भलटर िि असते. या ििात रत तातल्या पेक्षा कमी प्रमाणात लिणे असतात. पाणीच 
अभिक असते. त्यात मूिीय [Urea.] ि मूभिकाम्ल [Uric acid.] याचंा िरणा अभिकाभिक होत जातो. 
अपत्याच्या प्राी ीत उल्बििाचा प्रिीे होत असल्याचे आढणू  येते. उल्बिि हे अंीतः उल्बाच्या 
अभपस्तरातू च स्रिलेले असते आभण अंीतः अपत्याच्या ि क्कातू  स्रिलेले असते, असे साहजीकच अ  मा  
होते. 
 
मातृबंध 
 

अपत्याच्या पोटाकडे असलेला कोी तो पुष्ट्ककोश. तो आरंिी उल्बकोीापेक्षाही मोठा असतो. पण 
त्यािर उल्बकोीाचे आक्रमण होऊ  तो अपत्यात घ सभिला जातो. अपत्याच्या प्राी ीचे आस्तर हा त्याचाच 
िाग असतो. याखेरीज अन्वंि ही त्याचीच ीाखा असू  पुष्ट्कांिस्रोत हा त्याच्या वृंतािा ीषे असू  
ब िलीिजा कोी हाही त्याचा ीषे असतो. हा लघ कोी ीिेटपयंत जराय  ि उल्ब याचं्या सापटीत राहतो. 
बह िा   सऱ्या मभहनयात कोीि तं स कू  जाते. अनिनि ही ीाखास द्धा ीिेटपयंत राहते. ीिेटी ती केिण 
एक बारीकीी  णी असते. ही जरी ऱ्हास पािलेली असली तरी भतजिोिती असलेल्या रत तिाभहनया 



 

अनुक्रमणिका 

फोफािलेल्या असू  एकीकडे अपत्यात आभण   सरीकडे िारेत पोचलेल्या असतात. अन्न आभण मल याचंा 
भिभ मय करण्याकरता त्याचंा उपयोग होत असतो. प ष्ककोी, अनिनि आभण  ेहि ंत याचंा भमलाफ होऊ  
नाळ ब लेली असते.  ाणेत उत्पन्न झालेले समनियी गाि मध्यमकायातू  उत्पन्न झालेले असते.  ाणेचे 
बाह्य पटल मूणच्या उल्बाच्या बाह्य चर्णमकेचा अंी म्हणू  तेरे्थ राभहलेले असते.  ाणेत मोठाल्या िाभहनया 
असतात त्याचंा अपत्यात प्रिीे  ािीतू  होतो म्हणू  त्यास  ाभ्यिाभहनया [Umbilical vessels.] म्हणतात 
सिोिारचे समनियी गाि जेलीरूप [Wharton’s jelly.] असते.  ाणेची लाबंी ५० ते ६० cm. असते. 
 

 
आ॰ ३४¿२३  ाणेचा आडिा छे .  ा  प्रिा एक प्रभतिा. 

 
संरोपणाच्या िणेी गिश क क्षीच्या आस्तरात िोक पाडू  आत भीरतो. हे िोक रत ताच्या भकलाटा े 

िरू  भ घते. लिकरच भकलाटाच्या जागी आस्तर उगि ू गिश सिशीः क भक्षगािा े िढेला जातो. गिश िाढत 
गेला म्हणजे त्यािरचे आस्तररूप झाकणही िाढत जाते. या झाकणाच्या आभण त्यासमोरील आस्तराच्या 
मिे जी सापट असते ती आठव्या सप्ताहात ब जू  जाते. त्यापूिी संरोपणाच्या जागी असणारे आस्तर, 
गिािरील आस्तर आभण त्यासमोरील आस्तर ही स्पष्ट असतात. त्या ंा अ  क्रमे आसन [Decidua basalis.] 
आवरि [Decidua capsularis.] आभण अर्धयावरि [Decidua. Vera.] अीी  ाि ेआहेत.  ो  मभहनया ंी आिरण 
आभण अध्यािरण एकास एक लागू  चेमटू  जातात. आस  आभण प्रफ ल्ल जराय  तसेच आिरण आभण 
अफ ल्लजराय  एकमेकाला लागू  अगो रच असतात. प्रफ ल्ल जरायूत अंचभलका असतात त्यातल्या काही 
क क्षीच्या आस्तरात चागंल्या ग ंतलेल्या असतात तर इतर बऱ्याच सईल असतात. त्या कीाही असल्या तरी 
त्याचं्या िोिती गर्णिणीचे रत त ख लेपणी खेणत असते. प्रफ ल्ल जरायूच्या काठाला जराय  ि क क्षीचे आस्तर 
याचंा भमलाफ पक्का असतो. तेरू्थ  पलीकडे आतील िि भ सटण्यास जागा  सते. हा भमलाफ ज्या िागाचा 
असतो त्यास प्रभतबिंिलय [Closing ring.] म्हणतात. या िलयाच्या लगत आतल्या अंगाला अंचभलका लहा  
लहा  असतात. त्याम णे तेरे्थ एक िाटोणा रत ताीयच झालेला असतो. यात गर्णिणी आभण गिातले अपत्य 
याचें रत त एकि येत असते म्हणू  त्यास सीमासमाीय [Marginal sinus.] असे  ाि भ ले आहे. क क्षीच्या 
आस ितू आस्तरापासू  या समाीयात गेलेले पड े भठकभठकाणी आढणू  येतात त्या ंा प्रिारअंतराय 
[Placental septa.] म्हणतात. प्रवार [Placenta.] म्हणजे िारेचा जाडी िाग. मराठीत सामानय व्यिहारात सिशच 
जराय  आभण उल्ब याचं्या िागा ंा संकभलतपणे िार म्हणतात. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३४¿२४ सगिश क क्षीचा छे . स आस . ि आिरण. ि अध्यािरण. 

 
िारेला आय िे संभहतात अपरा म्हटले आहे. अपरा म्हणजे   सरी.   सरी त्िचा हा अर्थश येरे्थ असािा 

असे िाटते. पूणश िाढ झाल्यािर प्रिार एखाद्या तबकडी सारखी असते. भतचा व्यास १६ ते २० cm. असू  
मध्यंतरी जाडी ३·५ cm. असते. काठ पातण असतात. भतचे िज  स मारे ५०० ग्राम असते. रं ीस िरू  
काप घेतला असता भ सू  येते की, आस  ि जराय  याचें पापोिे अग ी पातण असू  आभण प्रिार बह ताींी 
समाीयाचीच ब लेली असू , भतच्यात प ष्कणीा अंचभलका असतात. एका व्यासरेषेत स मारे सात लाख 
अंचभलका असतात. त्याचें भकती के्षि गर्णिणीरत तात भिजलेले असते याभिषयी अं ाज केल्यास तो १२ 
चौरस मीटर असा येतो. 
 

प्रिारेत उल्बाचा पापोिा असतो तो भतच्या काठापासू   ाणेपयंत सहज सोलू  भ घतो. तो 
काढल्या ंतर  ाणेतू  आलेल्या िाभहनयाचं्या ीाखा स्पष्ट भ सू  येतात. सहसा त्या अग ी काठापयशनत 
पोचलेल्या  सतात. गिांकडील िागािर जर चाकू े चरा ओढला तर उल्ब एका    सऱ्या mm. जाडीचे 
आहे हे भ सू  येते. क क्षीकडील प ष्ठ अग ी भिन्न असते. त्याचंा रंग मं  ताबंडा असू  त्यािर सूिल भििाग- 
रेषा उमटलेल्या असतात. हे भििाग बकिा खंड सािारणतः िीस असतात. या प ष्ठािर रत तिाभहनया भ सत 
 ाहीत. सिशि तडकू  त टलेला आभण स रक तलेला पापोिा भ सतो. तो क क्षीच्या आस्तराचा त्यत तािीषे 
असतो. काठास लागू  समाीय भ सतो. त्यात जर एका ा चरा ओढला तर  ाट ताबंडे ि काणसर रत त 
बाहेर पडते. त्यािर पाण्याची िार िरली की ते ि ि ू जाते. मग तेरे्थ प ष्कणसे ीाखाितं तंतू भ सू  येतात. 
त्याच अंिणलका होत. जरायचूा प्रिारेतील िाग क क्षीत ग ंतलेला म्हणू  क भक्षलग्  आभण बाकीचा स टा िाग 
म्हणू  क भक्षम त त असतो. हेच ते प्रफ ल्ल ि अफ ल्ल िाग होत. 
 



 

अनुक्रमणिका 

 
आ॰ ३४¿२५ प्रिार (अपरा) िार. 
क क्षीकडील प ष्ठ; गिाकडील प ष्ठ. 

 
प्रसूती व तदनंतर 
 

गिाची िाढ होते ती क क्षीतील पोषण घेऊ  होते. गिशपोषणाकरता क क्षीला स्ितःलाही अभिक 
पोषण लागते. क क्षीचा आकार िाढतो, बण िाढते. क भक्षभिकास गिशभिकासाबरोबर चालू राहतो. भतसरा 
मभह ा संपण्यापूिी क क्षीचा कोठा गिा े िरू  जातो. या िणेेपयशनत स्ितः क क्षीची िाढ र्थोडीच होते पण 
त्या ंतर ती बरीच होते. क भक्षमासं, त्या बाहेरचे स् ेहल आिरण, आतील आस्तर, रत तिाभहनया इत्या ी 
सिांची िाढ होते. अपत्यजनमा ंतर लिकरच िारेबरोबर आस्तराचा बह तेक िाग बाहेर पडतो. गलनत 
आस्तरामिे अभपस्तराखालच्या समनियीगािातील काही पेभीकाचें रूपातंर घडते. गलनतात त्या दृष्टीस 
पडतात. त्याचा आकार बराच मोठा असतो. त्यात अ ेक प्रकले भ सतात. कफास्तराच्या खालचा र्थर 
भढसूण होतो आभण प्रसूतीच्या िणेी गिांच्या आिरणाबरोबर अंीतः स टू  बाहेर पडतो. 
 

 
आ॰ ३४¿२६ गलनत पेभीका. 
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क क्षीची िाढ होता ा पेणशकांिी वाढ होते ती  ो  प्रकारे होते. पेभीकाचंी संख्या िाढते. आभण 
पेभीकाचंा आकारही िाढतो. मासंतंतूची लाबंी  हापयशनत िाढते, रं ी   पटीपयशनत िाढते. एकं रीत 
क क्षीतटाचंी जाडी माि र्थोडी कमीच होते. कोठा चारपाच भलटरापयशनत िाढतो. गिशिारणेपूिी क ीी 
कटीराच्या आत असतो तो क्रमीः िर येत येत उ राच्या तटाला लागू  बरगड्याच्या कमा ीपयशनत जातो. 
इतकी िाढ आठ मभहनयात होते.  िव्यात क क्षीची िरची सीमा र्थोडीीी खाली येते. पण एकं र आकार 
िाढतच असतो. गिशिारणे ंतर क भक्षमासंात स्प ं स रू होतात ते केव्हा ते भ भश्चत  ाही. ते उत्तर 
गिारपणात स्पष्ट असतात. तरी त्यापासू  ि े ा उत्पन्न होत  ाहीत. त्याचंी जाणीि माि होते. प्रर्थमतः 
स्प ं मं  असतात. तासात  ो  ती च असतील. ीिेटी ते त्िराितात. त्याम णे कणा येतात अीी िाि ा 
होते. तेव्हा प्रसूती स रू झाली आहे असे समजतात. प्रसूतीच्या ती  अिस्र्था सागंतात : (१) क क्षीचा 
खालचा िाग पातण होऊ  त्याचा घेर िाढत जाणे; आभण िरचा िाग जाड होऊ  त्याचा घेर कमी होणे. 
(२) िार फ टू  पाणी स टणे. कणा संतत होऊ  अपत्य बाहेर पडणे. पभहल्या अिस्रे्थत  ो  कणामिील 
अंतर चार  ो  भमभ टापयंत कमी कमी होते.   सऱ्या अिस्रे्थत कणा सतत येऊ  क ं र्थण्याची प्रि त्ती होते. 
अपत्यजनमा ंतर एक ो  कणा ंीच िार बाहेर पडते. 
 

 
आ॰ ३४¿२७ क क्षीय सहा मभहनयाचा गिश. 
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आ॰ ३४¿२८ क भक्षस्र्थ पूणश गिश. 

 
प्रसूती होईपयंत गभािे पोषि मातेच्या रत ता े होत असले तरी मातेचे रत त रे्थट गिात म णीच जात 

 ाही. ते समाीयात आभण इतरि िारेमिे अंचभलकाचं्या िोिताली असते. पोषक िव्ये– यातच ऊिाचा O₂ 
चा समािीे होतो– मातेच्या रत तातू  गिाच्या अंचभलकात ीोषली जातात. त्याचिेणी गिाला त्याज्य कौद्व 
CO₂ आभण इतर मलिव्ये अंचभलकातू  बाहेरच्या समाीयििात जातात. तेरू्थ  ती मातेच्या रत तात ीोषली 
जातात. 
 

िार पडू  गेली म्हणजे मातेच्या क सव्यात त्या जागी व्रण उत्पन्न होतो. क सबा जोरा े आक ं भचत 
होऊ  राहतो त्याम णे रत तमोक्ष मोठा होत  ाही. योग्य काण लोटल्यािर व्रण िरू  भ घतो. क क्षीचा 
आकारही कमी होत जातो तो ती  मभहनया ंतर पूिािस्रे्थत होता त्यापेक्षा र्थोडासा अभिक, भिीषे  व्हे, 
असा होऊ  राहतो. अपत्याच्या  ाणेत रत त आणते. चार भ िसात ती पडू  जाऊ  बेंबीत व्रण िरू  
भ घतो. 
 

अपत्यजनमा ंतर त्याचे पोषण करणारे अियि स्तन होत. रजो ीश ापूिीच स्त ा ंा भिकभसत रूप 
येऊ लागते. परंत  गिारपणातच त्याचंा भिकास पूणश होतो. त्यातील स्रािी गाि केिण भिकास पािते असे 
 व्हे तर आिारगाि ेखील भिकास पािते. आकारिाढ   सऱ्या भतसऱ्या बकिा चिथ्या मभहनयात स्पष्ट होते. 
पभरसरातील उपखंड गाठाण आभण  डस होतात. पभरसरास र्थोडासा  ाब  ेऊ  अग्राकडे चोणीत गेल्यास 
त्यातू  स्िच्छ भपिणसर िि बाहेर भ घते. स्त ाग्र बकिा क च िाढू  त्याचा रंगही  ाट होतो. त्यािोिती 



 

अनुक्रमणिका 

पभरिीे उमटतो. त्यात  हा पंिरा उंचिटे उमटतात. ते भिि द्ध स्ि ेप्रबपड असतात. ते माि भफके असतात. 
बह िा पभरिीेाच्या िोिती आणखी एक चक्र उमटते तो उपपभरिीे [Secondary areola.] होय. तो आणखी 
भफका असतो. त्यात जाणी ार रच ा भ सू  येते. जाणीच्या आतले चौको िजा अंतिाग भफके असू  
चौको ी सीमा माि रंग ार असतात. सिशि प्रभतिा उठाि ार होतात. त्याचंी आकारिाढ झालेली असते. 
प्रसूती ंतर चार भ िसात  ूि उत्पन्न होते. ते आठ  हा मभह े बकिा िषश  ो  िषसे द्धा चालू राहते. त्या ंतर 
  सऱ्या गिारपणाच्या अिािी हा भिकास अंीतः ओसरतो.  व्या गिारपणात प  ः त्यास िर येतो. 
 

 
आ॰ ३४¿२९ गर्णिणीस्त भिकास. 
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पाणरभाणषक शब्दटीपा 
 

अंिल– िस्त्र भिणतात तेव्हा लाबंड्या स ताचें ीिटचे िाग स टे राहतात त्या ंा मराठीत करळ्या 
बकिा  ीा म्हणतात; संस्क तात अंचल म्हणतात. त्यािरू  हा ीब्  अल्स्र्थप्रसरा ंा लािला आहे. (प्रकरण 
४ पहा) 

 
अंिला म्हणू  गोळ्या में ूत असतात असे म्हटले आहे. अंचल या ीब् ािरू  मराठीत अचण हा 

ीब्  झाला आहे. प्रस्त त गोळ्या माजंरीच्या अचणासारख्या भ सतात म्हणू  हे  ाि भ ले आहे. (प्रकरण १३ 
ि प्रकरण १५ पहा) पयंचल, प्राचंल प्राचंला हे ीब्  अंचलापासू च केले आहेत. 

 
अटंणतका गलंभतका म्हणजे झारी या चालीिर हा ीब्  केला आहे. (प्रकरण ३३ पहा) 
अड ड हा ीब्  आडिा या मराठी ीब् ािरू  केला आहे (प्रकरण १ पहा) 
अनुत्यका अभित्यका म्हणजे पठार या संस्क त ीब् ाच्या िरतीिर हा ीब्  केला आहे. (प्रकरण १६ 

पहा) 
अनुपुट संप ट भलका प भटका ि प टके याचं्या आस्तरातील सूक्ष्म खाचा (प्रकरण ३२ पहा) 
अनुप्रस्थ रं ीस अ  सरू . आडिा (प्रकरण १४ पहा) 
 
अंबक  ेिासाठी जे अल्स्र्थभििर आहे त्याला हे  ाि भ ले आहे. अंबक या ीब् ाचा अर्थश डोणा हा 

प्रभसद्ध आहे. लक्षणे े िाटोणे िोक असाही अर्थश झालेला आहे.  ारणाच्या किटीला िोके असतात त्या ा 
डोणे म्हणतात. त्याच िरतीिर हे  ाि भ ले आहे. येरे्थ अंबक हा खणगा आहे. ( ेिकूप.  ेिभििर) 
(प्रकरण २ पहा) 

 
अम्लाद म्हणजे अम्ल घेणारे –आ  म्हणजे घेणारे. याच िरतीिर िाया  आभण भ रा  हे ीब्  

केले आहेत. त्या त्या जातीची रंगीत िव्ये भिभीष्ट पेभीका घेतात. त्यािरू  त्यातील िे  कणू  येतो. 
(प्रकरण १ पहा) 

 
अवघ्राि घ्राण या ीब् ातही हाच अर्थश येतो. परंत  इंग्रजी ीब् ाीी ध्िभ -साम्य सािण्याकरता 

उपसगश अि लािला आहे. तोही रूढ आहेच. (प्रकरण १५ पहा) 
 
अर्श्वपुच्छ घोड्याच्या ीपेटीच्या केिण  ेखाव्यािरू  हे  ाि पडले आहे (प्रकरण १२ पहा) 
 
अष्टकोिी कोची पहा (प्रकरण १२ पहा) 
 
आकार व आकृती हे  ो  ीब्  प ष्कण िेणा सरभमसण िापरले जातात. लहा  मोठा आकार आभण 

चौको ी िाटोणी इ. आक ती असा िे  केला आहे. (प्रकरण १ ि प्रकरण ८ ि प्रकरण १२ आभण प्रकरण ३१ 
पहा) 

 
उदंुबरके्षि हे  ाि उंबरफणाच्या आक भतसाम्यािरू  भ ले आहे. (प्रकरण १५ पहा) 
उद वत प्रित म्हणजे सखल प्र ेी त्याच िरतीिर हा ीब्  केला आहे. (प्रकरण २ पहा) 
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उपधान म्हणजे उीी. चेत ीतील समनियी गािास हे  ाि भ ले आहे (प्रकरण २६ पहा) 
उपणहत उपिा  यातील उपिा या िातूपासू  हा ीब्  झाला आहे. (प्रकरण १ पहा ि प्रकरण ४ 

पहा) 
 
कंगोरा आणि कपार हे  ो  ीब्  एकमेकाचं्या अपेके्ष े िापराियाचे. प ढे आलेला तो कंगारा आभण 

मागे राभहलेली ती कपार. (प्रकरण २ ि प्रकरण १० पहा) 
 
करभ. हा संस्क त ीब्  अंगिाचक आहे. त्याचा अर्थश कोी कारा ी म गटापासू  करंगणीपयंत 

िाग असा भ ला आहे. तरी तो भ लेल्या रघ . ६·८३ या सं िात स द्धा  ीट लागू पडत  ाही. संकेता े त्याचा 
अर्थश भ ल्याप्रमाणे कराियाचा आहे. (प्रकरण २ पहा) 

 
करभक. हा ीब्  करि यािरू च केला आहे. (प्रकरण २ पहा) 
 
कीलोम. हा ीब्  इंग्रजी ीब् ािरू च घेतला आहे. कील इि व्योम या व्य त्पत्ती े त्याला 

संस्क ताीी जोडला आहे. व्योम = पोकणी. कील = खीण, पाचर. (प्रकरण ३१ पहा) 
 
कंुि. क च् या ीब् ाचा अर्थश स्त  असा आहे. क ं च् या िातूपासू  क ं च हा ीब्  आक ं भचत या अर्थी 

करू  घेतला आहे. (प्रकरण १२ पहा) 
 
कुणषत. भ ष्क भषत म्हणजे फोडलेले बकिा बोचकारलेले असा अर्थश आहे. त्यािरू  

पोखरल्यासारखे या अर्थी क भषत असा ीब्  घेतला आहे. (प्रकरण ५ पहा) 
 
कोि. म्हणजे िरीि कोण. कोण (को ) हा एका पातणीतील आक तीचा कोपरा. ठोकणा िरीि 

असतो. त्याला सहा चौको ी प ष्ठे असतात.  र ती  प ष्ठात एक कोच असते. अीा त्याला आठ कोचा 
असतात. काही पेभीकाचें रूप असे असते. त्या ा अष्टकोची म्हटले आहे. प ष्ठे चौको ी खरी पण लाबंट 
असली म्हणजे त्या ंा लाबंट ठोकण म्हणणे प्राप्त होते. प ष्ठे बह त असली म्हणजे कोचाही बह त होतात अीा 
पेभीका बह कोची होत. (प्रकरण १२ ि प्रकरण १० पहा) 

 
कोष्ठांगसंस्तर. संस्तर म्हणजे रच ा बकिा ीय्या असा अर्थश आहे. येरे्थ केिण एक स व्यिल्स्र्थत र्थर 

असा अर्थश घ्याियाचा आहे. कोष्टागंा ा अ  सरू  जो र्थर तो कोष्टागंसंस्तर होय. याचप्रमाणे प्राकारसंस्तर 
म्हणजे प्राकारा ा अ  सरणारा र्थर होय. (प्रकरण ३२ पहा) 

 
कलोमन. या ीब् ाचा उल्लेख िैभ क िाङ्मयात प ष्कण भठकाणी आहे. त्याचा अर्थश फ प्प स असा 

करतात. लॅभट  पल्मन् या ीब् ाीी त्याचे प ष्कण उच्चार-साम्य आहे. आय िे -संभहतापैकी स श्र तात 
त लोम ाडी हा ीब्  ीा. ५¿२६ ि ५¿२७ त आहे. तेरे्थ त्याचा श्वास णी असा अभिप्राय आहे. ‘ ाडीष  
दय यत लोमभ बद्धास  अष्टा ी संियः’ असा पभहला आभण ‘कण्ठदय य ेित लोम ाडीष  मण्डलाः संियः’ 
असा   सरा उल्लेख आहे. दय य आभण त लोम याींी बािंल्या गेलेल्या  ळ्या या श्वास ळ्याच होत. एकट्ा 
श्वस ा णीतच १६ ते २० काल्स्र्थिलये असतात. (प्रकरण १० पहा) 
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क्षीर या ीब् ाचा अर्थश  ूि बकिा झाडाचा पाढंरा चीक असा आहे. मराठी खीर हा ीब्  या 
ीब् ािरू  भ घाला आहे. आता असाच लक्षणे े त्याचा अर्थश अंिात ीोषले जाणारे पायस असा केला आहे. 
(प्रकरण ११ पहा) 

 
खबवर हा ीब्  मराठी खबशरीत यािरू  केला आहे. संस्क तात खर हा ीब्  या अर्थी आहेच. 

(प्रकरण ३२ पहा) 
 
गलंत- संस्क तात गलंभतका हा ीब्  आहेच गल् िातूपासू च हा   सरा ीब्  केला आहे. (प्रकरण 

३४ पहा) गलंत = गणू  पडणारे. 
 
गाि हा ीब्  संस्क तात अंग बकिा अियि या अर्थी आहेच त्याला येरे्थ सूक्ष्म अिलोक ा े प्रतीत 

होणारे प्रत्यंग असा अर्थश भ ला आहे. या अर्थी ऊती हा ीब्  स चभिण्यात आला आहे. त्याचा अर्थश भिणकाम 
बकिा भीिणकाम असा आहे. इंग्रजी भटीू या ीब् ाचा र्थोडासा ध्ि ी त्यात आहे. परंत  परंपरार्था े तो गाि 
या ीब् ापेक्षा अभिक  ूर आहे. (प्रकरण १ पहा) 

 
णगलाय भगलाय  असा ीब्  आय िे संभहतात आहे. त्याचा अर्थश सरज भगलाय असा आहे. म्हणू  

उकार सोडू  हा ीब्  घेतला. याच्या इंग्रजी  ािाचा अर्थश ब ाम असा आहे. त्यािरू  िाताम असा प्रभतीब्  
स चभिण्यात आला आहे. (प्रकरण ८ पहा) 

 
तरीष तरतरी हा ीब्  मराठी आहे. त्याकरता संस्क त प्रभतीब्  तरीष असा १०१ िर भ ला आहे. 

तर्थाभप संस्क तात तसा त्याचा अर्थश  ाही असा आके्षप आल्यािरू  त्याऐिजी प ढे तरल्स्िता असा ीब्  भ ला 
आहे. (प्रकरण ५ पहा) 

 
घायाद अम्ला  पहा. (प्रकरण १ पहा) 
 
नाणभणनबंधने (प्रकरण १२ पहा) िर यासंबिंात जी पाय पार्णश्वक आभण बल्स्तपार्णश्वक प्रसेिे 

साभंगतली त्या ंाच भिकमहाग  ीय आभण महाग  बस्तीय म्हणतात. Sacrorectal and Recto-Vesical. 
 
णनबंधन या अर्थी केिण बिं बकिा बंि  असेही ीब्  चालतील. खरोखरी अर्थश संभिबिं असा पाभहजे 

आहे. (प्रकरण १ पहा ि प्रकरण २ पहा) 
 
णनराद अम्ला  पहा. (प्रकरण १ पहा) 
 
पदभ, पदभक हे ीब्  रूढ  ाहीत, करि या ीब् ाच्या िरतीिर केले आहेत. (प्रकरण २ पहा) 
 
पणरवेश या ीब् ाचा मूणचा अर्थश तेजोिलय असा आहे. (प्रकरण १२ पहा) 
 
णपच्छ; पंुख. भपच्छ म्हणजे पीस. आभण प खं म्हणजे बाणाच्या ीिेटी लािलेले पीस. हे ीब्  

लाक्षभणक अर्था े मूिशनयास्र्थीच्या आभण उरोस्र्थीच्या िणश ात घेतले आहेत. (प्रकरण ४ ि प्रकरण २ पहा) 
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पयविल. अंचल अंचला पहा (प्रकरण १५ पहा) 
 
लपढरी पोटरी. ही  ाि ेफ गीरपणािरू  भ घाली आहेत. इंग्रजी  ािातही गसॅ्टर हा ीब्  जठर 

म्हणजे पोट याच अर्थाचा आहे. (प्रकरण ३ पहा) 
 
पुरःस्थ असा ीब्  येरे्थ िापरला आहे. तर्थाभप पश्च याच्या िरतीिर प रश्च असा ीब्  करणे इष्ट आहे. 

तो रूढ  ाही हे माि खरे. (प्रकरण १ पहा) 
 
पृष्ठा प ष्ठ म्हणजे पाठ. प ष्ठ याचा अर्थश के्षि असाही झाला आहे म्हणू  प ष्ठा असा ीब्  म द्दाम केला 

आहे. (प्रकरण २ पहा) 
 
पेल्ल-पेणशका (प्रकरण ९ पहा) िर िर्णणल्या आहेत त्या ाच प ढे (प्रकरण १६ पहा) िर 

कलीपेभीका म्हटले आहे. पेल्याचेच संस्क त  ाि पेल्ल. 
 
प्रांिल, प्रांिला हे ीब्  अंचल या ीब् ािरू  केले आहेत. (प्रकरण १५ ि प्रकरण १३ पहा) 
 
बच्स्तणनबंधने.  ाभिभ बिं ापंैकी मध्यिती भ बिं . त्यासच बल्स्तभीखा म्हणतात. 
Median umbilical ligament = Urachus. (प्रकरण १२ पहा) 
 
लबब. ठणक प ार्थश बकिा त्याची आक ती अीा अर्थी हा ीब्  िापरतात. ही आक ती बह िा 

िाटोणसर असते. अत्यंत बारीक आक ती कल्ल्पता येते भतची खूण ते बटब. एका बबबात अ ेक बटबे 
असतात. बब ू असा ीब्  या अर्थी िापरतात. परंत  त्याचा अर्थश र्थेंब असाही होतो. र्थेंबाला आकार-आक ती 
असतात. त्यात अ ेक बटबे असतात. प ष्कण भठकाणी बब ू या ीब् ािरू  यर्थार्थश बोि होतो. तर्थाभप बटब हा 
ीब्  भततकाच सोपा असू  स्पष्ट असल्याम णे तोच िापरणे चागंले. (प्रकरण १४ पहा) 

 
भमव. कमश ममश िमश या िरतीिर िमश हा ीब्  केला आहे. एकाद्या महत्त्िाच्या प ार्थशसंग्रहातील 

सापटी िरू  काढण्याकरता योजलेला प ार्थश िमश (प्रकरण १ ि प्रकरण १३ पहा) 
 
मज्जा. मूण ीब् ार्थश पाभहला तर मज्जा म्हणजे ब डालेला प ार्थश असा अर्थश होतो. संकेता े त्याला 

हाडात ब डालेला असा अर्थश भ ला आहे. करोटीत आभण मणत यात में ू ि कीा हे अियि िढेलेले असतात. 
त्या ाही मज्जा म्हणतात. परंत  हाडाचं्या पापोद्र्यात िढेलेली मज्जा आभण करोटी-रूप हाडाचं्या पेटात 
असलेला में ू आभण मणत याचं्या िलयात िढेलेली कीा अियि फार भ राणे आहेत. त्या ा मज्जा म्हणणे 
योग्य  ाही. स श्र तीारीर ४¿१३ ते भिीषेतः स्रू्थलास्र्थीत मज्जा असते आभण इतर अस्र्थीत सरत त मे  असते 
असे म्हटले आहे. तेरे्थ स्रू्थलास्र्थी म्हणजे काय ते स्पष्ट  ाही. िस्त तः सिशच अस्र्थीत मज्जा असते. (प्रकरण १ 
पहा) 

 
मस्तक मच्स्तक मस्तुक मच्स्तष्ट्क मस्तुष्ट्क हे ीब्  में ूचे िगेिगेणे स्रू्थल िाग  ीशिण्याकरता 

योजले आहेत. अ इ उ हा स्िािाभिक िणशक्रम ठेिला आहे. मस्तक मल्स्तष्क आभण मस्त ल ं ग हे ीब्  
आय िे -संभहतात आहेत. परंत  में ूचे भिभिि िाग  ीशभिणारे ीब्   ाहीत. सामानय िाषेत मस्तकाचा अर्थश 
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डोके असा आहे. त्यातला म ख्य अियि असा अर्थश आता करणे आहे. अष्टागंसंग्रहसंभहतेत ममशिणश ात 
‘मस्तकाभ्यंतरे अभिपभतसंज्ञ ंममश ।’ असा उल्लेख आहे. त्यात हाच अर्थश अभिपे्रत आहे. (प्रकरण २ ि प्रकरण 
१३ पहा) 

 
ललफ हा इंग्रजी ीब्  आहे तो संस्क तातील बलप याच्या जिणच्या म्हणू  स्िीकारला आहे. 

(प्रकरण ११ पहा) 
 
संप्रजीवन. अं  क ि रेत क या ी भमणू  चालभिलेले जीि  ते संप्रजीि  असा अर्थश योजलेला आहे. 

बह िा फल  असा ीब्  या अर्थी िापरला जातो. परंत  फलिारण हे अं  करेत काचें मील  घडल्या ंतर 
प ष्कण कालाििी े िा सात घडणारे आहे. त्याच्या अगो र बीजिारण घडत असते. प्राणी आभण िा से 
यात या संबिंात अं  क-रेत क मील  एिढेच सामानय आहे. लौभकक िाषेत रेताला बीज म्हणतात आभण 
ीास्त्रीय िाङ्मयातही प बंीज ि स्त्रीबीज असे ीब्  रेत क ि अं  क या अर्थी िापरतात. परंत  हा फार  ूरानिय 
होतो. (प्रकरण ३१ पहा) 

 
हस्तांक. हा ीब्  आक भतसाम्यािरू  घेतला आहे. याचा इंग्रजी प्रभतीब्  घोड्याचे िणण या 

अर्थाचा आहे. तर्थाभप हा घोडा म्हणजे सामानय पीू घोडा  व्हे, घोडमासा होय. त्याचा पभरचय फारच 
र्थोड्या ा असणार. हस्ताचा पभरचय सिां ाच असतो म्हणू  हा ीब्  योजला आहे. (प्रकरण १५ पहा) 
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INDEX TO NAMES OF BONES 
 
Atlas Nasal 
Axis Navicular 
Calcaneum Occipital 
Capitate Palatine 
Clavicle Parietal 
Coccyx Patella 
Concha Phalangeal, foot 
Costae Phalangeal, hand 
Cranium = Skull Pisiform 
Cuboid Pubic 
Cuneiform Radius 
Ethmoid Sacrum 
Femur Scaphoid 
Fibula Scapula 
Frontal Skull 
Hamate Sphenoid 
Humerus Stapes 
Hyoid Sternum 
Ilium Talus 
Incus Tarsal 
Innominate Temporal 
Ischium Tibia 
Lacrimal Trapzeum 
Lunate Trapezoid 
Malleus Triquetral 
Mandible Ulna 
Maxilla Vertebra 
Metacarpal Vomer 
Metatarsal Zygomatic 
  



 

अनुक्रमणिका 

INDEX TO NAMES OF CARTILAGES 
 
Arytenoid Cuneiform 
Auditory meatus Epiglottis 
Auricular Nasal 
Bronchial Thyroid 
Corniculate Xyphoid 
Cricoid  
 

अच्स्थनामसूिी 
 
अक्षीय तालि 
अंग लीय (पाय) भिक 
अंग लीय (हात)  डगीय 
अंसीय  ासीय 
अरीय  ौकाि ५१ पायाचे 
आश्र  ौकाि ९७ हाताचे 
उपभिक  ौभ ि ४६ हाताचे 
उरस्य प िीय 
ऊरव्य पभ का 
ऐरणक पयाण 
कक ं  र पयाणक 
कंगोर पी शका 
कपोलीय पाषशण 
करिीय पाष्णश 
करोटी बाहि 
कीरेका िालीय 
कीरेू मूिशनय 
कारंड मौलीय 
कीलाि भीरोिर 
क ं िीय ीीषीय 
ग ह्य ीूलाि 



 

अनुक्रमणिका 

गोलाि ी गंाट 
चिंाि सम ंड 
चूडाितं साकं ी 
जघ  सीराि (=सीभरक) 
जघ ीय स्कंिीय 
जंघीय स्रू्थणाि 
जंिीय हभ िक 
जा व्य हा ि 

(अच्स्थणवधान कोष्टक पहा) 
 

काच्स्थनामसूिी 
 
उत्त ंगक चूणागंक 
कणीय  ासीय 
कर्णणकल प खं 
क क श्वासमागीय 
गलच्छ  संभिगत प्र. 
घंभटक  
 

INDEX TO NAMES OF MUSCLES 
 
Abd. dig. min. foot. Multifidus 
Abd. dig. min. hand. Musculi pectinati 
Abd. hallucis. Musculus uvulae 
Abd. pollicis br. Mylohyoid 
Abd. pollicis Ion. Obl. cap. Inf. 
Add. (femoris) br. Obl. Cap. sup. 
Add. hallucis Obl. ext. abd. 
Add. (femoris) Ion. Obl. int. abd. 
Add. (femoris) mag. Obl. oculi inf. 
Add. pollicis Obl. oculi sup. 
Anconeus. Obturator ext. 
Arrectore pilorum. Obturator int. 



 

अनुक्रमणिका 

Articularis genus Oecipitofrontalis 
Aryepiglottic. Omohyoid 
Arytaenoideus obl. Opp. dig-min hand. 
Arytaenoideus tra. Opp. Pollicis 
Auricular muscles. Orbicularis oculi 
Biceps brachii Orbi. oris 
Biceps femoris Palatoglossus 
Brachialis Palatopharyngeus 
Brachioradialis. Palmaris brevis 
Buccinator. Palmaris longus 
Bulbospongsous. Papillary of heart 
Chondroglossus. Pectinati 
Coccyegeus. Pectineus 
Compressor naris. Pectoralis maj. 
Constrictor phar. Inf. Pectoralis min. 
Constrictor med. Peroneus br. 
Constrictor phar. sup. Peroneus lon. 
Coracobrachialis. Peroneus tert. 
Corrugator supercilii Pharyngeal spincter 
Costalis. Piriformis 
Costocervicalis. Plantaris 
Cremastor Platysma 
Cricoarytae. later. Popliteus 
Cricoarytac. post. Procerus 
Cricothyroid Pronator quadratus 
Dartos Pronator teres 
Deltoideus. Psoas 
Depressor anguli oris. Psoas minor 
Depressor labii inf. Pterygoid. lat. 
Depressor septi Ptery. med. 
Detrusor. Pubococcygeus 
Diaphragm Pyramidalis 



 

अनुक्रमणिका 

Digastricus. Quadratus femoris 
Dilator naris Quad. lumborum 
Dialator tubae. Quadriceps femoris 
Epicranius Rectus abdominis 
Ext. carpi. rad. br. Rectus capitis ant. 
Ext. carpi rad. Ion Rectus cap. lat. 
Ext. carpi ulnaris. Rectus cap. post. maj. 
Ext. dig. min. Rectus cap. post. min. 
Ext. dig Rectus femoris 
Ext. dig. br. foot. Rectus oculi 
Ext. dig. lon. foot. Rhomboideus maj. and min. 
Ext. hallucis br. Risorius 
Ext. hallucis lon. Rotatores 
Ext. indicis. Sacrospinalis 
Ext. pollicis br. Salpingopharyngeus 
Ext. pollicis Ion. Sartorius 
Flexor carpi rad. Scalenus ant. 
Flexor carpi ulnaris Scalenus med. 
Flexor digiti min. foot. Scalenus post. 
Flexor digiti min. hand. Semimembranosus 
Flexor digitorum acc. Semispinalis cap. Cervicis et thoracis 
Flexor digitorum br. Semitendinosus 
Flexor digitorum Ion. Serratus ant. 
Flexor digitorum pro. Serratus post. inf. 
Flexor digitorum sub. Serratus post. sup. 
Flexor hallucis br. Soleus 
Flexor hallucis lon. Sphincter ani ext. 
Flexor pollicis br. Sphincter urethrae 
Flexor pollicis long. Sphincter vesicae 
Gastroc-nemius Spinalis capitis, cervisis, thoracis. 
Gemellus inf. & sup. Splenius capitis. 
Genioglossus Splenius ceruicis 



 

अनुक्रमणिका 

Geniohyoid Stapedius (of ear) 
Gluteus maximus Sterno (cleido) mastoid. 
Gluteus medius Sternocostalis 
Gluteus minimus Sternohyoid 
Gracilis Sternothyroid. 
Hyoglossus Styloglossus. 
Iliacus Stylohyoid. 
Iliococcygeus Stylopharyngeus. 
Iliocostalis Sublcavius. 
Inferior oblique (eye) Subcostalis. 
Infraspinatus Subscapulasis. 
Intercostalis ext. Superior oblique (eye) 
Intercostalis int. Supinator. 
Intercostalis intimi Supraspinatus. 
Interossei hand. Suspensory of duodenum. 
Interossei dorsalis Temporalis 
Interossei plantaris Tensor fasciac latae 
Interspinales Tensor palati 
Intertran sversarsarii Tensor tympani 
Ischioca vernosus Teres major 
Latissimus dorsi Ters minor 
Levator anguli oris Thyroary taenoid 
Levator ani Thyroepiglotticus 
Levator costarum Thyrohyoid 
Levator labii sup. Tibialis aut. 
Levator labii sub. alaeque nasi Tibialis post. 
Levator palati (Tragicus ear muscle) 
Levator palp. sup. Transversus abd. 
Levator scapulae (Trans versus. auriculae ear m.) 
Longissimus cap. Transversus linguae. 
Longissimus cervicis Transversus perinei prof. 
Longissimus Thoracis Transversus perinei. superf. 



 

अनुक्रमणिका 

Longitudinalis linguae Trapezeus. 
Longus capitis Triceps. 
Longus cervicis Vastus intermedius. 
Lumbaicales hand Vastus lateralis. 
Lumbricales foot Vastus medialis. 
Masseter Verticalis linguae 
Mentalis Zygomaticus 
  



 

अनुक्रमणिका 

स्नायुनामसूिी 
 
अक्षीय करिकप्रसारक भि ल जंघीय 

अक्षीय करिकाक ं चक जंि ाभंीक 

अगूढ अंग ल्याक ं चक जाघ  

अगूढ आडिा पभरग  ीय जाघ -उपभिकीय 

अंग भलप्रसारक जा  संिीय 

अंग ष्ठप्रतीपक (हाताचा) त  ल 

अंग ष्ठापसारक (पायाचा) तजश ी प्रसारक 

अंग ष्ठोपसारक (पायाचा) तारकाकंकण 

अंग ष्ठोपसारक (हाताचा) तारकाभिस्तारक 

अड्ड भजव्हीयअड्ड प्रसरातंरीयअिर ग्रससमाक ं चक ताल ग्रसीय 

अिर भतरश्ची  ( ेिाचा) ताल भजव्हीय 

अिर गिाक्षीय ताल ता क 

अिर पश्च क्रकच तालूत्सारक 

अिर सरल भतयशक् अिर मौलीय 

अिरोष्ठािसारक भतयशक् ऊध्िश मौलीय 

अभिजंघीय भिककंटीय 

अभििलिीय भिकोणाि 

अभिस्कंिीय भि ल (भिबपड) 
अ  जंघीय  ीघश अंग भलप्रसारक 

अंतगशत गिाक्षीय  ीघश अंगल्याक ं चक 

अंतगशत भतरश्ची औ र  ीघश अंग ष्ठप्रसारक पायाचा हाताचा 
अंतगशत पी शकातंरीय  ीघशअंग ष्ठाक ं चक (हात) (पाय) 
अंतःकंकण (ग  ाचे)  ीघश अंग ष्ठापसारक 

अंि क, उदं्बिकअनिायाम भजव्हीय  ीघश अरीय करिक प्रसारक 

अपमध्य क क-उत्त ंगकीय  ीघश ऊरूपसारक 

अममध्य चािशण  ीघश करोटीय (हाताचा) 
अपमध्य भिप ल  ीघश गै्रि 

अपमध्य सरल करोटीय  ीघश पभरजंघीय 

अपमध्य सरल,  िाचा  ीघश प्रहस्तीय 

अभिमध्य भिप ल भद्वकाडं 



 

अनुक्रमणिका 

अभ्यभिक प ागं भल-आक ं चक भद्व ल बाहि (भद्वबपड) 
अभ्यंतर पी शकीय  भलकाभिस्फारक 

अरीय करिकाक ं चक  ासातंराय-अिकषशक 

अिभचब की गंाटीय  ासाभिस्फारक 

अिपी शकीय  ासाीूभलक (- लीय) 
अििलिीय  ासासंपीडक 

अिासंीय भ गूढ आडिा पभरग  ीय 

आडिा उत्त ंगकीय  ेिकंकण 

आडिा औ र  ेिाबाह्य स् ाय ू

आंतरास्र्थीय (पायाचे) पक्षमोत्सारक 

आंतरास्र्थीय (हाताचे) पटहता क 

आस्यकंकण पभ काकषश 
आस्यकोणािसारक पभरग्रीि 

आस्यकोणोत्सारक पभरजंघीय 

आस्यपराक ं चक पभरस्कंिीय 

उत्ता क पी शकागै्रि = गै्रिपी शकीय 

उत्त ंगक-गलछ ीय पी शकीय 

उत्त ंगकीय पी शकोत्कषशक 

उ ग्रभजल्व्हक पल्लिी मासं 

उपकंटकीय पश्च औ र 
उपजंघीय पश्च कीरेपी शकीय 

उपभजव्हीय पश्च क क-उत्त ंगकीय 

उपभिकीय पश्च जा व्य 

उपमध्य चािशण पश्च  ड़गीय 

उपमध्य भिप ल भपटक-मासं 

उपमध्य सरल प रःस्र्थ कीरेपी शकीय 

उपी गंाट भजव्हीय प रःस्र्थ  ड गीयप रःस्र्थ सरल करोटीय 

उरःपी शकीय प्रिा  पयासक 

उरःी गंाटीय प्राक् (प रःस्र्थ) क्रकच 

उरश्चचू कीय प्रात स्कंिीयबल्स्तकंकण 

उरोघंभटकीय बह  भलक 

उरोंसचूच कीय = उरश्चूच कीय. बाहिारीभयक 



 

अनुक्रमणिका 

ऊरिीय चत रस्र बाहिीय 

ऊरव्य चत  शल बाह्य गिाक्षीय 

ऊरव्य भद्व ल बाह्य ग   कंकण 

ऊरपभरष्पटीय बाह्य भतरश्ची  औ र 

ऊध्िश ओष्ठ-उत्सारक बाह्य पी शकातंरीय 

ऊध्िश ओष्ठ ासा-उत्सारक ब हत कपोलीय(कपोलास्यकोणीय) 
ऊध्िश ग्रससमाक ं चक भ्रभूिम ंक 

ऊध्िश भतरश्ची  ( ेिाचा) मध्यम भ तंबीय 

ऊध्िश पक्ष्मोत्सारक मध्यस्र्थ कीरेपी कंीय 

ऊध्िश पश्चक्रकच मनयाीी ेय 

ऊध्िश सरल मनया– मौलीय 

ऊध्िािर गिाक्षीय महा  भ तंबीय 

कक ं  रक भषतीय महा  प्राग िक्षीय (िक्षस्य) 
कंकण महा  (मोठा) सरल पश्च मौलीय 

कभटचत रस्र महा  (मोठा) स्कंिचत रस्र 

कभटबाहि महापटल 

कट्ूरिीय मासंभपटक 

कंटकातंरीय म ष्कंिर 

कभ भष्ठका-अपसारक (पायाचा) मेह ीकंकण 

कभ भष्ठका-अपसारक (हाताचा) मोठा (महा ) ऊरूपसारक 

कभ भष्ठका-आक ं चक (पायाचा) (हाताचा) मोठा (महा ) कक्षीय 

कभ भष्ठका प्रतीपक मोठा स्कंिचत रस्र 

कभ भष्ठकाप्रसारक रोमाचंक 

कं क भषतीय ऱ्हस्ि अंग भल–आक ं चक 

कपोलोष्ठीय ऱ्हस्ि अंग भलप्रसारक 

क ीभ का ऱ्हस्ि अंग ष्ठ प्रसारक (पाय) हात 

कणश स् ायू ऱ्हस्ि अंग ष्ठाक ं चक(पाय) हात 

बकजलग्रसीय ऱ्हस्ि अंग ष्ठापसारक 

बकजलभजव्हीय ऱ्हस्ि अरीय करिकप्रसारक 

बकजणी गंाटीय ऱ्हस्ि ऊरूपसारक 

क ं ि ाभीक ऱ्हस्ि पभरजंघीय 

कूपशरीय ऱ्हस्ि प्रहस्तीय 



 

अनुक्रमणिका 

क कघंभटकीय लकारीय 

कोरकबाहि लघ कपोलीय (कपोलोष्ठीय) 
के्षपक लहा  सरण पश्चमौभलय 

गल्ल लूभमक पायाचे 

ग  ोत्कषशक लूभमक हाताचे 

ग ह्य-उपभिकीय िक्षस्य कंटकीय 

ग ह्योरिीय िक्षो ेीीय पभरितशक 

गूढ अंग ल्याक ं चक भीत य मासं 

ग्रसकंकण भीरस्य 

ग्रससमाक ं चक भीरस्य कंटकीय 

गै्रि कंटकीय ी गंाट– भजव्हीय 

गै्रि पी शकीय ी गंाटस्कंिीय 

घंभटक उत्त ंगकीय श्रिग्रसीय 

घंभटक गलछ ीय सरल ऊरव्य 

घंभटकी गंाटीय सरल औ र 
चत रस्र प्रबाहि साभमकंडर 

भचब कभजव्हीय साभमपटल 

भचब कीय भसरानतजालक 

छोटाकक्षीय स  ीघश करोटीय 

छोटा कट्ूरिीय स्कंिचत रस्र 

छोटा भ तंबीय स्कंिीयोत्कषशक (= स्कंिोत्सारक) 
छोटा प्राग्िक्षस्यछोटा स्कंिचत रस्र स्कंिोत्सारक 

जघ पी शकागै्रि स्िायत 

 हा िी गंाटीय 
  



 

अनुक्रमणिका 

INDEX TO NAMES OF BLOOD VESSELS AND LYMPHETICS 
 

Accessory meningeal a. Long saphenous v. 
Acromiothoracie a. Malleolar a. 
Adrenal a. Mammary a. 
Ant cardinal v. Marginal sinus 
Ant. facial v. Masseteric a. 
Ant. jugular v. Meningeal v. 
Ant tibial a. Mes enteric a. 
Aorta Mid. Meningeal a. 
Aortic sac Mid. rectal a. 
Aortic arches Mid. sacral a. 
Axillar a. Mid. temporal v. 
Azygos a. Musculophrenic a. 
Azygos V. Nutrient to humerus a. 
Basilic V. Obliterated umbilical a. 
Basilar a. Obturator a 
Basilar sinus Occipital a. 
Brachial a. Occipital sinus 
Brachio cephalic a Occipital v. 
Buccal a. Ophthalmic v. 
Bulbus cordis Ovarian a. 
Cardinal v. Palatine a. 
Carotid a. Palmar arches a. 
Carotid sinus Palmar metacarpal a. 
Cavernous sinus Para-umbilical v. 
Central system a. Penile vessels 
Cephalic v. Perforating a. 
Chorionic a. Perf. peroneal a. 
Choroid plexus a. Peroneal a. 
Circular sinus Petrosal sinus 
Circumflex femoral a. Pharyngeal a. 



 

अनुक्रमणिका 

Circumflex fibular a. Pharyngeal v. 
Circumflex humeral a. Planter a. 
Cisterna chyli Popleteal a. 
Coeliac a. Portal v. 
Common cardinal v. Posterior auricular a. 
Common carotid a. Post. Sup. dental a. 
Common iliac a. Post. tibial a. 
Common iliac v. Profunda brachii a. 
Common interosseous a. Profunda femoris a. 
Communicating a. Pudendal a. 
Confluence of sinuses Pulmonary circulation 
Coronary a. Pulmonary trunk a. 
Coronary v. Radial a. 
Cortical system of a. Rectal a. 
Costocervical trunk a. Recurrent radial, ulnar 
Cubital v. Renal a. 
Cysterna chyli Sacral a. 
Deep ext. pudendal a. Saphenous a. 
Deep palmar arch a. Saphenous v. 
Deep temporal a. Scrotal a. 
Descending patatine a. Segmental a. 
Diploic v. Sigmoid sinus 
Dorsal aorta Sinuses of dura 
Dorsal a. of penis Sinusoid 
Dorsal net of v. Sinus venosus 
Dorsalis pedis a Sphenopalatine a. 
Ductus arteriosus Splenic a. 
Ductus venosus Straight sinus 
Emissary v. Sublavian a. 
End arteries Subscapular a. 
External carotid a. Superficial circum. iliac a. 
External iliac a. Superficial epigastric a. 



 

अनुक्रमणिका 

External jugular v. Superf. External pudendal a. 
External mammary a. Superf. temporal a. 
Facial a. Superior glutcal a. 
Femoral a. Sup. mesenteric a. 
Gastric a. Sup. petrosal sinus 
Gastroepiploic a Sup. sagittal sinus 
Genicular a. Sup. thoracic a. 
Glutial a. Sup. thyroid a. 
Greater palatine a. Sup. vesical a. 
Hemiazygos v. Supracla vicular a. 
Hepatic a. Supra orbital v. 
Iliac a. Suprasca pular a. 
Iliocolic a. Supratrochlear a. 
Iliolumber a. Tarsal a. 
Inf. dental a. Tela chorioidea a. 
Inf. epigastric a. v. Testicular a. v. 
Inf. gluteal a. Thoracic a. 
Inf. hemiazygos Thyrocervical trunk 
Inf. petrosal sinus Thyroidea ima 
Inf. sagittal sinus Tibial recurrent 
Inf. thyroid a. Trans verse facial v. 
Infraorbital a. Trans verse perineal a. 
Innominate a. Trans verse sinus 
Intercostal a. Tympanic a. 
Internal carotid a. Ulnar a. 
Internal iliac a. Ulnar collateral a. 
Internal jugular v. Umbilical vessels 
Internal mammary a. Uterine a. 
Internal maxillary a. Vaginal a. 
Internal pudendal a. Vena azygos 
Interosseous a. Vena cava 
Jugular v. Ventral aorta 



 

अनुक्रमणिका 

Lat. femoral circum a. Venule 
Lat. sacral a. Vertebral a. 
Lat. thoracic a. Vesical a. 
Lingual a. Villus. Villi 
Lingual v. Vitelline a. v. 
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नामसूिी 
 

रकतवाणहन्या आणि ललफवाणहन्या 
 
अक्षीया ि. तली  सभरिाजालक 

अक्षीया, पराि त्ता ि. तलीय ि.  
अक्षीया, सहचरी ि. तालिीय ि. 
अगूढ अभपजठरीया ि. त ं ीय ि. 
अगूढ क ं िीया ि. भिकीय ि. 
अगूढ जिनय िलय भिकपाश्वीय 

अगूढ पभरि त्त जाघ ा ि. भिकपाश्वीय ि.(= अपमध्यभिकीय) 
अगूढ बाह्य सगीया ि.  ीघश पश्च पल्लिी ि. 
अगूढ हस्ततली  कंस ि.  ीघश स पी  ी. 
अंचभलका िभरिीय ि. 
अड ड गै्रिा ि.अड ड पभरग  ीया ि.अड ड 
(आडिी) म खीया ि.अभतक्रमी िक्षस्या ि. 

 ड गीय पराि त्त ि. ागमोडी सभरिा = 
जकारसभरिा 

अभतय गी ी.  ाभिगामी ( ाभ्य) िाभहनया 
अिर अभपजठरीया ि.  ाभिभ गामी 
अिर अिाभतय गी ी.  ाभिप्रभतिा 
अिर घंभटकीय ि. (= अिघंभटकीय)  ासाप ष्ठी  ि. 
अिर  ंतीय ि. भ तंबीय ि. 
अिर िभरिीय ि.  ेिगाभम ी ि. 
अिर भ तंबीय ि.  ेिीय ी. 
अिर प्रस्तरी सभरिा पक्ष्यण्य 

अिर महाग  ीय ि. पटहगामी ि. 
अिर सीमंत सभरिा प तली  ि. 
अभिचक्रीय घ. प प ष्ठी  ि. 
अभिचक्रीय ी.  प िकीय ि. 
अभिि क्कीय ि. पराि त्त  ड गीय ि.पभरजंघीय ि. 
अभिस्कंिीय ि. पभरि त्त ऊरव्य ि. 
अध्यंबकीय ि. पभरि त्त जंघीय ि. 
अध्यंबकीय ी. पभरि त्त बाहिीय ि. 
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अ ाभमका ि. पभरिेिी ऊरव्य ि. 
अ ाभमका ी. पभरिेिी पभरजंघीय ि. 
अ  िक्षस्य ि. पया ािीय ी. 
अंतरास्र्थीय ि. पी शकागै्रिी डंा 
अंतगशत करोटीय ि. पी शकातंरीय ि. ी. 
अंतगशत जघ ीय ि. पल्म ी ी डंा ि. 
अंतगशत जििीय ी. पल्मनय अभिसरण 

अंतगशत जाघ ा ी. पल्मनय ि. ी. ी डंा 
अंतगशत जंिीय ि. पल्लि 

अंतगशत सगीय ि. पश्च ऊध्िश  ंतीय ि. 
अंतगशत स्त ीय ि. पश्च कणीय ि. 
अंतगशत स्त ीय ी पश्च  ड गीय ि.पश्च पल्लिी ि. 
अंिका-उंडीया ि. पश्च म खीय ी. 
अं  कीय ि. भपच्छप्रणालीय ि. 
अपकक्षीय ी. प रःस्र्थ  ड गीय ि.प रःस्र्थ पटहीय ि. (पटहगामी) 
अपमध्य भिकीय ि. (= भिकपाश्वीय.) प ष्ककोीीय प्रभतिा 
अपमध्य पभरि त्त ऊरव्य ि. प ष्कभ गामी प्रभतिा 
अपमध्य िक्षस्य ि. प ष्कगामी-प ष्करत तिाभहनया 
अभ्यभिक िमशण्य ि. प ष्ठी  प्रभतिाजालक 

अरीय ि. प ष्ठी  महाप्रिा. 
अरीय परािती ि. पोषकजालक 

अिाभतय गी ी. प्रगूढ ऊरव्य ि. 
अिघंभटकीय ि. प्रभतजा व्य ि. 
अिर घंभटकीय ि. प्रभतिामूल. 
अिरद्ध  ाभिप्रिा महाप्रिा 
अिरोही तालिीय ि. महाभसरा 
अिाबंकीय ि. (= अि अं.) म खीय ि. 
अिासंीया प्रभतिा म ष्कीय ि. 
अिासंीया प्रिा मूिाीयी  ि. 
असंग प्रिा मूिशतालिीय ि. 
आडिी गै्रि ि. मेखभलका ि. 
आडिी गै्रि ी. मेखभलकासभरि 
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आडिी सभरिा मौभलसभरिा 
आरोही ग्रसीय ि. मौलीय ि. ी. 
उजिी अंतगशत जाघ  ि. याक ता ि. 
उजिी अिासंीय ि. योभ गामी ि. 
उजिी महापटलीय ि. ऱ्हस्ि पश्च पल्लिी घ. 
उजिी समाईक जाघ  ि. ऱ्हस्ि स पी  ी. 
उत्साभरणी प्रभतिा बलफकली 

उ री  महाप्रिा बलफस्रोत 

उपकक्षीय ी. िक्षस्यस्रोत (= िक्षःस्रोत) 
उपप्रभतिा िक्षस्य ि. 
उपप्रिा िक्षःस्रोत 

ऊरव्य ि. िक्षीयस्रोत (= िक्षःस्य) 
ऊध्िश अिाभतय गी ी. ित शल सभरिा 
ऊध्िश घंभटकीय ि. िमशभसरा 
ऊध्िश घंभटकीय ी. िाभह ीिलय (ज्यायसाचे) 
ऊध्िश िभरिीय ि. भििागीय प्रिा. 
ऊध्िश भ तंबीय ि. प्रभतहारी प्रभतिा 
ऊध्िश (अभि) पी शकातंरीय ि. प्रिा  प्रभतिा. 
ऊध्िश (अभि) पी शकातंरीय ी. प्रिाित शण 

ऊध्िश प्रस्तरी सभरिा प्रिािलय 

ऊध्िश महाग  ीय ि. प्रस्तरी सभरिा 
ऊध्िश मूिाीयी  ि. प्राक् जििीय ी. 
ऊध्िश िक्षस्य ि. प्राक्  ड गीय = प रःस्र्थ  ड गीय ि. 
ऊध्िश सीमंत सभरिा प्राक् पल्लिी 
एकाकी ि. प्राक् म खीय ी. 
कक्षीय ि. प्राक् स्कंिीय ि. 
कभटजघ ीय ि. (= जघ कटीय) प्लीहनय ि. 
कं रभसरा बभहगशत जििीय ी.  
करोटीय ि. बाहि ि. 
कारंडगामी ि. बाहिाल्स्र्थपोषक ि. 
करोटीयास्फीत बाह भीरस्य ि. ी. 
कीरेकीय ि. बाह्य करोटीय ि. 
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कारंडीय घ. बाह्य जििीय (= बभहगशत ज.) ी. 
क भक्षगामी ि. बाह्य स्त ीय ि. 
क हरी सभरिा भ्रभमका ी. 
क हरातंरीय सभरिा = ित शल स. मध्यम क ं िीय ी. 
कूपशरीय ी. मध्यम भिकीय ि. = मध्यंगता 
क्षीरायणी मध्यमहाग  ीय ि. 
गल्लगामी ि. मध्यम िमशण्या 
गिाक्षीया ि. ममशण्यप्रिाव्यूह 

ग ल्फीय ि. मस्तक प्रिा 
गूढ क ं िीय ि. महाग  ीय ि. 
गूढ बभहगशत सगीय ि. महािम ी 
गूढ बाहिा महापटलाभ गामी ि. 
गूढ म खीय ी. महापटलीय ि. 
गूढ हस्ततली  कंस ि. महाप्रभतिा 
ग्रसीय ि. ि क्कीय ि. 
ग्रसीय ी. ि त्तसभरिा 
घंभटकगै्रि ी डंा ि षणीय ि. ी. 
घंभटकीय ि. भीरास्रोत 

चत िेणी संगम भीस् प ष्ठी  ि. ी. 
चािशणस् ाय गामी समाईक अंतरास्र्थीय (= अस्थ्यंतरीय) 
छालीय प्रिाव्यहू समाईक करोटीय ि. 
जकार सभरिा समाईक जघ ीय घ. 
जघ कटीया = कभटजघ ीय ि. जाघ  ि. ी. 
जघ ीय ि. ी. समाईक प्रिा प्रभतिा 
जंघीय पराि त्त ि. समाईक म खीय ी. 
जंघीय पभरि त्त = पभरि त्त जंघीय ि समायोगी ि. 
जठरिपीय ि. सरल सभरिा 
जठरीय ि. सभरिक 

जि प्रभतिा सभरिका 
जंि ाभंीक सभरिा 
जाघ  घ. सगीय ि. 
जाघ  ी. सािशभिक अभिसरण 
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जाठरिपीय ि. सीमंत सभरिा 
जा  गामी ि. सीमासमाीय 

भजव्हीय ि. स पी  ि. ी. 
भजव्हीय ी. सेत प्रभतिा. 
डािी अिासंीय ि. सेत प्रिा. 
डािी अिासंीय ी. हस्ततली  कंसप्रिा 
तली  करिीय ि.  
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INDEX TO NAMES OF NERVES 
 

Abducent n. Lumber plexus n. 
Accessory n. Lumbosaeral trunk n. 
Accessory obturator n. Mandibular n. 
Acoustic n. Maxillary n. 
Anococcygeal n. Medial antibrachial cutaneous n. 
Ansa hypoglossi n. Med. brachial cuta n. 
Ansa subclavia n. Med. femoral cuta n. 
Antebrachial cutaneous n. Med. pectoral n. 
Anterior tibial n. Median n. 
Auditory n. Musculocutaneous n. 
Autonomic n. s. Nasociliary n. 
Brachial cutaneous n. Obturator n. 
Brachial plexus Occipital n. 
Cardiac n. plexus Oculomotor n. 
Cervical plexus Olfactory bulb 
Chorda tympani Olfactory tract 
Ciliary nerves Ophthalmic n. 
Circumflex n. Optic n. 
Coccygeal plexus n. Palmar n. 
Coeliac plexus n. Perforating cutanous n. 
Collateral Perineal n. 
Common peroneal n. Peroneal n. 
Cord Petrosal n. 
Cranial Phrenic n. 
Deseendens hypoglossi Posterior ethmoidal n. 
Des. superf. cervical n. Posterior femoral cutan. n. 
Facial n. Posterior tibial n. 
Femoral n. Primary rami 
Femoral cutaneous n. Radial n. 
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First intercostal n. Sacrococcygeal plexus 
Frontal n. Saphenous n. 
Genitofemoral n. Sciatic n. 
Glossopharyngeal n. Small occipital n. 
Gluteal n. Spinal n. 
Great auricular Spinosus n. 
Hypoglossal n. Splanchnic n. 
Iliohypogastric n. Stato–acoustic n. 
Ilioinguinal n. Subscapular n. 
Infrapatellar n. Supracla vicular n. 
Infratrochlear n. Suprascapular n. 
Intercosto–brachial n. Sural n. 
Intermediate cutaneous of thigh n. Sympathetic trunk 
Lacrimal n. Thoracic n. 
Lateral cord of plexus n. Tibial n. 
Lat. cuta. of leg Trigeminal n. 
Let. cuta. of thigh Ulnar n. 
Lingual n. Vagus n. 
Long ciliary n. Vestibular n. 
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िेतनावाणहन्या 
 
अक्षीय जाघ  अिजाठर 
अक्षीय समचारी जाघ  जघनय 

अगूढ क ं िीय भजव्हाग्रसीय 

अगूढ परीजंघीय भजव्हीय 

अगूढप्रस्तरी त ं ीय चेत ीजालक 

अटंती भिकीय चेत ी जालक 

अिर  ंतीय भिजनया 
अिर भ तंबीय  ीशचेत ी 
अभिस्कंिीय  ाम ी 
अध्यंसीय  ीघशपल्लिी 
अ  जंघीय = साभमजंघीय  ीघश िक्षस्या 
अप ेिी दृत पटलदृीीय 

अपमध्य ऊरव्य (ऊरिीय) त्िचीय  ोरी 
अपमध्य  ेिीय = अप ेिी  ड गीय ासापल्लिी 
अपमध्य प्रबाह त्िचीय भ तंबीय 

अपमध्य बाह त्िचीय  ेिचाल ी 
अभ्यभिक गिाक्षीय  ेभिणी ( ेिगामी) 
अभ्यभिक (कीरेकरोटीय) पटह ाम ी 
अरीय  ीघश िक्षस्या 
अिकणशप्रबपडगामी दृत पटलदृीीय 

अिघ्राणीय पटहीय 

अिचक्रीय परािती कंठीय 

अिजा व्य पभरग  ीय 

अिभजव्हीय पाी पभरजंघीय 

अिभजव्हीय पभरि त्त = कक्षीय 

अिरोही अगूढ गै्रि पभरिेिी त्िचीय 

अिरोही अिभजव्हीय पी शकातंरीय 

अिासंीय पाी पी शकातंरीय बाहि 

अश्रिीय पल्मनय 

आडिी गै्रि पल्लिी 
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आद्यीाखा पश्च अस्थ्यंतरीय 

उपभिकीय चे. जालक पश्च ऊरिीय (ऊरव्य) त्िचीय 

उपमध्य ऊरव्य त्िचीय पश्च ऊध्िश ंतीय 

उपमध्य जा व्य =  ड गीय पश्च कणीय 

उपमध्य प्रबाह त्िचीय पश्च कारंडीय 
उपमध्य बाह त्िचीय पश्च  ड गीय 

उपमध्य िक्षस्य पश्च प्रबाह त्िचीय 

ऊरिीय अपमध्य त्िचीय पभहली पी शकातंरीय 

ऊरव्य त्िचीय पाी 

ऊरव्या भपच्छप्रणाल- 

ऊरत्िचीय प्रस्तरी 
ऊरमध्यमत्िचीय प्रहस्तीय 

ऊध्िशकंठीय प्राक्  ड गीय = गूढ पभरजंघीय 

ऊध्िश दयद्य प्रात स्कंिीय 
कक्षीय (पभरि त्त) बारािी िक्षस्य 

कटीय चे. जालक बाहि जालक 

कंटकीय बाहि जालक, अपमध्य  ाम ी 
कंठीय िालीय 

कंब कीय मध्यम 
कभटभिकीय ी डंा महा  अगूढ प्रस्तरी 
कपोलीय महा  कणीय 

करोटीय महा  मौलीय 

करोभटपटहीय महापटलीय 

करोटीयागाभम ी मासंत्िचीय (ि ज) 
कणशक ं िीय मासंत्िचीय (जंघा) = अगूढ पभरजंघीय 

कणशमागशगामी म खीय. 
कणीय मौलीय 

कीीय रूपिहा (दृीीय) 
कीरेकरोटीय ऱ्हस्ि पल्लिी 
कारण जालके लकारी 
कारणप जंकमाला लहा  अगूढ प्रस्तरी 
कारभणक चेत ी लहा  मौलीय 
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क ं िीय िक्षस्य 

कोष्ठागंी िमशण्य 

गिाक्षीय भिगूढ 

भगल ीगामी भिष्टपकीय 

भगलायगामी श्रिणचेत ी 
ग  -उपभिकीय समचारी 
गूढ पभरजंघीय समाईक पभरजंघीय 
गूढ प्रस्तरी सगश–ऊरव्य 

ग्रसीय संश्रिण 

गै्रि चेत ीजालक साभमजंघीय (अ  जंघीय) 
गै्रि स पी  

गै्रि पाी हस्ततली  त्िचीय 

चक्रीय हा िी गंाटीय 

चेत ीप्र ेी हा िीय 

जंिेची अपमध्य त्िचीय दय ीय 

जठर॰ दयद्य 

जंिीय (= जंिगामी)  
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GENERAL INDEX 
 
Aberrent duct Muscularis mucosac 
Accessory pancreatic duct Musculi papillares 
Acetabular notch Musculi pectinati 
Acromion process Musculus uvulae 
Adipose Myelin 
Aditus Myelin sheath 
Afferent Myoepicardial mantle 
Allantois Myoepithelial cell 
Ala Myotome 
Alveus Nasal pit 
Alar fold in kneejoint Nasolacrimal duct 
Alimentation Neocerebellar 
Alveolar duct Nerve 
Alveolus Nervecell 
Aminion Nervous centre 
Ampula Neural crest (तंस) 
Amygdeloid nucleus Neural groove 
Anal columns Neural tube 
Anal folds Neuroblast 
Anal orifice Neuroenteric canal 
Anastomosis Neuroglia 
Anatomy Neuroglia-cells 
Anatomical neck Neurolemma 
Ankle joint Neurone 
Annular ligament Neuropore 
Anta gonistic Neutrophil 
Anterior Nipple 
Anterior cerebrospinal tract Node 
Anterior chamber Nodule 
Anterior perforated substance Notochord 



 

अनुक्रमणिका 

Anterior spinocerebellar tract Nuchal line 
Antihelix Nucleus 
Antitragus Nucleus cuneatus gracilis 
Anus Obelion 
Aortic sac Obturator foramen 
Aponeurosis Odontoid process 
Appendices epiploiae Olecrenon 
Appendix Olfactory 
Aqueduct Olfactory fasciculus 
Aqueduct of midbrain Olfactory peduncle 
Aqueous humour Olfactory pyramid 
Arachnoid granulation Olfactory tract 
Arachnoid mater Olfactory tubercle 
Arbor vitae Olive 
Arch (cricoid) Olivospinal tract 
Arcuate Omentum 
Areola Opposition 
Areolar Optic axis 
Arm Optic chiasma 
Arteriole Optic cup 
Artery Optic foramen 
Articular disc Optic radiation 
Articular facet Optic tract 
Articularis cotylica Optic vesicle 
Articular prceass Oral membrane 
Aryepiglotlic fold Oral pit 
Ascending colon Orbit 
Association fibre Orbital septum 
Asterion Os (int and ext.) 
Atlas Organ of equilibrium 
Atrioventricular bundle Ossification 
Atrioventricular node Osteoblast 



 

अनुक्रमणिका 

Atria Otic ganglion 
Atrium Otic pit 
Auditory radiation Otic vesicle 
Auditory stria Ovarian fossa 
Auricle Ovarian ligament 
Autonomic ganglion Ovary 
Axis Ovulation 
Axon Ovum 
Ball and socket joint Oxyntic cell 
Basal (ventral) plate Oxyphil 
Basement membrane Palate 
Basilar membrane Palatine aponeurosis 
Basiphil Palatine canal 
Bicuspid valve Palatine foramina 
Bile duct Palatoglossol arch 
Biventral lobule Palatopharyngeal arch 
Blastocyst Paleocerebellar 
Body of stomach Palpebral 
Body of uterus Pancreas 
Body of vertebra Papilla 
Body-stalk Palpebral fissure 
Bony labyrinth Paradidymis 
Bouton Paramesonephric (Mullerian) duct 
Brain-stem Paraolfactory area 
Branched salivary gland Pararectal pouch 
Branchial arch Parasympathetic 
Branchial cartilage Parathyroid gland 
Branchial groove Paraurethral gland 
Branchial pouch Para-vesical 
Bregma Parietal 
Broad ligament Paroophoron 
Bronchiale Parotid 



 

अनुक्रमणिका 

Bronchus Pavement 
Bulb of penis Pectinate ligament 
Bulbourethal gland Pectineal ligament 
Bulbus cordis Pectineal line 
Caecum Pedicle 
Calcairne sulcus Pelvic colon 
Calf पोटरी Pelvic girdle 
Calyx of kidney Pelvic mesocolon 
Canaliculi Pelvis 
Canalis sinuosus Pelvis of kidney 
Canine Penis 
Capillaries Pericardial cavity 
Capillary circulation Pericardium 
Capitulum Perichondrium 
Capsular ligament Periderm 
Capsule Perilymph 
Capsule cells Perimysium 
Cardiac end... Perineal body 
Carotid body Perineal membrane 
Carotid canal Perineurium 
Carpus Perineum 
Cartilage Periosteal membrane 
Cartilaginous joint Perisympathetic 
Caruncula lacrimalis Pritoneal cavity 
Cauda equina Peritoneum 
Caudal Periderm 
Caudate lobe Perivitelline space 
Caudate nucleus Phalanx 
Cavernous space Phallic 
Cavum laryngis Phallic. Phallus 
Cavum trigeminale Pharyngeal canal 
Cell Pharyngeal membrane 
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Cell body Pharyngoepiglottic fold 
Cell islet Pharyngotympanic opening 
Cement Pharyngotympanic tube 
Central canal Pharynx 
Central lobule Physiology 
Centrosome Pia mater 
Cephalad Pigment 
Cerebellar peduncle Pigment cell 
Cerebral hemisphere Pilomotor 
Cerebral peduncle Pineal body 
Cerebrospinal fluid Piriform fossa 
Cerebrum Pituitary gland 
Cervical Placenta 
Cervical canal Placental septa 
Cervix Plane joint 
Cerumen Plane of inlet 
Chiasma Plane of outlet 
Chondrocranium Pleura 
Chorion Pleuroperitoneal canal 
Chorion frondosum Plica fimbriata 
Chorion laeve Plica semilunaris 
Choroid coat Polar bodies 
Choroid fissure Pons (varoli) 
Chromaffine Pontine nucleus 
Chyle Popliteal surface 
Cilia Porta hepatis 
Ciliary body Posterier 
Ciliary ganglion Posterior chamber 
Ciliary process Posterior palatine canal 
Ciliary ring Posterior perforated substance 
Circumduction Posterior root ganglion 
Claustrum Posterior spinocerebellar tract 
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Clivi Postganglionic 
Clinoid process Postlunate fissure 
Clitoris Precuneus 
Cloaca Preganglionic 
Closing ring Premolar 
Cochlea Premotor area 
Cochlear recess Premuscle mass 
Coeliac ganglion Prepuse 
Coelom Primary rami 
Collateral Primary cartilaginous jt 
Collecting tubule Primary mesoderm 
Colloid Prime mover 
Colon Primitive groove 
Colostrum Primitive node 
Commissure Primitive streak (groove) 
Compound racemose Prim. Vertebral column 
Conchae Prochordal plate 
Convoluted tube Projection (-fibres) 
Corona radiata Promontory 
Corpus luteum Pronephros 
Cranial n. Propriae 
Crest Prosencephalon 
Cytoplasm Prostate gland 
Decussation Prostatic utricle 
Deep Protoplasm 
Deep inguinal ring Protuberence 
Dendrite Proximal 
Dental canal Pterion 
Dental germ Pterygoid plate 
Dental lamina Pterygoid fossa 
Dental papilla Pterygoid tubercle 
Dental pulp Pterygomexillary fissure 
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Dental sac Pterygopalatine (fossa) 
Dental socket Pterygopalatine ganglion 
Dentate ligament Pubic crest 
Dentate nucleus Pubic symphysis 
Dentine Pubic tubercle 
Dermatome Pudendal cleft 
Dermis Pulmonary 
Descending colon Pulpcavity 
Desidua Punctum lacrimalis 
Desidua basalis Pupil 
Desidua capsularis Purkinje cells 
Desidua parietalis Pulmonary trunk 
Desidua vera Pulvinar 
Diaphragma sellae Putamen 
Diaphysis Pyloric antrum 
Diencephelhn = Interbrain Pyloric canal 
Diploe Pyloric sphincter 
Disc Pylorus 
Distal Pyramid 
Diverticulum Quadrate lobe 
Dorsal Quadrate lobule 
Dorsal digital expansion Radial fossa 
Dorsum Radiate ligament 
Dorsum sellae Raphe 
Duct Rathke’s pouch (उपगतश) 
Ductus arteriosus Recess 
Ductus cochlearis Recoil 
Ductus venosus Rectouterine pouch 
Duramater Rectovaginal pouch 
Duodenal papilla Rectovesical pouch 
Duodenum Rectum 
Ectoderm Red nucleus 
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Efferent Renal corpuscle 
Efferent ductule Respiratory region 
Ejaculatory duct Respiratory unit 
Elastic Rete testis 
Elliptical recess Reticular formation 
Embryo Reticular tissue 
Embryonic disc Retina 
Enamel Retinacula 
Enamel organ Rhinencephalon 
Endomysium Rhomben cephalon 
Endolymph Rib 
Endoneurium Ridge 
Endot helium Rima glotlidis 
Entoderm Rods of Corti 
Ependyma Roof-plate 
Epicondyle Rostrum 
Epidermis Rotation 
Epiglottis Round ligament 
Epigastric Rubrospinal tract 
Epimysium Saccular 
Epineurium Saccule (of larynx) 
Epiphyseal line Saccus endolymphaticus 
Epiphysis Sacrogenital 
Epithelium Saddle joint 
Epitympanic recess Sagittal 
Epooprhon Sarcolemma 
Erythrocyte Sarcoplasm 
Esophagus Scala tympani 
Eversion Scala vestibuli 
Excretory duct Scaphoid fossa 
External auditoy meatus Schindylesis 
External capsule Sciatic notches 
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External os Sclerotic 
External spermatic fascia Sclerotome 
Extradural space Scrotum 
Extraembryonic coelom Sebum 
Falciform ligament Secondary 
Falx cerebri Semicircular canal 
Fascia Semicircular duct 
Fasciculus cuneatus Semilunar 
Fasciculus gracilis Semilunar cartilage 
Fatty Semilunar hiatus 
Fenestra cochleae Seminal colliculus 
Fenestra vestibuli Seminal vesicle 
Fertilisation Seminiferous tubule 
Fetus Septomarginal 
Fibroblast Septum 
Fibrocartilage Septum lucidum 
Fibrous Septum transversum 
Fibrous joint Serous coat 
Fillet अ  िभेिका Serous salivary gland 
Filum terminale Serous secretion 
Fimbria Serrate 
Fimbriated end Sesa moid 
Fissura prima Sex cord 
Fissure Short bone 
Fixative Shoulder girdle 
Flat bone Simplex 
Flexion Sinuatrial node 
Flexture (of duo-denum) Sinus (aircell) 
Flocculus Sinus (in uterus) 
Folii Sinus (of anus) 
Floor plate Sinus (of epididymis) 
Folia linguae Sinus (of kidhey) 
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Follicle Sinus (of larynx) 
Fontanel Sinusoid 
Foramen caecum Skeletal 
Foramen lacerum Small pelvis 
Foramen magnum Smegma 
Foramen ovale Soft palate 
Foramen spinosum Sole of foot 
Foramen rotundum Solitary nucleus, tract 
Forceps major Somatopleure 
Forceps minor Somite 
Fornix Spermatic cord 
Fossa ovalis Spermatocyte 
Fossa terminalis Spermatid 
Fovea centralis Spermatogonia 
Frenulum of prepuse Spermatozoon 
Frontonasal process Sphenoethmoidal recess 
Fundiform ligament Sphenopalatine foramen 
Fundus Sphenomandibular lig. 
Fusiform Sphenomaxillary fissure 
Fusion of musclemasses Sphenopalatine ganglion 
Gall bladder Spinal cord 
Gastrosplenic ligament Spinal lemniscus 
Genial tubercle Spinal n. 
Geniculate body Spine 
Genital Spine (of scapula) 
Genital ridge Spinothalamic tract 
Genital tuberele Spinotectal tract 
Genu of int. capsule Spiral ganglian 
Genu of corpus callosum Spiral groove 
Germ disc Spiral lamina 
Ginglimus Spiral line 
Gland Spiral organ 
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Glanoid Spleen 
Glans penis Splanchnopleure 
Globus pallidus Splenium 
Glomerulus Splitting of muscles 
Glossoepiglottic fold Spongioblast 
Glottis Spring ligament 
Gluteal tuberosity Squamous (epithelium) 
Goblet cell Squamous (suture) joint 
Gracile nucleus Stellate ganglion 
Gracile tubercle Stomach 
Gomphosis Stomachbed 
Graafian follicle Stria habenularis 
Greater palatine canal Striate body 
Greater sac of peritoneum Stratified epithelium 
Greater tuberosity Striated muscle 
Groove Styloid process 
Gubernaculum Stylomastoid foramen 
Gyrus Subarachnoid septum 
Habenular nucleus Subcutaneous 
Hair Subdural space 
Hair cell (acoustic) Sublingual fold 
Hard palate Submandibular duct 
Haversian (central) canal Submucous coat 
Haversian system Substantia gelatiosa 
Head of radius Substantia nigra 
Head process Substantia propria 
Helicotrema Subthalamic nucleus 
Helix Sulcomarginal tract 
Henle’s loop Sulcus in brain 
Hepatic duct Calcarine 
Hyaline Central 
Hiatus Collateral 



 

अनुक्रमणिका 

Hilum Lateral 
Hipjoint Lunate 
Hippocampal commissure Postcalcarine 
Hippocampus Rhinal 
Horn Sulcus circularis 
Hyaline Cornae 
Hymen vaginiae Sulcus terminalis 
Hypochondriac region Superficial 
Hypogastric region Superficial inguinal ring 
Hypophyseal fossa Superior 
Hypothalamus Superior orbital fissure 
Ileum Supporting cell 
Iliac region Supra condylar line 
Iliotibial tract Supraoptic nucleus 
Implantation Suspensory ligament 
Impressions Surgical neck 
Incisive canal Sutural 
Incisive foramen Suture 
Incisor Sweat gland 
Incisura angularis Sympathetic 
Indusium grisium Symphysis 
Inferior Symphysis menti 
Inf. semilunar lobule Synapse 
Infraorbital groove Syncytium 
Infrapatellar fold Syndesmosis 
Infundibulopelvic ligament Synergic 
Infundibuloventricular crest Synovial fluid bursa 
Infundibnlum Synovial fluid 
Inguinal canal Synovial joint 
Inguinal ligament Synovial membrane 
Inguinal ring Systemic circulation 
Inner cellmass Tactile sense 
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Insula Taeniae 
Insulin Tapetum 
Interbrain Tarsus 
Intercondylar notch Tectocerebellar 
Intermediate cellmass Tectorial membrane 
Internal auditory meatus Tectospinal tract 
Internal capsule Tectum 
Internal os Tegmentum 
Internal spermatic fascia Tela chorioidea 
Internuncial nervecell Telencephalon 
Interosseous ligament Temporal fossa 
Interpeduncular fossa Temporomandibular I. 
Intertransverse ligament Tendinous ring 
Interventricular foramen Tendon 
Intervertebral fibrocartitage Tentorium cerebelli 
Intervillous spaces Terminal ventricle 
Intrabulbar fossa Testis 
Inversion Thalamocortical fibre 
Involuntary Thalamus 
Iris Thoracie vertebra 
Irregular bones Thymus 
Ischiorectal fossa Thyrohyoid membrane 
Isthmus Thyroid gland 
Jejunum Tissue 
Joint capsule Tissue fluid 
Kidney Tissue spaces 
Labia majora Tone 
Labia minora Tonsil 
Labyrinth Tonus 
Lacrimal gland Trabeculae 
Lacrimal papilla Trabeculae of heart 
Lacrimal sac spleen 
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Lacteal Trachea 
Lactiferous duct Tragus 
Lactiferous sinus Transitional (epithalium) 
Lacuna Transverse colon 
Lacus lacrimalis Transverse ligament 
Lambda Transverse mesocolon 
Lamina Transverse process 
Lamina cribrosa Transverse sinus 
Lanugo Triangular fossa 
Larynx Triangular ligament 
Lateral Tributary 
Lat. Cerebrospinal tract Tricuspid valve 
Laternal geniculate body Trigonun habenulae 
Lateral lemniscus Trochanter 
Lateral mass (of vert.) Trochanteric fossa 
Lateral plate Trochlea 
Lateral pterygoid plate Trochlear notch 
Laternal spinothalamic tract Trochoidea 
Lat. supracondylar line Trophoblast 
Lemniscus True pelvis 
Lens Trunk 
Lentiform nucleus Tuber cinerium 
Lesser sac of periton. Tuberis 
Lesser tuberosity Tubercle 
Lienorenal ligament Tuberosity 
Ligament Tuberculum impar 
Ligamentum nuchae Tubercalum sellae 
Ligamentum teres Tubular (sal. gland) 
Ligamentum venosum Tunica albuginea 
Limbus Tunica externa 
Linea alba Tunica intima 
Linea aspara Tunica media 
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Lingual tonsil Tunica propria 
Lingula Tunica vaginalis 
Livercells Tunica vasculosa 
Lobule Twisted (sal. gland) 
Long bone Tympanic antrum 
Longitudinal bundle Tympanic cavity 
Longitudinal striae Tympanum 
Lumber vertebrae Umbilical ligament 
Lung Umbilical region 
Lunula Uncinate (process) 
Lymphatic vessel Uncinate (of pancr.) 
Lymphgland Uncus 
Lymphocyte Unipolar cell 
Lymphoid follicle Ureter 
Lymphoid tissue Urethra 
Macrophage Urethral crest 
Macula Urethal groove 
Macula lutea Uric acid 
Malleolus Urinary bladder 
Mamillary process Urogenital orgon 
Mammal Urogenital sinus 
Mantle Urogenital triangle 
Mantle layer Urogenital union 
Marginal layer Uterine tube 
Marginal sinus Uterosacral 
Marrow Uterovesical 
Mastoid process Uterus 
Maturation of the ovum Utricle 
Maxillary sinus opening Uveal tract 
Meatus (nose) Uvula (Cerebellar) (Palate) 
Medial Vagina 
Medial genicute body Vaginal process 
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Medial lemniscus Vallecula 
Medial longitudinal bundle Valve (of anus) 
Mediastinum Valve (of heart) 
Mediastinum testis Vasa recta 
Medulla Vas deferens 
Medulla oblongata Vasomoter 
Medullary plate Vein 
Medullary velum Veinule 
Megakaryocyte Ventral 
Membranous labyrinth Ventral aorta 
Membranous urethra Ventricle (of brain) 
Meninges Ventricle (of heart) 
Menstrual period Vermis 
Mental (Mandibular) foramen Vertebra 
Mesenchyme Vertebral column 
Mesentery Vesicular (Graafian) follicle 
Mesentery of appendix Vestibular fold 
Mesocolon Vestibular gland 
Mesoderm Vestibular membrane 
Mesonephric duct Vestibule 
Mesonephros Vestibulospinal tract 
Mesosalpinx Villus (pl. Villi) 
Mesothelium Villus-like process 
Metacarpus Visceral 
Metatarsus Visual axis 
Metathalamus Vitelline veins 
Microscope Vitellointestinal duct 
Mid brain Vitreous body 
Midcarpal Vitreous (humour) 
Migration Vocal fold 
Moderator band Vocal ligament 
Molar Voluntary 



 

अनुक्रमणिका 

Modiolus V shaped furrow 
Monocyte Whartons jelly 
Mons pubis White fibrocartilage 
Morula Xyphoid 
Much branched saccular Yellow or elastic fibrocartilage 
Mucous secretion Yolk sac 
Mullarian duct Yolk stalk 
Mullarian tubercle Zona striata or pellucida of ovum 
Multipolar cell Zygomatic arch 
Muscle mass (belly) Zygote 
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संकीिव शब्दसूिी 
 
अगूढ भ रखणी 
अंक ी भ रा  
अंगक भ श्चरण 
अंग लीय भ षेक णी 
अंचल फाटे (प्रसर) भ सर 
अंचला भ सरकटीरीय भ बिं  
अंचभलका भ सरकोष्ठ 
अटंभतका भ सर णी ( ाकातील) 
अड्ड=आडिा भ सरभिसजशक तंस, दय यातील 
अभतक्रमी प्रसर भ स्र्थली 
अभतप रात  मल्स्तक  ीड (यो ीचे) 
अिर  ूत्  मल्स्तक 
अिर ीीषीय उपखंड  ेि 
अिर स्र्थली  ेिकूप 
अभिकीला  ेिगोल-पभरष्पट 
अभिग ंठरेषा  ेि-चषक 
अभित्यका  ेिछ पाभटत 
अभि ीश  ेिछ ी 
अभिम ष्क  ेिभपटक 
अभिरूढ सीि ी  ेिबिग 
अभिरोह  ेिभििर 
अभिलेप  ेिाक्ष 
अभिलेप-इंभिय  े ीय 
अभिि क्क प्रबपड  ौकाप्रखात 
अभिि क्कीय जालक  ौकािप्रखात 
अभिष्ठापक नयग्ितश पक्ष्मपि 
अभिसंछ  पटलग ंफा 
अभिस्कंिीय भ बिं  पटस् ाि 
अध्यंबक रंध्र पटह 
अध्यारूढ सीि ी पटहकोष्ठ 
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अध्यािरण पटहजालक 
अ ल्प ि  ं पट्टाभंकत = पटे्टरी आिरण 
अ  कंस पट्टाभंकत = पटे्टरी मासं 
अ  कीला  भरका प  ३. मल्स्तकातील 
अ  भजव्ह खात प प ष्ठा 
अ  त्यका प ि 
अ   ास प िक 
अ  प्रस्र्थ पाभटत परानत तनतू 
अ  प्राी ी बलफगं्रर्थी परास्र्थली 
अ  लेप पभरकारण 
अ  िभेिका पभरकास्र्थीय 
अ  स्कंि पभरक ं जपेभीका 
अ  स्र्थली पभरग   
अंतरभपस्तर पभरघंभटक 
अंतःश्रोि पभरघ्राणके्षि 
अंतराय पभरचमश 
अंतराभलका पभरणती 
अंतरास्र्थीय भ बिं  पभरिा  
अंतगशत श्रिणमागश (श्रोिमागश) पभरपल्म पटल 
अंतमांसीय पभरप ष्कािकाी 
अंतम शख पभरमासंीय 
अंतबलफ पभरम ष्क. पभरम ष्कीय पभरष्पट 
अंतबलफ कोी पभरबलफ 
अंतश्चर्णमका पभरलेप 
अंतःस्रािी पभरितश संिी 
अंतःस्र्थ पेभीकासंचय पभरिमश 
अंत्य तंतू पभरिभलता 
अंत्य भििर पभरिाभह ी 
अंि पभरिीे 
अंिक पभरीाभखत 
अंिकिभरिा पभरश्रिण 
अंिका पभरश्रिप ट 
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अंभिका पभरष्पट 
अंि क पभरस्र्थली 
अंि कभपभटका पभरस्पीश (सामानय स्पीश) 
अं  क पभरदय काडं 
अं  कपभरणती पभरदय  कोष्ठ 
अं  कमोच  परीत (दयत्परीत)परीप (पभरपल्म) 
अं  की पभरपपयंिप्रणाल 
अं  कीय खाच पयंचल 
अं  कीय भ बंि  पयंि 
अंिस्र्था  पयंिकोष्ठ 
अनिनि पयशल्स्र्थपटल 
अनिायाम रेषा पयाणसंिी 
अनिायाम ि  ं पयां  की 
अपट्ट मासं पयाम ष्क 
अपत्यबबबबाह्य कीलोम (व्योम) पयािमश अिकाी (=उपपभरिमश अिकाी) 
अपत्यबबब पिशबब ू 
अपप्राी ी बलफगं्रर्थी पल्मन् (=त लोमन्)पल्मनय जालक 
अपमध्य पल्लि (पालिी) 
अपरस्र्थली पल्लि-प्रसर 
अपिभेिका पल्लभित अंग 
अपाडं स्र्थली पल्लिी प जंक 
अभपगल पल्लिी मासं 
अभपग ंठ पल्लिी िलय 
अभपचमश पश्च 
अभपजाठर प्र ेी पश्चतालि प्रणाल 
अभपमासंीय पश्च में ू 
अभपस्तर पश्च बिद्धागं 
अभपरोहरेषा पणणे 
अभपस्र्थभिकोण पश्चािा  
अभपस्र्थ ममश पाऊलपाठ 
अभपस्र्थ रेषा पाखाडी 
अभपस्र्थली पाडं स्र्थली 
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अभपदयनमासंीयअप्यं  की पापण्या 
अभिदय य अग्र पाय (प ) कीटबबबाचा 
अभिदय  खाच पाय ी 
अभ्यभिक अश्र प्रबपड पाय  = महाग   
अभ्यभिक प्रपाचकस्रोत पाय क क्षीय कपार 
अभ्यंतर में ू पाय पार्णश्वक प्रसेि 
अंबक पाय बल्स्तपभरष्पट 
अंबकातंराय पाय बल्स्तप्रसेि 
अंिःस्रोत पाय यो ीय भ बिं  
अभ्ला  पारायणी भकरण (क्ष॰) 
अरीय प्रखात पाी 
अबल  पाश्वशस्तबक 
अबल चूणा पाणी (का ाची) 
अबल  प्रबपड भपच्छजंिीय पाभटत 
अिकणश प्रबपड भपच्छतालि प ंजक 
अिघ्राणकं  भपच्छतालि प्रखात 
अिघ्राणमें ू भपच्छत ंगक 
अिघ्राणि ंत भपच्छपिे 
अिजाठर प्र ेी भपच्छप्रखात 
अिभजव्हीय आस्तरिली भपच्छप्रणाल 
अिभजव्हीय प्रबपड बपजक 
अिहा ि प जंक बपजिारी कण 
अिहा ि प्रबपड-स्रोत भपटक (तालूतील) 
अिरोही चेत ीतंत ि  ं (ि क्कातील) 
अिाबंक गव्हर बपड 
अिाबंक रंध्र बपढरी 
अश्र कोी भपत्तस्रोत 
अश्र प्रबपड भपिा  
अश्र िाभह ी भपभहतप्रखात 
अश्र िाही  णी भपभहतप्रबपड 
अश्वप च्छ भपभहतभिता  
अष्टकोची (ठोकण) पीतप्रबपड 
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असमसंगम पीतस्र्था  
अल्स्र्थ प खं 
अल्स्र्थकल्प प च्छ (कीटबबबाचे) 
अल्स्र्थकारक पेभीका प च्छखंड (यक ताचा) 
अल्स्र्थग ंफा प जंक (पश्चचेत ीमूलािरील) 
अल्स्र्थघ्  अल्स्र्थ ाीक प जंकपूिश 
अल्स्र्थप्रणालक (-भलका) प जंकमाला 
अल्स्र्थप्रणालक व्यहू प जकोत्तर 
अल्स्र्थप्र ा पेभीका प टक 
अल्स्र्थभििा  प टरूप गाि 

–कोष्टक प भटका (त लोमात) स्त ात 
अल्स्र्थसंख्या  प रबकजपेभीका 
अस्र भपटक प रःस्र्थ 
अस्रीय भछि प रःस्र्थ तंत सेत  
अस्रीय भिकोण प रःस्र्थ योभजका 
आकडा प रःस्र्थ भिद्धागं 
आकडेिजा प्रसर प रःस्र्थ मल्स्तक 
आकषश (आकडा) प भलका 
आकार प ष्पकोी 
आक ं च  प ष्ककोीि तं 
आक ती प ष्कािंस्रोत 
आखूू़ड हाडे पूिशकीला भरका 
आडभ डी हाडे पूिशबबब 
आडिा अंतराय पूिशि क्क 
आ ायक संप ट पूिोत्पन्न मध्यचर्णमका 
आ ायकारंिी गाठ प र्थ भ बंि  
आ ाभिसजशकिल्ल ल प ष्ठा (प प ष्ठा) भीस् ाची 
आ ाभिसजशकीय गं्रर्थी प ष्ठी  
आ ाभिसजशकीय ि  ं प ष्ठी  अंग लीय भिस्तरण 
आ ेीक=बभहम शख पेल्लपेभीका 
आिा ी पेंग  
आिारपटल-म ष्कात पेभीका 
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–श्रोिात पोचा 
आिारपेभीका पोटरी 
आिारी स्तर पोषस्तर 
आंतर-अड्डप्रसर-भ बिं  पोषकजालक 
आंतरास्र्थीय जंघीय पटल प्रकल 
आंिस प्रकीचूणा 
आंिसप ट प्रकारण 
आरेत क प्रखात 
आरोभहणी प्रजलस्राि 
आरोही तंत ि ं  प्रजलस्रािी 
आिरण (गलंत) प्रणालक 
आिमश प्रणालकव्यहू 
आिमाचे अंक र प्रणाभलका 
आि ेक – अंतम शख प्रभतकारण 
आीयस्रोत प्रभतकारभणक चैत  व्यहू 
आस्तर प्रभतखात (भिकाचा) 
आस्तराच्या स रक त्या प्रभतत ंग 
आस्तरमासं प्रभतबिंिलय 
आस्य (क क्षीचे) प्रभतिा = प्रभतिाभह ी 
आस्यगतश प्रभतिाभ बिं  
आस्य (त ंड) पटल प्रभतिामूल 
इच्छातीत प्रभति क्क 
इच्छािी  प्रभति क्कस्रोत 
उकाराक भत जठर प्रभतश्रािभणका 
उंड, उंडक प्रभतहार 
उंड िभरिा प्रतीपाय  
उंड-पट्ट्ट्ा प्रत्यंग 
उंडाक प्रत्याितश  
उंडीक प्रत्य ंडाक 
उंडीकिरा प्रिा  चालक 
उंड क प्रािा ी 
उंड किरा प्रपाचक बपड 
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उतरण (प्रिण) प्रबपड 
उत्कट (अनिायाम) रेषा प्रबाहू 
उत्तनय-भ बिं  प्रबाह पभरष्पट 
उत्तरोत्पन्न मध्यचर्णमका प्रयाणी 
उत्त ंगक-गलच्छ ीय चूणा प्रिण (उतरण) 
उत्र्था क्षम प्रिमश 
उत्संग प्रिस  
उ रप्र ेी प्रिाकोटर 
उ री  प्रिा = प्रिाभह ी 
उ ीभरका प्रिीेप्रतल 
उ  ंबरके्षि प्रसेि 
उ  ंबरी खाच प्राक् (प्राच्य) 
उद्वतउद्वती खणगाउद्वतीय 
तंसउद्वतश उपकक   

प्राक् कीामल्स्तकीय ि  ं 

उपखंड (मल्स्तकाचे) (यक ताचे) प्राक् मस्तककीीय ि  ं 
उपगतश प्राक् महीय बलफगं्रर्थी 
उपग ह्यरेषा प्रात में ूप्राक् भिद्धागं 
उपगेहिली (–अबल चूणा) प्राकल 
उपचमश प्राकारसंस्तर 
उपचषक प्राकारी 
उपच्छ  प्राचंल 
उपच्छ ी प्राचंला 
उपजघनय भ बिं  प्रार्थमकीरेू 
उपजाठर प्र ेी प्रार्थम गव्हर 
उपभजव्हा प्रार्थमपिश 
उपत ंगर प्रार्थमरेषा 
उपिा  प्रातंपेभीका 
उपप  प्रािमश- अंतराय 
उपपभरिमश अिकाी (–पयािमश अिकाी) प्रािमश – अिकाी 
उपपभरिीे प्रािार-अंतराय 
उपपल्लि प्राी  
उपप्रणाल प्राी   णी 
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उपप्रभतिा प्राी ी 
उपप्रिण प्रोत्सेि 
उपप्रिा प्लीहा 
उपमध्य फणा 
उपमनया फाट (पाभंटत) 
उपम ष्क फ प्प स 
उपम ष्कपूरक फ ल्लागं 
उपम ष्कसाभमप ट बक ल-कीीय मागश 
उपरेतल क हर बक णी 
उपरेतल खात (क हर) ब ामी ममश 
उपरेतल प्रबपड बल्स्तकंकण 
उपरेत का बल्स्तभिकीय चूणा 
उपिभेिका बल्स्तपार्णश्वक प्रसेि 
उपिभेिकेचा कोपरा बस्ती = मूिाीय 
उपि क्क-स्रोत बभहम शख 
उपसंचालक के्षि बभहश्चर्णमका 
उपसंभचका बह कूटपेभीका 
उपस्र्थ बह कोची पेभीका 
उपस्र्थली बह स्तरी (ील्करूप) प्रस्तर 
उपस्ि े बाह  
उपभहत बाह क 
उपागं बाह्य कणशमागश (श्रिणमागश) 
उपास्तर भबजागर 
उपोंडक बबब 
उपोंडकिरा बबबबाह्य व्योम 
उपोरू भबल (बण ) 
उरो ेी ब ध्  (ब िं) 
उरोभिष्ट ब ध् भगभरका 
उलूखलसंिी ब ब ण 
उल्ब ब हत्कभणका (महाकाय)िमश 
उीी भ बिं  िमशकारक 
ऊरू िमशपेभीका 
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ऊध्िश िाभग ी 
ऊध्िश अंबक पाभटत िाल ासाप्रसर 
ऊध्िश गै्रि प जंक बिग 
एककूट पेभीका ि ज 
ऐंभिय ि िया 
ओतप जंक भ्रमण 
कंकतभ बिं  भ्रकंूसरेषा 
कक  -िर्णीड भ्रणू, भ्रणूक 
कक ं   सापट (साभमप ट) मज्जा 
कंकाल मंजभरत प्रबपड 
कंगोरा कटीराचा मभणबिं 
कंगोरा  ाकाचा मणी भिस्तार 
कटक मध्य करिकीय संिी 
कटकमंडल मध्य चर्णमका 
कटी मध्यभ कट उपखंड 
कटीचा पभरष्पट मध्यमकाय 
कटीय प्र ेी मध्यिती  भलका (कीचेी) 
कटीर मध्यम पेभीका–संघ 
कटीरक मध्यम काय 
कटीरभ गशम प्रतल मध्यश्रोि = श्रिप ट 
पभरष्पट मध्याभपस्तर 

–प्रिीे प्रतल मध्योत्तर भगभरका 
–बल मनयाभ बिं  
–िलय ममश 

कंटक ममशभिता  
कंटकरंध्र मस्तक (गोलािश) 
कंठ मस्तक-चिंाीं 
कंठक हर मस्तक ि तं 
कंठस भषर मस्तंक 
कंठी मस्तंक–कीीय ि  ं 
क ीभ का-पटल मस्तंक–मल्स्तकीय ि  ं 
क ीयस मल्स्तक 
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क ीयस-सीत मल्स्तक-कीटबबब 
कं मेह ीय प्रबपड मल्स्तक चिाीं 
कं र मल्स्तक ि तं 
कं  का मल्स्तष्क 
कपोलकमा  मल्स्तष्क भलका 
कफ मस्त  (मस्त ल ं ग) 
कफिि मस्त क 
कफप्रबपडकफास्तर मस्त कीािि = मीािि 
कंब क मस्त कीाभपस्तर = मीाभपस्तर 
कंब कस्रोत मस्त ब ध्  
कंब काग्र मस्त ष्क 
कंब कीय आरोभहणी महाकाय (राक्षस) पेभीका 
कंब कीय साभंमप ट महत्तर बलपक 
कंबू महाग   
कर महात ंग (बाहिाचे) 
करि महा  बलपक 
करिक महा  बलफस्रोत 
करोटी महाप्रभतिा = महाभसरा 
करोटीय चेत ी महाप्रसर 
करोभटचेत ीममे महाम ख (भपत्तस्रोताचे) 
करोभटप्रखात महाप्रिा (महािम ी) 
करोटीय ग भलका महारंध्र 
करोटीय बपड = क॰ग भलका माडंी (ऊरू) 
करोटीया जालक माडंी, मल्स्तकातील 
करोटीयाप्रणाल मा  (मनया) मल्स्तकातील 
कर्णणका मासं 
कषशकेनि मासंकल्प (अभपस्तर) पेभीका 
कभलल मासंकोी 
कल्क मासंभपटक 
कीा मासंपेीी 
कीाभ्यंतर पेभीका मासंप्रकार 
कीाीकूं मासंपभरदय ीय पभरिा  
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कीरे मासंपूिशबपड 
कीरेका मासंल 
कीरेकातंरीय काल्स्र्थबबब मासंातील अंतरायपटल 
कीरेचल े मासंाबं ू
कंसभगभरका म त तत ंगक 
कंसतंतू म त तस्रोत = उपि क्कस्रोत 
कंसममे म खीया प्रणाल 
कंसभ बंि  (श्वेतस् ािकंस) म िा (पोचा) 
कंसरेषा म ष्क 
कंसस्तबक म ष्कंिरपभरष्पट 
कंसातंर तंतू म ष्कपूरक 
काकंाभलक म ष्कातंराय 
काडंरूप (लाबंट ठोकण) मूकरंध्र 
कातरा  ात ( ी ) मूिायणी 
काप जं = कारभणक प जं मूिाीय 
कारंड ग ंफा मूिशजंिीय प्रखात 
कारण जालके मूिशनयतालि प जंक 
कारणप जंकमाला मूिशतालिरंध्र 
कारभणक प जंक  मूिश (नय) हा ि भ बंि  
व्यहू म   लक 
काल्स्र्थबबब मेखभलका 
काल्स्र्थसंिी मेखलीय जालक 
कास्र्थी मे स्िी गाि 
बकजलचूच क रंध्र में ू 
बकजलप्रसर (–फाटा) मेह ी 
बकजलहा ि भ बिं  मेह ीगव्हर 
भकरणभ बिं  मेह ीपटल 
भकरणपभरिीे मेह ीिली 
भकरीटभ बिं  मेहप्रबपड 
भकरीटप्रखात यक त 
भकरीटप्रसर यक त-पेभीका 
कीटबबब यिीयसपटल 
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कील याक तस्रोत 
कीलक तंत ि ं  यपू 
कील–कीलक–त ंगके योभजका = ज पणी 
कीलकीलक ममे यो ी 
कीलगव्हार सीि ी योभ कं  
कीलोम योभ पटल 
क भक्षग्रीिा रत त 
क भक्षभ बिं े रत तकारक पेभीका 
क भक्षपयंि रत तद्वीप 
क भक्षयोगी  णी रत त–म ष्क 
क क्षी रत तिाभह ी 
क क्षीचे ब िं रत तिाभह ीपटल 
क ं च रत ताचंक 
क ं ज-रच ा रत तातील पेभीका 
क भटलरेषा रजसाि त्ती 
क टीर रजो ीश  
क टीरा रज्ज ू= कीा 
क भट्टमरच ा रं  क 
क ं िीय भगभरका रंध्र 
क ं िीय रेषा रभिराभिसरण 
क ं िीय पभरष्पट रेतःकोी 
क भषत रेत क 
क ं िीय हा ि भ बंि  रेत का 
क हरी (उ  ंबरी) खाच रेतोग भलका 
क हरी...जालक रेतो ाभयका 
कूपशरप्रखात (कोपरभिकोण) रेतो भलका 
कूपशरसंिी (कोपरसािंा) रेतोरज्ज ू
क किाच पटल रेतोरज्ज पभरष्पट 
क कश्वस ीय रोमाचंक 
क ष्णममश रोभहतममश 
कें िीय  भरका लकार-खाचा 
केीकं  लघ त ंग 
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केसल लघ प्रसर 
कोणपाभटत लाबंट ठोकण ( ीघश अष्टकोच) 
कोपरभिकोण लाबंोडी हाडे 
कोरक-प्रसर लालाप्रबपड 
कोरसंिी बलपक 
कोी उपरेतल बलफगं्रर्थी संिी बलफ 
कोष्ठागं बलफकली 
कोष्ठागं–संस्तर बलफकोी 
कोष्ठागंी बलफगं्रर्थी 
त लोम  बलफबपड 
क्रोमसंगी बलफिाभह ी 
क्षाम िाग (भिसजशकातंरायाचा) बलफाय ी 
क्षीर बलफस्रोत 
खंड पल्म ाचें यक ताचे मल्स्तकाचे बलफाल  गाि 
खबशरक ल ं ठाक ती 
खचशट (भिीीणश) रंध्र लोमक 
खादं्याच्या हालचाली लोंबते भ बिं  
गंिग्राही लोभलका 
गतशक िक्षःपजंर 
गिशिारणा िक्षःस्रोत 
गिाीय िकं्षण 
गलच्छ  िकं्षणखात 
गलनत िकं्षणसंिी 
गिाक्ष िभटकाि  ं 
गव्हर िपा 
गणा िपाभपटक 
गळ्याची घाटी ित्मश 
गाि िमश 
गािरस िमशभिता  
गािािकाी िणशभसरा 
भगभरका िलि 
भगल ी –जालक िलयपि 



 

अनुक्रमणिका 

भगलाय िलयाग ंफा 
भगणणी िलयापि 
गीर (गीणांी) िलयाप जंक 
गीणशिाग (गीर) िल्ल 
ग च्छक िल्ल ल 
ग च्छकिषे्टण िर्णीड (–कक  ) 
ग ंडी (चेत ी-ीाखेची) िात चूणािाल्ग् बिं िाग्िलीिाचीय अंतराभलका 
ग ंठ िाटीगोटी सािंा (गोलगतश संिी) 
ग ंठप्रसर िारण 
ग ंठसंिी िारणबपड 
ग ंठातंर खात भिकोच 
ग ंठीय प्रणाल भिखात 
ग   भिद्धागं 
ग  काडं भिनयास 
ग  द्वार भिप भलत भपत्तस्रोत 
ग   णी भिरोिक स् ाय ू
ग  िणी भिलक्ष तंत ि  ं 
ग प्तभ बिं  भिलक्ष ममश 
ग ंफा ीलाका भििर 
ग भलकाचत ष्क भििरातंरीय रंध्र 
ग ल्फ = घोटा भिि त्त भखडकी 
ग ह्य कोण भिि त्तप्रखात 
ग ह्य तंस भिि त्तरंध्र 
ग ह्य त ंगक भिि त्तसाभमप ट 
ग ह्य साम द्गगूढ भिीीणश (खचशट) रंध्र 
गूढ जघनय िलय भिश्रिणपटल 
गूढ ऊरपभरष्पट भिषम संगम 
गूढदयद्यजालक भिष्टपक 
गोलसाभमप ट भिष्टपकीय आरोभहणी 
गोभलका भिष्टपकीय प ंजक 
ग्रस भिसगशस्रोत 
ग्रसकंकण िीयशस्रोत 



 

अनुक्रमणिका 

ग्रसच्छ ीय चूणा ि क्क 
ग्रसपटल ि क्ककभणका 
ग्रसश्रिद्वार ि क्किोण 
ग्रसश्रभिक  णी ि क्कप्लीहनय भ बिं  
ग्रीिा ि क्षराजी 
ग्रीिाभिकोण ि त्त ामभ बंि  
ग्रीिापभरष्पट ि त्तरंध्र 
गै्रि कीरेका ि त्तभखडकी 
गै्रि प जंक ि नत 
घंटी गंाटकीय पटल ि नतानतरप्रखात 
घंभटक प्रबपड ि नतानतरीय ममश 
घोटा ि  ं 
चक्री ि षण 
चचंू (मूिशनय) िचेभ का 
चचंू (संछ ) िले्लसीत 
चत ष्क ग भलका िषे्टप्रसर 
चत ष्कूटस्र्था  व्यत्यास 
चिंकोरी  ल व्यहू 
चिंाक ती कास्र्थी व्योम 
चिंािश-पाभटत ीकूं 
चिंाीं  भरका ीयप्रसर (तल्पप्रसर) 
चिंाीं भ बिं  (–तकारभ बंि ) ीरसीि ी 
चिंाीं–पाभटत ीराग्र 
चपटी हाडे ीराग्रसीि ी 
चमश ीरानत 
चमशक ीरोपानत 
चषक ील्करूप स्तर 
चाकी ीाभखत 
चालणे ीारीर 
भचभत्तका भीखाप्रसर 
भचभत्तकाकारक पेभीका बीग भिकाचे 
भचत–िमशभचन्–मे  बीग ी गंाटाचे 



 

अनुक्रमणिका 

भचब क भीरःकाडं (प्रसर) 
भचब क त ंगक भीराकोटर = प्रभतिाकोटर 
भचमटा (किल) भीिण 
चीक भीस्  
च ण्या (ग  ाच्या) भीस् कं  
च चूकप्रसर भीस् भकरीट 
चूडाितं भीस् क भषतागं 
चूणाय त त म ख भीस् बाहू 
चेत  चेत ा चेत ी भीस् मणी 
चैत  भील्स् का 
चैत  क ाल भील्स् कामणी 
चैत  गव्हर ीीषमेौलीय कंस 
चैत  भछि ीीषीय उपखंड 
चैत  तंस ीूनयस्र्था , ीनूयागार 
चैत   णी ी गें मस्त भििराची 
चैत  जालके श्रिणग ंफा 
चैत  तंत ि  ं अिरोही श्रिणपटल (आिारपटल) 

आरोही श्रिभणका (कंब कस्रोत) 
चैत  पेभीका श्रिप ट = मध्यश्रोि 
चैत ानिप्रणाल श्रिप टीय आरोभहणी 
चैतभ क श्रिरेषा 
चौरस खंड श्रिसाभमप ट 
छत. छ पि श्रािभणका = भिष्टपकीय आरोभहणी 
जघ  श्र भतभकरण 
जघनय क ाल श्रोिगतश 
जघनय भ बिं  श्वस प्रत्यंग 
जघनय भिलय अगूढ श्वस प्र ेी 
गूढ श्वस ा 
जंघा श्वसभ का 
जंघीय पभरष्पट श्वस ी 
जठर श्वेतपट्टी 
जठर-प्लीहनय भ बिं  श्वेतस् ािकंस = कंसभ बिं  



 

अनुक्रमणिका 

जठर प्रिा ी संकल ी 
जठरीय्या संकाल 
जििीय रंध्रातील अियि संग   
जि  संग प्तके्षि 
जि  ेी संभचका 
जि संिी संचीरूप 
जि प्रभतिा संछ  
जंिीयस भषरद्वार संछ ाचा मार्था 
जराय  सतल संिी 
जाघ कटीय भ बिं  सतल सीि ी 
जाघ  कंटक संभिकोी 
जाघ  तंस संभिपीठक 
जाघ   ड गीय पट्टजाघ  प्रखात संभिबबब 
जाघ  प्र ेी संध्यर्थश प्रसर 
जाघंाड समनियी गाि 
जातपूिश समसंगम 
जातोत्तर समाईक याक त स्रोत 
जािि रंध्र –जििीयरंध्र समायोग 
जा  क समाीय 
जा  संिी संपि 
जालबद्ध गाि संपिसंप ट 
जाणी ार बबब संपकश  
भजव्हा संप टक 
भजव्हागलच्छ ीय चूणा संप ट भलका 
–भजव्हाच्छ ीय चूणा संपेभीक 
भजव्हाभ बिं–िली संपेभीक तोषस्तर 
भजव्हीय भगलाय संप्रजीि  
भजव्हीय चूणा संबिं  
जीि सरल ाभयका 
ज पणी (योभजका) सभरि 
ज्यायस पटल सभरिक 
भटकली सभरिका 



 

अनुक्रमणिका 

टेंगूण (त ंगक) सभरल (स्तर, िषे्टण) 
ठोकण पेभीका (अष्टकोची) सगशकटक 
तकार भ बिं  = चिंाीं भ बिं  सगशकाडं 
त  च्छ  सगशत ंगक 
तंत क ं ज (क ं जरच ा) सगशद्वार 
तंत बंि सगशद्वारातील मोठी पाणी 
तंत ि  ं सगशद्वारातील लहा  पाणी 
तंत संपकश  सगशबबब 
तंत सेतू सगशव्यहू 
तनय गाि सगैभिये 
तरतरी सगोत्सगश-कोष्ठ 
तरल्स्िता सगोत्सगश-य ती 
तरीष सगोत्सगश-व्यहू 
तलपि तण सगोत्सगेभिये 
तल्पप्रसर = ीयप्रसर सहायक 
तंस (त रा) संरोपण 
ताप ममश संिभलता 
तारका संश्रि 
तारारूप प जंक संश्रिसंस्तर 
तालिपटस् ाि संश्रोि 
तालि (तालव्य) रंध्र संस्र्थाि 
तालव्यमहाप्रणाल सागंाडा 
तालव्यरंध्र साभ पटल = भपभहतभिता  
ताल ग्रसीय कमा  (कंस) सािं 
ताल भजव्हीय कंस साभमप ट 
ताल  कठीण ि म ू साभमि त्त प्रणाल 
भतयशक् भबल साभमि भत्तका 
त ंग (महा ि लघ ) साम द्गसाल, ि क्काची 
त ंगक (टेंगूण) साल, मस्तकाची 
त ंगर (मस्त ककीटाची पाठ) सायंाभमक बंि 
त ंडपटल भसरा (भीरा) 
त ं ीय जालक भसरानत (मासं) कटक 



 

अनुक्रमणिका 

त  ीय प जंक भसरानत जालक 
तोषस्तर भसरानत गं्रर्थी 
भिकूट सीमासमाीय 
भिकोणप्रखात सीि ी संिी 
भिकोणी भ बंि  स त   अंतराय 
भिजनय कं र स तनय भ बंि  
भिजनय प जंक स भषर 
भि ली िल्ल स भषरक 
त्िचा स णा (र ) 
 ंडयंि सूिपटी संिी 
 ंतकोी सूिप्र ा पेभीका 
 ंतप्रणाल सूिल 
 ंतागार सूिल गाि 
 ंतीय प्रणाल सूि-संिी 
 ंती  सेत प्रभतिा 
 ंत र भगभरका सेत प्रिा 
 ंत र भ बिं  सोपागं चूणा 
 ंत र ममश स्कंि प्रसर 
 ंत र सीि ी स्कंि िलय 
 म -मापक स्त  
 भरका स्त ी 
 ीश ाक्ष स्तनय 
 ीश ेंभिय स्तंि, महाप लाचा 
 ीश-रंध्र स्तूप 
 िीय स्र्थलातंरण 
 ी रंध्र स्र्थली 
 ाढ स्र्थलीच्छालतंतू 
 ात स् ाि 
 ामभ बिं  स् ाि-बिं  
  ग्िकोी =   ग्िसंप ट स् ाि तंतू (दय याचे) 
  ग्िप्रबपड स् ािमण्डल 
  ग्ििाभह ी (  ग्िस्रोत) स् ािस्र्थ हाडे 



 

अनुक्रमणिका 

  य्यम पटह स् ेहकोभीका 
दृत पटलदृीीय रंध्र स् हलकोी 
दृभष्टभकरण स् ेहलसंिी 
दृभष्टपर्थ स् ेहलास्तर 
 ेहि तं स् ेहाबं  
द्वार स्पजंी भीस् ागं 
भद्व ल िल्ल स्पष्टपेभीक 
द्वीप (प्रपाचकातील) स्फीभतका 
िम ी स्मे  
िभरि, िभरिा, िरा स्यं  
ििलतंतू स्राि 
िाया  स्िच्छ कास्र्थी 
िूसरतंतू स्िच्छ पटल 
 ख स्िल्पि  ं 
 खचंि उपमध्य 
 ड्ग.  ड्गी लीिभरि अपमध्य 
 ाभिका स्िल्स्तक 
 ाभि-भ बिं  स्िल्स्तक भ बंि  
 ाभ्य प्र ेी स्िानत तंतू 
 ासाकंगोर ल्स्ि ा 
 ासागतश ल्स्ि ाप्रबपड 
 ासामागश स्िीयागं 
 ाणजेली स्ि ेप्रबपड 
भ कट पेभीका ह  संिी 
भ चरा हस्त 
भ तंब-प्र ेी हस्ताकं भगभरका 
भ तंबीय त ंग हस्ताकंसेत बंि 
भ बिंक पट्ट हा ि रंध्र 
भ बिंचूणा दयद्परीतदय य 
भ बिं  दयद्य जालक 
 


